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De nieuwe vlieger go
De nieuwe raad van beheer van de
Sabena bestaat uit zestien leden, hetzij acht Vlamingen en acht franstallgen. Ze worden aangesteld voor
een termijn van ten hoogste zes jaar.
Onder de nieuwe beheerders zetelt
de heer Valeer Portier, voorzitter van
het A N Z en sinds jaren een der drijvende krachten in het Vlaamse bedrijfsleven. De heer Portier is in de
beheerraad duidelijk de vertegenwoordiger van de Vlaams-nationale
opinie die thans voor het eerst kon
doordringen tot in het hoogste Sabena-cenakel.
Ook bij de nieuwe kommissarlssen is
er een gekende figuur uit de Vlaamsbewuste middens. De heer Hans Berquin, van geboorte een Westvlaming
en thans notaris te Brussel, is een
politiek onafhankelijk man wiens aanwezigheid in de Sabena echter voor
de Vlaams-nationalisten een waarborg mag heten.
Van de nieuwe beheerraad, en uiteraard van de Vlaams-nationale vertegenwoordiging verwachten wij de
sanering zowel op het vlak van de
taaiverhoudingen als van de centen.
Ze zullen daarvoor kunnen rekenen
op de waakzame steun van de Volksunie.
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Vrije baan
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Manifest van de Arbeid
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Manifest van de Arbeid
goedgelceurd
Verleden zaterdag werd in het Kongresgebouw te Brussel de tweede
zitting van het XVIIe VU-Partijkongres gehouden. Zoals men weet
was het Kongres op 20 en 21 mei met zijn werkzaamheden niet klaar
gekomen en moesten nog een paar hoofdstukken van het Manifest
van de Arbeid verder worden besproken en gestemd. Het Kongres
had daarvoor volmacht gegeven aan een uitgebreide vergadering
van de Partijraad. Tot deze vergadering werden, naast de partijraadsleden, ook de arrondissementele bestuursleden en een afgevaardigde per afdeling uitgenodigd, zodat de basis rechtstreeks vertegenwoordigd was. Het gezelschap van verleden zaterdag was uiteraard
beperkter dan de massa volk op de eigenlijke Kongresdagen. De
opkomst was nochtans zeer goed : wie achteraf kon vergelijken, stelde vast dat op deze uitgebreide Partijraad praktisch zoveel volk aanwezig was als op de plenaire kongresizitting van de BSP de dag
nadien.
Het «Manifest van de Arbeid» is thans in zijn geheel goedgekeurd.
Het zal binnenkort, in een handige publikatie, op ruime schaal verspreid worden. Tijdens deze tweede zitting hield partijvoorzitter
Hugo Schiltz een opgemerkte redevoering. Sinds zijn Kongresrede
van 21 maakte de politieke aktualiteit een nieuwe ontleding noodzakelijk.
Uit de redevoering van de voorzitter
Slechts drie weken geleden hield
de partij hier te Brussel haar 17de
kongres, waarvan deze samenkomst de voortzetting is.
Maar het politieke leven verloopt
zo snel, dat inzake de drie hoofdtema's van mijn ontleding van de
politieke aktualiteit
sedertdien
reeds nieuwe feiten te signaleren
zijn.
DE STAATSHERVORMING
Inzake de staatshervorming heb
ik o.m. aangestipt dat het pakt
over de staatshervorming door
zijn bestaan alleen reeds een
federalistische
stroomversnelling heeft op gang gebracht, zonder te vermoeden dat enkele
dagen later het A B V V resoluut
de weg van de federalizering zou
inslaan.
Anderzijds heb ik op 21 mei
ondubbelzinnig de houding van
de partij t.a.v. het gemeenschapspakt bepaald, opdat eenieder het
zou weten en de pas worden
afgesneden aan gewilde of ongewilde verdachtmakingen of dubbelzinnigheden, wil ik hier toch
even deze passus herhalen, die
luidde als volgt. Hoezeer wij er
ook van overtuigd zijn dat dit
pakt een definitieve doorbraak betekent van het federalisme, en de
V U dit pakt mede korrekt zal uitvoeren, voor zover het naar de
inhoud en de geest even korrekt
door de Franstaligen wordt toegepast, evenzeer wil ik hier met de
grootste
stelligheid
bevestigen
dat dit pakt voor de VU niet het
eindpunt betekent van ons streven naar Vlaams Zelfbestuur
Beter dan wie ook, en zeker dan
sommige nieuwbakken radikalen
in Vlaanderen, kennen wij het verschil tussen de inhoud van het
pakt en het ideaal beeld van de
Vlaamse Staat in de Belgische
Bondsstaat. Wij hebben echter
niet willen wachten tot in een
nevelige toekomst deze Vlaamse
Staat ons plots als een geschenk
des hemels zou toegeworpen
worden o f . . intussen onmogelijk
geworden. Wij hebben een eerste faze afgedwongen en zullen
deze korrekt uitvoeren. Maar niemand kan noch zal ons het recht
ontnemen verder te vechten voor
een meer komplete uitbouw van
onze eigen staat en van onze volwaardige inschakeling als Vlaamse gemeenschap in het Europese
geheel
Bovendien wordt onze houding
als partij in deze faze bepaald
door de wijze waarop de overgangsfaze van de staatshervorming zal worden toegepast.

WIJ 1

BRUSSEL
DE TOETSSTEEN
Meer bepaald zullen wij met grote aandacht de evolutie in Brussel
volgen. Voor ons is en blijft Brussel de gezamenlijke hoofdstad
van de Bondsstaat. Dit veronderstelt dat de Franstaligen in Brussel de Vlamingen aanvaarden als
partners in het bestuur van de
hoofdstad en haar gemeenten.
Het uitwerken van de hoofdstedelijke strukturen en van de eigensoortige organen voor de Brusselse gemeenten, die op het eerste
gezicht wellicht ingewikkekd kunnen lijken werd geïnspireerd door
de bekommernis deze samenwerking in het bestuur op gang te
brengen zonder zich al te ver te
verwijderen van de sociologische
werkelijkheid, maar
eveneens
zonder zich tevreden te stellen
met idyllisch intentieverklaringen.
Moest evenwel blijken dat deze,
door alle betrokken partijen onderschreven bedoeling tijdens de
overgangsfaze
in de
feitelijke
gang van zaken niet of onvoldoende zou gerealizeerd worden, dan
zal de VU niet aarzelen hieruit de
nodige besluiten te trekken voor
de definitieve faze!
Ofwel leiden de ontworpen mechanismen te Brussel tijdens de
overgangsfaze tot een geleidelijke sanering van de konfliktsituatie en komen de Vlamingen en
de Franstaligen in Brussel tot een
realistische
samenwerking
—
wat wij hopen — en wordt intussen de grondwetsherziening degelijk voorbereid, ofwel wordt bij
toepassing van de ontbindende
clausule die aan de wetten op het
overgangsregime verbonden is,
alles ongedaan gemaakt en op
een heel nie^jwe basis onderhandeld
De overgangsfaze zal door de
V U dan ook beschouwd worden
als een proefperiode, gewaarborgd door een politieke sanktie.

voornemen heb geuit te zullen
streven naar het afsluiten van
een Vlaams Schoolpakt, teneinde
het hele onderwijsbeleid volledig
te kunnen federalizeren.
Dat
een staatssekretaris,
in
casu Fernand De Bondt, nu luidop in dezelfde zin begint te denken kan ons alleen maar verheugen ; er zijn al niet teveel ministers die denken I
Een ander belangwekkend bewijs
dat het mogelijk is, vertrekkend
van het Egmontpakt op een verstandige manier verder te denken, is de uitvoerige nota zopas
gepubliceerd door de VEV.
Z I N V O L OVERLEG
GEWENST
Het IS dan ook jammer dat het
anti-Egmontkomitee
gemeend
heeft, de idee van de Staten-Generaal van de Vlaamse Beweging
te moeten kompromitteren door
er een anti-Egmontinitiatief van te
willen maken. Sedert maanden
heeft de V U gewezen op de wenselijkheid in Vlaanderen een
breed, representatief overleg op
gang te brengen. De gebeurtenissen in het A B V V , de nota van het
VEV bewijzen dat de mogelijkheid en de stof voorhanden zijn.
De mensen van het anti-Egmontkomitee werden daarbij zeker
met uitgesloten. Zij zouden zoals
iedereen ongetwijfeld hun nut
kunnen opdoen bij een konfrontatie van hun zienswijze met deze
van politieke, sociale en ekonomische groepen die in onze gemeenschap minstens even belangrijk
zijn en zeker representatief. Het
is daarbij zonneklaar dat een dergelijk initiatief alleen kans op slagen heeft als het buiten de sfeer
van slogans, verbale krachtpatserij, hetze en verdachtmakingen gehouden wordt, die helaas de huidige polemieken kenmerken.

Sommige
diskrete
kontakten
schenen erop te wijzen, dat de
kans om tot zulk overleg te komen langzaam maar zeker aan
het groeien was. Het overtuigt
dan ook van weinig ernst, nu
zomaar deze poging om te komen tot algemeen Vlaams overleg om propagandistische redenen te willen accapareren en
aldus de kloof tussen de politieke
verantwoordelijken en de drukkingsgroepen opnieuw te verbreden.
Dergelijke maneuvers zullen ons
echter niet afleiden van ons doel.
De V U zal met taaie volharding,
als verantwoordelijke partij, gemandateerd door honderdduizenden Vlaamse kiezers, iedere ernstige poging om tot zinvol overleg
te komen blijven steunen en bevorderen.
DEANTIKRISISWET
Intussen wordt de politieke aktualiteit beheerst door de zgn antikrisiswet.
Deze zou zich in wezen moeten
richten op dne doeleinden. De
sanenng van de staatsfinancièn,
het bevorderen van de rendabiliteit van de ondernemingen, het
bevorderen van de tewerkstelling.
Het gevaar dreigt dat de zeer
intense aktiviteit van de ministeriële kabinetten onvoldoende geleid
wordt en gekoncentreerd op deze drie hoofddoelen.
Wij menen dat de bevolking de
ernst van de toestand inziet en
bereid is een krachtdadige aanpak te aanvaarden. Wij menen
eveneens, dat het parlement zijn
verantwoordelijkheid wil nemen
indien de regenng de problemen
ondubbelzinnig stelt.
Voor sommige, technisch ingewikkelde problemen, kan het verantwoord zijn met kaderwetten te
werken op basis van opties die
door het parlement worden aangeduid. Op deze wijze werd bv.
vóór de oorlog orde geschapen
in de chaotisch geworden fnanciële strukturen.
Maar het zou ongetwijfeld een
slechte zaak zijn voor het land,
moest het voornemen de nodige
hervormingen door te voeren verzinken in een moeras van bureaukratisering en van detaildiskussies.
Wanneer iedere drukkingsgroep
zich vastklampt aan de formele
verworvenheden van zijn groep,
of die nu rechtvaardig of draagbaar zijn of niet, is er geen uitweg
mogelijk.
Werken, sparen, ondernemen en
zorgen voor een
rechtvaardige

NA E G M O N T
VERDER D E N K E N
Neen, wij zijn geen naïevelingen,
geen politieke dilettanten of regeringsgeile opportunisten. Wij zijn
een keiharde, doelbewuste politieke partij die niet te koop is maar
zich evenmin wenst op te sluiten
in een uitzichtloos Vlaams masochisme
Deze stelling is niet nieuw. Zij
werd in feite door de V U reeds
geformuleerd op de tribune van
het Parlement bij de eerste bespreking van de regeringsverklaring verleden jaar.
Ik heb toen geen brief gekregen
van de heer Nothomb, alhoewel
ik toen ook zeer uitdrukkelijk het

De ernst en de degelijkheid van het Kongres bleken zowel uit de voorbereiding ervan als uit de druk bijgewoonde sektievergaderingen, waar
de basis zelf aan het woord kwam om het « Manifest van de Arbeid »
gestalte te geven.

verdeling van lasten en vruchten
is de enig mogelijke
krisispolitiek.
Wij vragen dan ook met nadruk
dat de regering dit probleem ondubbelzinnig aan parlement en
land zou voorhouden.
Daarbij moeten wij waarschuwen
voor de neiging die tot uiting komt
bij sommige regeringsleden, de
voorgenomen federalizering bij
voorbaat uit te hollen door nu ekonomische en financiële strukturen
in het leven te roepen, die in
wezen unitair en centralistisch
zijn.
Wij willen ons de ingezette federalizering niet laten ontfutselen via
zgn.
anti-krisismaatregelen.
VRIJHEID
EN D E M O K R A T I E
In mijn kongresrede heb ik tenslotte de nadruk gelegd op de
vaste wil van de V U , de Vlaamse
staat zo uit te bouwen dat hij de
politieke gestalte wordt van een
volk dat de rijkdom beseft van de
verscheidenheid, als waarborg
voor het behoud van de geestelijke vrijheid, van de echte demokratie. Een Vlaamse Staat, die bijgevolg geen éénpartijenstaat
mag
zijn, geen éénkerkenstaat geen logestaat
Sedertdien heeft de liberale pers
een opvallend offensief ingezet.
Zij tracht opnieuw een wig te drijven in de federalistische meerderheid in Vlaanderen, door het
spookbeeld op te roepen van een
klerikaal Vlaanderen.
Het is een oude truuk die jarenlang door de unitaristen gehanteerd werd. Ik kan hier slechts herhalen, dat alleen een eendrachtige, sterke V U de politieke waarborg kan bieden om te beletten
dat Vlaanderen inderdaad politiek eenzijdig gedomineerd wordt.
Maar hoe kan dan bv. de voorzitter van het Willemsfonds alsmede bestuurder van het anti-Egmontkomitee de V U blijven verwijten, dat het Egmontpakt niet ver
genoeg gaat, terwijl zijn politieke
vrienden anderzijds opnieuw de
anti federalistische toer opgaan
door het uitspelen en aanwakkeren van de levensbeschouwelijke
tegenstellingen ?
O N S V O L K HEEFT O N S
NODIG
De partij heeft, met uw goedkeuring, haar verantwoordelijkheid
opgenomen in een regering die
drie hoofdopdrachten heeft: sanering, demokratizering,
federalizering. Dit zijn de drie pijlers van
de koalitie, de drie fundamentele
beleidsopties.
De ervaring van de voorbije jaren
leert dat alleen een doelbewuste,
eendrachtige partij in staat is op
beslissende momenten in de besluitvorming in te grijpen. Bovendien is het in een demokratisch
bestel steeds zo, dat diepgaande
hervormingen stapsgewijs, in fazen moeten verwezenlijkt worden.
Wij leven in een bewogen, maar
ook boeiende tijd. Ons volk heeft
ons nodig.
Laten wij, na in dit 17de partijkongres ons vertrouwen hernieuwd
te hebben, verder aan het werk
gaan in onze steden en dorpen, in
onze afdelingen en arrondissementen, om onze partij eendrachtig en sterk te maken, opdat zij
zou kunnen zijn en blijven dé
vlaams-nationale partij: dé enige
échte Vlaamse w a a r b o r g !
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Een eigen ekonomisch
beleid voor Vlaanderen
O p basis van de vaststelling dat de ekonomische strukturen van
Vlaanderen en Wallonië duidelijk verschillend zijn, kan worden
besloten dat het ekonomisch beleid best regionaal wordt gevoerd.
Dit is de enige weg om een doelmatige politiek te voeren. Doelmatigheid veronderstelt immers dat het beleid zo nauw mogelijk aansluit
bij de bestaande ekonomische struktuur en gericht is op de eigen
noden en wensen van de gewesten.
Wanneer men aldus een regionaal model opzet en men wil daarbij zo
weinig mogelijk konflikten inbouwen, dan is het absoluut vereist dat
de bevoegdheid over doel en middelen volledig toekomt aan de
regio's. Dit is van doorslaggevend belang : een bevoegdheid kan niet
tegelijkertijd worden verleend aan het nationaal en/of regionaal
niveau, en indien men aan de gewesten bevoegdheden toekent, dan
moeten deze tevens beschikken over alle middelen die nodig zijn om
de doelstellingen terzake te verwezenlijken.
Het gemeenschapspakt moet bijgevolg zo ruim mogelijk worden
geïnterpreteerd. Anders vervalt men in een slechte regionalizering,
die ons land, noch Vlaanderen en Wallonië ten goede zal komen.

Dit vereist de splitsing van
de Nationale Investeringsmaatschappij en haar dochtermaatschappijen ; een regionaal subsidiebeleid en
een zekere graad van fiskale autonomie.

De
gewesten
kunnen
slechts genieten van een uitgavenautonomle, voor zover ze ook beschikken over
voldoende financieringsmiddelen. Een eigen fiskaliteit
is hierbij van groot belang.

Tot dit besluit komt het Vlaams
Ekonomisch Verbond CVEV) in
een studie over de sociaal-ekonomische gevolgen van het gemeenschapsakkoord
Uitgangspunt is dus dat onze ekonomie gediend zou zijn met een
uitsplitsing naar Vlaanderen en
Wallonië Hiertegen wordt nogal
eens het bezwaar geopperd dat
onze gewesten ekonomisch aan
mekaar gebonden zijn en dat de
omvang van de ekonomie van de
twee gemeenschappen al te klem
zou worden en dus met leefbaar
Uit een onderzoek blijkt evenwel
dat er tussen Vlaanderen, Wallonië en zelfs Brussel een eerder
geringe binding bestaat, voornamelijk te wijten aan de verschillende ekonomische struktuur En
wat de omvang van de ekonomie
van de Vlaamse en Waalse regio
betreft, wijst het VEV erop dat
deze alleszins groter is dan de
ekonomie van landen als Finland,
Denemarken, Noorwegen en Ierland En hun leefbaarheid wordt
toch ook met in twijfel getrokken i
Niets staat een daadwerkelijke regionalizenng in de weg Integendeel, in een land met meer dan
één kultuurgemeenschap is zij
vanuii ekonomisch oogpunt de
meest optimale ordening
Het VEV houdt het evenwel met
bij het verwoorden van wensen
en mogelijkheden, doch werkt
zelf een gewestelijk
ekonomisch
model uit Als centrale regionale
doelstelling wordt de
ekonomische expansie vooropgesteld. Deze politiek kan immers best in de
regio gevoerd worden, daar het
bestaande
produktiepotentieel
duidelijk verschilt in Vlaanderen
en Wallonië Een eigen specifieke
aanpak per regio is daarom gewenst. Een doelmatige ekonomische expansie kan slechts ontwikkeld worden indien rekening gehouden wordt met de eigen aard
en de eigen behoeften van de
gewesten
Een regionalizering van de ekonomische expansie betekent een regionalizenng van alle instrumenten die nodig zijn om een beleid
terzake te voeren
Deze instrumenten zijn van tweeërlei aard kwalitatief en kwantitatief Met kwalitatieve
elementen
duidt men o a op de omvang en
de rol van de overheidssektor,
het wetenschappelijk onderzoek,
het sociaal-ekonomisch beleid, de
statistiek, de wetgeving en de
administratie Deze faktoren bepalen, rechtstreeks of onrechtstreeks, mede de ekonomische
expansie Ze moeten bijgevolg in
meerdere of mindere mate geregionalizeerd worden

15 JUNI 1978

De regionalizering van het
wetenschappelijk
onderzoek slaat zowel op de wetgeving (en bestuur), de infrastruktuur en de financiering.
Dit betekent dus dat de
regio naast het bepalen van
zijn politiek ook zelf terzake een wetgeving kan ontwikkelen en de beleidsinstrumenten kan scheppen
om zijn onderzoekspolitiek
uit te werken.
Een aanpassing aan de nieuwe strukturen inzake kulturalizering of regionalizering
is nodig bij de nationale
arbeidsraad, de administratie van de arbeidsveiligheid, de kommissie vrouwenarbeid, de hoge raad
voor de minder-validen, de
rijksdienst voor arbeidsvoorziening, de hoge raad
voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen ..
BIJ de kwantitatieve
elementen
wordt gehandeld over het beleid
inzake het toekennen van vergunningen, het exportbeleid, de financienng en subsidienng en de ontwikkelingssamenwerking
Uitgaande van een optimale ekonomische expansie moeten ook deze elementen tot de bevoegdheid
van gewesten-of gemeenschap•pen behoren

Abortus
In de Kamer werd door V U volksvertegenwoordiger Jef Valkeniers een wetsvoorstel betreffende abortus ingediend. Het
voorstel werd
mede-ondertekend door onze Kamerleden Somers, Bauwens en Gabriels.
Het
wetsvoorstel
Valkeniers
voorziet een aantal gevallen
waarin abortus niet strafbaar is.
De ingreep moet geschieden
door een geneesheer-specialist,
op uitdrukkelijk verzoek en met
instemming van de vrouw. De
niet-strafbaarheid geldt bij le-

verwerpen. Abortus kan slechts
beschouwd worden als een uiterste noodoplossing in konkrete
noodgevallen, wanneer er geen
andere oplossing mogelijk is.
Mits deze belangrijke en principiële beperking kan men aanvaarden dat zekere schakeringen van mening over deze
konkrete noodgevallen onvermijdelijk zijn, vermits deze zelfs
onder de katolieke bisschoppen
en andere moralisten en medici
vastgesteld worden.»
Konkreet betekent dit dus dat,

Wetsvoorstel
Valkeniers
vensgevaar van de vrouw of bij
gevaar voor ernstige, blijvende
schade aan haar gezondheid. Ze
geldt daarenboven in nauwkeurig omschreven gevallen bij zeer
ernstig
zenuwzieke patiënten,
bij een prenatale diagnose die
duidt op ernstige en ongeneeslijke schade bij het kind en bij duidelijk bewezen gevallen van verkrachting of bloedschande.
Dit wetsvoorstel is geen initiatief van de VU-Kamerfraktie. Het
bindt derhalve slechts de leden
van de fraktie die het ondertekend hebben. Het voorstel ligt
echter binnen de beleidslijn zoals ze inzake abortus in de partij
werd opgesteld sinds 1973. Er
weze hier nog even aan dit
standpunt h e r i n n e r d : «Er bestaat in de Volksunie een ruime
eensgezindheid om de vrije abortus, de abortus op aanvraag, te

tussen enerzijds de hypokrisie
van de huidige wetgeving en de
gerechtelijke praktijk en anderzijds de vrije abortus het terrein
ligt van de noodgevallen, waarover schakeringen van mening
mogelijk zijn ook binnen de
Volksunie. Het wetsvoorstel Valkeniers is een poging tot konkrete omschrijving van deze noodgevallen ; het ligt dus volkomen
binnen de grenzen die de Volksunie aan haar parlementsleden
gesteld heeft.
Het
wetsvoorstel
Valkeniers
hoeft echter geenszins te betekenen dat het door alle VU-parlementsleden zal bijgetreden worden. In een pluralistische geest
van verantwoordelijkheidsbesef
behoren de schakeringen van
mening betreffende de noodgevallen tot het individuele geweten ook van de parlementsleden.

Indien aanvaard wordt dat
ruimtelijke ordening een regionale matene is, dient gezien de veelvuldige bindingen tussen ruimtelijke ordening en ekonomische expansie, de aanleg van vervoersinfrastruktuur, de huisvesting en alle materies die de
ruimtelijke vormgeving beïnvloeden tot het regionale
beleidsniveau te behoren
Wat moet worden geregionalizeerd zijn de instrumenten
voor het voeren van een handelspolitiek Daardoor wordt
het voor het gewest mogelijk op basis van zijn potentieel exportpakket, een eigen
strategie te ontwikkelen, zowel op het vlak van de promotie als op het vlak van de
exportbegeleiding
Een groot gedeelte van het
budget van ontwikkelingssamenwerking dient ter financienng van onderwijs, opleiding en technische assistentie Dit pakket is duidelijk
kulturalizeerbare matene en
impliceert de splitsing van
ABOS
Deze studie betekent een daadwerkelijke bijdrage voor het politiek debat over de staatshervorming Zowel van Vlaamse als van
Waalse zijde wordt de noodzaak
aangevoeld dat een federalizering slechts zin kan hebben indien
ze tevens een sociaal-ekonomische dimensie krijgt
Terecht
merkt het VEV op dat het gemeenschapspakt politiek nuttig
zal zijn indien de ekonomische en
sociale bevoegdheden, die enn
vermeld staan, zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd worden Welnu,
het Egmont- en Stuyvenbergakkoord IS een eerste stap, een eerste sprong naar meer, naar een
eigen ekonomisch
beleid
voor
Vlaanderen'
Johan

BSPkongres
Het BSP-Kongres dat
verleden zondag te Mechelen gehouden werd
onder het motto «Wonen in Vlaanderen»,
heeft de bevestiging gebracht van het nieuv^r geluid dat reeds m de i
mei-toespraken van enkele Vlaamse socialistische voormannen te beluisteren viel Onder het
voorzitterschap van Karel Van Miert mikt de
BSP kennelijk op een
duidelijker Vlaams profiel We verheugen ons
over deze koerswending
die, n a a r insiders beweren, niet rimpelloos verloopt in de BSP. In deze
belangrijke
politieke
groepering heeft het gemeenschapspakt
dan
toch een evolutie op
gang gebracht, die voor
de toekomst van groot
belang is en die Vlaanderen uiteindelijk
weer
een
stuk
Vlaamser
maakt We verheugen
ons des te meer daarover, omdat de Volksunie door h a a r politieke
volwassenheid
daarbij
een belangrijke rol gespeeld heeft
In
zijn
kongrestoespraak heeft BSP-voorzitter Van Miert zeer
scherp het beeld opgeroepen van het gevaar
van de CVP-staat en van
de vrees die daarvoor bestaat bij de socialisten
De ongewone scherpte
en duidelijkheid waarmee hij het probleem
stelde zou wel eens kunnen wijzen op een bipolarizatie De BSP zou het
als h a a r opdracht beschouwen,
verzamelen
te blazen voor iedereen
die niet wenst m een
CVP-staat te leven Een
dergelijke bipolansatie
zou echter geen gunstige ontwikkeling
zijn
voor Vlaanderen
Het
Franse voorbeeld volstaat als bewijs voor de
ongelukkige situatie die
ontstaat, wanneer het hele politieke leven zich afspeelt rond de machtsstrijd tussen twee blokken Deze blokken hebben de natuurlijke neiging, steeds te streven
n a a r de volstrekte meerderheid Het IS hoegen a a m d geen demokratisch alternatief, een
CVP-staat te ruilen voor
een BSP-staat of omgekeerd
Op ons jongste partijkongres heeft
voorzitter
Schiltz nog eens onderstreept, dat de Volksunie
geen Vlaanderen wil
waar één enkele partij
het regiment zou uitmaken
Noch de CVP noch de
BSP bieden de waarborg
dat Vlaanderen geen
eenpartij enstaat wordt
Deze
waarborg
kan
slechts geboden worden
door een Volksunie, die
sterk genoeg is om iedere eenzijdige politiek te
beletten
Een van de belangrijkste
opdrachten
voor
de
Volksunie is dan ook,
een brug te zijn tussen
de twee blokken en daardoor bipolarizatie
te
voorkomen
tvo
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En bovendien

...is onze redakteur Hugo De Schuyteneer terug uit Cornwell, waar hij
o.m. nader kennis maakte met het
Welsh nationalisme, hoewel dat
voor hem niet zo nieuw was, vermits
hij er al zeven jaar geleden zijn penaten opsloeg.
...hebben drie landgenoten op de
Britse pronostiek ettelijke miljoenen
gewonnen, omdat ze zes keer de juiste uitslag van zes Mundial-wedstrijden samen raadden. Want het
spreekt vanzelf dat ze van voetbal
geen fluit afweten...
...vormden zeven politiemannen en
één politievrouw (dochter van een
politie-officier) van de Brusselse gemeente Eisene een dievenbende. Ze
hadden het vooral gemunt op juwelierswinkels. Na de buit in dienstwagens vervoerd te hebben gingen ze
als eerste ter plaatse aanwezige politie-beambten over «tot de gebruikelijke vaststellingen». Na iedere
kraak werd de buit rechtvaardig in
acht delen verdeeld. De opbrengst
wordt op miljoenen geraamd.
...ontvangen de Belgische para's per
dag extra-verblijf in Shaba een blauwe brief. Het gebeurt zo zelden dat
Vader Staat zo royaal is, dat de
geste wel het vermelden waard is.
...houdt de fiskus duchtig huis in de
vakantiegelden en premies, niet alleen bij de postmannen maar ook bij
andere kategorieën loontrekkenden.
Toch beweert de overheid dat er
geen nieuwe belastingen zijn. Strikt
genomen is een belastingsverhoging geen • nieuwe belasting • maar
of de «geteisterden • dit subtiele
woordenspel zullen slikken, is een
ander paar mouwen.
...werd op de E10 nabij Peutie een
tussen ijzer en staal geklemde verongelukte chauffeur van een zware
vrachtauto de voet afgezet door
twee artsen en twee verpleegsters
van het Akademisch Ziekenhuis van
de VUB. De reddingsploeg werd met
helikopters aangevoerd. De operatie
duurde bijna anderhalf uur.
...sponnen drie begrafenisondernemers uit Marseille een dicht net van
tipgevers in de ziekenhuizen. Van
zohaast een patiënt 'op sterven lag
werden de ondernemers verwittigd,
die fluks op de familie afstevenden.
En die driemaal meer dan de wettelijke tarief moest neertellen. De grootste winst werd verdiend op het
«interieur» van de kist, de kruisen,
de versieringen, de make-up enz. De
beste tipgevers verdienden per lijk
tot 4.000 fr. De KOO van Marseille
diende klacht in.
...beschuldigde Nobelprijs en wereldberoemd auteur Solsjenitsjin het
Westen van verslaving aan het materialisme en lafheid. De westerse leiders zijn meestal lafaards, het rechtssysteem werkt gebrekkig, de pers is
oppervlakkig, enz. Algemeen besluit ; het deugt nergens op deze
wereld.
...verdenkt Volksgazet -de maffiosi
van Openbare Werken» ervan antiBrussel (of/en antt-Antwerpen) te
zijn vermits momenteel alle belangrijke verbindingswegen tussen beide
grote centra opgebroken zijn. Het
blad besluit: • Er waren gisteren
slechts twee manieren om tamelijk
tijdig te Brussel of Antwerpen te
geraken : zwemmen of de trein nemen... •.

En bovendien
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NIM houdt niet van Vlaanderen,
of Vlaanderen niet van de NIM ?
De nationale investerlngsnfiaatschappij (NIM), een naamloze
vennootschap van openbaar nut,
werkt met geld van de gemeenschap («nationale middelen»)
waarvan tenslotte slechts 8 ten
honderd (in 1974 amper 6 t.h.)
terechtkomt in de Vlaamse ekonomie.
Hoewel dit reeds op zichzelf
moeilijk kan aanvaard worden, is
het vanuit ekonomisch oogpunt
nog minder verantwoord dat zoveel middelen toestromen naar
plaatsen waar ze het minst rendabel aangewend worden.
Overigens komt de werking van
de N I M hierop neer dat deze
openbare instelling een verouderde ekonomische struktuur in
stand houdt, die uiteindelijk hoe
dan ook toch gedoemd is om te
verdwijnen.
Deze harde analyse van de recente jaarverslagen van de N I M

publiceert de VEV-studiedlenst
deze week in zijn ledenblad
« Snelberlchten ».

Onverantwoord
Zo wordt ook nog vermeld dat,
hoewel de « sektoriële of gewestelijke spreiding van de investeringen » één van de eerste beleidslijnen van de N I M zou moeten zijn, dit bij aandachtige lektuur van de NIM-verslagen hoegenaamd niet het geval is in de
dagelijkse beheerspraktijk.
De redaktie van «Snelberichten » schrijft met scherpe pen :
«onze analyseresultaten wijken
wel erg af van wat de N I M ons
wil doen geloven». Konkreet
komt het hierop neer: de N I M
steekt relatief meer geld in de
minst rendabele ondernemingen, en deze zijn vooral gevestigd in Wallonië en in Brussel
(66 t.h. van de « grote portefeuille »).

De dagbladen van alle kleur en strekking hebben veel aandacht besteed aan het overlijden van de Antwerpse
havenschepen Leo Delwalde. Zeer begrijpelijk trouwens:
Delwaide
is een markante persoonlijkheid
geweest En zijn politieke
loopbaan verliep op een bepaald ogenblik zo ongewoon, dat
de Limburgse Antwerpenaar uitgroeide tot een simbool
Gelijk zovele Limburgers vóór hem vestigde Leo Delwaide
zich na zijn studies — rechten te Utrecht en Leuven — te
Antwerpen. Hij was gematigd maar overtuigd
Vlaamsgezind.
Begin van de jaren dertig betrad hij het politiek toneel als
gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger
voor de katolieke partij Hij speelde een rol in de Katolieke Vlaamse Landsbond en behoorde tot de groep die, rond het weekblad
»Nieuw-Vlaanderen»,
ijverde voor samenwerking
tussen
nationalisten en katolieken en voor federalisme. In 1936 was
hij een van de boegbeelden bij de (mislukte) poging tot
Vlaamse
Concentratie.

Leo Delwaide
In 1939 was Delwaide schepen van de haven geworden. In
Antwerpen is dat, na en zelfs misschien wel naast het burgemeestersambt, het meest in de kijker springende politiek mandaat Bij de Duitse inval in mei 1940 koos die andere Limburgse Antwerpenaar, Kamiel Huysmans, onder het motto «liever
blode dan dode Kamiel» het hazenpad, waardoor de Antwerpse burgemeesterssjerp
onbeheerd aan de kapstok ging. Delwaide werd aangesteld als dienstdoende
burgemeester.
Hij kende het weinige wel en het vele wee van de oorlogsburgemeesters. De bezadigde, ruimdenkende en gematigde burger die hij was kweet zich zo voorbeeldig van zijn taak, dat
de Antwerpse bevolking hem duidelijk als « haar» burgemeester aanvaardde. In januari 1944 nam hij ontslag, omdat een
bezettingsplechtigheid
beslag had gelegd op de zaal van het
stadhuis.
Zijn populariteit bij de bevolking, zijn diensten aan de stad en
zijn moedig ontslag konden echter niet voorkomen dat hij
zowel uit het gemeentehuis
als uit het parlement
werd
gewipt: zijn parlementaire onschendbaarheid
werd opgeheven.
Aan de verkiezingen van 1946 kon hij dus niet deelnemen.
Zijn vrouw ging echter in zijn plaats op de lijst staan en kreeg
41.000 voorkeurstemmen. Antwerpen had, na weer een oorlog, in andere omstandigheden en andere verhoudingen nog
maar eens gezorgd voor een soprtement
Bormsverkiezing.
De CVP had aan de duidelijke vingerwijzing genoeg: in 1949
trok Delwaide terug naar de Kamer Het zou echter nog
duren tot 1959 vooraleer Delwaide weer schepen werd van
«zijn» haven.
Als parlementslid na de oorlog heeft Delwaide heel wat
gedaan om de onrechtvaardigheden
van de repressie aan te
klagen en weg te werken.
Hij was oud geworden de jongste jaren en wellicht is hij een
tikkeltje te lang schepen gebleven. Maar hij was nog steeds
een overtuigd, zij het gematigd Vlaamsgezinde en een heer in
de échte betekenis van het woord.
In 1946 waren wijzelf door enkele ijzeren staven aan een héél
klein venstertje ruimtelijk gescheiden van de kiesstrijd rond
zijn vrouw. In de kleine verblijfplaats die de Belgische staat
ons gratis ter beschikking had gesteld, werden de 41.000
stemmen geteld als evenveel tekenen van hoop.

De N I M speelt in dit geldverdelend tijdverdrijf een belangrijke
onverantwoorde rol.
Het kan niet ontkend worden dat
deze openbare instelling enkele
interessante commerciële aktiviteiten heeft mogelijk gemaakt,
,r.aar aldus het VEV, « de verantwoordelijken van deze instelling
voeren dikwijls met tegenzin het
beleid waartoe zij onder politieke en syndikale druk verplicht
worden.»
Het NIM-beleid Is dus duidelijk
aan herziening toe. De kritiek op

deze instelling komt precies op
het gepaste moment, nu in de
anti-krisiswel de mogelijkheid
voorzien wordt om voor de N I M
een kapitaalsverhoging met 2
miljard frank door te voeren. De
federalizering van deze instelling is een dwingende en dringende eis die vandaag met meer
politieke kracht dan ooit moet
gesteld worden. Hierbij moet
een volledige depolitizering van
deze instelling eveneens verwezenlijkt worden.
In het NIM-beleid is momenteel
elke regionale optiek zoekgeraakt: ook hier kan de Vlaamse,
gemeenschap niet langer dulden
dat zij door enkele beheerders
van een openbare instelling blijvend benadeeld wordt, (hds)

Sidmar - arbeiders
zoeken Claes' antwoord

Onder leiding van de h. Verbesselt en van professor
Maton
trok dinsdag een delegatie van
de Sidmar-arbeiders naar het kabinet van minister van Ekonomische Zaken Willy Claes.
De minister zelf bleek geen tijd
te vinden om een open brief van
het arbeiderskomitee
in ontvangst te nemen. Kabinetsmedewerker
professor
Dillemeyns
stond de misnoegde
Sidmarmensen te woord. Het werd
geen bemoedigend
onderhoud.
De ministeriële
woordvoerder,
die overigens geen
bindende
verklaringen wou afleggen, wou
wel kwijt dat « de uitbreiding van
Sidmar een
politiek-filozofisch
probleem is -. Ook werd aan de
Sidmar-mensen nog gezegd dat
het ekonomisch
onverantwoord
zou zijn om zo'n modern staalbedrijf realistische
toekomstperspektieven te onthouden.
De heer Verbesselt was op het
einde van het onderhoud aan de
Meeüssquare
wél
verheugd
over de ministeriële
luisterbereidheid, maar hij waarschuwde
toch dat, indien er geen gehoor
wordt gegeven aan de dringende eisen van de arbeiders, het

Sidmar-eisen
0 Een derde hoogoven en een
derde koudwals voor Sidmar
• Geen parallellisme met Cockerill, regionale beslissingen
voor Sidmar
• Geen verdere grendel op de
afzet van Sidmar binnen de
EEG.
• Geen half afgewerkte produktie voor Sidmar met veredeling in andere bedrijven.
• Sidmar niet langer op te offeren aan verziekte en slecht
beheerde bedrijven.
• Geen staatsgelden meer toe
te kennen die moeten dienen
om dividenden uit te keren
zoals in 1977.
• Gelijkberechtiging van alle
arbeiders, zo Vlaamse als
Waalse, en voor alle sekto-

niet lang meer kan duren dat de
sociale vrede in dit bedrijf gehandhaafd blijft. ' Ik wil geweld
vermijden»,
aldus
Verbesselt,
'maar niet te allen prijze, en
voor hoelang nog zal ik de Sidmar-arbeiders nog kunnen overtuigen van het nut van brieven
en bezoeken aan
ministers?...'
De Sidmar-arbeiders
verwerpen
het staalplan-Claes (dat de filozofie van staalbaron Gillon overneemt), en zij stellen zich op het
standpunt van de GERV (ekonomische raad voor
Vlaanderen)
en van het VEV (Vlaams Ekonomisch Verbond) dat Vlaanderen
bereid is te zorgen voor zijn
havens en voor de toekomst van
de textielnijverheid,
maar dat
een gelijkaardige rekening voor
de toekomst van het Waalse
staal- door de Waalse gemeenschap dient betaald te worden.
Alleszins kan niet langer geduld
worden dat de uitbreiding van
Sidmar in Gent om kommunautaire redenen wordt afgeremd.
Minister Willy Claes zal spoedig
wél tijd moeten vrijmaken om op
die bedenkingen en eisen van
de Sidmar-arbeiders een bevredigend antwoord te geven, (hds)

*

De Vlaamse staalarbeiders
wijzen, kordaat, de oprichting van een Supra-Regionale Dienst voor Planifikatie in
de Staalnijverheid af Dienst
waar de Vlaamse staalnijverheid slechts 4 vertegenwoordigers zou tellen op 25.
^ ZIJ verwerpen het plan Gillon
en zelfs een gedeeltelijke opname hiervan in de restrukturatieplannen. Daarentegen
zijn ZIJ bereid, en met volle
inzet, mede te werken aan
een gezonde en sociaal-ekonomisch verantwoorde politiek.
* Het Staalarbeiderskomitee
wil en zoekt geen kommunautaire strijd, doch verwijst
eerder naar de anti-Vlaamse
uitlatingen en hatelijkheden
van een Gillon, Godefroid en
anderen.
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KLARE TAAL OVER STAAL

Geen

eenrichtingsverkeer

Het staaldossier begint beroering
tiek moet een einde gesteld worte verwekken De Vlaamse vereniden ZIJ IS veel te duur en lokt al
gingen en drukkingsgroepen hebte veel betwistingen uit De behanben het enorme belang ingezien
deling van het staaldossier moet
voor de Vlaamse gemeenschap
dan ook geschieden in funktie
van de beslissingen die terzake
van een open en zakelijke ondergaan getroffen worden het gaat
immers mede over de financiële
en ekonomische toekomst van
Vlaanderen De dnngende oproep van voorzitter H Schiltz tijdens het partijkongres, heeft heel
wat positieve reakties uitgelokt
Tijdens een perskonferentie te
Gent heeft de Landelijke Bediendencentrale gewezen op de *< eenHoewel de ekonomische aktivitelt
nchtingssolidariteit» bij de behanvooral in Vlaanderen expamemodeling van het staaldossier De
gelijkheden biedt op het vlak van
herstrukturering van de staalsekhandelsrelaties met het buitentor zal de gemeenschap 70 tot 80
land, blijkt uit een dinsdag vrijgemiljard kosten, voor deze van de
geven onderzoek van het Vlaams
textielsektor werd slechts anderEkonomisch Verbond (verncht in
half miljard uitgetrokken Hierintense samenwerking met het kategenover staat dat 116000 arbinet van de minister van Buitenbeidskrachten tewerkgesteld zijn
landse Handel) dat slechts een
in de textiel- en 44 000 in de staalop de vijf ondernemingen in
sektor
Vlaanderen momenteel een direkDeze wanverhouding blijkt eventielid voltijds belast met de exporteens uit de geplande afvloeiingen
promotie van het bedrijf
in de textielsektor 22300 tijdens
Bovendien leert de VEV-enquéte
een periode van dne jaar, tegenook nog dat een te groot aantal
over 7 tot 8 000 in de staalsektor
ondernemingen in Vlaanderen
De LBC IS dan ook van oordeel
last heeft van een vijftal zware
dat de gerechtigde
aanspraken
handicaps, waarbij de kennis van
betreffende de tewerkstelling in
de gepaste en bijdehandse overde Vlaamse staalnijverheid met in
heidssteun met als laatste de hangevaar mogen komen De bedrijdelsaktiviteiten in het buitenland
ven Sidmar en A L Z moeten hun
afremt
groeimogelijkheden behouden
Minister Hector de Bruyne beWat de herstrukturering van de
toonde zich teleurgesteld over
Staalsektor betreft, eist de centrahet feit dat amper een vijfde van
le dat de verdeling van de gelden,
de Vlaamse ondernemingen de
welke de regenng ter beschikking
weg kent naar het kredietfonds
stelt, volgens objektieve normen
voor buitenlandse handel, dat
over de regio's moet gespreid
nochtans beschikt over uitgebreiworden En indien hierover in het
de financiële middelen en faciliteikader van het staaldossier met
ten
kan onderhandeld worden, dan
moet de tussenkomst vanwege
de staat gescheiden via de regionale kredieten
Ook de Gewestelijke
Ekonomische
Raad
voor
Vlaanderen
heeft een onderzoek gewijd aan
Dit IS de week van de wet tegen
de herstrukturering van de ijzerde krisis Al is de knsis vier jaar
en
staalnijverheid
Vooreerst
oud en al zijn er de jongste tijd
wordt gewezen op het falliet van
gunstige ekonomische tekenen
de kompensatie-techniek deze is
verschenen aan de wand Dit is
niet meer te verantwoorden en
de week van de waarheid, want
onhoudbaar Het enig geldige alnu gaan w e weten waaraan we
ternatief IS een doorgedreven rehet hebben Wie zal betalen en
gionalizering van het sociaal-ekowie minder zal ontvangen
nomisch leven
Voor ons burgers is er een verhoGelet evenwel op de hoogdnnging van het remgeld voorzien
gendheid van de herstrukturenng
W e zullen dus meer kunnen bevan de staalnijverheid in Wallonië,
talen als w e ziek zijn, als w e in
aanvaardt de G E R V een finaneen ongunstige situatie verkeren
cienng met nationale gelden voor
En onze 14e maand kinderbijslag
een beperkte periode en van jaar
komt voor de bijl Wat betekent
tot jaar herzienbaar Maar de
dat wie het meest behoefte heeft
Vlaamse gemeenschap moet hierminder zal ontvangen En verder
bij de nodige waarborgen krijgen
moeten werklozen en gastarVlaanderen moet, en bij het bebeiders op hun tellen passen
heer van de financiële middelen,
Mensen die ook al met de meest
en bij de planning en de kontrole
begunstigden van de natie zijn
van de herstrukturenng als een
Kan dat allemaal wel"? Wordt de
evenwaardige partner betrokken
groep der marginalen in ons land
worden Daarenboven mogen de
nu nog uitgebreid "^ Op grond van
expënsiemogelijkheden van de
objektieve normen kan je nu al
Vlaamse staalnijverheid met in geruim dne miljoen marginalen telvaar gebracht worden
len in ons land een mens op drie
die stoffelijke of geestelijke arDe GERV herinnert er de Regemoede heeft Waarvan de helft
ring tot slot aan dat ook voor
lijdt onder het werk
nachtVlaanderen zich een aantal prowerkers, werklozen en gastarblemen stellen, die een even spoebeiders
dige oplossing vereisen Dit is

handeling van gemeenschap tot
gemeenschap De gedachte wint
langzaam veld, zowel in Wallonië
als in Vlaanderen, en moet het
Ijzer met gesmeed worden wanneer het heet is"? (j.a.)

Vlaamse ondernemingen
maar niet te best
De minister van Buitenlandse
Handel benadrukte ook dat het
enerzijds begrijpelijk is dat de
ondernemers van bij ons vooral
aandacht hebben voor de markten in de nabuurlanden, maar dat
anderzijds investenngen in de olieproducerende landen (OPEC) er
in Azie (Japan is de pacific-lokvogel) te weinig ondernemingen ir
Vlaanderen bekoren
Ludo Puyiaert van de VEV-studiedienst stipte aan dat de kennis
van de zogenaamde indirekte exportformules eerder beperkt is
en dat zijn «trading »,« exportkom
binaties» en toelevenng
Vooral bij de kleine en middelgrote ondernemingen tast men op
het gebied van export nog in het
duister
BIJ de haast onoverkomelijke handicaps werden aangestipt
het
vinden van een goed kontaktman
in 't buitenland, de kennis van de
gepaste overheidssteun, de weetgierigheid over wetten en reglementen van vreemde landen, de
dekking tegen met-betaling en de
fakturering in Belgische franken.

Normaal was voorzien dat het
ministerkomitee ad hoc voor het
Gemeenschapspakt
van 8 tot 13
juni de studie zou aanvatten van
de door de
staatssekretanssen
De Bondt en Hoyaux
voorbereide
teksten tot uitvoering
van het
Gemeenschapspakt
De werkzaamheden zijn tijdelijk
opgeschort omwille van de voorbereiding van de krisiswet Verwacht wordt dat het Gemeenschapspakt vanaf volgende week
opnieuw aan de orde zal staan
In dit ministerkomitee is de VU
vertegenwoordigd
door Rik Vandekerckhove, minister van Wetenschapsbeleid
(foto)

kennen buitenland
of beter de weigenng van klanten om zo'n fakturatie te aanvaarden
Desondanks blijkt de export-akti-

we/;

viteit van de Vlaamse ondernemingen jaarlijks nog in aanzienlijke mate (8 procent is een opmerkelijk cijfer) te stijgen

Ons kongres en de
„Gazet van A n t w e r p e n "
Twee weken geleden drukten wij in ons blad de uitvoerige mededeling
af die het Volksunie-partijbestuur
gepubliceerd heeft ter weerlegging
van de zes onjuistheden of onwaarheden, die de « Gazet van Antwerpen» bij haar kommentaar rond ons Kongres de wereld had ingestuurd Deze mededeling is ook in de « Gazet van Antwerpen » verschenen, voorzien van een ongewoon kort repliekje van de betrokken
redakteur die zich duidelijk in zeer nauwe schoentjes voelde
Sindsdien is in de «Gazet van Antwerpen» de tekst verschenen van
een omzendbrief die de heer De Craen aan de leden van de Partijraad
had gestuurd Bij deze tekst drukte de « Gazet van Antwerpen » uiteraard ook de funkties van de heer De Craen in de partij af
voorzitter
van het arrondissement Halle-Vilvoorde en lid van het Partijbestuur De
brief van de heer De Craen, die in feite een intern partij-dokument is,
bevestigde de versie van de « Gazet van Antwerpen » over ons Kongres
Zowel het Partijbestuur als de Partijraad van de Volksunie hebben er
aan gehouden, op hun vergadering van verleden zaterdag
uitdrukkelijk
deze versie te verwerpen en de rechtzetting van het Partijbestuur te
bekrachtigen

Wat kost een gezin?

o m het geval voor de uitbouw
van de havens, de waterverdragen, de energieproblematiek en
de textielsektor
Een regionalizenng van de grote
infrastruktuurwerken
en de industriële politiek lijkt
onafwendbaar
De noodzaak om een fundamentele oplossing te vinden dnngt
zich op Aan de kompensatiepoli-

15 JUNI 1978

Onlangs kwamen de eerste resultaten van een diepgaande studie
over de bestaanszekerheid aan
het licht (zie « Wij» van 8 juni '78)
Een vierde van de huishoudens
verkeert in een bestaansonzekere situatie De Antwerpse studiegroep onder de leiding van professor De Leeck stelde enkele minima vast

Z o moet een aktieve alleenstaande ten minste over 12 300 fr per
maand kunnen beschikken Een
aktief echtpaar over 19 600 fr
Heeft men kinderen dan wordt
het 24 300 fr voor een gezin met
een kind, 27 000 f r met twee,
3 0 3 0 0 f r met drie en 3 2 6 0 0 f r
met vier kinderen
Het inkomen dat hier noodzakelijk wordt geacht, verhoogt per
kind achtereenvolgens met 24 %,
11 %, 12 % en 7 % Voor vier kinderen samen 54,5 % meer
In Nederland heeft men een paar
jaar geleden ook een studie ondernomen naar de verhoogde behoeften van gezinnen met kinderen De cijfers die men daar voor

een doorsnee gezin vond, vertonen minder onderscheid (per
kind), maar geven ook de evolutie
volgens de leeftijd
Voor een eerste kind heeft een
gezin 14,5 % meer uitgaven
Voor een tweede komt daar nog
1 2 , 3 % bij
Voor het derde
11.5 %
en voor het vierde
10.6 % Samen 49 % meer uitgaven voor een gezin met vier kinderen De Nederlanders rekenden
ook verder en vinden bv voor het
6e kind nog 9,9 % meer uitgaven
en voor het 8e 9,4 %
Op zijn zevende jaar, als een kind
in het eerste studiejaar zit, kost
het de ouders 22,3 % van hun
eigen uitgaven Voor 4 kinderen

lustrerie
mare de vriese
baron ruzettelaan 56 brugge
baan brugge-kortrijk
telefoon 0 5 0 / 3 5 7 4 0 4
verlichting tegen betaalbare prijzen!
steeds aan de spits
met de meest recente creaties
nu .. - speciale voorwaarden!

is dat al 75 % meer uitgaven
geworden En op zijn 15e jaar
moet een gezin voor zijn kind ëi
33,8 % meer opbrengen Voor
een tweede kind komt daar
28,7 % bij, voor een derde nog
eens 26,7 % en voor een vierde
24,7 % En voor een 8e bv is dat
nog 22 % Een gezin met vier
pubers moet dus meer dan dubbel zoveel verdienen om even
bescheiden te kunnen leven als
een gezin zonder kinderen
In tegenstrijd tot alle moppen zouden WIJ het dus zuiniger kunnen
dan de Nederlanders Maar volgens diezelfde moppen blijken onze noorderburen beter te kunnen
rekenen Maar om het even,
54 % en 110 % meer behoeften
zijn getallen om te onthouden als
de gezinnen straks weer hun
geringere inkomsten in hogere uitgaven omgezet zien
In dit verband is er nog een studie
van hetzelfde Antwerps studiecentrum Dat stelde vast dat arbeidersgezinnen met drie kinderen, die een jaarlijks inkomen hebben van over de 300000 fr, 22 tot
56 % te weinig inkomsten hebben BIJ bedienden was dat 16 tot
32 % te weinig
Het besluit van de studie is dat de
meeste gezinnen met kinderen te
veel belastingen betalen en te weinig kinderbijslag krijgen En deze
achteruitstelling toeneemt naarmate de gezinnen groter zijn De
wetgever was dus al voor zijn
jongste maatregelen de gezinnen
met kinderen met gunstig gezind
pdb
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Bedenkingen bij het Vlaams
onderwijsbeleid te Brussel
Reeds geruime tijd blijkt dat een politiek ter bevordering van het Vlaams
onderwijs te Brussel onmogelijk is zonder dat de Vlaamse kinderen in aangepaste Vlaamse kribben en peutertuinen werden opgevangen Het heeft geen
zin scholen te bouwen waarin de Vlaamse kinderen vanaf 6 jaar kunnen opgenomen worden wanneer men hen tijdens de v o o r s c h o o l s e periode heeft laten
verfransen in de « creches - en « pouponnieres » Vermits Vlaamse onderwijspolitiek te Brussel bij de wieg begint is de aanwezigheid van voldoende aantal aangepaste en geografisch gespreide kinderopvangmogelijkheden een
noodzaak Het Vlaamse land heeft grote verplichtingen ten opzichte van de
Brusselse Vlamingen temeer omdat het Nederlandstalig onderwijs te Brussel moet afrekenen met de gevolgen van de « liberte du pere de familie » Hel
mag wel even onderstreept dat deze « vrijheid » naast de verminderde natali
teit en de Vlaamse uitwijking uit Brussel de grote oorzaak is van de achteruigang van het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad
Deze slag w e r d de Brusselse Vlamin
w/eest vi/aren om hun kinderen geeste
gen bi] de grondv\/etsherziening van
1971 toegebracht door de C V P BSP
regering met de medeplichtigheid van
de thans zo flamingantisch doende
PVV W I J herinneren ons nog de sus
sende artikels die destijds versche
nen in de Vlaamse pers vooral dan
deze van C V P strekking Daar w e r d
voortdurend betoogd dat dit met zo
erg was en dat het geen zin had Vla
mingen tegen wil en dank Nederlands
talig te houden Bovendien w e r d
verklaard dat men de eventuele nade
lige gevolgen zou opvangen door de
uitbouw van een degelijk net van
scholen en aangepaste voorschoolse
inrichtingen Nadat de Vlaamse ge
zinshoofden 1 jaar lang «vnj
ge

lijk te laten verminken werden zelfs
heuse statistieken aangevoerd om te
bewijzen dat de invoering van de
liberie du pere de ramille
geen
nadelige gevolgen had gehad
Bovendien had men er destijds voor
gezorgd de pil te vergulden door het
oprichten op 5 mei 1971 van een
Ministerieel Komitee ter bevordering
van het Nederlandstalig onderw s in
het Arrondissement Brussel Hoofd
s t a d ' dat werkzaam zou blijven tot
de N C C w e r d opgericht
Heeft men eerst getracht de Vlaamse
scholen in stand te houden door het
oprichten van peutertuinen dan heeft
men snel ingezien dat men de Vlaam
se kinderen van in de wieg moest

Argentijns beleid in groot-Leuven
In verband met de vernielingen aange
ncht in het gemeentelijk park « Heuvel
hof
te Kessel Lo Leuven blijft het
gerechtelijk onderzoek verdachten
opsporen in politieke kringen uiter
aard met in de rangen van de traditio
nele partijen Nu werd ook het Kes
sels V U bestuurslid Ivo Wuyckens
die zeer bedrijvig is in het maatschap
pelijk kulturele verenigingsleven van
de Vlerbeekwijk voor ondervraging
ontboden Het is ook gekend dat hij
een tegenstander is van de verkave
ling van het Vlierbeekveld waarover
al zoveel te doen geweest is
W e vernemen dat V U raadslid Euge
ne van Itterbeek ondervraagd werd
Het gesprek begon met de vraag of
hij wist tot welke politieke partij de ver
dachte kunstschilder Jos van Rillaer
behoorde Diezelfde vraag werd ook
gesteld aan Van Itte'-beek zelf Hu

moest dan vertellen waar hij vertoef
de tijdens de nacht van 25 op 26 mei
Je bent blijkbaar verdacht als je bij
vrouw en kinderen blijft
Intussen verklaarde de burgemeester
van Leuven op het C V P bejaarden
feest dat de Kesselse feesten waar
om het eigenlijk allemaal te doen is
zullen blijven doorgaan zolang hij bur
gemeester is Dat het park daarbij ern
stige schade lijdt was geen bezwaar
Parken moeten gebruikt worden al
dus de burgemeester die zelfs de ver
gunning gaf om er een flatgebouw in
te zetten Hij zweeg ook in alle talen
over het feit dat het groepje mensen
die de Kesselse feesten orgamzeren
geen rekenschap afleggen van hun
in en uitgaven OOK al ontvangen ze
voor een commercieel opgezette on
derneming met handelsbeurs en al rui
me toelagen van het stadsbestuur

RESTAURANT CHECKPOST
GASTRONOMISCHE KEUKEN
FIJNE SPECIALITEITEN

Ijzerenkruisstraat 84,1000 Brussel
Tel.: 02/218.29.88
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opvangen omdat zij anders reeds ver
franst werden De N C C heeft dan
ook aan dit probleem aandacht be
steed en verdienstelijk werk geleverd
De vraag dient echter gesteld of aan
dit beleid geen wijzigingen moeten
aangebracht worden De N C C opteer
de immers hoofdzakelijk voor de aan
leg van kribben en peutertuinen en
besteedde met het oog hierop een
groot deel van haar dotatie aan de uit
bouw van een net van kribben in de
agglomeratie
Ofschoon de inplanting grondig bestu
deerd w e r d heeft men onvoldoende
rekening gehouden met de fluktuaties
in het aantal kinderen in voorschoolse
leeftijd Z o is het mogelijk dat van
daag nood bestaat aan opvang in een
wijk waar dit enkele jaren geleden
niet het geval was Er njst dan ook de
vraag of het oprichten van grote en
dure kribben altijd wel verantwoord is
Moet integendeel met uitgezien wor
den naar kinderopvang die met alleen
goedkoper is maar ook beter aange
past aan de wisselende kribben met
een familiale sfeer
Dit betekent allerminst dat op die
plaatsen waar een voldoende aantal
kinderen verwacht wordt de instand
houding of de oprichting van grotere
knbben met noodzakelijk is
Thans is het vaak zo dat grote investe
ringen gedaan worden om op een
bepaalde plaats een kribbe in te plan
ten Wanneer echter na een aantal
jaren in deze wijk met meer voldoen
de baby s en peuters voorhanden zijn
raakt de kribbe vaak ontvolkt Om te
beletten dat deze insteling zou ge
sloten worden zal ze met alle midde
len kinderen moeten ronselen Tenein
de aan de wettelijke bezettingsnor
men te voldoen zal men geneigd zijn
ook franstalige kinderen op te nemen
Franstalige kinderen die dus profite
ren van de gelden van de Vlaamse
gemeenschap Wat ik hier schrijf is
geen onheilsvoorspelling maar droe
ve realiteit O p de N C C weet men
immers goed dat in een aantal van de
door deze instanties gesubsidieerde
instellingen franstalige kinderen wor
den opgevangen Ook ikzelf w e r d met
deze toestand gekonfronteerd via
mijn sociaal dienstbetoon
Het IS naar mijn mening duidelijk dat
men de moed moet opbrengen om
gans deze problematiek te herdenken
ten bate van het Nederlandstalig on
derwijs Een beleid aangepast aan de
noden der Brusselse Vlamingen is
dringend noodzakelijk
BIJ dit alles moet de overheid ook zor
gen voor persoonlijke begeleiding De
Vlaamse gezinnen die verspreid wo
nen over de grootstad zouden regel
matig moeten bijgestaan worden
door sociale werkers Er is een drin
g e r d e behoefte aan bestendig kon
takt tussen de Nederlandstaligen in
de hoofdstad
O p het ogenblik waarop duizenden
vooral jongere mensen werkloos zijn
valt op het stuk van socio kulturele
begeleiding een grote opdracht te ver
vullen Het is de plicht der overheid
maatregelen te treffen of bestaande
initiatieven te steunen
dr J Valkeniers
kamerlid

Solidariteitsfonds
„negen van Laken"
rekening Kredietbank 434-8094439-84
Omhaling gespreksavond nnet V Anciaux
te St Martens Bodegem
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K L Edegem
J P Brussel
E D Machelen
PVBA P & V G Antwerpen
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V U Hove
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FILMTHEATERS

studio
16 T O T 2 2 J U N I 1978

TERVUREN
Zondag 15 u

KT

H e r b i e g o e s to M o n t e
Carlo
Film van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag 20 u
Zondag 18 u

KT

T h e y c a l l m e Trinity
Film van Clucher met Terence
Hill en Bud Spencer
Zondag,
maandag,
dinsdag,
woensdag en donderdag 20 u
30
The e n d of the w o r l d in our
u s u a l b e d in a night full of
rain
Met Giancarlo Giannini en Candice Bergen
KNT

TIENEN
Vrijdag en zaterdag 20 u
Zondag 15 en 19 u

KT

La 7 i è m e c o m p a g n i e au
clair d e lune
Film van Robert Lamaureux met
Jean Lefebvre en Pierre Mondy
Vrijdag en zaterdag 22 u 30
Zondag 17 u Maandag 20 u 30
KNT
Un moment d'égarement
Film van Claude Bezzi met J - P
Marielle en Victor Lanaux
Zondag 21 u
Dinsdag, woensdag en donderdag 20 u 30
KT
T h e g o o d b y e girl
Film van Herbert Ross met Richard Dreyfuss en Marsha Mason

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag en zaterdag 20 u
Zondag 15 u en 20 u 30
Dinsdag en woensdag 20 u 30
J e s u s of N a z a r e t h
( d e e l 2)
Film van Franco Zeffirelli met
Robert Powell en Anne Bancroft
Vrijdag en zaterdag 22 30
Zondag 18 u Maandag 20 u 30
Drum
Film van Steve Carver met Ken
Norton

LEUVEN 1
14u-20u
Première België

KT

D a s Brot des Backers
Film van Erwin Keusch
16u-22u

2e week

KT

T h e g o o d b y e girl
Film van Hervert Ross met Richard Dreyfus en Marsha Mason
18u-24u

KNT

P r i v a t e v i c e s public v e r t u e s
Film van Miklos Jancso

LEUVEN 2
14u

KT

B i r d s d o it b e e s do it
Film van David Walper
20 u

3e week

Film van Lina Wertmuller
16 u - 22 u
2e week
KNT
Preparez vos mouchoirs
Film van Bertrand Blier met Michel Serrault en Eleonore Hirt
KNT
Nea
Film van Nelly Kaplan met A n n
Zacharias
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O p een uitzonderlijke warme woensdagavond kwam de O p w i j k s e gemeenteraad samen. D o o r herhaaldelijke interventies en door de twee
toegevoegde punten bewees de V U O p w i j k dat een aktieve oppositie
kan lelden tot een beter gemeentebeleid
BIJ de definitieve goedkeunng van het
BPA Nijverseel merkte Frans Berghman (VU) op dat de pas gelegde
banen weldra opnieuw zouden moeten opgebroken worden om water en
elektriciteit aan te leggen Hij vroeg of
men er al kan bouwen indien men een
aanvraag zou doen die konform is
met het BPA Schepen Vereetbruggen antwoordde dat de maatschappij
voor de waterleiding slechts aan het
werk wil wanneer er voldoende woningen staan
Een ander VU-lid, Fons.Van De Velde,
denkt dat de belangstelling zo gering
IS omdat deze gemeenteraad met
publiek w e r d aangekondigd Volgens
de sekretaris hoeft dat met
BIJ de stemming over enkele reglementen van het verhaalbelastingsreglement, dat opnieuw moest worden
goedgekeurd wegens een datumvergissing, onthield de oppositie zich
omdat ZIJ bij de oorspronkelijke stemming niet aanwezig was
Schepen Van Mulders wil een prijsaanvraag doen voor de eerste herstellingswerken aan het Hof ten Hemelrijk Frans Berghman (VU) vindt dat
men eerst moet denken aan de conciërgewoning en Fons Van De Velde
IS bezorgd om het feit dat er werken
zullen uitgevoerd worden die nadien
toch weer moeten afgebroken worden Dit punt w o r d t door alle leden
goedgekeurd
O p de Vilvoordsesteenweg wensen 2
eigenaars een stuk grond van de
gemeente te kopen Omdat de registratie de waarde van de grond zeer
laag geschat heeft, wil Frans Berghman (VU) weten of men met gedacht
heeft aan ruil met het achterliggend
stuk bouwgrond De gemeente kan
hier immers van een sterke onderhandelingspositie uitgaan
Men
komt
overeen de prijs met 1/3e te verhogen
Fouten
BIJ de goedkeunng van de wegenwerken van de Bunders merkt Frans
Berghman op dat dit allemaal zolang
geduurd heeft en dat hij dit verleden
jaar voorspeld had Een sterk geprikkelde schepen Vereertbrugghen zegt
dat er heel wat fouten gemaakt zijn
Frans Berghman vraagt ook waarom
er in het lastenboek geen aanvangsdatum IS voorzien Hierop kan de
schepen geen duidelijk antwoord geven en bij de stemming onthoudt de
V U zich dan ook
De gemeente wil een lening van
1 200000 fr aanvragen voor de aankoop van een vrachtwagen, wals, grijperbak en een sproeivat Raf Spinoy
(VU) wenst dat men zo weinig mogelijk sproeistoffen zou gebruiken om
milieuvriendelijke redenen Nadat de
schepen dit beloofde, w e r d dit punt
unaniem goedgekeurd
Na de goedkeuring van enkele benoemingen in geheime zitting, kwamen de
twee punten van de V U aanbod
Frans Berghman zegt dat door de
bewoners van de Heirbaan (117) een
petitie w e r d ondertekend i v m de
snelheidsovertredingen in die straat
HIJ stelt voor zebrapaden aan te brengen, verkeersborden te plaatsen en
een streng politietoezicht te houden

KNT

The e n d of the w o r l d in our
usual b e d in a night full of
rain

18u-24u

VU-oppositie erg aktief
in Opwijkse gemeenteraad

Sociaal centrum
open te Opwijk
O p vrijdag 16 juni gaat het sociaal
centrum te Opwijk open
Deze plechtigheid begint om 19 u O p
het programma toespraken door de
voorzitter van de vzw «Ie dien» J
Meskens en door staatssekretaris
Vic Anciaux
Alle vrienden en sympatizanten uit
Opwijk en omstreken zijn van harte
welkom I

De burgemeester belooft een gesprek hierover te hebben met de politiekommissans en de bewoners

CVP-gekibbel
Een tweede punt is de bespreking
van «Hof ten Hemelrijk» in de gemeentelijke raden Frans Berghman is
niet akkoord met sommige uitspraken
van schepen Van Mulders Z o is er
altijd sprake van 30 miljoen terwijl
Frans Berghman berekend heeft dat
de prijs zeker 60 miljoen zal bedragen HIJ merkte op dat hij van de voorzitter van de Kultuurraad geen toestemming had gekregen zijn ontwerp
voor te stellen De CVP-fraktieleider
gaf ons raadslid gelijk en vond het
met fair vanwege de voorzitter Frans
Berghman raadde ook aan twee Opwijkse architekten aan te spreken
Mevr De Smedt, die zich zoals de
meeste CVP-gemeenteraadsleden gewoonlijk beperkt tot ja-en-nee-knikken, deed een zeer onverwachte uitspraak Z e beweerde dat de gemeenteraad in elk geval het laatste w o o r d
moest hebben en boven de adviesraden staat Frans Berghman zei dat hij
dit «graag» hoorde zeggen Toen
schepen De Nil zei dat de Kultuurraad

VujoNieuw Grimbergen:

«Tram G
moet
blijven!»
Propagandamateriaal kan je bekomen bij Dorpsraad Strombeek-Bever,
V Soenstraat 53 , kultureel centrum ,
Wereldwinkels - Grimmerin - 't Vensterke , V U J O
Nieuw-Grimbergen,
waar je ook de petitie kan tekenen
Vnjdag 16 juni a s om 20 u w o r d t in
het kultureel centrum een debat georgamzeerd met vertegenwoordigers
pro en kontra

VU-St.-Kat.-Lombeek
naar Diksmuide
VU-St-Kat-Lombeek trekt ook dit
jaar naar Diksmuide op zondag 2 juli
Achteraf uitstap naar zee
Inschrijven (200 fr alles inbegrepen)
in lokaal Uilenspiegel

VUJO-Vossem
naar Diksmuide
Datum 2 juli 1978 Vertrek om 7 uur
aan de kerk Reisweg Vossem, Brussel, Aalter, Diksmuide (de grote plechtigheid begint te 11 u stipt), Alveringem (graf C Verschaeve), Brugge
(stad -I- Boudewijnpark), Brussel, Vilvoorde (dancing) Thuiskomst
± 1
uur Pnjs 200 fr Kinderen beneden
de 10 jaar 100 fr
Inschnjvingen
Mare
Trappeniers,
Treuveldstraat 22, 1981 Vossem, tel
7679371

É<»f *pn Ö:cnl|oortt
^ Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten
j

het schepenkollege was, ontstond er
een scherp konflikt met schepen Van
Mulders
Dank zij de tussenkomsten van onze
VU-gemeenteraadsleden was ook deze zitting zeer leerrijk en interssant
André September

Meise-Wolvertem
naar Diksmuide
Het Karel Bulsfonds Meise-Wolvertem en de Federatie Vlaamse Vrouwen Meise-Wolvertem richten samen
met de plaatselijke VU-afdeling een
busreis in naar de IJzerbedevaart op
2 |uli 1978 Verdere inlichtingen bij
Jan Van Campenhout, Merchtemsesteenweg 75 te Wolvertem, tel
2692564
Richard Herteleer, S t Elooisweg 5 te Oppem, tel 269 26 06 ,
mevr Carrière, Mechelsebaan 32 te
Meise, tel 2 6 9 2 9 5 2 Inschnjven voor
25 juni

BRABANT
August Van Humbeek,
hongerstaker voor
amnestie te Bierbeek
O p uitnodiging van de Dosfelkring
was de heer August Van Humbeeck
op 8 juni II te gast in De Molen te Bierbeek Deze uitstekende verteller, die
in apnl jl de headlines van het nieuws
haalde met zijn vierde hongerstaking,
vertolkte de visie van velen over
repressie en amnestie De 73-jarige
spreker, die zich zijn leven lang heeft
beziggehouden met jeugdzorg als direkteur van opvoedingsinrichtingen,
heeft zich nooit echt met politiek
beziggehouden
Maar de politiek
heeft zich wel met hem bemoeid
Tijdens zijn uiteenzetting schetste hij
in een beeldnjke taal, doorspekt met
talrijke persoonlijke ervaringen en
anekdotes, de bezettingsjaren en de
trieste nasleep van de repressie Zijn
jongste hongerstaking kwam op een
politiek belangnjk ogenblik, nu eindelijk Vlaams-nationalisten in de regering zetelen Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis is er een regeringsverklaring waarin sprake is van
de amnestierende wegwerking van
de sociale en humane gevolgen van
repressie en epuratie
August Van Humbeeck, die tussen
twee haakjes afkomstig is van onze
deelgemeente Lovenjoel en er nog
heel wat mensen kent, heeft zijn hongerstaking pas beëindigd op het ogenblik dat hij een belangrijke pnncipiele

amnestie-verklaring bij gezaghebbende Vlaamse politici kon losmaken De
idee, die thans veld wint in verscheidene Vlaamse politieke kringen, is dat
amnestie als een «personalizeerbare
materie » zou losgemaakt worden van
het ministerie van Justitie en dat
Vlaanderen hierover bevoegdheid verwerft Inmiddels stimuleert de V U het
onderzoek naar de mogelijkheid om
het amnestieprobleem te regionalizeren, waarbij voor Vlaanderen en Wallonië aparte maatregelen zouden worden uitgewerkt
Tot slot van zijn boeiende uiteenzetting verklaarde A Van Humbeeck dat
een Beschermkomitee in het leven
w o r d t geroepen, waarbij reeds verscheidene vooraanstaanden uit de
Belgische Verzetsbeweging zijn aangesloten Het IS hoopgevend dat nu
ook verzetsmensen gaan inzien dat
de spons w o r d t geveegd over het verleden Drieendertig jaar na de feiten
mag de haat met langer de menselijke
relaties in Vlaanderen blijven vertroebelen
Samen met de heer August Van Humbeeck hoopt de Dosfelknng van Bierbeek dat het amnestieprobleem in
Vlaanderen nu zeer snel een oplossing zal kennen •
Luk Vanhorenbeek

Een pleidooi voor postume amnestie

Teofiel is dood
Tien jaar heeft Teofiel gerocheld, gehoest, gevochten, op
de rand van zijn bed, ziek tot
op het bot. Nu ligt hij opgebaard tussen de zijden wanden
van
zijn
doodskist.
• Zo
schoon heb ik hem nooit gezien », stamelt en snikt zijn
broer.
Achter zijn gesloten oogleden
schuiven chaotische beelden
van de veldslag van Veertig
v o o r b i j , van de tocht naar de
Duitse krijgsgevangenkampen,
van de overbrenging naar Marokko en vandaar weer naar
Duitsland. We zijn dan 5 februari 1941. De man weet van geen
hout pijlen maken, gaat In Duitsland werken om een boterham
te verdienen voor vrouw en
kind.
En dan komt de bevrijding,
maar niet voor hem. Hij Is lichamelijk ondermijnd. Zijn kameraden zijn oorlogshelden, met
medailles op de borst lopen ze
achter het vaandel, m lange
stoeten, van de stad tot stad
HIJ IS ziek en gebroken. Hij wil
zijn oud-strijderskaart en krijgt
die.
Nu nog de erkenning van zijn
krijgsgevangenschap. In 1949

begint de strijd voor het bekomen van de krijgsgevangenkaart. Ondergetekende schrijft
brieven, tientallen, naar ministers, partijvoorzitters, volksvertegenwoordigers, senatoren en
prinsen. Ministers
schrijven
naar ministers. Een dans van
namen In de slapende hersens
van Teofiel, prins Albert, koningin Fablola, Hektor de Bruyne,
Paul Vanden Boeynants, Hugo
Schlltz, kolonel Everaert, ministerie
van
Landsverdediging,
Rijksfonds voor sociale herklassering van de minder-validen. Buitenlandse Handel, Dalllyplein. De papieren muur van
de Belgische haat Is te hoog
v o o r Teofiel. Telkens weer tuimelt hij eraf, nog eén wanhopige sprong en dan de val In de
diepte, met de verbeten klacht
op de stervende lippen : " Ik zal
kreperen
zonder
krijgerskaart >
Teofiel, slaap zacht, voor jou Is
de strijd gestreden. De haat is
te scherp geweest voor je moede ogen. Hoeveel ogen zullen
er In Vlaanderen nog moeten
toegedekt worden die het zachte licht van de vergeving nooit
zullen zien ?
Eugene Vati Itterbeek

D e V U - a f d e l i n g K e s s e l - L o b i e d t haar V l a a m s e n m e t v e r s a g e n d
m e d e l e v e n a a n m e v r o u w M a d e l e i n e S e r e , aktief b e s t u u r s l i d , bij
h e t d r o e v i g h e e n g a a n v a n T e o f i e l , haar t e e r g e l i e f d e e c h t g e n o o t
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Donderdag
15 JUNI

1

BRT
18.50 De Harlem Globetrotters. —
19.10 Rondomons. - 19.35 Kijk
uit. - 19.45 Nieuws. - 20.10 De
Muppet Show. — 20.35 Panorama. — 21.00 Standpunten. —
21.20 Première. — 22.10 Nieuws.

BRT 2
201 o De Kristenen (dokumentairé). - 21.00 W K 78.

NED. 1
18.55 Nieuws. - 18.59 De man
van Atlantis. — 20.32 B Z N (pop).
20.5.7 O Moeder wat is het
heet. - 21.37 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag. — 22.10 Internationaal Country & Western festival. — 23.05 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. 18.59 Black
Beauty. — 19.25 Z o vader, zo
zoon - 20.00 Nieuws. - 20.27
Schandaal in Washington. —
21.55 Kerkepad '78. - 22.20 Hier
en nu — 23.00 Vernieuwd geloven. - 23.20 Nieuws.

RTB 1
18.00 Sophie la sorcière — 18.05
1, 2, 3... Atelier - 18.30 Zigzag.
— 18.45 Festival. — 19.15 Antenne-soir. - 19.30 Nieuws. - 20.00
Autant Savoir - 20.20 Un Cave.
- 21.45 Nieuws. - 22.00 Le carrousel aux images. — 22.50
Nieuws en weerbericht.

RTB 2
20.00 Ballet: Adagio Hammerklavier. — 20.30 Wedstrijd Koningin
Elisabeth voor piano.

ARD 1
17.10 Nieuws. — 17.15 Normale
konflikten in normale gezinnen. —
18.00 Ruf mich an (show).
1820 Helldriver (jeugdfilm).
18.50 Nieuws. - 19.00 Intermezzo-informationen. — 20.15 Hier
und heute. - 20.45 De Schat (TVfilm) - 21.00 Nieuws. 21.15
Begegnungen in der Polnischen
Provinz (dokumentaire). — 22.00
Lonot V. - 22.45 Patenkinder. 23.30 Tagesthemen. 00.00
Georginas Gründe (TV film). —
1.10 Nieuws.

ZDF
11.00 Nieuws. - 11.05 W.K. '78.
- 18.00 Nieuws. - 18.10 Pinocchio. - 18.40 W K . '78. - 19.20
Der Anwalt. — 20.00 Nieuws. —
20.30 Dalli-Dalli. - 22.00 Heutejournal. — 22.20 Kennzeichen D.
23.05 Kinder (TV-spel).
23.50 Nieuws.

LUX.
i2.15 La Bonne Franquette. —
12.30 Nieuws. - 1715 Tekenfilms
— 17.30 Les Collsctionneurs. —
17.55 Le Coffre-Fort. 18.00
Ram-Dames Info. — 18.17 Dites-le
avec des mots. — 18.30 Le Coff-e-Fort — 18.35 Ram-Dames —
18.50 Le Coffre-Fort. - 18.55 De
nos clochers. — 19.10 Dites-le
avec des mots. — 19.30 Nieuws.
— 20.00 Police des plaines. —
21 00 L'Homme de Marrakech
(film). - 22.25 Les potins de la
Comète.

F1
12.15 Réponse a tout. 12.29
Les tifins. — 12.33 Midi première.
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal programma. — 13 50 Objectif
santé. - 14.00 W K . '78 - 17.00
Vormingsprogramma. — 1802 A
la bonne heure. — 1827 Un rue
Sesame. — 18.55 Korte film. —
19.10 Une minute pour les fem-

WIJ 8

mes. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
— 19.43 Les formations politiques.
— 19.57 Nieuws. 20.30 Le
Mutant. — 21.35 L'Evènement —
21.40 Ciné première. — 23.10
Nieuws.

12.00 Bondsdag (reportage). —
13.00 Dresden - Torgau - Magdeburg (reportage). 16.00 Het
sprookje van een leven (sprookje
van Andersen). — 17.00 Muenchener Bilderbogen. — 17.30 Joseph
H a y d n : Musik zu allen Tageszeiten aV-film). - 18.00 Nieuws. 18.05 Vor und hinter der Mauer.
Reportage. — 19.05 Auf wiedersehen, Charlie ! (f.) - 20.00 Nieuws.
20.30 Direkt. 21.15 Der
frochliche Weinberg aV-film). —
22.55 Nieuws. - 23.00 CSU-Parteitag. — 23.15 Sport-Studio (Argentinië) — 00.30 Der Kommissar
(f.). - 01.25 Nieuws.

A 2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 La folie des bétes. - 14.03
Aujourd'hui, madame. — 15.00 La
maison de campagne (film). —
16.46 Aujourd'hui magazine. —
17.55 Fenétre sur.. - 18.25 Tekenfilms. — 18.40 C ' e s t l a vie. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Top Club. - 20.00 Nieuws.
— 20.35 Spécial Argentine. —
20.45 Lulu. - 22.25 Les légendaires. — 22.55 Nieuws.

F3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. - 20.30
Detective privé (film). — 22.15
Nieuws.

BBC
10.41 M. go R. - 11.04 Scna. 11.25 Matshow. - 12.00 Scene.
- 12.20 O n the move. - 12.30
Cricket. - 14.30 Chigley. - 14.45
Nieuws. — 15.00 You and me. —
15.35 Tennis. - 16.55 Playschool.
17.20 Sinbad and the tamed
demon. — 17.35 Heads and tails.
- 17.40 Laff-a-lympics. - 18.10
Blue Peter. - 18.35 Roobarb. 18.40 Niouws. — 18.55 Nationwide. 19.45 W.K. '78. 20.05
Tomorrow's world. — 20.30 Top
of the pops. — 21.00 Rosie. —
21.30 Citizen Smith. - 22.00 Labour PPB. - 22.10 Nieuws. 22.35 Songwriters. - 23.25 I, Claudius. — 0.15 Nieuws.

Vrijdag
BRT 1
18.50' Klein, klein kleutertje. —
19.05 KTRC-Kruispunt. 19.45
Nieuws —• 20.15 Regen in Afrika
(dokumentaire). — 20.40 De jacht
op het diploma (film). 22.25
Nieuws.

BRT 2
20.15
Première-magazine.
—
21.05 W K '78. - 22.35 Zomeragenda.

NED. 1
18.55 Nieuws. 18.59 Tom& Jerry. - 19.05 Olivier en Baronne (film). - 1930 De Willem
Ruis show. — 21.35 Nieuws. —
21.55 Interview met de ministerpresident. — 22.05 Thomas van
Aquino (dokumentaire). — 23.30
Algemene Loterij Nederland. —
23.40 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De toverlantaarn. — 19.21 Daa-- komen de
schutters (film). — 20.00 Nieuws.
- 20.27 Space 1999 (f). - 21 17
Vara-visie. — 22.07 Zonsondergang in een badplaatsje (tv-spel).
- 23.22 Nieuws.

LUX.
T H E L A S T P I C T U R E S S H O W , t i j d s s f e e r uit de j a r e n '50 t o e n d e
T V d e biosl<open b e d r e i g d e .
W o e n s d a g 21 juni o m 2 0 u. 3 0 op N e d . 2.

zo-lnformationen. — 20.15 Hier und
Heute. — 20.45 Hit om 4tel vor 8.
21.00 Nieuws. 21.15 Der
Entertainer (film). - 23.00 WK'78.
- 23.30 Tagesthemen. - 00.00
Die Sportschau. — 00.25 Ein
sheriff in New York. (McCloud)
(f.). — 1.40 Nieuws.

ZDF
17.45 Nieuws. 17.55 Pfiff. 18.40 Die Drehscheibe. — 1920
Western von Gestern. — 20.00
Nieuws. — 20.30 Auslandsjournal.
21.15 Derrick (f). 22.15
Steckbnef. — 23.00 Heute-Journal
Rauch ohne Feuer.
— 2.00
rauch ohne feuer.
— 02.00
Nieuws.

cket. - 16.55 Playschool. - 17.20
Scooby doo. — 17.45 Take hart.
— 18.00 Mole and the egg. —
18.05 Tabitha. - 18.35 Roobarb.
— 18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. - 19.55 WK. - 20.25 The
wonderful world of Disney. —
21.15 The Black and White Minstrel (show). — 22.00 Nieuws. —
22 25 Professional foul - 23.45
Nieuws. — 0.16 For love of Ivy
(film)

Zaterdag
BRT

LUX
12.15 La bonne franquette. —
12.30 Nieuws — 17.40 Le coffrefort. — 17.45 Guerilleros (dokumentaire). — 18.15 L'atout-cuisine
du chef. — 18.30 Le coffre-fort. —
18.35 Tèlèe-Luxembourg est a
vous. — 18.45 Le coffre-fort. —
18.50 Dites-le avec des mots. —
19.30 Nieuws. - 20.00 Sauve qui
peut (f). - 21.00 La bataille du rail
(dokumentaire). — 22.30 Les potins de la comète.

TF 1
12.13 Réponse a tout. 12.28
Les tifins. — 12.32 Midi-première.
— 13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal programma. — 17.57 A la
bonne heure. — 18.25 Un, rue
Sesame. — 18.55 Korte film. —
19.10 Une minute pour les femmes. - 19.18 Les tifins. - 19.20
Gewestelijk nieuws — 19.43 Eh
oien raconte. — 19.57 Nieuws. —
20.30 Le greluchon délicat (toneel). - 22.20 A bout portant. 23.15 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 La folie des bétes (f). —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.00 Du coeur au ventre (f). —
16.00 Aujour(;i'hui magazine: reportages. — 17.55 Fenétre sur...
18.25 Tekenfilms. 18.40
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres
et des lettres. — 19.20 Gewestelijk nieuws — 19.45 Top club. —
20.00 Nieuws. 20.30 Spécial
Argentine. — 20.40 Erika Werner
(f). - 21.40 Apostrophes. - 22.50
Nieuws. - 22.57 Pére (film).

15.00 Tennis. - 18.35 Koncert. 19.15 De bereboot (f). 19.20
Laat me minstens een beetje zon
(kinderfilm). — 19.45 Nieuws. —
20.10 Drieluik (show). - 20.55 Terloops. — 21.40 De Sweeney (f).
— 22.30 Nieuws.

NED. 1
15.30 Nieuws. - 15.32 Bolke de
beer (f). — 15.40 Toverpotlood.
- 16.05 Salty (f). - 16.30 Spel
zonder grenzen. — 18.15 Sport
extra. — 18.50 De fabeltjeskrant
(f). 18.55 Nieuws 18.59
Black Beauty (f.). 19.25 De
Lucy show. — 19.50 Dieren onder
elkaar Dokumentaire. — 20.15 Kojak (f.). — 21.05 Ander nieuws met
vakantie. — 21.37 Nieuws. —
21 55 De spion die van mets wist
(film) - 23.35 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Bereboot
(f.). — 19.05 De familie Robinson
(f.). 20.00 Nieuws. 20.28
Avro's zomerkwis. — 21.35 Televizier magazine. — 22.15 De man
aan de top (f.). — 23.05 Avro's
sportpanorama. — 23.35 Nieuws.

RTB
14.00 Jardinage. — 14.30 Tennis.
- 1755 Le ballon jaune. - 19.05
Aeiou. — 19.10 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. — 1955 Le jardin
extraordinaire — 20.25 O n s'fait la
valise, d o c t e u r ? (film). — 22.00
Nieuws. — 22.15 Cinescope. —
23 15 Nieuws.

RTB 1
14.30 Tennis. - 18.00 Sophie la
sorcière (f). — 18.05 1,2,3... reportage. 18.30 Zigzag. 18.45
Sept sur sept. — 19.15 Antennesoir. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A
suivre. - 21.50 Nieuws. - 22.05
Monsieur Verdoux (film).

RTB 2
19.55 Panorama. W K '78.

ARD
17.10 Nieuws. — 18.00 Teamwork
'78 (f). 18.45 Der 7 sinn. 18.50 Nieuws. — 19.00 Intermez-

groot en klein (f). - 23.30 Sportnieuws

ZDF

FR 3

ARD

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune hbre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30 II
était une fois. . le pouvoir (reportage). - 22.30 Nieuws.

10.55 Nieuws. 11.00 Koncert.
- 12.00 Volksaufstand in Ost-Berlin (herdenking). - J3.00 Die Plebejer proben den Aufstand (toneel). — 15.15 Das unmoegliche
Flugzeug (f.). — 1545 Joan Baez
(show). — 16.00 Spiel ohne Grenzen. - 17.30 ARD-Ratgeber.
18.15 Blickfeld. - 18.45 Nieuws
1945 DDR-Report. 20.45
CSU-Parteitag. - 21.00 Nieuws.
21.15 Allein gegen Alle. —
2300 Nieuws. - 23.20 Fredl Fesl
und seine Gaeste. — 23.50 Ein
Computer wird gejagt (film). —
01.25 Nieuws.

BBC
11.45 You and me. - 12.05 Out of
the past. - 12 35 Maths. - 13.00
Cricket. — 14.30 How do you do.
— 14 45 Nieuws — 15.05 Scene.
- 15.35 Near and far. - 16.00 Cri-

12.15 La bonne franquette. —
16.47 Super juke-box. — 17.45
Daktari (f.). - 18.50 Dites-le avec
des mots — 19.30 Nieuws. —
20.00 L'homme qui valait trois milliards (f.). - 21.00 M o n père avait
raison (film). - 22.30 Les potins
de la comète.

TF 1
12.30 Cuisine légere. — 12.47 Jeunes pratique. — 13.00 Nieuws. —
13.35 Les musiciens du soir. —
14.08 Restez done avec nous... —
18.05 Trente millions d'amis. —
18.35 Les Tifins. - 18.40 Magazine auto moto 1. — 19.13 Six minutes pour vous dèfendre. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.43 Le
message mystèrieux. — 19.45 Eh
bien raconte. — 20.00 Nieuws. —
20.30 Numero un. - 21.32 Starsky et Hutch (f). - 22.25 Koncert.
— 23.00 Les grandes expositions.
— 23.35 Nieuws.

A2
11.45 La television des tèlèspectateurs en super 8. — 12.15 Nieuws
voor gehoorgestoorderf. — 12.30
Samedi et demi. — 13.35 Top
Club (show). — 14.35 Les jeux du
stade. — 17.10 Des animaux et
des hommes. — 18.00 C e jour-la,
j'en tèmoigne. — 18.55 Des chiffres et des lettres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 1945 Top
club. - 20.00 Nieuws 20.35
Spécial coupe du monde. — 20.45
Meurtre sur la personne de la mer
(TV-spel). - 22.20 Le dessus du
panier. 23.15 Jazz. 23.45
Nieuws.

FR. 3
18.00 Et nos enfants. — 18.35
Jeugdprogramma. — 19.05 Regionaal programma. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 1940 Samedi
entre nous. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
2030 Casse-noisette (ballet). —
22.00 Le court-métrage frangais.
— 22.15 Nieuws.

BBC
10.10 Playbord. - 10.25 Flashing
blade. — 10.45 Calling young filmmakers. — 11.00 Arlott and Trueman on cncket. — 11.25 A chump
at Oxford (Laurel en Hardy). —
12.25 Cncket, tweede ronde. —
13 30 Grandstand. - 18.05 Tekenfilms. - 18.15 Nieuws. - 18.25
Sport. — 18.30 Emu's Blackpool
walkabout. — 19.00 Custer of the
west (western). — 21.15 Lenny
Bennett and Jerry Stevens. —
22.00 Kojak (f). - 22.50 Nieuws.
- 2300 Boksen. - 00.00 Sailor.
— 0.30 Nieuws.

Zondag
18 JUNI
BRT
10.00
Eucharistieviering
vanuit
Beringen. — 11.00 Konfrontatie
(debat). — 12.00 Nieuws voor
gehoorgestoorden. — 1500 Tennis. - - 16.00 Sesamstraat (f). —
16.25 Het Europees jeugdorkest.
- 17.05 Tennis. - 18.30 De bereboot (f). - 18.35 W K '78. - 20.30
Nieuws. — 20.45 Alle schepsels.

NED. 1
17.00 Kantate diens
Bericht van de wilde
18.15 Teleac. - 19.0(
19.05 Star. Muzikale
21.35 Hoogtepunten
rijs». — 22.05 Linda's
mance (show). — 2

NED. 2
18.10 Nieuws. - 18.1
Poppenfilmreeks vooi
18.30 Studio Sport. '78. - ' 20.35 Nieuws,
lands spoor. — 21.1
family (f). 21.40
23.35 Nieuws. - 23.

RTB 1
12.00 Faire le point
13.00 Nieuws. - 13.(
simo. — 14.30 Les
capitaine Wyatt. (V
16.10 Tennis. - 17.5
explorateurs. Jededii
18.40 Le francoph(
19.10 Aeiou. 19.
soir. 19.30 Nieu\
Absurde n'est-il pa;
W K '78. - 23.30 Nie

RTB 2
18.35 W K ' 7 8 . - 19
19.44 W K ' 7 8 . - 2 0 :
de la chanson Walloi

ARD
11.00 Te voet door
mentaire). — 11.45 [
Spielmobil (O. - 12
sonntag (f). - 13.0C
tionale Fruehschopp
Nieuws. — 14.15
— 14.55 Magazin öt
15.45 Das unmoegli<
(O. 16.15 Heira
(toneel). - 17.45 K
(dokumentaire) —
- 18.33 W K ' 7 8 . - 21.15 W K ' 7 8 . — 23.35 Fruhrer w
ruhige Stadt. - 000
02.00 Nieuws.

ZDF
11.30 ZDF-Matinee
Sonntagskonzert. —
zur Zeit. - 14.00 Nu
Die Drehscheibe. nik der W o c h e . —
teius Uhlenbusch. —
nen Strolche. — 1!
15.50 Het nevelwoud
re). - 16.20 Nieuws
ke schön. — 16.30
Schau der Welt (c
19.00 Tagebuch. I- 1
Alpha (O. 20.0(1
20.30 Gotan, Gotan
se tango). — 220
22.10 lm feuer ist ka
— 23.40 A u s heitere
00.25 Nieuws.

LUX.
13.15 Hei elei, kuck
J'ai achetè un papa (
Autoscopie. — 190!
ka
(dokumentaire)
Nieuws. — 19.33
— 19.55 Nieuws. —
deurs et misères de
(f). - 21.00 Pierrot I
22.40 Les potins de

TF 1
9.15 Godsdienstige
— 12.02 La sèquem
teur. - 12.29 Les
Bon appetit. — 13 0
13.20 C'est pas sen
Les rendez-vous du
15.30 Les animaux
16.00 Paardenrenm
Section contre-enq
17.00 Sports prem
La chasse tragique
19.35 Nieuws - 20
dans la vallèe. (Wes
W K '78. - 23.00 Ni

A2
12.05 Bon dimancl
Super Jaimie (f).
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Mammoet in het oerwoud
Met enige vertraging komt dezer dagen dan toch de
krisiswet klaar. Het zou sterk overtrokken zijn ais we
zeggen dat we geestdriftig zijn over deze
mammoetteksten. Men had mogen hopen dat een
regering, die steunt op een dergelijke ruime
parlementaire meerderheid, in staat zou zijn om
doortastend op te treden bij de sanering van de
financies en bij de besparingen. Eens te meer echter
moet gevreesd worden dat de goede voornemens
verdwalen in het oerwoud van de administratie en van
de drukkingsgroepen. Het is een bedenkelijk
verschijnsel; het wijst er namelijk op dat dit land steeds
moeilijker bestuurbaar wordt. Iedereen spreekt
weliswaar over de noodzaak om te bezuinigen en om
misbruiken te vermijden... maar dan liefst bij de
anderen.
De Volksunie zal echter niet ophouden te eisen dat
deze regering ook werkelijk regeert. De regering draagt
de verantwoordelijkheid, ook tegenover de

2

drukkingsgroepen. Zonodig zal de Volksunie
parlementaire initiatieven nemen om de ministers
tegenover hun werkelijke verantwoordelijkheid te
plaatsen. Het kan niet meer anders of de regering moet
aan het land offers vragen. Ze moet echter zelf in de
eerste plaats het voorbeeld geven van spaarzin, zuinig
beheer en politieke moed. Ze heeft ervoor te zorgen dat
de inspanningen eerlijk en billijk gespreid worden en
dat, door een herverdelingseffekt, de ekonomisch
zwakste bevolkingsgroepen er beter bij worden.
De hele krisiswet is in de eerste plaats opgezet om te
komen tot bezuiniging en sanering. De oorspronkelijke
opzet dreigt op het achterplan te raken. Samen met de
bezuinigingen pakt de mammoetwet ook de
sociaal-ekonomische struktuurhervormingen aan, de
demokratizering in de sociaal-ekonomische sektor.
Deze demokratizering is op zichzelf wenselijk; dat
eraan gewerkt wordt, moet dan ook toegejuicht worden.
Demokratizering mag echter in geen enkel geval

neerkomen op bureaukratizering. Het is niet door de
opeenstapeling van overheidsdiensten en
beleidsniveaus dat de demokratizering gediend wordt.
Wel integendeel. Werkelijke macht betekent
eenvoudige strukturen en korte beleidswegen.
Er zijn daarenboven krachten aan het werk die de
sociaal-ekonomische struktuurhervormingen
misbruiken om de federalizering van het land uit te
hollen. Dit moet te allen prijze vermeden worden. Nu het
gesprek over een uitbreiding van de autonomie naar de
financiële en ekonomische sektoren op dreef begint te
komen, moeten de unitaristische achterhoede-strijders
van meet af aan weten dat zij geen kans maken.
De regering moet haar antikrisisbeleid voeren in zo
nauw mogelijk overleg met en binnen de richtlijnen van
het parlement. We staan huiverig tegenover volmachten.
De regering heeft weliswaar armslag nodig, maar ze
zorgt ervoor dat ze die armslag ten eerste krijgt van het
parlement en ten tweede bevecht tegenover de
drukkingsgroepen.

i
I

Een groot kongres
Het 17e Partijkongres van de Volksunie, dat op 20 en
21 mei te Brussel gehouden werd en dat verleden
zaterdag op een bijkomende zitting werd voltooid, is in
alle opzichten een groot sukses geweest. Tijdens de
slotvergadering op 21 mei waren er dertienhonderd
kongressisten aanwezig. Tijdens de stemmingen in de
voormiddag waren er praktisch duizend
stemgerechtigden.
Naast de tekst van het« Manifest van de Arbeid »
kreeg iedere kongressist een geschenk : een
wegwerp-bobijntje uit een spinnerij, als symbool voor
het feit dat zelfs onooglijke massaprodukten hun
wezenlijke zin ontlenen aan de arbeid.
In de rand van het kongres organizeerde ons weekblad
« Wij» een tekenwedstrijd voor kinderen op het tema
van de arbeid.
Hiernaast een van de bekroonde tekeningen.
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Het Kongres van de Arbeid heeft een belangrijke en waardevolle aanvulling van het partijprogramma gebracht. De
Volksunie heeft zich duidelijk bevestigd als een realistische, sociaal vooruitstrevende Vlaams-nationale partij.
Het Manifest van de Arbeid dat tijdens het kongres werd
goedgekeurd, is een durvend en vernieuwend dokument
dat tevens blijk geeft van een gezonde zin voor de werkelijkheid in het ekonomische en sociale leven van Vlaanderen vandaag. Het Manifest onderstreept de waarde van de
kreatieve ondernemingszin, terwijl het een aantal hete
hangijzers niet uit de weg is gegaan zoals bv. de verhouding tussen kapitaal en arbeid, de waarde van de overlegdemokratie en de realistische benadering van het syndikale feit.
Een belangrijk aspekt van het kongres was de drie-vierdemeerderheid bij de stemming over de aktualiteitsresoluties. Dit eerste VU-kongres na het Egmontpakt en de toetreding tot de regering heeft zijn volle vertrouwen uitgesproken in het politiek beleid van de partijraad en de partijleiding.
Elders in dit blad brengen wij de belangrijkste gedeelten
uit de slottoespraak van partijvoorzitter Hugo Schiltz. Het
was een zeer moedige redevoering, ook naar de eigen
achterban toe. Daarom ook had het minutenlange applaus
die keer naast de emotionele betekenis ook duidelijk een
politieke betekenis.

1 ioar regering
De huidige regering heeft haar eerste jaar achter de rug. Bij het opmaken van een bilan moet men
rekening houden met het feit dat precies dezer dagen begonnen wordt met het ten uitvoer leggen van
belangrijke delen uit de regeerverklaring:
de sanering van de financiën, de demokratizering
van de
sociaal-ekonomische
sektor en de hervorming van de staat Het jaar dat achter de rug ligt, is essentieel
een voorbereidingsjaar
geweest
Deze regering is slechts zeer moeizaam uit de startblokken gekomen. Het kon ook lastig anders. De
regeringsleider verwekte vaak de indruk, niet te geloven in zijn eigen koalitie en onderneming. De
koalitie op haar beurt steunde op een volkomen nieuwe formule, waarin naast de VU ook het FDF is
vertegenwoordigd.
Tussen de grotere koalitiepartners
— de CVP en de BSP — heeft het niet aan
spanningen
ontbroken.
Nochtans is het voorbereidingsjaar geen verloren
jaar geweest. Er is altijd enkele maanden tijd nodig
om een koalitie — en zeker een koalitie naar een
ontuitgegeven formule — te laten roderen. Deze tijd
werd daarenboven gebruikt om op Stuyvenberg het
Gemeenschapspakt aan te vullen en operationeel te
maken. Men vergeet al te gemakkelijk dat de huidige regering de ambitie heeft om te slagen in een
onderneming, die vóór haar niemand heeft aangedurfd : de diepgaande federalizering van de staat.
Inmiddels werd de inflatie, die jarenlang een nachtmerrie geweest is, teruggebracht van 17 % tot iets
meer dan 4%. Dit is een positief punt, alhoewel het
fiskaal een strop rond de nek werd. De regering
heeft al bij al het hoofd weten te bieden aan een uitzonderlijke krisistoestand zoals die werd geschapen
door de Shaba-invasie en de operatie-KolwezL Het
voorbije jaar heeft goeddeels in het teken gestaan
van de onomkeerbaarheid van de staatshervorming.

De syndikale wereld, het bedrijfsleven en tal van verenigingen op de meest diverse terreinen van het
maatschappelijk leven hebben zich reeds bij voorbaat aangepast bij de federatie werkelijkheid van
morgen.
Naast deze gunstige evolutie heeft de toetreding
van de V U tot de regering reeds onmiddellijk een
aantal tastbare winstpunten opgeleverd. Zo werd
de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs te
Brussel stap voor stap bevestigd en verstevigd. Inzake de Europese verkiezingen heeft de tweeledige
federalistische visie het gehaald, zowel op het unitarisme als op het drieledig regionalisme.
Er is daarenboven de hoop ontstaan op een nieuw,
opener en verdraagzamer klimaat in Vlaanderen. In
de BSP heeft, mede door toedoen van de VU, het
Gemeenschapspakt een evolutie op gang gebracht
die voor de toekomst van de Vlaamse staat van het
grootste belang is.

Dit voorlopig bilan, aan de vooravond van de eerste
belangrijke verwezenlijkingen van de regering, hoeft
ons niet blind te maken voor de zwakheden en de
gevaren van deze koalitie. Het blijft een samengaan
op zeer brede basis, wat op zichzelf reeds zorgt
voor de nodige moeilijkheden en spanningen. In
deze brede koalitie moet de Volksunie haar identiteit
bewaren en haar eigen rol spelen. Dat is niet altijd
gemakkelijk: de wijze waarop zij met nooit verslappende energie en aandacht, steeds weer moet aandringen op de behandeling van het repressie- en epuratiedossier, is er een voorbeeld van.
Ook de Volksunie heeft haar draai moeten leren vinden. Na bijna een kwarteeuw van uitzichtloze oppositie werd zij plots gekonfronteerd met regeringsverantwoordelijkheid. Dat heeft gezorgd voor een aantal onvermijdelijke spanningen en moeilijkheden.
Daarenboven moest zij stap voor stap leren, het
moeilijke pad te bewandelen tussen enerzijds de verplichtingen
van een loyaal regeringspartner
en
anderzijds de historische verplichtingen om de drijfveer te zijn en te blijven in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Dit leerproces is, na het eerste regeringsjaar, afgesloten : de Volksunie gaat zonder complexen en vrijmoedig haar eigen weg in de koalitie. De wijze waarop zij bij voorbeeld de katalysator speelt voor de
gedachte van de federalizering in de sociaal-ekonomische sektor is daar een voorbeeld van. Om het
figuurlijk én letterlijk te zeggen: ze heeft geleerd, het
staal te smeden terwijl het warm is.
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Een van de meest bedreigde bedrijfstakken in ons land is de staalnijverheid. Om
de staalnijverheid te redden, zijn er tientallen miljarden nodig.
De staalnijverheid ligt hoofdzakelijk in
Wallonië. De tientallen miljarden, waarvan
het grootste deel uit Vlaanderen komt,
gaan dus hoofdzakelijk naar Wallonië.
Maar inmiddels eisen de Walen zogenaamde «kompensaties» voor iedere
frank die in Vlaanderen uitgegeven wordt
aan bijvoorbeeld Zeebrugge en de uitbouw der havens.
De Walen rekenen met dubbel krijt.
De Vlamingen betalen de dubbele rekening
Daaraam moet een einde komen !

Volksunie-voorzitter Hugo Schiltz verklaarde daarover: « Wanneer
gevraagd
wordt dat de Vlamingen tientallen miljarden betalen voor de redding van de staalnijverheid, dan is het maar normaal dat de
Vlamingen ook een vinger in de pap hebben. Over de Vlaamse bijdrage voor het
redden van het Waalse staal moet dus
een gesprek tussen Vlaanderen en Wallonië gevoerd worden, moet er onderhandeld worden van gemeenschap
tot gemeenschap. Best van al zou zijn, dat iedereen zijn
rekening
betaalt:
de
Vlamingen willen gerust de uitbouw van de
havens — die nochtans ook Wallonië ten
goede komen — zelf en alleen betalen, als
de Walen zelf en alleen betalen voor het

redden van hun staalnijverheid. En als de
Walen niet in staat zijn om zelf hun staal
te redden, als zij daarvoor de hulp van
Vlaanderen nodig hebben, dan zullen zij
moeten leren dat de Vlamingen
ditmaal
waarborgen
willen».
Vlaanderen wil de verzekerde uitbouw
van de havens, zonder kompensaties.
Vlaanderen wil meer zelfstandigheid, ook
op ekonomisch en financieel gebied.
Vlaanderen wil daarover een open en
zakelijke politieke onderhandeling van gemeenschap tot gemeenschap.
Daarom eist de Volksunie : Klare taal over
staal.

Wanneer gevraagd wordt dat de Vlaamse gemeenschap zij bijdragen voor de staalnijverheid, dan is het
normaal dat deze bijdrage genegotieerd wordt van
gemeenschap tot gemeenschap.
Hoe kan men ons een inspanning vragen zonder dat
wij de zekerheid hebben dat de havenverdragen goedgekeurd worden, en dat wij in de toekomst ook op ekonomisch gebied over een ruime autonomie beschikken ?

SCHILTZ:

Vrijheid en demokratie

# /

Egmont, springplank
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Uit de stormachtig toegejuichte l<ongresrede
van 21 m e i :
De V U is een Vlaams-nationale partij. Niet als uiting
van een konservatief terugplooien op zichzelf. Maar
wel als de belijdenis van onze eis tot eerbiediging van
ons bestaan als volk in de wereldgemeenschap, van
de volksgemeenschappen als federale onderdelen van
grotere strukturen, als een belijdenis dat het belang
van ons volk voor ons de voorrang heeft op klasse- of
groepsbelangen, op individuele of religieuze bekommernissen.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een
partijprogramma en een regeringsprogramma. Regeringsprogramma's zijn het resultaat van het gedeeltelijk samenvallen van doeleinden van partijen, die voor
het overige verderstrekkende of tegengestelde doeleinden nastreven.
Sommigen die kritiek uitoefenen op de V U om haar
regeringsdeelname, schijnen dit niet te aanvaarden.
Wie een absolute houding aan een partij wil opdringen,
verraadt een absolutistische denkwijze, onverenigbaar
met de demokratie.

Geen eindpunt
Hoezeer wij er ook van overtuigd zijn dat het Gemeenschapspakt een definitieve doorbraak betekent van
het federalisme, wil ik hier toch bevestigen dat het voor
de V U niet het eindpunt betekent.
Wij hebben een eerste faze afgedwongen en zullen
deze korrekt uitvoeren. Maar niemand kan ons het
recht ontnemen verder te vechten voor een meer komplete uitbouw van onze eigen staat.
Bovendien wordt onze houding gedetermineerd door
de wijze waarop de overgangsfaze van de staatshervorming zal worden toegepast.
Wij zullen met grote aandacht de evolutie in Brussel
volgen.
Moest blijken dat de aanvaarding van de Vlamingen
als partners te Brussel tijdens de overgangsfaze onvoldoende zou gerealizeerd worden, dan zal de V U niet
aarzelen hieruit de nodige besluiten te trekken.
De overgangsfaze zal door de V U beschouwd worden
als een proefperiode, gewaarborgd door een politieke sanctie.
Eenzelfde houding nemen wij aan t.o.v. Vlaams-Brabant, dat integraal tot het grondgebied van de Vlaamse Staat behoort.

Over het pluralisme en de verdraagzaamheid in Vlaanderen kan ik kort zijn. Ons standpunt is duidelijk: wij
wensen geen Vlaanderen waar één enkele partij de
meerderheid zou uitmaken. Wij wensen integendeel
dat in het Vlaamse volk de verscheidenheid aan bod
zou komen.
Niet de C V P en de BSP kunnen waarborgen dat Vlaanderen geen eenpartijenstaat wordt. Alleen een sterke
V U kan het voeren van een eenzijdige politiek beletten. Maar het is noodzakelijk dat de partij zich konsekwent zou gedragen.
Indien de V U deze garantie niet kan bieden, is het nutteloos aan te dringen bv. op de volledige federalizering
van het onderwijs. De V U zal in de nabije toekomst
aktief ijveren voor een Vlaams schoolpakt.
Ik wens met de meeste stelligheid te verklaren: de
Vlaamse Staat mag noch kan een eenpartijenstaat,
een éénkerkenstaat, een logestaat zijn.
De Vlaamse Staat moet zijn de politieke gestalte van
een volk dat de rijkdom beseft van de verscheidenheid.
Dit betekent meteen dat de partij in delikate problemen
aandacht zal schenken aan de verscheidenheid van etische opvattingen.
Eenzelfde verdraagzaamheid willen wij zien groeien
rond de amnestie, die in Vlaanderen door een steeds
grotere meerderheid gewenst wordt en waarvoor wij
ons onverminderd blijven inzetten. Wij zijn erin geslaagd binnen bereik te brengen wat 10 jaar geleden
nog onmogelijk scheen.
Wie thans het Vlaams-nationalisme opnieuw versplintert, verloochent de offers van hen die ons zijn voorgegaan.
Daarom is voor alles eendracht geboden.

De staatshervorming
Wat de staatshervorming betreft, is de Vlaamse Beweging aan bezinning toe.
Nu een eerste grote doorbraak van het federalisme
mogelijk is, stuit men op uiteenlopende reakties.
De Vlamingen moeten weten wat zij willen.
Indien de meerderheid van de Vlamingen de weg van
het separatisme op wil, dat zij het dan zeggen. Maar
dat zij meteen verklaren hoe zij beletten dat de Vlamingen in Brussel aan hun lot worden overgelaten. Wat de
V U betreft: wij kunnen niet instemmen met een strategie, die voor gevolg zou hebben dat de Brusselse Vlamingen worden afgesneden van de Vlaamse gemeenschap. Wij laten Brussel niet los.
Indien de meerderheid van de Vlamingen federalisme
wil, dan moet men de moed hebben te erkennen dat dit
enkel mogelijk is mits het sluiten van een akkoord.
Het zijn deze bedenkingen die mij ertoe hebben aangezet de bijeenroeping voor te stellen van de Staten-Generaal van de Vlaamse Beweging.
Het spijt mij dat tot dusver op dit voorstel niet werd
ingegaan. Des te meer daar de pogingen die ikzelf heb
ondernomen om een normaal gesprek op gang te houden met een aantal Vlaamse Kultuurverenigingen, op
duidelijke onwil stuiten.
De debatten in het Parlement zullen alleszins toelaten
in volle openheid het belang van de staatshervorming
af te meten. De V U wenst dan ook dat dit parlementair
debat zo spoedig mogelijk zou worden aangevat.

ÏQII

De huidige krisis
Ook de sociaal-ekonomische toestand vraagt onze
aandacht.
Iedereen beseft dat de krisis meer is dan een konjunktuurverschijnsel. De gevolgen ervan kunnen in een
klein land niet geïsoleerd behandeld worden. Gelet op
onze kwetsbaarheid is een zeer aktieve overheidsbegeleiding noodzakelijk.
Er bestaan geen toverformules om het land door deze
omwenteling te loodsen. Alleen door het tot stand brengen van een nieuw sociaal-ekonomisch basisakkoord
kan onze kwetsbare samenleving haar verworvenheden vrijwaren. Voorhouden dat de overheidsfinanciën
moeten worden gesaneerd maar dat aan geen verworven recht mag geraakt worden is niet ernstig. Voor de
V U is de gedragslijn duidelijk : niet de verworven rechten zijn belangrijk, wel de sociale rechtvaardigheid.
Het recht op arbeid dient gewaarborgd, ook door het
in het leven roepen van nieuwe arbeidsmarkten. De
financiering moet worden verzekerd door een herstel
van de rendabiliteit van de ondernemingen.
Kreatieve inspanningen moeten beloond worden en
het winstprinciep opnieuw gewaardeerd, niet het minst
in de KMO's. Verhoging van de fiskale of parafiskale
druk lijkt ons uit den boze.
Wij vragen dat de regering het stadium van de plannen
zou verlaten en eensgezind met duidelijke voorstellen
voor het land zou verschijnen.
De sociale partners moeten geraadpleegd worden,
maar uiteindelijk is het het politiek gezag dat de verantwoordelijkheid moet nemen.
Als volksnationale partij moeten wij een rechtvaardigheidspartij zijn, die geen vrede neemt met privilegies
gebaseerd op bezit of afkomst.
Dit houdt o.m. in dat het herstel van de overheidsfinanciën met mag gezocht worden in een eenzijdige deflatoire politiek, een aantasting van de koopkracht van de
grote massa.

Ulmims nationaal lUeehMad
Uitgave van het Vlaams
Pers-, Radio- en TV-Instituut v.z.w.

Klare taal over staal
Ik kan niet besluiten zonder een woord over het staaldossier Het is duidelijk dat Vlaanderen geen belang
heeft bij de ineenstorting van de Waalse staalnijverheid.
Het is even duidelijk dat de sanering van de Waalse
staalnijverheid slechts kan doorgevoerd worden iri
Europees verband en ze niet mogelijk is zonder een
aanzienlijke financiële inspanning van de gemeenschap.
Het gaat niet op te beweren dat het staaldossier geen
communautair karakter vertoont, omdat het «sektorieel» zou zijn. O p deze wijze kan men het zelfbestuur
van Vlaanderen van zijn inhoud op ekonomisch gebied
beroven.

Alle stortingen voor abonnementen, publiciteit en
redaktie op prk. 000-0171139-31 van - WIJ », Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (Tel 02/219.49.30).
Jaarabonnennent 500 fr. - Halfjaarlijks 300 fr. - Driemaandelijks 150 fr. - Steunabonn. 1.000 fr. - Losse
nummers 16 fr.
Verantw uitg. • Hugo Schiltz, Te Couwelaerlei 134,
2100 Deurne
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Deze handige, fraaie brochure van 20 bladzijden is
de eerste in een nieuwe reeks: « Vlaams-nationale
Standpunten » worden uitgegeven door het VlaamsNationaal Studiecentrum,
hetzij de studiedienst
van
de Volksunie.
In deze reeks zullen minstens zes nummers per jaar
verschijnen. Een abonnement op zes
achtereenvolgende nummers kost 150 fr.; losse nummers zijn verkrijgbaar aan 30 fr Men kan storten op rekening 4300220881-03
van Vlaams-Nationaal
Studiecentrum
vzw te 1000 Brussel.
Deze eerste
brochure,
geschreven
door
Hugo
Schiltz, stelt op indringende wijze de vraag naar het
wezen van de Volksunie, haar opdracht, haar noodzaak en haar mogelijkheden
vandaag en in de toekomst Het is typisch voor de geestelijke
onafhankelijkheid
die het kenmerk zal zijn van de reeks
Vlaams-nationale
Standpunten, dat deze openhartige
en diepborende ontleding geschreven werd door de
partijvoorzitter
Andere nummers zijn reeds in voorbereiding, o.m. over de KMO-bedrijven,
het kultuurbeleid, het onderwijs en de energie.
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nette et variétés de province —
6.20 Muppet show. — 1645 L'Ecole des fans — 16.45 L'Ecole des
fans. — 17 35 Monsieur Cinéma
— 1815 Le petit theatre du dimanche (toneel). - 19.00 Stade 2. 2000 Nieuws - 20.32 Musique
and music. — 21.40 Un homme,
un jour. — 22.55 Nieuws

FR. 3
1630 II était une fois... le pouvoir.
— 17 30 Espace musical - 18.25
Cheval mon ami. — 18.50 Plein air.
— 19.20 Special Dom-Tom. —
19.35 Deux enfants en Afrique (f).
— 20.05 Histoires de France Cf).
— 2030 Tels qu'en eux-mémes.
— 21.20 Nieuws. - 21.35 L'homme en question. — 22.35 Mockery
(film).

BBC 1
ebaü.
^oncertisitures du
tern). —
SS grands
Smith. sime. —
Antenne21.05
21.35

10.00 Flumps. — 10.40 New life.
— 11.10 Erica on embroidery —
11 50 Volunteers. - 12.15 Trade
union studies. — 12.40 O n the
move. — 12.50 Object of the exercise — 13.15 Sunday worship —
1400 Farming. — 14.25 Model
world — 14.50 Nieuws. — 14.55
Fire over England, (film) — 16.20
Dokumentaire. — 16.45 The Irish
way. — 17.15 Antiekbeurs. —(
1745 Little Lord Fauntleroy. —
18.15 Nieuws. - 18.25 Sport
21.05 That's life. - 21.45 Nieuws.
— 21.55 W K 7 8 .

lieuws. —
5rand pnx
1978.

Maandag

mentaire). — 18.40 Die Drehscheibe - 19 20 De nachtgeest (f.) —
20 00 Nieuws - 20.30 Spass mit
Musik. — 21 15 Een vulkaan voor
de uitbarsting (reportage)
—
22.00 Heute-Journal. - 22.2Ö Die
Eingeschlossenen
(tv-spel)
—
00.30 Nieuws.

•j 13.00 Das
; 50 Fragen
« s. - 14.02
1 1.25 Chro' .45 Neues
i 5 Die klei! Heidi. < Dkumentai• 1625 Dan[ Ie grösste
< jsfilm). —
1 ) ondbasis
I lieuws. —
•l Argentijn^ieuws. !( Furt (film).
1 Himmel. —

- 16.45
). - 18.30
i est-Amen1930
i-sèlection.
1.00 Splenourtisanes
lu (film) —
omète

20 JUNI

1

20 JUNI

LUX

BRT 1

12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. — 17.30 Erreurs
judiciaires ( f ) — 17.55 Le coffrefort — 18.00 Ram-dames info —
18.17 Dites-le avec des mots. —
18.30 Le coffre-fort - 18.55 De
nos clochers. — 19.10 Dites-le
avec des mots — 19.30 Nieuws.
— 19.55 Connaitre la Wallonië. —
20.00 L'homme de fer (f.) - 21.00
Duel a Rio Bravo (western) —
2 2 3 0 Paul Delvaux (portret). 23.00 Les potins de la comète.

18.50 De bereboot ( f ) 18.55
K o m op je verhaal. — 19.45
Nieuws. — 20.10 Jack Parnell en
zijn muziek (show) — 20.35 Verover de aarde. — 21.25 Martha
(tv-spel). - 22.20 Nieuws.

TF 1
12.13 Reponse a tout. 12.29
Les Tifins. — 12.33 Midi première.
— 13.00 Nieuws. - 13.35 Regionale magazines. — 13.50 Restez
done avec nous... — 15.30 W.K.
78. — 17.58 A la bonne heure. —
18.25 Pour chaque enfant. —
18.30 L'lle aux enfants. - 18.55
Ces animaux qu'on appelle les
bêtes — 19.15 Une minute pour
les femmes. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte.
- 19.57 Nieuws. - " 20.30 Le sergent noir (western). — 22.20 Pour
le cinéma. — 23.20 Nieuws.

19 JUNI
aal (dokufeuerrote
Goldener
ir interna13.45
ichenspiel.
IVoche —
4 Flugzeug
|iuf Befehl
^ r Karl IV
•^0 Nieuws.
" " Nieuws.
10 Nieuws
én wir eine
W K 78. -

Dinsdag

A2

BRT 2
19.45 Nieuws — 20.10 Panorama.
- 20.35 W K . '78.

NED. 1
18.50 De fabeltjeskrant (f.).
18.55 Nieuws - 18.59 Kommer
met de brommer. — 19.05 EO-kinderkrant - 19 30 De Waltons (f.).
— 20.20 Van u wil ik zingen. —
20.45 Joden in Arabische landen.
21.24 Tenslotte. 21.35
Nieuws. — 21 55 Den Haag vandaag - 22.10 Holland festival. 22.45 Nieuws.

NED. 1
1850 De fabeltjeskrant ( f ) —
18.55 Nieuws. 18.59 Lekker
boos (tekenfilm) — 19.05 James
en de reuzenperzik (jeugdfilm). —
19.50 Haar laatste
noodkreet
(film) - 2137 Nieuws. - 21.55
Licht klassiek. — 22.45 Een enkel
woord. — 23.09 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 The Flintstones (f.) - 19 24 Cijfers en letters.
- 20.00 Nieuws - 2027 De illusionist (f.) — 21.17 Ik hou van
Lydia ( f ) - 22.07 Brandpunt
2247 Geloven op maandag. —
2312 Socutera. - 23.32 Nieuws

RTB 1
17.35 Aeiou. 1740 1, 2, 3...
magazine — 18.05 Seniorama. —
18.45 Reflets du liberalisme. —
19.15
Lundi-sports.
19.30
Nieuws. — 19.55 Le fond de l'air
est rouge (dokumentaire). —
21.55 Nieuws. - 22.10 A venture
de l'art moderne.

13.35 Regionaal magazine. —
13.50 La folie des bétes (f.) 14.03 Aujourd'hui madame. —
1500 Police story (f.) 15.55
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenêtre sur — 18.25 Tekenfilms —
18.40 C'est la vie. - 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
club. - 20.00 Nieuws. 20.30
Spécial coupe du monde. — 20.40
La téte et les jambes. — 21.45
Bob Dylan (koncert) — 22.45 Bande a part. — 23.15 Nieuws.

1845 Kortweg. - 18.55 Nieuws
- 18.59 Calimero (f.). - 19.12 De
Tros top 50. - 20.00 Nieuws. 20.27 Te land, ter zee en in de
lucht (glijwedstnjd). — 21.10 Aktua tv. - 22.00 Ik Claudius (f.). 23.05 Nieuws

RTB
17 55 Aeiou - 18.00 1,2, 3. Cinéma - 18.30 Zigzag. - 18.45 Initiation a la musique. — 19.15 Antenne-soir — 1930 Nieuws. — 19.55
D e Groenlandse eskimo's (dokumentaire) — 21.00 Commissanat
spécial K I (f.) - 22 00 Nieuws 22.15 Creation super 8. - 23.00
Nieuws.

ARD
FR 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 2030
Big Guns Cfilm). - 22.10 Nieuws.

BBC
12 25 Cncket - 14.30 Camberwick Green. — 1445 Nieuws. —
1510 Cricket - 17.20 Playschool
— 17.45 Cheggers play pop. —
18.10 Blue Peter. 18.35 Roobarb. - 18.40 Nieuws. — 18.55
Nationwide - 19.50 W K . '78. 20.20 Angels Cf) - 21 10 Panorama. 2200 Nieuws. 22.25
Lady in cement Cfilm). — 23.55
Nieuws

17.10 Nieuws. — 1715 Jeugdwerkloosheid en -misdadigheid —
18.00 Tschetan, der Indianerjunge
(western). — 18.50 Nieuws —
19.00
Intermezzo-informationen.
- 2015 Hier und heute. - 20.45
4 tel vor 8 - 21.00 Nieuws. 21 15 Nonstop Nonsens (f.) —
22.00 Monitor. - 22.45 Detektiv
Rockford • Anruf genugt (f.) —
23 30 Tagesthemen. — 0.00 Dionne Warwick (show)
— 045
Nieuws.

ZDF
18.00 Nieuws - 18.10 Spuk im
Haus (f). - 18.40 Die Drehscheibe. — 1920 De legende van het
gelukkige eiland (tekenfilm) —
19.40 Iwans geschichten (tekenfilm) - 2000 Nieuws (tv-film) —

19.55 W.K

11.00 Nieuws - 1105 W.K. 7 8 .
- 1710 Nieuws. - 1715 Schaukelstuhl. — 18.00 Emm wie Meikel.
1850 Nieuws 1900 Das
Intermezzo Dietet an. — 2015 Hier
und heute. — 2045 Tnck um 4tel
vor 8 - 21 00 Nieuws. — 21.15
Anna Karenina (f.) 22.15 30
jahre D-mark. - 22.45 W.K. 7 8 .
- 23 30 Tagesthemen. - 00.00
Citizen Kane (film). —
155
Nieuws

ZDF
• 14.36
50 La lorg-

12.15 Réponse a tout. 12.29
Les tifins. — 12.33 Midi première.
- 13.00 Nieuws - 13.45 Restez
done avec nous. — 15.30 W K. '78.
— 18.00 A la bonne heure. —
18.27 Pour chaque enfant —
18.32 L'ile aux enfants - 18.55
Ces animaux qu'on appelle les
bêtes. — 19.15 Une minute pour
les femmes — 19.18 Les Tifins. —
19.20 Gewestelijk
nieuws
—
19.43 Eh bien raconte. 20.30
Henn Salvador (show) — 21.35
V o o r iedereen zijn vakantie. —
22.35 Plein page. - 23.35 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
1350 La folie des bêtes ( f ) —
14.03 Aujourd'hui madame. —
1500 Cambodja (reportage). —
1630 Reportages. - 1755 Fenétre sur.. — 18.35 Tekenfilms. —
18.40 C'est la vie. - 1855 Des
chiffres et des lettres 19.20
Gewestelijk nieuws. — 1945 Top
club (show) - 2000 Nieuws. 20.35 Spécial coupe du monde. —
20.45 Douze jours pour entrer
dans l'histoire (film). — 23.30
Nieuws.

17.00 Ein Mann wil nach oben Cf.)
- 18.00 Nieuws - 1810 Strijd
voor een eigen territorium (doku-

F3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30 La
trahison du capitaine Porter (western). — 22.00 Nieuws.

BBC 1
1155 Cricket 1430 Ragtime.
- 14.45 Nieuws. — 15.05 Cricket.
1720 Playschool 1745
Ghoober and the ghost chasers.
- 18.05 Wildtrack. - 18.35 Roobarb. - 18.40 Nieuws. - 18.55
Nationwide - 19.50 W K . '78. 20.20 The feather and father gang.
- 21.10 The Standard. - 22.00
Nieuws — 2225 Small business.
23.15 Cabaret showtime. —
0.00 Nieuws. - 0.40 Play golf.

Woensdag

20.50 Dave Allen at Large (BBCMontreux) — 21.25 Met twee op
een bank (Poëtische film). —
21 40 W K '78.

NED 1

milleu.
v r i j d a g 16 j u n i o m 2 0 u. 4 0 o p B R T 1

18.55 Nieuws. - 18.59 Honderd
dagen na kindertijd (jeugdfilm). —
19.24 Kenmerk. - 20.00 Nieuws.
- 20.27 Socutera. - 20.32 The
Last Picture show. — 22.35
Nieuws.

RTB 1
16.45 Feu vert. — 18.25 Aeiou. —
18.30 Zigzag. 18.45 Katoliekgodsdienstige uitzending. — 19.15
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. —
19.55 Contacts - 20.00 Le temps
d'une république (TV-film). —
21.35 W K '78 - 23.30 Nieuws

17.10 Nieuws. - 1715 Musikladen extra. — 18.00 Tschetan, der
Indianerjunge (western). — 18.50
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-informationen. — 20.15 Hier und Heute. — 20.45 Trick um 4tel vor 8 —
21.00 Nieuws. - 21.15 Der Preis
des Lebens CTV-film) 23.00
Bluemen fuer Micky Maus. —
23.30 Tagesthemen

ZDF
1710 Turn mit 17.20 Herr
Daniel passt auf — 1725 Neues
aus Uhlenbusch. — 17.55 Nieuws.
- 1805 Barner Reef (f.) - 18.35
W K 7 8 . - 2030 Nieuws. - 21.00
W M '78 - 20.30 Nieuws. - 23.30
W M '78 - 2.00 Nieuws.

LUX
12.15 La bonne franquette. —
17.55 Le coffre-fort. — 18.05 L'école buissonnière. — 1815 Ram-dames. — 18.30 Le coffre-fort. —
18.35 De nos clochers. — 18.50
Le coffre-fort. — 18.55 Hit-parade.
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Brigade
spéciale (f). 21.00 Duel au
soleil. — 23.05 Les potins de la
comète.

Fl

BRT2

D E J A C H T O P HET D I P L O M A , kritische film o v e r het s t u d e n t e n -

NED. 2

ARD
Fl

1700 Tip-top. - 1830 De Bereboot (F). - 18.35 W K '78. - 2030
Nieuws. — 20.50 Falstaff (opera).
— 22.55 Nieuws.

78.

ARD
tendingen.
Ju specta-- 12.30
lieuws. —
- 14.12
lanche —
Tionde —
16.05
(f)
18.20
V-film)
Les loups
). - 21 35

12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms - 17.30 Poigne
de fer et seduction Cf) — 17 55 Le
coffre-fort. — 18.17 Dites-le avec
des mots — 18.30 Le coffre-fort.
— 18.35 Ram-dames - 18.50 Le
coffre-fort. — 1855 De nos clochefs — 19.10 Dites-le avec des
mots - 19.30 Nieuws. - 20.00
Marcus Welby Cf.). - 21.00 Le Far
W e s t (film). - 22 30 Les potins de
la comète

BRT1

RTB 2
19 30 Nieuws. -

LUX.

NED. 2

BRT
18.50 De Bereboot (f.) 18.55
Peppi en Kokki (f.) - 19.10 De kinderen van appartement 47A (f.)
- 1945 Nieuws. - 2015 Grote
lui, kleine lieden ( f ) - 21.05 W.K.
78. - 22 35 Nieuws.

20.30 Der Unverbesserliche (tvfilm). - 22.00 Heute-Journal. 22.20 W.K '78. - 23.00 Ich bitte
ums W o r t (film). — 1.15 Nieuws.

15 30 Zomerbios. - 18.20 Socutera. — 18.25 Toeristische tips. —
18.30 Fabeltjeskrant (f.) - 18.35
Nieuws - 1839 W K '78. - 20.35
Panoramiék. — 21.07 Nieuws. —
21.25 Den Haag vandaag. —
21.40 W K '78. - 23.40 Nieuws. 23.45 W K '78.

12.15 Réponse a tout. 12.29
Les Tifins. — 12.33 Midi première.
— 13.00 Nieuws. — 13.37 Les visiteurs du Mercredi. — 17.57 Sur
deux roues. — 1810 A la bonne
heure. - 18.35 W K '78. - 20.03
Nieuws. — 20.30 Les amours
sous la revolution (TV-film). —
22.25 Maurice Genevoix. - 23.00
Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 La folie des bêtes (f) —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.05 L'homme qui valait trois milliards (O. — 15.55 Un sur cinq. —
17.55 Accords parfaits. — 18.25
Tekenfilms. - 18.40 C'est la vie.
— 18.55 Des ciffres et des lettres.
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Top Club (show). - 20.00
Nieuws — 20.30 Special coupe
du monde. — 20.40 Mol, Claude
Empereur (f). - 21.40 W K '78. 22.40 Nieuws

F3
1835 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19 40 Tribune libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00
Les jeux de 20 heures. — 20.30
Classe tous risques (Gangsterfilm). - 22.15 Nieuws. 22.30
Ciné regards

DUITSLAND 3
905 Schooltelevisie. - 19.00 Sesamstrasse. — 19.30 Telekollege I
- 20.00 Journal 3 - 20.15 Tier-report. — 21.00 Nieuws. — 21.15
Cypynght — 22.00 Momente —
2215 Hinter den schlagzeilen der
Wirtschaft. - 23.00 Der 7.Sinn. 23.05 Guenstling einer Koenigin.
— 0.45 Nieuws

BBC
11 55 Cricket — 14.15 Nieuyvs. 14.30 Bagpuss - 1450 Sport. —
16.55 Playschool. - 17.20 Deputy
Dawg. — 17.35 Newsround weekly. — 18.15 Beertje Paddington. —
18.35 Nieuws. - 18.45 W K '78.
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WIJ in D€ l^OLKSUlilC
Een voorsmaakje van de CVP-staat?

Voor VU-Peer is de maat vol!
In 1958 werd toenmalig CVP-volksvertegenwoordIger, later senator, Jef
Dupont, burgemeester van Peer Direkteur van de plaatselijke melkerij, voorzitter van de nationale zuiveldienst, kommissaris van de A24-interkommunale
E39, ingenesteld in Boerenbond, etc Kortom, een CVP'er van het bekende
soort, onder wiens bewind onze gemeente bleef wat ze was, stilstond en dus
achteruit ging.
In de zeventiger laren begint de ster van Dupont te tanen. En de Peerder goegemeente dacht het ergste nu wel achter de rug te hebben bi| de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 haalt de CVP, met een vertongde lijst, opnieuw
de volstrekte meerderheid. Echter, de |onge CVP-kandidaten Theo Kelchtermans (provincieraadslid) en Mathieu Winters (sekretaris van minister Dhoore), wettigden de hoop, ook v o o r andersdenkenden, dat er in Peer een andere
wind zou gaan waaien Iedereen hoopte op een open en pluralistisch beleid,
op verdraagzaamheid, en op « omdat meer dan ooit alle mensen belangrijk
zijn ».

CVP-staat
Er ging inderdaad een andere wind
waaien het w e r d nog erger Eersteschepen Kelchtermans manifesteert
een welfiaast verloren gewaande
mentaliteit
Vnendjespolitiek, enggeestigheid, onverdraagzaamheid, repressie, leugens
en intimidatie vieren hoogtij Andersdenkenden, oppositie, mensen die het
met eens zijn met hen, worden uitgesloten, geïsoleerd en kompleet als
pana's behandeld
Kortom, de volkomen CVP-staat, nog
uitdrukkelijker dan in het vroegere tijdperk-Dupont
Fons Van Dijck
Gemeentelijk ambtenar sinds jaren,
bestuurslid van de Volksunie, aktief in
vele socio-kulturele en natuurbeschermingsverenigingen, was Pons « natuurlijk » kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1976 Met klank verkozen (385 voorkeurstemmen), kor
Pons evenwel met zetelen als ambtenaar HIJ had echter zijn plicht gedaan de lijst gesteund
W a t hem, vanzelfsprekend zouden
w e haast zeggen, met in dank w e r d
afgenomen door het CVP-gemeentebestuur
V a n plagerijen naar r e p r e s s i e . . .
Want, «mensen zijn dan wel belangnjk voor de CVP», maar dat zo
iemand het lef heeft om tegen hen op
te staan ' Dat kon en mocht met zijn
Daar moest en zou iets tegen gedaan
worden

Het begon nog vnendelijk. Pons, be
kwaam ambtenaar van een deskundig niveau, w e r d verbannen Alle belangrijke werkzaamheden
werden
hem ontnomen Hij mocht op de veld
wachterskantoren
in
Grote-Broge
wat pnmitief werk gaan doen
Dit soort intimidatie blijkt echter met
voldoende om Pons af te schnkken
hij blijft gewoon aktief bezig in de
oppositie
Dan maar naar de grote middelen
gegrepen onwettelijk ontslag als bi
bliotekans. onwettelijk met benoemer
tot OCMW-sekretans Het wordt ze
bont gemaakt dat zelfs de gouverneur het gemeentebestuur in het on
gelijk stelt
En dan de klap op de
vuurpijl
— De gemeente Peer koopt een historisch pand aan, om af te breken
— ISIS, leefmilieu-groepenng, met
Pons Van Dijck als sekretaris, dient
een bezwaarschnft in, als gevolg
waarvan de voorlopige klassering van
het monument wordt bekomen
— Enige dokumenten over deze
zaak liggen op een dag toevallig op
het buro van Pons Van Dijck in het
gemeentehuis
— BIJ een onderzoek vindt de gemeentesekretaris deze papieren
— Twee dagen nadien ondervraaat
de gemeentesekretaris Pons Van
Dijck hierover Deze ontkent ten stelligste gedurende zijn diensturen andere dan gemeentelijke werkzaamheden uitgevoerd te hebben
— Enkele dagen later krijgt Pons Van
Dijck een beslissing van het schepen-

.-•
1

f^olitiek Kaderinstit uut
( o n d e r a u s p l ciën van het V o r m i n g s c e n t r u Tl Ld. D o s f e l vzv»)

kollege te horen dat de gemeentesekretaris gekonstateerd- heeft dat Van
Dijck tijdens zijn diensturen andere
werkzaamheden heeft uitgevoerd Dit
feit zal in de toekomst gehanteerd
worden als bezwarend materiaal
— Pons gaat tegen deze beslissing in
beroep bij de gouverneur wat ook al
met in goede aarde valt (wie durft er
nu tegen de C V P beroep aantekenen ' ) , want
— O p 12 mei II moet Pons dan voor
het schepenkollege verschijnen, en
Broodroof
Wegens het tijdens de diensturen uitvoeren van werkzaamheden vreemd
aan de dienst,
wordt Pons Van Dijck veroordeeld
tot een
schorsing met verlies van wedde.
Met verdraaide feiten, fialve waarfieden en hele leugens broodrooft
de
CVP ten slotte haar
tegenstander

O o k U w bijdrage hebben
we broodnodig
O m de materiële noden van
onze vriend Fons, zijn echtgenote en zijn vier kinderen te
kunnen steunen, doen we een
dringend beroep op de vele
VU-vrienden uit Peer, uit Limburg en uit héél V l a a n d e r e n .
Help ons deze b r o o d r o o f van
de CVP te bestrijden, help ons
helpen I
Stort een bijdrage op rekening
454-2051421-37 ten name van
het Steunfonds Gewest Peer
met vermelding •
Solidariteitsfon(d)s '.
Waarvoor bij voorbaat onze bijzondere dank

Solidariteit
In een spoedberaad over deze zaak,
heeft de Volksunie-Peer zich solidair
verklaard met zijn door deze repressie getroffen medebestuurslid en
vriend Pons Van Dijck, en besloot tot
het voeren van een radikale en indnngende solidanteitsaktie
W e kunnen wel goed zijn, maar net
geki
Sinds geruime tijd nu ondergaan w e
de excessen van de nieuwste CVPstaat Lijdzaam, verdraagzaam, in het
besef dat wij konden opbrengen wat
ZIJ slechts in hun vaandel voeren verdraagzaamheid
W e zijn tolerant g e w e e s t en braaf
gebleven Tot vandaag
Deze broodroof van één der onzen is
de druppel die de emmer doet overlopen

PROVINCIE LIMBURC>
Het Politiek K adennstituut orgamzeert een p -ovinciale studiedag
over «Kuituur 3akt en Inspraak » op zaterdag 1 7 juni 1978 in Kultureel Centrum, 1Cunstlaan 5, Hasselt
PROGRAMMA
9 3 0 Melding aan het sekretariaat
9 4 5 Verwelktsming en verantwoording van de studiedag
1000 Toepass ng van het kultuurpakt in het gemeentelijk beleid.
Referaat gehouden door de h Hugo S e n/aes, inspekteur van
de kultuijrpaktkommissie
1045 Pauze
11 00 Open gesprek
1200 Middagrr aal (eetgelegenheid voorzien)
1330 Samenkc)mst voor het tweede deel
1345 Toepass ng dekreet erkenning kuiture Ie raden. Referaat
gehoude n door de h Jef Eisen, medewe>rker LISO
1445 Pauze
1500 Open gesprek
1600 Besluitvc rming
1630 Evaluatie
1700 S l o t
Inschrijving
Dtxir storting v an het kursusgeld op bankgiro ' 135-0254251-94 voor
Politiek Kadenristituut, Tnbunestraat 14, 1000 B ussel
Kosten: deelne>mersbijdrage 150 fr (koffie en de)kumentatie inbegrepen)
Kursuslelding Mark De Jaeger, stafmedewerk 3r Vormingscentrum
Ld, Dosfel

Pi.\-i~A.Lj
keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG •
J A N C L A E S
Tel 011/22.2322

Zwanenstraat 1.
Hasselt (centrum)

De Metallurgie
van Hoboken niet
naar Overpelt
Dringende vraag van kamerlid
G a b r i e l s aan d e minister v a n
V o l k s g e z o n d h e i d en L e e f m i l i e u
en aan d e s t a a t s s e k r e t a r i s v o o r
Ruimtelijke O r d e n i n g en S t r e e k ekonomie.
In onze regio doen geruchten de ronde dat de Metallurgie Hoboken van
zins IS haar raffinadenj over te brengen naar Overpelt omdat de Metallurgie Overpelt nog voldoende grond
zou bezitten om deze raffinaderij te
plaatsen.
Aangezien het loodvergiftigingsprobleem in Hoboken ernstige vormen
heeft aangenomen wil onze streek
zeker met met hetzelfde probleem
opgescheept zitten
Mag ik U daarom dringend vragen
mede te delen of deze geruchten
waar zijn '
Antwoord
«Wij hebben helemaal geen kennis
van een eventuele verplaatsing
van
de raffinadenj, die momenteel te Hoboken gevestigd is, naar Overpelt De
direktie van het bedrijf
Metallurgie
Hoboken-Overpelt
bevestigt ons dat
er momenteel geen sprake is van een
mogelijke overplaatsing van de raffinaderij naar Overpelt Wij hebben naar
aanleiding van de uitvoering van de
saneringsmaatregelen
voor de loodbezoedeling in Hoboken
voortdurend
kontakt met dit bedrijf »

LIMBURG
De lokalisatie van
de mammoet-cokesfabriek
VU-Kamerlid W Desaeyere interpelleerde de ministers van Wetenschapsbeleid en van Ekonomische Zaken en
de staatssekretaris voor Streekekonomie betreffende de vestiging van een
mammoet-cokesfabriek in Limburg
O p basis van een dossier van de
Volksume-Limburg w e r d aangetoond
dat de voordelen van een produktie
op grote schaal zeer omvangrijk zijn
namelijk van de orde van 750 miljoen
fr per jaar en dat bovendien de vestiging in Limburg een extra-winst van
104 miljoen f r per jaar zou opbrengen
in vergelijking met de vestiging in Luik
Limburg eist het recht om zelf zijn
grondstoffen te verwerken en de notdige stroomafwaartse investering te
doen
Volgens W Desaeyere moet de principiële beslissing om de cokesfabriek in
Limburg te vestigen onafscheidelijk
verbonden worden met het staalplan
geen subsidies aan het Waalse staal

zonder een afdoende waarborg voor
de Limburgse cokeskolen
Vlaanderen eist bovendien in de beheersorganen van het staal een volwaardige vertegenwoordiging op in
verhouding tot het belang van de
cokes voor het staal
Tenslotte w e r d nog gepleit voor een
verlenging en een verdieping van het
cokesfabriekonderzoek waarbij aandacht zou moeten besteed worden
aan de preciese lokalisatie binnen Limburg en vooral aan de milieuaspekten
en de recyclage De princiepsbeslissing moet echter nu vallen Z o is het
bijvoorbeeld onaanvaardbaar te noemen dat in de krisiswet wel w e r d voorzien dat de minister van Ekonomische
Zaken de elektriciteitscentrales kan
verplichten steenkool af te nemen
maar dat een gelijkaardige verplichting voor de staalfabneken met w e r d
voorzien

't Geterkere houdt

Folkloremarkt
te Neeroeteren
In het kader van het «Jaar van het
Dorp », orgamzeert het jeugdatelier «'t
Oeterke» een reuze folkloremarkt
Dat de interesse voor oude kunstambachten opnieuw doordrongen is bij
het grote publiek, bewijzen wel de verschillende
folklorefestiviteiten
die
overal ingericht worden In het enig
mooie kader van de jeugdboerdenj,
de watermolen en de sportterreinen
achter het Kultureel Centrum zullen
de bezoekers op zondag 18 jum vanaf 11 uur oude kunstambachten, volksk u n s t zang en dans naar hartelust
bewonderen
Wie zijn de innchters ' Het jeugdatelier 't Oeterke groepeert een zeventigtal kinderen en jongeren van 5 tot 17
jaar
O p zondag 18 juni worden tal van aktiviteiten voorzien Wij vermelden eerst
en vooral een afdeling «Oude A m bachten» waar demonstraties zullen
gegeven worden door specialisten uit
gans Vlaanderen van o a koekplank
snijden, manden vlechten, stoelen biezen, leer bewerken, glas blazen, kantklossen, weven, spinnen, klompen maken, pottendraaien, marmer en mergel
bewerken, koper slaan, smeden,
enz
Ten slotte vermelden
WIJ een speciale attraktie in een reuze verplaatsbare bakoven, gerealiseerd door de technische dienst van
de gemeente onder leiding van schepen Reeskens, zullen door verschillende meesterbakkers van de Maaslandse bakkersbond 150 Kempische vlaaien in een keer gebakken worden Van
15 uur zullen de kijklustigen deze ech-

Naar Halen v o o r d e
1ste
Halo-autozoektocht
O p zondag 25 jum 1978 orgamzeert
de plaatselijke Vu-afdeling de 1 e Grote Halo-autozoektocht Inschrijving en
vertrek Sporthal Halen Centrum van
12 u 30 tot 14 u Deelnemingspnjs
250 fr (225 fr bij voorinschrijving)
Prijsuitreiking na TV-uitzending finale
wereldvoetbalbeker — Er is een prijs
voorzien voor elke deelnemer Hoofdprijs Reis naar Benidorm — Ereprijzen van minister Vandekerckhove en
staatssekretaris Anciaux voor respektievelijk de best gerangschikte Limburger en de best gerangschikte Brabander
Voor voorinschrijving telefoneer Jaak
Verhemeldonck, Kruisstraat 7, Zelem
- 013-441904

te Kempische vlaai met een kop koffie in het restaurant kunnen verkrijgen
Mochten uw kinderen belangstelling
hebben voor deze vereniging, dan
mogen ze zich nchten tot Michel of
Mattie Doumen, Spilstraat 54, 4670
Neeroeteren

Gelukwensen
voor mevr.
Jacobs-Colemont
Met vreugde vernemen w e dat ons
gemeenteraadslid mevr Jacobs-Colemont verkozen w e r d tot nationaal
ondervoorzitster van de bond Gezinnen-Verbruikers
V(X>r haar inzet op maatschappelijk
gebied w e r d ze eveneeps verkozen
als sekretaresse van de raad van
beheer van het centrum voor Maatschappelijk W e r k voor Limburg, Leopoldplaats 21, Hasselt
V o o r beide taken wensen w e haar
veel sukses en werkijver voor het welzijn van Limburg en de toekomstige
Vlaamse Staat

VU Groot-Beringen
wil een nieuwe
start!
D e vier afdelingen Koersel, Paal, Beverlo en Beringen wensen te komen
tot een nauwe samenwerking tussen
de leden om aldus zo snel en efficient
mogelijk te bouwen aan de Vlaamse
Staat
Er moet nog veel gewerkt worden
studie, propaganda voeren om onze
werfkracht te verhogen
Daarom
doen w e een oproep tot de bestuursleden van deze afdelingen en hun
mandatarissen opdat ze zich zouden
komen bezinnen over de toekomst
van de V U in Beringen
De leiding van deze werkvergadering
ligt in handen van VU-kamerlid Willy
Desaeyere Niemand zou mogen ontbreken
De dagorde vermeldt
— Koordinatie van de werking in de
4 afdelingen
— Financiële mobilizatie van arrondissement en afdeling
— Uitgave van een ledenblad
— Organizatie sociaal dienstbetoon
— Rondvraag
De vergadering gaat door op zondag
18 juni om 11 uur in Thier Brau, Markt
te Beringen

V1R1J€ TUD
voetbalopvattingen. En de honderd
miljoen andere Brazilianen bij het verkeerde.

O p de buik van — de beeltenis van
— Coutinho werd een opschrift aangebracht. Ik denk alleen aan vreten en
zuipen. Opschrift dat in al zijn trivialiteit doet denken aan de vulgaire verzuchtingen van een bepaalde klasse
die in onze kontreien al lang niet meer
bestaat, en de eerste veertien dagen
ook nog niet zal komen opdagen.

Dag huis! Dag werk!
Wij gaan met vakantie
metlCB-garantie!

Na de overwinning tegen Oostenrijk
heeft het Braziliaanse plebs blijkbaar
ingezien dat het zich vergiste. Hier en
daar dacht men eraan een nationale
omhaling te doen om ter ere van Coutinho een monument op te richten.
Met een ander opschrift.

Tijdens uw vakantie zorgt de KB voor een
stipte uitvoering van uw betalingen,
ontvangsten en spaaropdrachten. U l<unt er
ook een safe huren en effecten in bewaring geven

De prijs voor het schoonste vertelselken gaat deze week naar Monne
Arets. Men móést naar Argentinië
gaan, schrijft hij wijs en... ros, zoals
men ook in 1980 naar Moskou moét
gaan, om de vrouwen te filmen van de
mannen die werden aangehouden omdat ze rechtse intellektuelen zijn.

KREDIETBANK
Wij nemen graag de tijd voor u.

Oorlog
Er woedt momenteel een soort basketbaloorlog tussen België en Nederland. En zoals vele oorlogen gaat het
om centen. De kwestie reeds tijdens
de Europese kampioenschappen, verleden jaar in Oostende. De Nederlandse spelers _waren niet tevreden met
het hotel dat de organizatoren voor
hen hadden voorzien. Zij zochten er
dus een beter. En uiteraard ook een
duurder. De bijkomende onkosten bedroegen 110.000 frank. De Nederlanders vinden nu dat de Belgen hun
die som moeten terugbetalen. En de
Belgen vinden dat de Hollanders ze
zelf moeten betalen. Als alle ploegen
zo zouden afkomen, dan zou het financieel gewoon onmogelijk worden nog
iets te organizeren. W a t er ook van
zij, Nederland heeft bij de internationale basketbalfederatie klacht ingediend
tegen België. Hoewel deze al eerder
zei zich van de ruzie niks aan te trekken. Hopelijk w o r d t het geen wederuitgave van 1830.

De Mundial bij een bittertje

KB-Eurochequekaart
en -cheques, het veilige
en moderne betaalmiddel
ook in uw vakantieland.

Leed is overigens niet alleen buiten
de stadions vermoedelijk aanwezig.
Alle voetballers die na de eerste ronde al naar huis mochten, hebben bitter geweend. De Fransen, de Zweden, de Hongaren en zoveel anderen.
Ach, zei de dichter, niemand weet hoeveel er door garnalen wordt geleden.

Waardoor de « WIJ »-sportrubriek dan
alweer een elders zeldzame poëtische inslag krijgt.

Gelukkig w e r d dat leed enigszins
getemperd door de wetenschap dat
de bankrekening ondanks alle tegenslag betrekkelijk goed gespekt werd.
D e Franse sjotters kregen ieder, buiten hun reis en hun verblijf in hun
droomhotel, nog een half miljoen franken. Bedrag dat wij, alle goede wil ten
spijt, in een week bij wij nauwelijks
kunnen verdienen.

Vedetten op vakantie hebben niet
zoveel aan een pover half miljoen.
Gelukkig beschikken zij allemaal over
een kleine bijverdienste, omdat zij bij
het werk schoenen van een bepaald
merk willen dragen.

KREDIETBANK
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Wel die van de Argentijnse bisschoppen blijkbaar, want zij hebben van de
Mundial gebruik gemaakt om hun
baas Videla te vragen de lijst van de
« vermiste » personen te publiceren. Videla zal er eens aan denken, en zo zullen sport, kerk en machthebbers alweer een heleboel leed gelenigd hebben. Met die lijst dus.

Niet te verwonderen dus dat de Fransen over het algemeen niet direkt
terugkeren naar La Douce, maar liever nog even vakantie nemen ergens
in Zuid-Amerika.

in elk KB-kantoor kunt u bovendien vreemde
munt aankopen, reischeques voor de landen
buiten Europa, een Amexco-betaalkaart en
henzinebonnen voor Italië Vraag er ook uw
nieuwe KB-Vakantiegids 1978.

M A A N D A G : De
Schotse
s p e l e r die in A r g e n t i n i ë b e trapt w e r d op d o p i n g leed
aan a s t m a . D e m e d i c i j n e n
die hij d a a r v o o r n a m . . . Enzovoort. •
D I N S D A G : Op
het eiland
Man
kwamen
w e e r een stel m o t o r r i j d e r s
o m het leven. M a a r dat is
d a a r zó g e w o o n dat het
g e e n nieuws m e e r is.
•
W O E N S D A G : W i j lezen tot
o n z e o n t s t e l t e n i s dat d e
S c h o t s e v o e t b a l l e r s de muiterij nabij zijn. Altijd lastige
m e n s e n g e w e e s t , die S c h o t ten. D a a r o m is hun w h i s k y
zo k o p p i g . •
DONDERD A G : V o l g e n s Les S p o r t s
zijn de B e l g i s c h e
scherm e r s o n d a n k b a a r . W o r d t gez e g d van alle w e r k v o l k , j o n gens ! •
VRIJDAG:
De
q u e e n had een g e s p r e k j e
m e t een Bunny Girl. H o p e lijk is de q u e e n achterlijk
g e n o e g o m er g e e n k o m p l e k s e n aan o v e r te houden. •
Z A T E R D A G : Tot
t w e e uur in de m o r g e n naar
d e v o e t b a l g e k e k e n . En in
g e e n jaren zo g o e d g e s l a pen. Er gaat niks b o v e n
sport. •
Z O N D A G : Johan
Krank! zal bij B a r c e l o n a J o han C r u y f f v e r v a n g e n . Is
het een v e r b e t e r i n g ? H e t is
in ieder geval een o p e r a t i e
die 25 miljoen kost. Z o t ?
N i e t v o o r w i e ze o p v e e g t .

Van die wenende vrouwen hebben
wij inmiddels nog niet veel gezien.
Voor zover wij trouwens de heer
Arets kennen uit zijn geschriften, zijn
het doorgaans met de wenende vrouwen die zijn aandacht gaande houden.

Wij nemen graag de tijd voor u

De o zo relatieve suksessen van
Argentinië worden in de pampa's uitgelegd als de uitdrukking vgn Gods
Heilige Wil. En vermits het noch door
de kerkelijke noch door de burgerlijke
(nou ja...) autoriteiten w o r d t ontkend,
zal het wel zo zijn.

Hoe meer foto's van sjotters die
schoenen met drie witte of andere
banden hebben aangetrokken U in de
krant ziet, hoe duurder dus de schoenen zullen worden als U er wil kopen.
En betalen uiteraard, vermits U geen
vedette is.

Zouden wij al met al niet blij zijn dat
wij er niet bij zijn, maar gewoon het
onze kunnen denken ? Hoe «stom»
dat ook is.

Wij dachten anders dat arbiter Dubach de Argentijnen ook een serieus
handje had toegestoken. Onder de
vorm van een voor de rest van het
mensdom denkbeeldige penalty namelijk. Misschien moeten wij de heer
Dubach ook beschouwen als Een
Werktuig In De Hand Gods ?

Hij, Dubach, schijnt daarvoor trouwens uit het goede hout gesneden,
want hij erkende ootmoedig dat hij
zich met die penalty vergist had. Het
was er geen. Dergelijke bekentenissen vanwege De Werktuigen Gods
eens dat er toch met meer aan te verhelpen was en het kwaad onherstelbaar geschied, zijn in de geschiedenis
nogal legio geweest.

In Brazilië was men aanvankelijk minder godvruchtig. Daar heeft men een
afbeelding van trainer Coutinho eerst
gehangen en dan in brand gestoken.
Een hoog officier nog wel. Volgens de
domme Braziliaanse massa is het
overigens best mogelijk dat Coutinho
het bij het rechte eind heeft met zijn

kEuropech
GESA-Reisbijstand
om met gerust gemoed
op reis te gaan.
Vraag vrijblijvend inlichtingen over deze
reisverzekeringen in het KB-kantoor van uw
keuze

KREDIETBANK
Wij nemen graag de tijd voor u.
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Nieuwkerken-Waas
naar Diksmuide

Medeleven te
Gentbrugge

Wel en wee uit
Nieuwkerken-Waas

Zondag 2 juli beleven w e de jaarlijkse
IJzerbedevaart w/aarin duizenden Vlamingen bidden en zingen Onze Amedee Verbruggenkring is daar altijd
aanwezig Iedereen kan meereizen
met de bus die om 7 uur vertrekt Volwassenen betalen 200 fr Studenten
en gepensioneerden 160 fr en kinderen onder de 12 jaar 100 fr
Inschnjvingen bij Hilaire Govaert, Heifioekstraat
3 0 , mevr
Corne-De
Clercq Palmier, Nieuwkerkenstraat 32
en mevr Opgenhaffen-Van Meirvenne Agnes, Ten Bos 13
Na de bedevaart voorzien w e een
bezoek aan Brugge en Damme Thuiskomst rond 22 u

O p bezoek bij zijn gehuwde dochter
Lieve IS het trouwe VU-lid Lode Van
Hove, uit Boechout ( A n t w ) op 76-jange leeftijd plots overleden te Gentbrugge W I J bieden de familie onze
oprechte deelneming aan in dit plotse
verlies

O p 12 mei overleed op 89-jarige leeftijd Cesanne Van den Hende, de overledene was het oudste lid van onze
afdeling en grootmoeder van onze
penningmeester Hilaire Govaert
O p 3 mei overleed Omer Waterschoot (75 jaar), de overledene was
de vader van onze voorzitter Guido
Waterschoot
Onze afdeling biedt de families een
oprechte en knstelijke deelneming

Blijde gebeurtenis
te Waarschoot
In het gezin van onze dappere V U J O voorzitter Walter Linseele werd een
koene dochter geboren Veerie
Langs deze w e g aan Walter en Ludwine onze hartelijke gelukwensen

Aanbevolen huizen
Welkom

JEF

IN DE GROENE POORT

Lokaal van de Volksunie
Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 0 5 4 / 3 3 J 7 56

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

Koning Leopoldlaan 1,
3 1 8 0 W e s t e r l o Tel 0 1 4 - 5 4 4 8 0 7

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg't STAMPKOT
St -Maria Latem Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 0 5 5 / 4 9 9 4 76
Dinsd gesloten

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 0 1 4 / 5 8 3 5 8 1
Alle dag en weekbladen

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 2874
Specialiteit nbstuk op hout
Dinsdagavond en w o e n s d a g gesloten

DE O U D E KRING
Cafe vu-lokaal
Dorpsplein. Heusden-Limburg

ETN BERT
Assesteenweg 1 1 7 TERNAT
Tel 0 2 / 5 8 2 1 3 1 2
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

KOETSWERKEN VAN DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18, 1742 TERNAT CSt-Kat-LombeeW Tel
053/668236
LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant, speeltuin terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Maandag
dinsdag
vnjdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 0 5 3 / 6 6 8 7 40

FRAVANCA-DOG-HOME
Assesteenweg 298 A
1680 S t - K w i n t e n s L e n n i k
Tel 02 582 2014
Kwekerij - pension • alles voor uw
hond

VOEDING • DEPOLDER -

KINDERARTIKELEN plooi- en waiidelw.ngens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schoniniels kniiierversieriiigen wastafels
en waskiissens • kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij
riiiteriiitri,istingen - pingpongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en i|sscliaatsen
kanipingartikelen - turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus m merkartikelen
aiitobanen
elektr treinen der beste merken - a u t o j • go-carls - trakteren - poppen • poppenwagens en wiegjes b.reien
lesbenaars - borden fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten mekameken • schooltassen • borden - tuinmeubelen tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
0 2 / 7 3 4 06 43
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/71 12 40
Verwarming
stoom
sanitair
herstellingen

Daensdag te Aalst

10 uur eucharistievienng in de S t Martinuskerk met medewerking van
de koren Cantate Domino en het S t Martinuskoor Homilie door pater N
Max Wildiers Voordien, o m 9 uur, zal
een delegatie van het Daensfonds
bloemen neerleggen bij het standbeeld van priester Daens
11 uur algemene vergadering in de
feestzaal van het stadhuis met inleiding door de voorzitter en verslagen
Uiteenzetting
door
burgemeester
D'Haeseleer over de inrichting van
het Daensmuseum en het archief van
de Vlaamse Sociale Strijd Aktieplan
voor de komende maanden door voorzitter Luc Delafortrie Na de vergadering zal een delegatie bloemen neerleggen op het grafmonument van de

Kortnieuws uit
Appelterre Outer - Voorde
G e s l a a g d palingfestijn
VU-Appelterre - Outer - Voorde
dankt de overtainjke leden en simpatisanten die aanwezig waren op het
Palingfestijn van 4 dezer in de zaal
Pax te Appelterre
De uitslag van de wedstrijd luidt als
volgt
Totaal gewicht van de 3 kunststukken 5,130 kg

-UILENSPIEGELH e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742 Ternat
Tel 5 8 2 1 3 4 5
Volksunielokaal

1ste prijs ging naar mevrouw Elza
Neuckermans, Kasteelstraat, Outer
2de prijs familie Edmond Stradiot, Bosstraat, Aspelare
3de prijs familie
Berg, Kerksken

Remi

zon^dag 18 juni
familie Daens en het graf van stichtervoorzitter Frans De Neve
15 uur vertrek van de Daenswandeling op de Grote Markt, aan het standbeeld van Dirk Martens Na de wandeling wordt rond 16 u , in de Belfortkelder, een tentoonstelling geopend, verzorgd door de Priester-Daensvrienden, waarin foto's en dokumenten, die
betrekking hebben op het Daensisme,
worden getoond

« Het dorp »
bij FVV-Merelbeke
FVV-Merelbeke stelt op 21 juni 1978
in samenwerking met het Vormingscentrum Ld Dosfel een 45 minuten
durende dia-reeks voor met als tema
« Het dorp, einde of een nieuw begin »
M e t nabespreking o l v Mark De Jaeger, stafmedewerker aan het Vormingscentrum Ld Dosfel Iedereen
welkom Begin 20 u Deze avond
gaat door in het oud-gemeentehuis,
Gaverestwg te Melsen (Merelbeke)

*

Goessens,

MATRASSEN PLATTEAU
Alle m a t e n alle s o o r t e n , o o k
m e d i k a l e e n anti-allergische m a trassen
Platteau-Llevens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/66 7456 "

FEESTZALEN-SALONS

DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

van het goede meubel
Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-582 22.22

Opstapplaatsen Meerbeke kerk
7 u , Ninove Graanmarkt om 7 u
Outer
schoenwinkel
Muys
7 u 15 Voorde Kalvaar om 7 u

om
10,
om
20

Prijs leden 170 f r , Niet-leden 200 fr
Inschrijven
Renaa*
Raes
(tel
5 0 0 4 9 3 ) Georgette De Kegel (tel
334347)

Berlare, Overmere,
Uitbergen
naar Diksmuide
O p zondag 2 juli '78 rijden wij samen
naar Diksmuide Terugweg via de
Vlaamse
Ardennen
Vertrek
om
7 u 15 en terug om 19 u 30 Pnjs
120 fr per persoon
Inschrijven
Overmere, Café Boerenkrijg, Burg de
Lausnaystr
Berlare L Jacobs, Bierenstraat 1 4 ,
Uitbergen, Cafe Duivenlokaal, bij G
Robberecht, Veerstraat

O p 2 juli gaat onze afdeling met de
bus naar de 51ste IJzerbedevaart
Prijs 200 fr Kinderen 160 fr Vertrek
te Zandbergen-dorp om 8 u O p aanvraag wordt gestopt in de andere
deelgemeenten van de afdeling Wij
keren terug rond 18 u Inschrijven
voor 25 juni bij de bestuursleden
Sociaal Dienstbetoon
Volksvertegenwoordiger
Jan Caudron houdt zitdag in herberg Het
Hoekske, Dorp, Zandbergen, elkederde zaterdag van de maand van 1 0 tot
11 uur »

Vlaamse Ardennen
naar de
IJzerbedebaart
Volksunie en V U J O van het arrondissement Oudenaarde organizeren een
busreis naar de IJzerbedevaart, zondag 2 juli, Diksmuide
Vertrek Brakel (Marktplein, 7 u 30),
Ronse (Vredegerecht, 7 u 45), Oudenaarde (Grote Markt, 8 u ) Vooraf
inschrijven bij de arrondissementele
bestuursleden van V U en V U J O , of
telefonisch 055-3143 76 (N Janseg e r s ) , 055-42 2 5 4 6 (F Seghers), 05521 3 5 8 5 (G Derouck)
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Diksmuide

Alle

Zandbergen,
Idegem, Grimminge,
Smeerebbe,
Vloerzegem
naar Diksmuide

Maurits Uytersprot
ten grave gedragen

Onze afdeling legt een bus in naar de
Ijzerbedevaart op 2 7 78

De prijsbreker
Groenstraat 84,
2000 Antwerpen
031-3645 31

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

Verder werd er met het stadsbestuur een overeenkomst bereikt over de
oprichting van een Daensmuseum en -archief van de Vlaamse Sociale Strijd.
Hier het programma van deze Daensdag.

Polderstraat 12,8458 Oostduinkerke
Fruit e n g r o e n t e n e n z . . .
D u b b e l e v a l o i s - z e g e l s a a n alle
leden.

K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
VAN DER C R U Y S
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 919 u Zondag gesloten

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

Op de Daensdag wordt een «Daenswandeling» te Aalst Ingehuldigd, in
samenwerking met het stadsbestuur De wandeling zal worden ingebouwd in
het toeristische programma van de stad.

P V B A J BORREVIANS C O C K
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 89
W I J bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 lot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47. 1850 Gnmbergen
Tel 02/268 14 02

AALST

PVBA

THIJS

Alle verzekeringen

Dorpstraat 31 1686Gooik
02 532 54 81

Promotie voor « Wij »
Tien weken lang werd aan 15 jonge
mensen uit Nieuwkerken-Waas ons
weekblad «Wij» opgestuurd Eerstdaags wordt een bezoek aan deze
mensen gebracht Wij hopen op een
goed resultaat, zodat wij terug op een
behoorlijk peil komen te staan i

DIRK MARTENS

NINOVE

Woensdag 7 uni II w e r d te Lebbeke
Maurits Uytersprot ten grave gedragen, vergezeld door familieleden en
honderden vrienden
De lijkstoet
w e r d voorargegaan door de harmonie en de vlaggen van de organizaties
waarvan de afgestorvene mede- of
bestuurslid was Aan het graf hield
ons gemeenteraadslid Johal De M o l
de afscheidsrede waaruit wij hier citeren
Toen we de afgestorvene jaren terug
zijn medewerking
vroegen, was hij
onmiddellijk
bereid met ons aktief
samen te bouwen aan het nieuwe

Vlaanderen Voor hem was deze keuze een logisch doortrekken
van wat
hij altijd in zijn leven
belichaamd
heeft
hij was een
sociaalvoelend,
diepgelovig
Vlaming De
AVVVVKleuze vormde zijn levensdoel
De taak die hij toen aanvaardde, vervulde hl] met de nauwgezetheid en de
krachtdadigheid,
die hem kenmerkte
Zijn volle inzet en zijn
persoonlijkheid
lieten hem toe. ondanks zijn wankele
gezondheidstoestand
van de laatste
maanden, elke taak plichtbewust
te
vervullen Vooral de kleine en nederige taken waren hem niet te veel,
aldus zorgde hij voor het bedelen van
het ledenblad en het huis-aan-huisbussen van ons informatieblad
Daarnaast was hij tweemaal
kandidaat bij de
gemeenteraadsverkiezingen, lid van de politieke raad en
sedert zijn opruststelling aktief in de
bond van de Vlaamse
gepensioneerden Zijn mild en wijs beoordelen van
situaties maakten hem erg geliefd bij
iedereen die met hem
samenwerkte
Telkens de verstandhouding
even
zoek was vertolkte hij steeds de verzoenende stem
Onze afdeling verliest in hem een integer en onbaatzuchtig
man Hij was
een van die grote mensen waar Vlaanderen zo rijk IS aan geweest
stil,
nederig en groots »
Langs deze w e g betuigen wij nogmaals ons oprecht medeleven aan de
ganse familie
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Gemeenteraadszitting te izegem

Ingenieursbut-eau

B-

Bomen over bomen en nog veel meer
De jongste gemeenteraadszitting kende een halve start
De eerste punten van de dagorde betroffen leningen tot financiering van vroeger goedgekeurde beslissingen Normaal geen problemen dus. . tot Jacques
Deroose, ons Kachtemse gemeenteraadslid, de kat de bel aanbond B i | punt 6
van de agenda (aankoop van sierbomen en struiken) mterpelleerde hij de
schepen van Openbare Werken omtrent het rooien van de bomen langs de
Hogestraat.
Blijkbaar een schot in de roos, want gebuisde schepen R. Leenknecht, kreeg
al onmiddellijk een k o p zo rood als een tomaat...
Zat die man er voor iets tussen ? In alle geval kronkelde de schepen van
Openbare Werken zich in alle mogelijke bochten om het rooien der bomen
toch maar goed te praten Hij beweerde dat het kromme, lelijke, gebrekkige
en slecht aangeplante bomen waren
Kortom het was bijna een weldaad voor de gemeenschap dat die bomen
gerooid werden Alleszins een ferme veeg uit de pan voor ex-burgemeester
Verhelst, die stoïcijns zweeg, wellicht om zijn « boezemvriend » R. Leenknecht
niet in verlegenheid te brengen.
V Z W S p o r t c e n t r u m i z e g e m : 3,5
miljoen v e r l i e s In 1977
Vlak voor de gemeenteraad w e r d de
algemene vergadering van de vzv\/
Sportcentrum samengeroepen ter
goedkeunng van de jaarbalans 1977
In feite een eigenaardige bedoening
die erop neerkomt dat dergelijke zeer
belangrijke materies aan de openbaarheid van de gemeenteraadszittingen
onttrokken worden Dit is des te gekker als men weet dat de raad van
beheer van de vzw dezelfde samenstelling heeft als het kollege van burgemeester en schepenen en dat alle
gemeenteraadsleden lid zijn van de
algemene vergadering
Toen de rekeningen van de v z w daarna door de gemeenteraad moesten
goedgekeurd worden protesteerde J
Pattyn hiertegen Hij stelde voor de
vergaderingen van de v z w openbaar
te maken om een dubbele bespreking
te vermijden Verder drong hij aan op
een meer doorzichtige boekhouding
die vergelijkingen van jaar tot jaar en
tussen ISO en het zwembad mogelijk
zouden maken Tenslotte sprak hij zijn
v r e e s uit voor een nog groter verlies
in de toekomst (nu reeds 3,5 miljoen)
HIJ drong aan op besparingen en
bezinning omtrent de funktie en uitbating van het rekreatiecentrum
« Hoeve van Wantje Pleters »
wordt afgebroken
Naar aanleiding van de bespreking
van het saneringscomplex Wolvenstraat kwam Geert Bourgeois tussen
o m de lakse houding van de C V P -
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IRICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvest 52, Antwerpen.
Tel. 031-3135.83

Negende voettocht
Izegem-Diksmuide
Ter gelegenheid van de 51 e Ijzerbedevaart op zondag 2 juli, organizeert
wandelklub « Vlaams Huis», traditiegetrouw een voettocht van Izegem naar
Diksmuide
Een honderdtal moedige voetgangers
zullen voor de negende maal starten
o m 4 uur 's morgens aan het Vlaams
Huis W i e er bij wil zijn, kan inschrijven
bij
Gaston Pynket, Vlaams Huis, Jons
Verbeke, Krekelstraat 3 3 , Victor
Steelant, Roeselaarsestraat 467 of bij
de andere leden van het bestuur van
de wandelklub

lustrerie
mare de vriese
baron ruzettelaan
assebroek - brugge
tel, 0'50-357404

meerderheid te hekelen, waardoor de
•< Hoeve van Wantje Pieters » zal afgebroken worden
Het betreft hier een prachtige hoeve,
die vermoedelijk dateert van het begin van de 19e eeuw, historisch en
estetisch een waardevol gebouw
Toen het huis kort geleden leeg kwam
te staan, ontstonden er plannen om er
een borstelmuseum in onder te brengen Deze plannen waren gunstig
geadviseerd door de stedelijke kultuurraad, door Ten Mandere en door
architekten en urbanisten betrokken
bij de stadskernhernieuwing
BIJ de hoeve hoort een oude borstelfabriek, die geschikt is voor het plaat-

ovD-straatiopers in
Aktie
Onze arr ploeg, onder leiding van
Achiel Goderis heeft de uitstekende
idee gehad weer met kolportages te
beginnen'
Reeds voor het kongres ging een suksesnjke tocht door in het Veurnse, en
vorige zondag w e r d aangetreden te
Diksmuide met straatlopers uit Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Oostduinkerke en in een minimum van tijd
waren de 180 exemplaren van « Wij»
suksesrijk aan de man gebracht W i e
zegde daar dat de mensen tegen de
V U zijn "^ Een zaak is waar in de V U
zijn er te veel die na alle verkiezingen
«in slaap » gevallen zijn
Arrondissementsraad
De laatste vergadenng van onze raad
gaat door o p zondag 25 juni Kwestie
van nog eens een laatste inspanning
te doen voor leden en lezers en w e
gaan ons verdiepen in de « V U in de
Westhoek »

sen van oude machines Er waren
trouwens al borstelfabrikanten die bereid waren oude machines en ander
interessant materiaal af te staan
O p de tussenkomst van G Bourgeois
repliceerde de burgemeester dat de
aankoop te veel gekost zou hebben,
zonder echter cijfers te noemen Verder zei hij dat het stadsbestuur mets
kan doen omdat het gebouw met
geklasseerd is
De V U 18 nochtans van oordeel dat
het precies de taak is van het stadsbestuur o m de klassenngsprocedure in
te zetten Nu w e r d er mets ondernomen om het gebouw te redden maar
laat het schepenkollege integendeel
toe dat het gebouw afgebroken
wordt en dat een promotor er een
appartementenblok zal bouwen wat
helemaal met past in die omgeving
D e zoveelste kans die verloren ging,
en dat voor een stadsbestuur dat de
stadskernvernieuwing hoog in zijn
banier schnjft

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/818841

Wel en wee uit OVD
V o o r kort w e r d hier Frank V a n Sieleghem ten grave gedragen, wat geschiedde in alle intimiteit Hij was uitbater van de brasserie •• Noordzee », die
vijftien jaar terug de enige gelegenheid was die de opkomende V U « wilde» herbergen en aan wie de partij
dan ook veel dank verschuldigd is
Frank was oostfronter en kreeg heel
wat te verduren Hij was met zijn gasten steeds even vriendelijk en ook
voornaam
Aan mevrouw Van Sieleghem onze
innige deelneming
Zandvoorde Kurt op 23 mei, zoon
van Johan en Angeline Wullepit-Lemahieu
Mariakerke Bart op 13 april, zoon
van Wilfried en Ingrid Verhelst-Lestabel
Bredene Tom, zoon van Daniel en
Rita Menu-Van D e Velde o p 23 mei
Ichtegem Jeroen, zoon van Dirk en
Roza Declerck-Demeyer o p 17 mei
Aan allen onze hartelijke gelukwensen I
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Trein met Kortrijk
en Antwerpen
Reeds jaren terug w a s onze fraktie
en ook ons kamerlid E Vansteenkiste
aktief in de aktie voor direkte verbindingen met Antwerpen en Kortrijk
M e d e door de aktieve groep « Spoorslag» IS het nu zo ver en de V U ,
samen met «Spoorslag» kan wel
degelijk tevreden zijn Nu komt het er
ook op aan deze lijnen « aan de man »
te brengen, d w z te propageren zonder er iets voor te doen gaat het m e t

Scholierster zoekt vakantiejob.
Scholierster met diploma van
volledige handelshumamora, 18
jaar, zoekt vakantiejob voor de
maand augustus (administratief
werk, winkel- of gezinshulp, kinderoppas ) in de omgeving van
Izegem, Kortrijk of Roeselare
Kontakt Geert Bourgeois, Vandenbogaerdelaan 47, Izegem,
tpl 051-305287
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6 Frans Hals vestMECHELEN

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
•k B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
b e t o n - en
metaalkonstruktles
•k S t u d i e e n uitvoering v a n
industriële g e b o u w e n
* W e g e n - en
rioleringswerken
* Ontwikkeling en
toepassing van de
leef m i l i e u t e c h n i e k e n
met o.a. v e r w e r k i n g v a n
huisvuil e n industriële
afvalstoffen

015/20.33.14

Minister de Bruyne
op werkbezoek te Brugge
Jongstleden maandag bracht de h
Hektor de Bruyne, minister van Buitenlandse Handel, op uitnodiging van de
V U Groot-Brugge een werkbezoek
aan de Westvlaamse hoofdstad Hij
w e r d in de lokalen van een bankinstelling verwelkomd door de h Sintobin
namens de VU-afdeling en door V U schepenen Reynaert en Dombrecht
Voor een aandachtig gehoor van
ondernemers gaf de bewindsman een
uiteenzetting over de werkingsinstrumenten van zijn departement Hij
wees speciaal op de diverse diensten
waarop een KMO-bednjfsleider een
beroep kan doen wanneer hij zich op
de uitvoer wil toeleggen Het is in elk
geval een verkeerde opvatting, zijn

toevlucht te nemen tot de export als
vervanging voor een falende binnenlandse markt De minister wees erop
dat export geen amateurisme is doch
positief en professioneel moet benaderd worden Het w e r d een boeiende
uiteenzetting met vele praktische wenken

SPANJE
A p p van partikulier (Costa Dorada) nog vrij 2e helft aug en gans
sept Mooi zandstrand, slaapgeleg voor 6 pers (Tel. 05321.29.11)

TALENVAKANTIE VOOR
JONGENS EN MEISJES
IN ENGELAND
(*)
—
—
—
—
—

minimumleeftijd 15 jaar
verblijf in uitgekozen gezinnen
aangepaste taallessen (30 lessen)
sportmogelijkheden
VT.B.-leiding
Reis-Plus verzekering

Aanbevolen verblijfplaats — de rustige badplaats

EXMOUTH/DEVON
Data
8 tot 22 juli
5 tot 19 a u g u s t u s
R e i s s o m p e r p e r s o o n : 11.200 fr.
Inlichtingen en inschrijven bij:

VLAAMSE TOERISTENBOND,
St.-Jakobsmarkt 45-47,

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur

2000 ANTWERPEN
Tel 031/34 34 34 Verg nr 1185 kat A

onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA

PVBA

OPTIEK
Typo-offset De Rlemaecker
pvba Nukerkeplein 9, 9681
MAARKEDAL
uitvoerder «Wij Vlaamse
Ardennen». Tel. 055-21.14.04.
Eén- en meerkleurendrukwerk, ontwerpen en kleurenmaquettes.

••l-W-N.V,

WALTER

ANTWERPEN

ROLAND

5 O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Menen - Lauw^e - Wevelgem - Rekkem

VUJO's eerste aktiviteit een voltreffer!
Vorige week zaterdag gaven de V U JO-kernen Menen, Lauwe, Wevelgem
en Rekkem een kleinkunstavond ten
beste m m v Johan Verminnen en
Terpschichoree
Zo'n tweehonderdvijftig mensen konden er genieten van een onvergetelijke avond
Eerst had men het optreden van de
Menense kleinkunstgroep Terpschichoree die er hun nieuwste show in
première gaven
Dan kwam het optreden van Johan
Verminnen tweemaal vijfenveertig minuten M e t een onderbreking die
werd opgevuld met een toespraak

van de VU-schepen J Tahon die
onder andere enkele mense.i op het
podium nep om hen het gedenksteentje van de stad Menen te overhandigen, dat waren onder meer VU-senator M Capoen uit leper. Lieve Graeynest uit Lauwe, gemeenteraadslid en
Johan Verminnen zelf
Daarna kwam het tweede gedeelte
van Verminnens optreden werkelijk
een topper i Hij zong o a enkele van
zijn nieuwste liedjes en dit tevens in
premiere voor Vlaanderen O p het einde van zijn optreden werd hij nog tot
tweemaal toe terug geroepen door
het entoesiaste publiek
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VU-Aartselaar zet puntjes op de i
Hoewel de gemeenteraadszitting van 8 juni een eerder kalm verloop kende,
vielen er vanwege de oppositie, waaronder vooral de VU, enkele gevatte tussenkomsten te noteren Zo moest CVP-kultuurschepen Bogaerts het ontgelden omwille van een weinig doordachte koncertprogrammatie en werd burgemeester De Groof door onze fraktieleider gevat ondervraagd omtrent zijn
bedoelingen met «de Reukens », een gebied dat de VU groen wil zien.
Eensgezindheid over aankopen
De aankoop van een beugelzaagmachine, enkele blusapparaten en een
sonometer voor de politie, kregen de
unanieme goedkeuring van meerderheid en oppositie Anders was het
gesteld met de aankoop van stabilumklasseerrekken, waar de V U zich,
omwille van de onjuiste procedure,
onthield Het ontwerp voor de termische installatie van de St-Leonarduskerk kreeg dan weer de volle instemming
•> D e R e u k e n s »
Een ogenschijnlijk ongevaarlijk verzoek om een ingediend bezwaarschrift af te wijzen, bood fraktieleider
R Thys de gelegenheid om even te
peilen naar de bedoelingen van het
schepenkollege m b t «de Reukens»,
een zone waarop al te ijverige bouwspe'kulanten wat graag een klauw zouden leggen, maar dat de V U graag
groen zou houden en zelfs verder zou
willen 'zien aanleggen Na enig aandringen verklaarde burgemeester De
Groof (CVP) dat met de aanleg van
de Uilebeekstraat enkel de allernoodzakelijkste infrastruktuur voor de omwonenden wordt beoogd en dat men
bij een eventuele verdere aanleg bereid IS de mensen eerst om advies te
vragen Door op dit punt aan te dringen wou R Thys het kollege de kans
ontnemen om een eventuele verkaveling van «de Reukens» stapsgewijze
door te voeren
Nu ook huisvullzakken
Tot nu toe waren de Aartselarenaren
verplicht hun huisvil in 'n standaardemmer op te bergen De ophaler
heeft nu laten weten dat naast de
emmers nu ook polyethyleenhuisvuilzakken van de IHK mogen gebruikt
worden Op die manier wil men tot
een meer uniforme ophaling van het
huisvuil komen
Er werden ook nog een voetweg en
een buurtweg afgeschaft R Himpe
verdedigde hierbij het belang van
enkele wijkbewoners, wat resulteerde
in een neen van de V U
«Johannes-Passion »
Toen schepen Bogaerts meedeelde
dat de uitvoering van de «JohannesPassion» 53 829 frank had gekost,
knoopte
PVV-fraktieleider
Paulus
daar onmiddellijk aan vast dat er dan
voor andere initiatiefnemende verenigingen geen werkingsmogelijkheden
meer overbleven R Thys haakte hier-

op in en praatte de zaak meteen ten
voeten uit
In 1977 was door schepen Bogaerts
aan het kollege voorgesteld in 1978
twee kulturele initiatieven te nemen
Een ervan moest zichzelf bedruipen, het andere zou met de financiële steun van het gemeentebestuur
plaatsvinden Er was echter ook de 11
juli-viering (die, in tegenstelling met
wat wij eerder meldden, wel op de
dag zelf plaatsvindt) en die dreigde,
door de uitputting van het krediet, in
de kou te komen Daarop werd het
krediet, voorzien voor het Jaar van
het Dorp, aangesproken, waardoor
het probleem alleen maar verschoven
IS R Thys waarschuwde het kollege
in de toekomst nog dergelijke kunstgrepen uit te voeren Schepen Bogaerts scheen de les goed begrepen
te hebben, want hij deed er verder het
zwijgen toe en de burgemeester stapte onmiddellijk over naar het volgende
punt Onnodig te zeggen dat de V U
wel lof had voor de manifestatie zelf,
die zeker een van de kulturele hoogtepunten van het jaar zal blijven
Nog onthoudingen
De aankoop van een kasregister, de
zwemuitrusting en de signalizatie van
het nieuwe overdekte zwembad, botsten op een neen van de PVV en een
onthouding van de V U R Thys verwees hierbij naar het reeds vroeger
ingenomen standpunt m b t het zwem-

Mechelse autocars
voor IJzerbedevaart
Zoals het reeds een traditie is geworden zullen ook dit jaar autocars ingelegd worden op zondag 2 juli 1978 om
vanuit Mecheien de IJzerbedevaart
bij te wonen
Het vertrek is voorzien om 7 u (stipt)
aan de Taveerne London (Vijfhoek)
waar ook vanaf heden de inschrijvingen kunnen gebeuren De pnjs, heen
en terug en alles inbegrepen is vastgesteld op 190 fr per persoon
Rond 20 u wordt men terug verwacht
in de thuishaven zodat het voor niemand al te laat wordt

Te huur, vakantiehuisje met tuin
Ligging - 8350 D A M M E Inlichtingen tel 059-3004 34 na 19
uur 20 % vermindering voor

vu-leden
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OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN- ANTWERPEN
Plaatsen van
laborant(e)
De bedieing van laborant(e)
wordt openverklaard in de
specialiteit bacteriologie/hematologie.
Huidige bruto-aanvangswedde: 3L875 fr of 32.298 fr. per
maand, naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op
standplaatsvergoeding of op
haardtoelage
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing.
De kandidaten moeten een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor
openbaar bestuur inleveren,
de mannelijke kandidaten tevens een militieattest.
Leeftijdsvoorwaarden:
de
leeftijd van 18 jaar bereiken
uiterlijk op 31 121978, de leeftijd van 40 jaar niet overschreden
hebben
op
14.7.1978. Toepassing der wetten van 3 8 1919, 27.5 1947 en
27.7 1961
Diplomavereisten
diploma
van laborant(e) niveau hoger
technisch onderwijs (voor-

WIJ tl

heen Al). De kandidaten in
het bezit van een diploma
dat niet in het Nederlands is
opgesteld zullen voorafgaandelijk dienen onderworpen
a a n een taalproef voor het
Vast Wervingssekretariaat
De kandidaten zullen onderworpen worden a a n een vergelijkend examen. Een werfreserve zal aangelegd worden met een duurtijd van 3
jaar
De laboranten kunnen gehouden zijn tot onregelmatige diensturen.
Inschrijvingsformulier, volledige voorwaarden en exam e n p r o g r a m m a te bekomen
op de 7e Afdeling, Personeelszaken van het Openb a a r Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel.
32.98 35 - 31.09.70)
Inschnjvingsrecht • 120 fr.
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het sekretanaat. Lange Gasthuisstraat
33, Antwerpen, uiterlijk op
14 7.1978

bad het initiatief is lovenswaardig,
maar de uitvoering ervan bewijst
eens te meer dat het met heel wat
minder had gekund Ook uit de analyse van de gemeenterekening 1977
blijkt duidelijk dat het CVP-kollege
weinig blijk geeft van zuinigheid, iets
wat de inwoners gedurende de volgende jaren scherp zullen aanvoelen
VU-tussenkomsten
Tijdens de bijkomende agendapunten
wees R Thys erop dat het <• Gemeenteblad » stilaan ontaardt tot een CVPpartijblad Enkel de groepenngen die
deze partij goed gezind zijn komen
erin aan bod Wat vroeger met kon
voor anderen, kan nu plotseling wel
C Paulus haalde opnieuw het (VU)voorstel aan om het blad door een
pluralistisch redaktiekomitee te laten
samenstellen
O p voorstel van M Belis w e r d daarop
de tijdelijke verkeerssignalizatie (beurtelings parkeren in de Hoevelei en
eennchtingsverkeer in de Vrijheidsstraat) nu reeds goedgekeurd O p die
manier kan het nieuwe schooljaar ter
plekke een stuk veiliger starten
(wd)

Kamerlid Somers
doet laakbare
praktijken te
St.-Katelijne-Waver
stopzetten
Het was in de gemeente St.-Katelijne-Waver de gewoonte dat de CVPmeerderheid in de gemeentelijke
scholen partijpolitieke zitdagen voor
dienstbetoon organizeerde en dit
openlijk aankondigde in haar partijblad. Tegen dit ergerlijk misbruik
van het gemeentelijk patrimonium
werd meermaals door de VU-fraktie
tijdens de gemeenteraadszittingen
geprotesteerd. Deze tussenkomsten
bleven echter zonder resultaat!
B e r o e p bij d e h o g e r e o v e r h e i d !
Overeenkomstig hoofdstuk IX - Verbod van laakbare praktijken - artikel
41-44 van de wet van 29 mei 1959 tot
wijziging van sommige bepalingen
van de onderwijswetgeving, deed
volksvertegenwoordiger Joos Somers beroep op de hogere overheid
om deze aangelegenheid te regelen.
Uit het onderzoek ingesteld door de
hogere overheid werd vastgesteld
dat deze misbruiken niet kunnen
geduld worden en verzocht men de
gemeentelijke overheid deze partijpolitieke propaganda in de gemeentelijke scholen stop te zetten. Er
werd gevolg gegeven aan deze dringende vraag in zo ver dat alleen nog
in de gemeenteschool van de Elzestraat verdergegaan werd met deze
laakbare praktijken en de eetzaal
van deze school werd gebruikt voor
CVP-zitdagen voor sociaal dienstbetoon.
Thans werd medegedeeld dat ook
hier de CVP niet langer gebruik zou
maken van het gemeentelijk patrimonium, zodat de laakbare praktijken te
St.-Katelijne-Waver een einde zouden nemen en men zich zou onthouden van elk misbruik terzake.

Kortnieuws uit
Merksem
IJzerbedevaart
Evenals de vorige jaren heeft Vtslksunie-Merksem weer gezorgd voor het
vervoer per autocar van de Merksemse bedevaarders naar Diksmuide op
zondag 2 juli a s Het vertrek werd
voorzien om 7 u aan het nieuw
Vlaams lokaal « Breydel», Fr de l'Arbrelaan 12 Deelname in de kosten
w e r d vastgesteld op 200,- fr per persoon, kinderen tot 6 jaar genieten
evenwel van gratis vervoer Verdere
inlichtingen en inschnjvingen op het
Volksunie-sekretariaat, Trammezandlei 11
Gemeentelijke Sporenvlering
De jaarlijkse Sporenherdenking ingericht door het Merksemse gemeentebestuur zal dit jaar plaatsvinden op
maandag 26 juni om 20 u 30 in de
Gemeentelijke Sporthal, Rode Loopstraat
Kaarten voor drt enig koncert op de
dienst Kuituur op het gemeentehuis.
Burg Nolfplein

ANTWERPEN
Nieuws uit Antwerpen OPENBAAR
Havenproblemen
Antwerpen-Zeebrugge besproken
Vorige week, op linkeroever, sprak
een kordate senator, Guido Van In uit
Brugge, over de noodzaak der havenuitbreiding te Zeebrugge Een zestigtal Antwerpenaars luisterden met aandacht, met zonder een zweem van
vrees, met het oog op konkurrentie in
de toekomst Tegenspreker was niemand minder dan Hugo Schiltz, die de
Antwerpse belangen duidelijk stelde,
doch zeer veel begrip betoonde voor
de werkelijke noden van de Zeebrugse haven en een lans brak voor een
eerlijke en aanvaardbare wisselwerking onder de verschillende havens in
het Vlaamse land
Ledenslag
Onze jaarlijkse ledenslag loopt makkelijker dan we dachten Dit tot spijt
waarschijnlijk van de nieuwbakken mini-partijtjes Helpt u mee de V U nog
meer leden te b e z o r g e n ' Deel ons
naam en adres mede van een uwer
familieleden of vnenden Wij zorgen
wel dat het in orde komt W e bezorgen hen ook een origineel presentje

Vlaamse Leeuw-Poster
Hebt u nog geen grote p o s t e r ' Onverscheurbaar en afwasbaar, formaat
60 X 80 cm 150 fr te storten op
K B 404-3036801-74 van VU-Antw
Stad
Vakantie
Jaarlijkse vakantie sekretanaat vanaf 3 juli gesloten Terug open op donderdag 3 augustus
Briefwisseling
blijft beantwoord tijdens de vakantiemaand
Dienstbetoon
Elke maandag op het sekretanaat
Wetstr 12, tel 3 6 8 4 6 5 van 16 tot
19 u door volksvertegenwoordiger
A De Beul (met in de vakantiemaanden juli en augustus)
Elke woensdag en zaterdag bij Gerard Bergers thuis, St-Jansvliet 19,
A n t w , die het dienstbetoon verzorgt
van Minister De Bruyne Tel 3391 65
O p afspraak met een onzer acht
gemeenteraadsleden of leden van de
OCMW
Voor
telefoonnummers
raadpleeg Kontaktblas of tel VU-sekretanaat 3 6 8 4 6 5

Braadvlees-festijn
Voor twee weken, op de eerste heerlijke zomerdag greep te Westmalle
onze «Barbecue» plaats Er w e r d
maar eventjes 125 kg vlees gebraden aan de vier levensgrote vuren
Vanaf 18 u w e r d gezellig gesmuld en
rond 23 u gaf de laatste hamburger
forfait 124 leden en simpatisanten
genoten van een gezonde wandeling
en een heerlijke maaltijd Met muzikale klanken w e r d het een stuk in de
nacht

CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN
ANTWERPEN

Plaatsen van opvoed(st)er
De bediening van opvoed(st)er wordt openverklaard.
Aanvangswedde 31.875 fr of
32.298 fr bruto per m a a n d
naargelang de kandidaten
gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding
of
op
haardgeld.
Leeftijdsvoorwaarden
de
leeftijd van 21 jaar bereiken
uiterlijk op 31121978 en de
leeftijd van 40 jaar niet overschreden
hebben
op
14.7 1978. Toepassing der wetten van 3 8.1919, 27 5.1947 en
27.7 1961.
Diplomavereisten: erkend diploma van opvoed(st)er (niveau hoger technisch onderwijs) of diploma van assistentie) in de psychologie. De kandidaten m het bezit van een
diploma dat met in het Nederlands is opgesteld zullen
voorafgaandelijk dienen onderworpen a a n een taaiproef voor het Vast Wervingssekretariaat.
De kandidaten dienen een
getuigschrift van goed zedelijk gedrag, bestemd voor
een openbaar bestuur, m te
leveren, de mannelijke kandidaten tevens een militieattest.
Een bijzondere reglementering op de standplaatsverplichting is van toepassing.
Inschrijvmgsrecht 120 fr.
Verschillende
dienstregelingen kunnen opgelegd wor-'
den, eventueel ook gedeeltelijke inwoon. Mogelijkheid
bestaat — mits akkoord van
het personeelslid — tot het
verrichten van bestendige
nachtdienst.
Een interview zal van de kandidaten worden afgenomen.
Volledige voorwaarden en
verplicht inschrijvingsformulier te bekomen op de 7e
Afdeling
Personeelszaken
van het O p e n b a a r Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen, Lange
Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 32.98.35 - 31.09.70).
De aanvragen dienen op het
sekretariaat, Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen, toegekomen te zijn uiterlijk op
14.7.1978.

Afscheid van « den Ouden »

Rik Geelen ging van ons heen
Op zaterdag 3 juni ]l. hebben
we onze goede vriend Rik Geelen naar zijn laatste rustplaats
vergezeld - Den Ouden », het
pseudoniem waaronder hij de
hoofdartikels schreef in « Groeninghe » sinds hij het voorzitterschap van deze Vlaamse Kring
neerlegde, overleed op 31 mei
m zijn 76e levensjaar
Nog
steeds was hij zeer aktief in de
Vlaamse Beweging onder al
haar aspekten, o.m. als lid van
het St.-Maartensfonds en ook
de plaatselijke Volksunie-afdeling vond in hem een gewaardeerd medewerker. Zijn grootste verdiensten lagen echter
op het kulturele vlak en zelfs
wanneer hij het voorzitterschap van de VI. Krinq Groe-

ninghe overdroeg was het zeker niet om op zijn lauweren te
gaan rusten, want als afgevaardigde van « zijn Kring • in de
gemeentelijke
kultuurraad
werd hij nog aangezocht zijn
medewerking te veHenen aan
de werkgroep Kuituur en als
verslaggever van de Erkenningskommissie Zijn heengaan
zal overal een grote leemte
nalaten en zeker niet in het
minst m het leven van zijn
gezellin Paula, van zijn zoon,
schoon- en kleindochter aan
wie we langs deze weg onze
oprechte en gemeende deelneming betuigen evenals aan de
families Geelen, Franck en Kaeses.
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PREFAB ?
Nieuws is de prefab-gedachte niet. Wel taai! De
geschiedenis van de prefahrikatie is immers vóór
alles het verhaal van een tragische herhaling en
aaneenschakeling van totale of gedeeltelijke mislukkingen ; het is het verhaal van een indrukwekkend
aantal pogingen om kant-en-klaar-woningen in een
fabriek te bouwen. De wens om de kosten te drukken is taai. En de droom om het mirakel van de
industriële revolutie ook in de bouwsektor te verwezenlijken leek aanvankelijk helemaal niet onredelijk.
De ervaring heeft ons echter geleerd dat een
woning voldoende zwaar moet wegen om bij stormwind niet weggeblazen te worden en dat muren voldoende stevig moeten zijn om ongewenste bezoekers het binnenwandelen te beletten. Om transportkosten te besparen dienen prefabbouwers
echter
over 't algemeen hun toevlucht te nemen tot lichtere
materialen, waarvan de kostprijs per kilo tien tot
honderdmaal méér bedraagt dan de prijs van baksteen, zavel of cement.
Die materialen vertonen dikwijls een of meer nadelen, waarvoor we op onze hoede moeten zijn. Dat
het over het algemeen niet lukt een nagel in de
wand te spijkeren om een schilderij op te hangen is
voor de meesten misschien niet erg tot de dag dat
men een wandarmatuur wil plaatsen of dat men
een kleine verbouwing wenst uit te voeren.
De meeste wanden, muren of
dakbedekkingen
bestaan uit radikaal onbiologische, ja soms uit giftige materialen. Erger dan erg is echter de ontvlambaarheid, die doorgaans gepaard gaat met giftige
gasvorming zodat de bewoners niet aan redden,
niet aan blussen, ja zelfs niet eens aan ontkomen
kunnen denken.

Naarmate de prefablSouwers de nadelen van hun
systeem willen wegwerken dienen ze méér klassieke materialen te gebruiken en méér man-uren op
de bouwwerven zelf te spenderen.
Dat kan zó ver gaan tot er inderdaad in feite niet
méér van prefab kan gesproken worden, wel van
standaardisatie, éénvormigheid, vereenvouding en
andere «procédé's» die ook in de klassieke bouw
sinds geruime tijd worden aangewend.
Uit een recente studie blijkt dat prefab geen sukses
boekt bij mensen van het vak. Zelfs direkteuren,
architekten, ingenieurs en arbeiders die in prefab
werken geven er zelf de voorkeur aan, eigenaar te
worden van een klassieke woning.
Dat verklaart dan ook voor een groot deel waarom
bedienden of arbeiders (vooral in Wallonië of in
onze grootsteden) die zelfs geen bouwvakker of
ambachtsman in de buurt of in de familie hebben
zich gemakkerlijker laten overhalen om het met prefab te proberen.
Dat het dan dikwijls niet zó voordelig, niet zó goedkoop en niet zó vlug voor mekaar komt als voordien
verwacht en beloofd blijkt alleen maar achteraf en
dus te laat.
Onbegrijpelijk is de houding van onze overheid,
die in de traditionele, klassieke bouw wel een faktor
van massale tewerkstelling, sociale contributie en
welvaart ziet, maar die als het erop aankomt het
werk van de voorlichting uitsluitend in handen laat
van het privé-initiatief
De degelijkheid van de studie die «Testaankoop»
aan het probleem heeft gewijd verdiende méér aandacht, méér publiciteit en nodigt uit tot verdere studie.

Men kan alle prefab niet over één kam halen. Men
mag wel als vuistregel aannemen dat prefab slechter wordt (niet eens altijd «goedkoper»)
naarmate
hij afwijkt van de traditionele materialen en werkwijze.

Voor meer inlichtingen
vrijblijvend en g r a a g .

ANTWERPEN-WILRIJK, Prins Boudewijnlaan 323
tel.: 031-49.39.00 (10 lijnen)

VER. UITGEVER: A. ELICH
p.a. P. Boudewijnlaan, 323
2610 Wilrijk

BRUSSEL, Koloniënstraat 50 - tel.: 02-219.43.22
GENK, Winterslagstraat 22 - tel.: 011-35.44.42

Walter KUNNEN

Informatiecentra geopend:
M a a n d a g tot en met vrijdag:
van 9 tot 12.30 u u r en van 14 tot 18 uur.
Zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.

GENT, Onderbergen 43 - tel.: 091-25.19.23
LEUVEN, Brusselsestraat 33 - tel.: 016-23.37.35
SINT-NIKLAAS, Z a m a n s t r a a t 54 - teL: 031-76.73.27
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ALLE GEGEVENS WORDEN ONDER VOORBEHOUD EN VRIJBLIJVEND VERSTREKT.

IhKRVIICW

LIZA EN MARCEL DE SMEDT:

„Wf/ hei
hebben
„Wil
maar éé
één
maar
vaderland:
vaderlat
de were
were/df"
de
BLAASVELD - - Wij hebben maar
één vaderland: de wereld! •> Dat verklaart een entoesiaste Marcel De
Smedt aan het einde van een drie
uren lang durend gesprek. En hij en
zijn innemende echtgenote, Liza, kunnen het welen want onder hun twee
hebben ze haast de hele wereld afgereisd. De woestijn heeft voor hen
geen geheimen meer, Afrika dwarslen zij van Kaapstad tot Algiers, het
geheimzinnige Azië was gedurende
.vijf maanden hun woning, de beide
Amerika's — van Vuurland tot Alaska — verkenden zij na een tocht van
meer dan 40.000 km. Thans bereiden
deze Kleinbrabantse
globetrotters
een trip voor naar de witte vlekken
op hun wereldkaart: China, Tibet,
Afghanistan...
Marcel en Liza: «Uit ai deze reizen
iiebben wij geleerd dat wij stilaan liet
ieven aan het verleren zijn, dat wij
onze gastvrijheid hebben
opgeofferd
aan een goed gesloten huis-met-eentuintje en dat onze prachtige
woningen zo weinig uitnodigend zijn voor
vreemdelingen.
Wij hebben ook geleerd dat de meest gastvrije mensen
te vinden zijn bij de armste en primitiefste volkeren!»
D e Sahara als leerschool
Het trekken zit Marcel en Liza in het
bloed. Om de veertien dagen gaan ze
trouw op wandel- en trektocht. Ze
fietsten door heel het land en kampeerden overal in Europa. In 1966, na dertig
jaar trek-op-korte-afstand, besluiten zi]
een reis te wagen door de Noordafrikaanse woestijn. Een oude droom
gaat daarmee in vervulling. Ze wilden
de Toearegs zien, nomade zijn onder
de nomaden en ondanks veel moeilijkheden viel de reis toch enorm mee
zodat deze trans-Saharatrip een jaar
later herhaald werd

WIJ 14

Deze twee reizen hebben Liza en Marcel veel geleerd, ze waren de leerscholen voor hun verdere projekten. Hier
leerden ze dat een kleine wagen voor
hen het meest geschikt is, dat zo'n
tocht met de kleinst mogelijke groep
moet gemaakt worden en dat je je
moet kunnen aanpassen aan alle omstandigheden. Ze leerden ook dat
alles goed moet worden voorbereid en
dat «gelukhebben» een deel van het
sukses is...
Gans het jaar 1968 gebruiken Marcel
en Liza om zich voor te bereiden op
hun eerste grote reis: ze willen dwars
door A f n k a !
Begin januari 1969 wordt hun Citroen
3PK te Antwerpen ingeladen bestemming Johannesburg, zij volgen met het
vliegtuig.
Het zwarte kontinent zal op het reizend echtpaar een grote indruk maken. De moeilijkheden zijn nochtans
groot: Zambia voert oorlog met Rhodesia, het toenmalige Kongo is in
opstand, Biafra is m een wanhopige
strijd gewikkeld met Nigeria...
In 1972 staat het echtpaar opnieuw
klaar voor een grote reis. Dit keer naar
Azië. Dit wordt niet zo'n meevaller. In
Bangkok worden ze door een korrupte beambte van alles bestolen. Is dit
het vroegtijdige einde van een goed
voorbereide reis ?
De reddende hand (cheque) komt uit
Vlaanderen: een goede vriend stuurt
een waarborgsom zodat het echtpaar
auto en andere bezittingen terugkrijgt.
Deze Aziatische tocht (30.000 km)
loopt toch nog goed af zodat Liza en
Marcel graag terug denken aan hun
vijfmaandenlange verblijf in het kontinent van « zwendelaars en administratieve koppensnellers »...
Drugtrafikanten
Februari 1975. Het echtpaar vertrekt
met het vliegtuig naar Argentinië om"

door Zuid- en Midden-Amerika naar
Alaska te trekken. Van Zuid-Amerika
onthouden zij vooral de goede ontvangst bij de Vlamingen in Buenos
Aires en het prachtige Andesgebergte, van Noord-Amerika de Grand Canyon maar ook dat ze aan de VSgrens als drugtrafikanten gekatalogeerd werden... Alleen hun eigenaardig wagentje reeds wekte wantrouwen, het werd door twee speurhonden besnuffeld en door tien « specialisten» uit mekaar gehaald. Met de verontschuldigingen van de sheriff, achteraf...
In Kanada treft hen de koude maar
vooral de behandeling van de indianen
die er in reservaten achter tralies « vertoeven ». Het verwondert hen dan ook
niet dat een van hen het woord zoo op
de tralies heeft aangebracht...
Begin 1979 zijn de plannen uitgewerkt
voor een tocht door Oceaniè. Marcel
en Liza vergeten zeker hun bezoek
niet aan het Mahorivolk op Nieuw-Zeeland, een prachtig volk dat voor een
vrijwillige gescheiden ontwikkeling van
de blanken gekozen heeft en zich
daarin biezonder goed schikt. Over
deze reis loopt in het blad « De Autotoerist» een reportagereeks.
« Lieve D y a n e !»
Marcel en Liza praten honderduit over
hun belevenissen maar even graag
over de voorbereiding van hun reizen.
Hoe loopt nu zo'n voorbereiding ? Eerst
schrijft het echtpaar in alle te bezoeken landen de regering of het ministerie van Toensme of Voorlichting aan,
ondertussen verzamelen ze alle dokumentatie en zo stilaan wordt de hele
reisweg gevormd, van, land naar land,
van stad naar stad. Ondertussen worden ook alle administratieve formaliteiten vervuld, en de financies bij mekaar
gezocht. Het echtpaar De Smedt
knapt deze karwei volledig alleen op.
Een paar weken vóór de afreis wordt
de Dyane ingescheept en naar de
haven van vertrek overgebracht.
Deze wagen werd boven andere uitgekozen omdat hij zuinig is, luchtkoeling
bezit, voorwielaandrijving en « handelbaar» op elk parkoers. Alle onderdelen van levensbelang worden in dubbel meegenomen, zandplaten orri de
woestijn en de modder te trotseren
worden met vergeten, een extra benzinetank, een waterreservoir, eten in blik
om te overleven, geneesmiddelen en
fototoestellen, weinig kledij en een
klein tentje.
Komt daarbij nog de aanbevelingsbrief van VTB-VAB-voorzitter Jozef

van Overstraeten, een onontbeerlijk
steuntje dat het bij de automobielklubs
altijd doet.
En dan begint het grote avontuur!
Marcel De Smedt: « Wij hebben geleerd zo weinig mogelijk mee te nemen en tevreden te zijn met wat het
land dat wij bezoeken ons biedt Wij
hebben geleerd hoe je moet reizen
omdat wij in eigen land veel ervaren
hebben, beetje bij beetje. Wie grote reizen wil doen moet zich ook veel kunnen ontzeggen, moet komfort
kunnen
missen. In ruil krijg je zoveel meer: de
prachtigste
natuur, de
vriendelijkste
mensen. Wij ontdekken wat weinigen
ooit zagen, wij beleven het geluk op
zoektocht te gaan!»
D e taal van het hart
Zoals alle goede Vlamingen drukt het
echtpaar zich naast de eigen taal in
het Frans, het Duits en het Engels uit,
daarmee komen ze de wereld rond.
Maar in de broesse, in het Andesgebergte, in de Sahara ?
Marcel en L l z a : «Wanneer de taal
van het hart spreekt verstaat men
iedereen! Mensen die mekaar alleen
goed willen doen, begrijpen mekaar,
een welkomgebaar zegt toch genoeg,
een klein geschenkje doet alle deuren
en harten open!»
Wie de wereld rondreist brengt niet
alleen soevemers mee maar ook anekdoten. Wij vragen het echtpaar er
enkele en noteerden deze twee.
B a d en bloed
Liza : « Ergens verloren in het oerwoud
van Tanzania maken wij een geweldig
onweer mee. Eindelijk rijden wij voorbij
een paar hutten en stoppen met de
bedoeling in de buurt ons tentje op te
stellen. Een neger zegt ons in moeilijk
Engels: « Mijn huis is uw huis. kom binnen I» Wij binnen
Dezelfde
man
brengt Marcel aan het verstand dat
het de gewoonte is dat de gastvrouw
de bezoekende heer in het bijzijn van
ae alle aanwezigen van kop tot teen
een wasbeurt geeft! Daarna werd ons
het beste bed
gegeven!»
M a r c e l : « Wij komen terug uit Azië en
zijn aan het einde van ons financieel
Latijn. Twee jonge mannen vergezellen ons, hun financiële toestand is nog
slechter dan de onze. In Griekenland
halen zij tot overmaat van ramp twee
totaal kapotte banden. Er is maar pén
oplossing: wij laden de jongens op, rijden zo vlug mogelijk naar een kliniek
en geven bloed bij de bloedtransfusiedienst Onze lichamelijke toestand laat
een grote aderlating niet toe, het verwachte (groot) honorarium zit er dus
niet in. Een knipoogje naar de verpleegster van dienst maakt de zaak echter
rond en de stukke banden kunnen aangekocht
worden!»
Marcel en Liza De Smedt zijn gelukkige mensen, dat zie je zo. Ze houden
van de mens en van de natuur en hun
verre « uitstappen » zijn geen toeristische vakanties maar echte ontdekkingsreizen, zoektochten naar mens
en natuur. Wat kan je zo'n mensen
wensen ? Nog lang de kracht en de
moed om samen te trekken en de
thuisblijvers zoveel mogelijk te laten
genieten van hun belevenissen, want
ook dat is voor hen een opdracht.
MVL

J

Het reisverslag door Amerika verscheen
zopas in boekvorm. Deze VTB-uitgave
kost 295 fr en is te koop in alle VTB-boekhandels, maar ook bij Marcel en Liza De
Smedt, Venusstraat 12, 2662 Blaasveld
waar ook alle kontakten kunnen gelegd
worden voor toeristische lezingen met diavertoning (031-86.72.81).
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