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TERUG NAAR DE BRON 

Uit de TV-uitzending van 11 januari II 
viel uitzonderlijk het betoog van Jaak 
Gabnels op 
Zo gebeurde het vroeger op een 
manier waarvoor de gewone man 
gevoelig was en zeker nu aktueel is in 
een periode van massale jeugdwerk
loosheid 
Onze partij is er voor het Volk en 
door het Volk 
Laat ons in Godsnaam al onze krach
ten gebruiken om onze mensen ter 
plekke te helpen 
Ruim 50 jaar geleden viel Staf De 
Clercq op een zondagmiddag overge
lukkig bij mijn vader zaliger in het 
schoolhuis van St-Kwintens-Lennik 
binnen 
Firmin, zegde hij met een zalige glim
lach in zijn stem « Daar is iemand bij 
mij geweest op de sociale zitdag van 
•< Het Nelleken » 
Jaren heb ik daar vruchteloos op 
gewacht en 't is geluKt Zo verzorgde 
Staf, week na week, al zijn zitdagen. 
Alzo werkte meester Butaye in zijn 
kanton leper 
HIJ was er gekend om zijn legenda
risch dienstbetoon, met het gevolg 
dat hij er ± 40 % der stemmen haal
de en rechtstreeks verkozen werd in 
het kleinste arrondissement 

J V , Erps-Kwerps 

GROVE MINISTERIELE 
LEUGEN 
Onder de titel •< De stramme wissels 
van Jos Chabert» verscheen in het 
Wij-nummer van 4 januan jl dat de 
verkleumde treinreizigers in de sta
tionsbuffetten te middernacht aan de 
deur werden gezet dit echter buiten 
de verantwoordelijkheid van de 
NMBS, aangezien het hier om pnvè-
firma's gaat Deze grove leugen, waar
schijnlijk de wereld ingestuurd door 
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de verantwoordelijke minister, werd 
nadien overgenomen door de pers en 
nog later in een artikel van Willy Kuij-
pers in « De Standaard » om dan nog
maals terug te komen in uw voor
noemd artikel 
Hieruit kan ik slechts konkluderen dat 
er weinig inspanning wordt geleverd 
om werkelijk na te gaan of de stations
buffetten van Brussel inderdaad door 
koncessiehouders worden geëxploi
teerd ofwel door de NMBS 
Het is namelijk zo dat al de Brusselse 
stationsbuffetten rechtstreeks door 
de NMBS worden uitgebaat, onder 
kontrole van de Handelsdirektie sa
men met de buffetten te Luik, Charle
roi, Namen en Mons, met name 7 
hoofdbuffetten en 2 (Brussel-LW en 
Kongres) afhangend van Brussel-
Noord 

Het personeel wordt gerekruteerd on
der de Franstaligen (met uitzondenng 
van het lagere onderhoudspersoneel) 
en wordt buiten de wet op de tweeta
ligheid gehouden die van toepassing 
IS op het personeel tewerkgesteld in 
Brussel-Hoofdstad Het gaat hier orrr 
tijdelijk aangeworven personeel met 
onderworpen aan het statuut, dit om 
enerzijds te kunnen aanwerven wie 
men wil en anderzijds Vlamingen te 
weren Om dezelfde redenen worden 
er geen buffetten door de NMBS 
rechtstreeks geëxploiteerd in het 
Vlaamse landsgedeelte, daar betreft 
het inderdaad koncessies Het is de 
hoogste tijd, naar aanleiding van de 
voornoemde verspreide leugen dat 
eens een onderzoek wordt ingesteld 
naar het cntenum van rekrutenng van 
het betrokken personeel het feit dat 
het hier om met statutair personeel 
gaat doet mets terzake Ook naar de 
aankopen die deze buffetten doen bij 
pnvé-firma's mag eens worden uitge
keken, het zijn steeds gepnvilegieerde 
firma's, zonder vorm van aanbeste
ding, die als leverancier worden geko
zen 

Hopelijk heeft een van onze parle
mentsleden de tijd dit eens nader te 
onderzoeken 

R V , Oud-Heverlee 

ORDE OP ZAKEN 

De VU moet de massa kiezers die 
haar verlaten heeft terugwinnen en 
de tienduizenden anti's die toch nog, 
met de dood in het hart, de VU een 
kans wilden geven behouden De 
Volksunie zal dan wel een andere taal 
moeten spreken dan tijdens de voor
bije 18 maanden Ik heb daar, tot nu 
toe, helaas, nog maar weinig van 
gemerkt 

Noch in « WIJ >•, noch in onze arr raad 
noch in de motie van de partijraad en 
zeker met in de konfrontatie-uitzen-
ding van zondag II 
Met verontwaardiging hebben we 
daar moeten vaststellen dat de heer 
Schiltz blijkbaar meer bekommerd is ' 
om geen (regerings-) deuren dicht te 
klappen dan om de radikale taal te 
spreken die nodig is om ons als spits 
van de Vlaamse Beweging opnieuw 
geloofwaardig te maken 
Op een vraag als die, betreffende een 
eventuele onderhandeling over de 
grenzen van Brussel, dient nu ondub
belzinnig, « neen » geantwoord i p v 
het geleuter dat we in onze Egmontpe-
riode gewend waren. 
Het lijkt me dan ook duidelijk dat de 
heer Schiltz, ondanks al zijn kwalitei
ten, niet langer de woordvoerder kan 
zijn van de nu te volgen partijlijn 
De Volksunie moet op dit ogenblik 
haar programma op een kompromislo-
ze manier verdedigen en aangezien 

we al te goed weten dat dit in een 
regering onmogelijk is, hoeft zij er zich 
ook met voor te schamen om expliciet 
voor oppositie te opteren Onze partij 
kan er alleen maar aan duidelijkheid 
bij winnen Ondertussen kunnen we 
intern orde op zaken stellen 
Hopelijk zijn we dan tegen 10 juni vol
doende hersteld om in de Europese 
verkiezingen met een nog grotere 
opdoffer te moeten meemaken 

V C W i l s e l e 

«DISCRIMINATIE» 
Ik las met grote verontwaardiging in 
« W I J » van 28 december 1978, in het 
artikel <• Een laar van traagheid », dat 
«WIJ (Belgische bevolking) 700000 
vreemdelingen discrimineren » 
Kom dat vooral niet vertellen aan ons, 
Gentenaars, want wij weten beter wie 
hier te Gent gediscnmineerd of be
voordeeld wordt Zijn het onze Vlaam
se, mensen, die de wetten dienen te 
eerbiedigen, of de duizenden en dui
zenden Aziaten die zich de laatste 
2 jaar in Gent zijn komen vestigen en 
hier boven de wet mogen leven ' 
Noemt u dat discnminatie wanneer op 
10 Gentse doppers er 5 a 6 Turken 
zijn, die dus jaar in, jaar uit van ons 
sociaal systeem profiteren en er zelf 
maar enkele maanden hebben voor 
betaald ' 

Tenminste 3 Gentse scholen zijn volle
dig Turks met steun van het stadsbe
stuur 
De Gentse kinderklimeken voor een 
groot gedeelte worden gevuld met 
Turkse kinderen, die er zeer dikwijls 
door hun ouders worden naartoe 
gebracht voor lichte verkoudheden of 
eigen verwaarlozing en daar dan we
ken vertoeven op onze kosten Ja, 
heel vaak halen ze zelfs hun kinderen 
met af 
Fabuleuze sommen worden er aan 
kindergeld aan de vreemdelingen, 
vooral Turken, uitbetaald, voor hun tal
rijke kinderen, hier en in Turkije, vaak 
bij 2 of 3 vrouwen, of kinderen van 
familie in Turkije 
Daar waar vroeger eigen Vlaamse kin
deren geen pleintje hadden om te spe
len in Gent, wordt nu in de Turkse 

buurt een prachtig speelplein aange
legd van rond en om de 2 miljoen 
Ongestraft mogen ze in hun talrijke 
cafes voor grof geld spelen 
Hier te Gent zijn ze met de kansar
men zoals Vic Anciaux beweert, hier 
te Gent zijn ze welstellend, dank zij 
Vlaamse centen 
Ganse Gentse buurten ten prooi zijn 
aan bevuiling en lawaai, tot laat in de 
nacht en dit ook ongestraft 
Alle Gentse buurtparken door Turkse 
jongeren werden ingepalmd waar ze 
hun speel- of vechtterreinen hebben 
van gemaakt en waar bomen, strui
ken, planten en bloemen het moesten 
ontgelden, ja waar onze oudjes wer
den verjaagd, die nu hun middagdutje 
in hun besloten kamertje kunnen 
doen, in plaats van 's zomers rustig op 
een parkbankje 

Ik zou kunnen doorgaan met nog talnj-
ke voorbeelden Ik zou de schrijver 
van bewust artikel willen vragen in het 
vervolg geloofwaardiger te schrijven 
en met ons te ijveren opdat onze 
Vlaamse steden aan de Aziatische en 
Afnkaanse vervreemding worden ont
trokken, dat hij onze Vlaams-nationale 
spreuk indachtig weze «Vlaanderen 
fierst» R c Gent 

VU EN FDF 

25 jaar onbaatzuchtige toewijding van 
veel idealisten hebben de VU sterk 
gemaakt Maar een biezonder ernsti
ge beleidsfout dreigt dat werk te ver
nietigen , veel Vlaams-nationalisten 
voelen zich dakloos 
Het heeft geen zin om de stroom van 
kntiek op het VU-beleid te wijten aan 
een of andere samenzwering van 
boze vijanden «verstokte umtaris-
ten», «journalisten die het altijd op 
Hugo Schiltz gemunt hebben» 
In vroegere jaren heb ik vaak moeilijk
heden ondervonden als ik me on
voorwaardelijk achter de VU stelde, 
daaraan mag ik — denk ik toch — het 
recht ontlenen om in alle eerlijkheid te 
zeggen dat ik heel a g bezorgd ben 
Voor de TV heeft juffrouw Spaak mr 
Schiltz haar «trouwste Vlaamse bond
genoot » genoemd , dat was de spij
ker op de kop geslagen, maar tegelijk 
betekende het een dodelijke omhel
zing voor de VU-voorzitter en een 
oogopener voor wie nog verblind 
mocht zijn 

Niemand twijfelt aan z'n onbaatzuch
tigheid en aan het feit dat ie ontzaglijk 
veel voor z'n partij gedaan heeft, 
maar tegelijk blijkt dat z'n grootste 
offer nog moet komen Alleen een 
totaal ander beleid kan immers de 
zware vertrouwens-knsis nog bezwe
ren en de dissidenten terugbrengen 
binnen de VU , alleen een totaal ander 
beleid kan voorkomen dat de partij 
z'n ondergang tegemoet snelt ' 
Ik hoop oprecht dat de verantwoorde
lijken de wijsheid en de moed zullen 
vinden om tot zo'n radikale beleids
ombuiging te besluiten i 

P C Paardekooper 

VERTROUWEN WINNEN 

Mijn ontgoocheling na de jongste 
parlementsverkiezingen was groot 
toen de resultaten binnensijpelden via 
de media en de VU dieper wegzakte 

Wat zijn de oorzaken en welke is de 
strategie voor de t o e k o m s t ' Van 
Hugo Schiltz de zondebok maken is al 
te gemakkelijk Hierbij heb ik volgen
de bedenkingen — de heer Schiltz is 
een demokraat met voldoende reali
teitszin die de VU heeft willen optillen 
tot een partij van daden, immers de 
partij kon met eeuwig en altijd de 
zweeppartij blijven die ze lang is 
geweest, ook de kiezers voelden dat 
aan, immers de voorlaatste verkie
zingsuitslagen (17-4-'77) brachten de 
Vlaams-nationalisten enkel stagnatie 
Vergeten wij vooral met dat elk ak
koord door overleg een instemming 
van de Franstaligen (de minderheid) 
vergt, daar zorgde de grendelgrond
wet (waar de VU zich duidelijk van 
distantieerde) voor De Vlaamse Eg-
montonderhandelaars, met de heer 

. Schiltz, hadden dus weinig onderhan
delingsruimte en hebben geprobeerd 
er het beste van te maken 
Het Egmontpakt had ongetwijfeld ne
gatieve aspekten Ook ik stond skep-
tisch tegenove'- het opgeven van de 
panteit te Brussel, het inschnjvings-
recht en de regeling in Vlaams-Bra-
bant Het waren de onvermijdelijke 
schaduwzijden van een kompromis 
Een slechte informatie van de Vlaam
se kiezer alsook een tegenkanting 
van verschillende stnjdverenigingen, 
duidelijk geïnspireerd door politieke 
tegenstanders van de V U hebben ten 
slotte de nederlaag van de partij bij 
de jongste verkiezingen bewerkstel
ligd 

De frankofone FDF-kiezers zijn veel 
beter geïnformeerd In het Brusselse 
verspreidt het FDF informatieblaadjés 
die hun volgelingen gretig verslinden 
en ZIJ kunnen daadwerkelijk meespre
ken van de politiek van het FDF en 
ook van de algemene politiek van het 
land en voelen zich betrokken bij het 

' uitvoeren ervan (FDF-meetings) De
ze partij heeft zich gewild opgewor
pen als de beschermheer van de 
Franstalige Brusselaars en deze laat-
sten voelen zich terecht beschermd 
Het IS echter zeer de vraag of zoiets 
in Vlaanderen kan en vooral in Brus
sel en zijn randgemeenten waar nu 
meer dan ooit de Vlaamse Brusse
laars terug voeling moeten knjgen 
met de VU als radikale tegenhanger 
van het FDF, indien dit met kan vrees 
ik het ergste voor verdere verfran-
sing 

De VU-nederlaag kan met worden 
verheeld in de oppositie, vergeet met 
dat WIJ staan voor een belangrijk(ste) 
grondwetsherziening en enkel een ra-
dikaal Vlaams standpunt een Vlaam
se staat met belangnjke bevoegdhe
den, één Vlaams parlement (gemeen
schapsraad -I- gewestraad eén), één 
echt tweeledig federalisme, ook al 
moet op een paar zere Brusselse te
nen worden getrapt, een echte verte
genwoordiging voor de Brusselse Vla
mingen en met alleen een beperkte 
opvissing via persoonsgebonden ma-
tenes en een indijking van de asociale 
faciliteiten (waarom vraagt men met 
eens faciliteiten voor de Vlamingen te 
Nijvel •?) kan de VU het vertrouwen 
doen terugwinnen van vele Vlamin
gen Indien van deze punten 70 t h 
kan worden uitgevoerd dan komt de 
V U zeker terug ' 

CVW, Oosterzele 

Joiack IN BRUSSEL 

Naar aanleiding van het 
Millenium van Brussel, 
slaat Knack zes weken lang 
zijn tenten op in de hoofd
stad. Systematisch wordt 
het leefmilieu onderzocht, 
en vooral de situatie van de 
Vlamingen aldaar. 
In een eerste, breed openge
gooid colloquium, wordt 
van gedachten gewisseld 
tussen al wie in Brussel be
gaan is met, en verantwoor
delijkheid draagt voor de 
Nederlandse kuituur. 

Onder het tema „Vlaamse 
kuituur in Brussel, wat is 
dat en wie vraagt erort ?" 
worden in een vinnig debat 
de meningen gekonfron-
teerd van hoogleraren, tea-
terdirekteurs, journalisten, 
schepenen van de stad, be
leidsverantwoordelijken 
van de NCC, ministers en 
andere politici. 
Verder legt Johan Struye 
week voor week een Brussel
se wijk of,,knelpunt" bloot. 
Deze week legt hij uit hoe 

iedere dag 130.000 mensen 
op zes sporen door de on
dergrond van de duizendja
rige stad worden gejaagd. 
Meer kan de Noord-Zuid
verbinding niet slikken, en 
toch zou het moeten. 
De Kultuurkrant van Knack 
tenslotte, laat deze week het 
doek opgaan voor de premi
ère van de eerste grote 
Vlaamse manifestatie in het 
millenium, de revue ,,a la 
Folies Bergère ; Brussel, 'k 
zeen a geire. 

knack 
MAGAZINE 
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Naar een dialoog ? 
De Partijraad van de Volks
unie heeft verleden zaterdag 
de hoge verwachtingen, die de 
partij in hem stelde, ingelost. 
Het is een blijk van volwassen
heid dat het scherpe debat, dat 
onvermijdelijk en nodig is na 
een zware elektorale neder
laag, op een waardige toon 
kan gevoerd worden en dat 
het kan besloten worden met 
een motie, die praktisch de 
unanimiteit verwerft. Het is 
goed voor de demokratie bin
nen de partij dat de tegenstel
lingen over strategie en tak-
tiek vrijelijk en openhartig be
sproken worden. 
De Partijraad heeft zich, tegen 
de verwachtingen, vooral in 
persmiddens, niet uitgespro
ken over het al dan niet deelne
men aan een regering. De keu
ze tussen oppositie of regering 
is immers geen principiële keu
ze : het is een keuze van midde
len. De principiële keuze ligt 
elders; ze ligt bij het regeer
programma, getoetst aan het 
eigen programma. Het is nu 
aan de formateur, om zijn in
zichten te kennen te geven en 
voorstellen te doen. De bal zit 
bij Martens en het is aan hem 
om te spelen. 

Inmiddels heeft de Partijraad 
de wens uitgedrukt dat het Par
tijbestuur een vruchtbare dia
loog zou aanknopen met alle 
federalistische krachten in 
Vlaanderen en meer speciaal 
met de Vlaamse strijd- en kul-
tuurverenigingen. Alhoewel 
het gedurende het voorbije an
derhalf jaar nooit ontbroken 
heeft aan Volksunie-pogingen 
om tot een dergelijke dialoog 
te komen, ontbrak daartoe 
toen waarschijnlijk de vereiste 
serene sfeer. Vandaag liggen 
de dingen anders. In de huidi
ge kontekst moet een gesprek 
mogelijk zijn voor wie het wer
kelijk wil voeren. Een gemeen
schappelijke bezinning over 
doel, strategie en taktiek van 
de Vlaamse Beweging is drin
gend noodzakelijk. 

Vanzelfsprekend moet een der
gelijke dialoog uitgaan van 
het wezenlijk verschil, dat er 
bestaat tussen de taak ener
zijds van de strijd- en druk-
kingsgroepen en anderzijds 
van politieke partijen. Het is 
ui teraard onmogelijk, een kon-
krete politiek te voeren, die in 
alle opzichten beantwoordt 
aan de vanzelfsprekend maxi
male opstelling van groepen. 

die niet geroepen zijn om hun 
beleidsvoering. Een vruchtba
re dialoog moet ruim zijn. Nie
mand mag hem monopolize-
ren en hij mag zeker niet opge
sloten blijven tussen de door 
de feiten achtergehaalde 
tegenstellingen van gisteren. 

Men moet in de eerste plaats 
weten, wat men wil en waar 
het met de Vlaamse Beweging 
naa r toe moet. Indien men wer
kelijk het federalisme wil, dan 
moet men ook bereid zijn om 
te onderzoeken hoe het kan 
verwezenlijkt worden. Men 
moet zich uitspreken over het 
tempo waarin men het wil ver
wezenlijken. Het huidig parle
ment heeft grondwetgevende 
bevoegdheid. Moet die kans al 
dan niet maximaal benut wor
den ? De stelling dat « Vlaande
ren alle tijd » heeft houdt grote 
gevaren in : het immobilisme 
speelt in en rond Brussel te 
onze nadele. De voortschrij
dende Europanizering, met 
h a a r overdracht van bevoegd
heden n a a r ruimere dimen
sies, moet noodzakelijkerwijze 
aangevulgd worden met een 
overdracht van bevoegdheden 
n a a r de Vlaamse gemeen

schap vooraleer het daarvoor 
te laat is. 
Het is tevens zeer gevaarlijk, 
de dingen op hun beloop te 
laten. Het is even gevaarlijk, 
een voor Vlaanderen gunstige 
staatshervorming afhankelijk 
te maken van de alea's in een 
parlement, dat vrij stuurloos 
zou fungeren als een soort 
open volksvergadering over 

de staatshervorming. Het 
raam en de richting van die 
staatshervorming aanduiden 
is het werk van een regering. 
In uitvoering van de beslissing 
van de Partijraad heeft het 
Partijbestuur reeds deze week 
de nodige maatregelen geno
men, om zeer vlug een vrucht
bare dialoog in Vlaanderen op 
gang te helpen brengen. tvo 

VINNIGE EN HOOGSTAANDE PARTIJRAAD 
Ondanks het barre winterweer 
en de slechte verbindingen was 
de Partijraad van de Volksunie 
praktisch voltallig, toen hij verle
den zondag vanaf 10 uur bijeen
kwam in een hotel van de Brussel
se binnenstad. 
Zowel de voor- als de namiddag
vergadering was gewijd aan een 
ruime en open bespreking van de 
verkiezingsresultaten en het par-

tijbeleid. De Partijraad werd, zo
als steeds, voorgezeten door de 
voorzitter van de Raad, de heer 
Willy De Saeger. 
In de voormiddag kwamen de 
woordvoerders van de achttien 
arrondissementen aan het woord 
om het standpunt van hun raden 
en besturen te vertolken. In de 
namiddag werden individuele 
standpunten vertolkt, o.m. door 

Wim Jorlssen, Bob Mees, prof. 
Maton, Walter Luyten, Maurits 
Coppieters, Nelly Maes, Hector 
De Bruyne, Vic Anciaux, Reimond 
Mattheyssen e.a. Voorzitter 
Schiltz beantwoordde de inter
venties zowel in de voormiddag
en als de namiddagzitting. 
Alle tussenkomsten in deze Partij
raad stonden op een hoog peil. 
Alhoewel niemand een blad voor 
de mond nam en er vaak scherpe 
meningen werden geformuleerd, 
bleek uit alle tussenkomsten een 
grote bekommermis om de een
heid van de partij en de vastbe
sloten wil om haar operationeel te 
houden en de gevolgen van de 
verkiezingsnederlaag zo snel mo
gelijk te boven te komen. 
De Partijraad werd besloten met 
de stemming over een motie, die 

Eenheid 

Wél heeft de Raad reeds thans 
het kader getekend, binnen het
welk de Volksunie kan mee
werken aan de staatshervorming. 
W e laten hierna de volledige 
tekst van de motie van de Partij
raad volgen. Onze lezers zullen 
vastgesteld hebben dat deze 
tekst in de pers op de meest uit
eenlopende wijzen werd ge
bracht en gekommentaneerd. 
Wat nog maar eens de vraag 
doet rijzen naar de wijze, waarop 
de voorlichting van de publieke 
opinie gebeurt. 

De goedgekeurde tekst : 
"De Partijraad van de Volksunie 
is er meer dan ooit van overtuigd 
dat zelfbestuur door federalisme 
een dnnqende noodzaak is voor 

vestigen op een onvoorzienbare, 
onduidelijke en onbeïnvloede evo
lutie. 

De Partijraad van de VU vi/enst 
dat de voorzitter en het partijbe
stuur hiun statutaire taken verder 
doelbewust waarnemen en dit in 
nauwe samenwerking met de Par
tijraad. De Partijraad drukt de 
wens uit dat het Partijbestuur een 
vruchtbare dialoog zou aan
knopen met die Vlaamse vereni
gingen, die eveneens de verwe
zenlijking van zelfbestuur voor de 
Vlamingen nastreven door een ra-
dikaal tweeledig federalisme en 
die de wederzijdse verschillen in 
ieders taak en verantwoordelijk
heid aanvaarden. 

De Partijraad vraagt dat de beslis
sing over een eventuele rege-

in verscheidenlieid 
werd aangenomen bij algemeen
heid min vijf onthoudingen. 

Er was vanwege de pers een 
zeer grote belangstelling voor de
ze Partijraad. In de hal van het 
hotel stonden ettelijke journalis
ten te wachten op de resultaten 
ervan. In persmiddens bestond 
de verwachting, dat deze Partij
raad zich zou uitspreken over het 
al of niet deelnemen aan de vol
gende regering. Dit is uiteraard 
niét gebeurd. Het is aan de forma
teur om voorstellen te doen, en 
slechts op grond daarvan kan de 
Partijraad zich uitspreken. Hij zal 
dat in voorkomend geval trou
wens doen op een verruimde 
basis, nl. aangevuld met de afde
lingsvoorzitters. Een beslissing zal 
over het al of niet deelnemen dus 
genomen worden door een Raad, 
die een vi [fhonderdtal leden telt. 

de Vlaamse gemeenschap. Dit 
zelfbestuur moet radikaal en ruim 
zijn en moet naast de kulturele 
bevoegdheden ook ver strekken
de macht meebrengen in financië
le, ekonomische en sociale aange
legenheden. Dit zelfbestuur moet 
gestalte krijgen in een eenvoudi
ge en efficiënte struktuur met één 
Vlaams parlement, één Vlaamse 
regering, beschikkend over eigen, 
financiële middelen en eigen admi
nistraties zodat gewest en ge
meenschap tot één politieke struk
tuur worden versmolten waarvan 
de Vlamingen in het stadsgewest 
Brussel beperkt tot de 19 ge
meenten, onverbreekbaar deel uit
maken Het Vlaams gezag moet 
onverminderd gelden over het he
le Vlaamse grondgebied. 
De VU verwerpt ieder Vlaams 
immobilisme dat zijn hoop zou 

ringsdeelname zou genomen wor-
deu door een verruimde partij
raad, aangevuld met de afdelings
voorzitters. 
De Partijraad stelt dat, gelet op 
de uitspraak van het kiezers
korps en op het feit dat de defini
tieve faze van de staatshervor
ming aanbreekt de partij hierbij 
een fundamenteel en radikaal 
tweeledig federalisme moet ver
dedigen 
De Partijraad roept alle Vlaams
nationalisten en federalisten op 
om de rangen te sluiten teneinde 
de partij in staat te stellen haar 
historische rol te vervullen en het 
Vlaams zelfbestuur af te dwingen 
als noodzakelijke voorwaarde 
voor de opbouw van een interna
tionaal erkende, rechtvaardige, 
verdraagzame en open volksge
meenschap » 
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leder jaar een maand 
politieke krisis in België 
Een maand is er nu verlopen 
sedert de verkiezingen van 17 de
cember 1978. Op zichzelf is deze 
vaststelling, althans naar Belgi
sche normen, met onrustwek
kend. De laatste 20 jaar heeft ons 
land ongeveer één jaar en zes 
maanden gespendeerd aan «re
geringsvorming ». 
Bij de verkiezingen van 1958 
behaalde de CVP de volstrekte 
meerderheid in de senaat Zon
der haar kon met geregeerd wor
den. Het duurde evenwel 25 da

gen eer ü . hyskens een homoge
ne CVP-regering kon vormen, na
dien uitgebreid met de liberalen. 
Na de verkiezingen van 26 maart 
1961 moest tot 25 apnl, dus juist 
één maand, gewacht worden 
voordat T, Lefèvre zijn gesprek
ken met de socialisten tot een 
goed einde bracht. Deze koalitie-
regering leed een zware elektora-
le nederlaag in 1965. Na moeiza
me onderhandelingen kwam zij 
onder leiderschap van P. Hóirmel 
opnieuw tot stand... om 65 d.?qen 

De radio zinderde nog na van het wekenlang uitgecroond ver
langen naar een waait Christmas, toen het er écht van kwam. 
Sinds straks drie weken ligt Vlaanderen erbij als een koper
gravure naar een winterlandschap van Breughel. Het kabbe
lend beekje van het informatieberaad bevriest'zienderogen 
onder de weersvoorspellingen. Armand Pien is de meest 
beluisterde man in het land. 
Ach, en wat vinden wij terug van de winters uit onze jeugd ? 
Toen we in een door moeder gebreid hansopje met een druip-
neus naar school holden, twee kilometer ver door de sneeuw-
woestijn van de Grote Dreef ? Toen we holleblokken hadden, 
speciaal om baantje te glijden op de Spiegelvijver of op de 
ondergetrokken Dendermeersen. Toen de mens nog niet cen
traal verwarmd werd en trouwens nog niet centraal stond en 
de kolenboer pinnen schroefde onder de hoef ijzers van zijn 
paard. Toen de asse uit de stoof een welgekomen nevenpro-
dukt was om de stoep begaanbaar en een stuk van de weg 
berijdbaar te houden. 

Herman Dillens, 22, 
Lummen 

Roland Keuninckx, 28, 
Diest 

Dat is allemaal gisteren; we smaken nog de levertraan, grstiz 
verstrekt door de ziekenbond die toen nog niet in Zwitser
land ging winteren, en ons 's avonds opgegoten om 's och
tends de schooltocht te kunnen trotseren. Dat is nog giste
ren, maar vandaag is die hele wereld met zijn kristallen vries
lucht uiteengespat als de kleffe brij waardoor de radiaalband 
heeft gewoeld. Sneeuw met natriumchlonde. 
In het Jaar van het Dorp is vooral gebleken, hoe dood de dor
pen zijn. De natuurlijke gemeenschappen bestaan niet meer; 
ze zijn vervangen door de maatschappij In Suburbia zitten 
de gezinnen eencellig te kneuzen over het weerbericht op 
hun kleurenscherm, gescheiden van hun geburen door de wit
te woestijn van vervreemding. Het buurtwinkeltje, dat vroe
ger sneeuwvoets werd betreden voor een pakje boter en 
een lang gesprek over het weer, heeft het al jaren geleden 
laten afweten. De loodgieter heeft geen tijd voor gesprongen 
waterleidingen. Hij giet trouwens al eeuwen geen lood meer, 
maar stookolie. En wie boter nodig heeft kan naar de stad, 
met de bus die geen uurregeling meer kent Of met het eigen 
wagentje, dat straks gaat wegroesten van de natriumchloride 
tussen zijn ingewanden. 
Deze wereld van eencelligen hangt nog net eventjes aaneen 
langs de kabels, die onverminderd dezelfde beelden doorge
ven naar het elektronisch venstertje van onze knusse ker
kers. Langs de hoofdwegen met één kruipvak door de brij, en 
de secundaire wegen zonder natriumchloride. Langs de nasa
le luidspreker die op een tochtig perron onverschillig de voor
ziene vertragingen spuwt 
In de maatschappij stellen zich andere vragen dan in een 
gemeenschap. Of stellen zich helemaal geen vragen. In de 
maatschappij wordt iedereen geacht betaald te zijn voor wat 
hij doet Nieuwsgierigheid en dank en wederkerigheid zijn 
dus overbodig. 
.. en dan hoor je met een schok dat Herman Dillens, 22 jaar, 
uit Lummen (Limburg) en Roland Keuninckx, 28 jaar, gehuwd 
en vader van een kindje, uit Diest gestorven zijn omdat ze 22 
minuten na middernacht de gesofistikeerde wissel moesten 
ontdooien waarover jij, kankerend op alweer 17 minuten ver
traging, naar je veilige baan spoort... 

in het zadel te blijven. Deze val 
bezorgde het land opnieuw een 
krisis van 37 dagen, waarna een 
rooms-blauwe regering P. Van 
den Boeynants-W. De Clercq het 
levenslicht zag. 
Het probleem « Leuven-Vlaams » 
was evenwel te zwaar voor deze 
équipe. Dus, een vervroegde 
stembusgang in 1968 met als 
inzet de verkiezing van een grond
wetgevend parlement. 
Het zou lange tijd duren eer een 
nieuwe bewindsploeg gevormd 
we rd : 132 dagen na de val van 
de regering P. Van den Boey
nants-W. De Clercq en 79 dagen 
na de kiesdag kwam moeizaam 
een ploeg onder voorzitterschap 
van G. Eyskens tot stand. De lang
ste krisis die ons land de jongste 
jaren kende, was daarmede ach
ter de rug. 
Het volgend formatieberaad 
moest er evenwel niet zo veel 

voor onderdoen. De vorming van 
de regering G. Eyskens-A. Cools 
in januan 1972 sleepte 75 dagen 
aan. En na een korte levensduur 
(10 maanden) werd het land op
nieuw gekonfronteerd met een 
vacuum van 65 dagen, tijdens de
welke E. Leburton erin slaagde 
een tripartite op de been te hel
pen. 

Meer recent had L. Tindemans in 
1974 45 dagen en in 1977 46 da
gen nodig om tot een regenngs-
vorming te komen. ' 
Kortom, per jaar trekt Belgiè on
geveer een maand «regeringskn-
sis» uit. Ook 1979 heeft er bijna 
een maand opzitten. De geciteer
de cijfers moeten zelfs de meest 
ongeduldigen onder ons nog 
even tot geduld aanzetten. 

Er is dit keer evenwel méér! 
Het land vertoeft met sinds de 
verkiezingen van 17 december 
1978 in een, haast traditionele kri
sis,. .. maar sinds 11 oktober 1978. 
Dus reeds meer dan drie maan
den I 
Het IS immers op 11 oktober 1978 
dat eerste-minister L. Tindemans 
het voor 's lands welzijn nuttig 
oordeelde een éénmansnummer-
tje op te voeren en eigenzinnig bij 
de Koning het ontslag van zijn 

regering aanbood. Het is vanaf 
11 oktober 1978 dat het land, 
omwille van het elektoraal imago 
van één persoon, doelloos en 
stuurloos ronddobbert Met de 
vorming van een nieuwe, volwaar
dige regering kon een innerlijk 
verdeelde CVP zich niet verzoe
nen. Even nadien zou ze wel, 
onbeschaamd, een kiesbelofte 
lanceren voor legislatuurregerin-
gen. 
De «overgangsregering» onder 
leiding van P. Van den Boey-
nants, die in een rekord-periode 
van 9 dagen tot stand kwam, had 
dan ook slechts een beperkte 
bevoegdheid voor een beperkte 
termijn: het land behoeden voor 
een totale monetaire en financiële 
chaos en er zorg voor dragen dat 
het volgend parlement grondwet
gevende bevoegdheid zou heb
ben. De geesten dwaalden even
wel reeds af naar de nabije ver-
kiezingsstnjd. 
Op een ogenblik dat gans West-
Europa sociaal en ekonomisch 
naar een beetje lucht hapt en op 
de rand van een bankroet evo
lueert, leidt Belgié ongestoord 
een « mets aan de hand »-krisisbe-
staan, bijna een gans trimester. 
En deze vaststelling is wél onrust
wekkend I 

Werken in de winter 
Terwijl de kinderen hun pret met 
opkunnen, sakkeren de ouderen. 
Naarmate het kwik daalt, stijgen 
de klachten. Klachten om wat bij 
ons allemaal niet gebeurt, klach
ten over het beleid, klachten over 
de beleidsmensen. Een winter 
met sneeuw en vorst is blijkbaar 
te hard voor wie er verantwoorde
lijk voor is dat wij kunnen gaan 
werken. 

En net in de onvoorziene omstan
digheden zouden de verantwoor
delijken kunnen bewijzen dat zij 
hun verantwoordelijkheid waard 
zijn. En nooit hebben de bureau-
kraten duidelijker bewezen dat zij 
het niet waard zijn. 
Al jaren lang zijn wij gewoon 's 
morgens op de radio te horen dat 
op deze en gene werf niet ge
werkt wordt. De bedrijven zelf 
zorgen er voor dat die berichten 
kunnen omgeroepen worden. 
Voor het personeel dat dan nood
gedwongen thuis blijft of van de 
nood een deugd maakt, zijn voor
zieningen getroffen. «Weerver-
let» in de bouw en voor buiten
werk IS een begrip dat al lang 
ingeburgerd is. Ook voor de be-
drijfswerkplaatsen is geregeld 
dat bij grote koude niet gewerkt 
wordt. Dan gaat men stempelen. 
Maar als de overheid sneeuw en 
ijs ziet raakt zij de kluts kwijt. Het 
onderwijzend personeel moet op 
school zijn, het werkliedenperso
neel moest voor het onderhoud 
van de gebouwen instaan. Maar 
de schoolbussen reden met. Hoe
wel alle andere bussen reden : de 
bussen van de stad, van de spoor
wegen en van de buurtspoorwe
gen en de bussen die voor de 
bedrijven het personeel gaan op
halen. 

Een tweede punt waar de publie
ke bureaukraten de duimen moe
ten leggen voor de privé-werkge-
vers IS het begrip voor de moeilijk
heden van de werknemers om 
hun werkplaats te bereiken. 
Het soepelst daarin zijn de kleine 
bedrijven. Daar worden de moei
lijkheden onderling opgelost, van 
mens tot mens. In de grotere 
bedrijven is die afstand te groot 
geworden. Al gaat hel er strikter 
aan toe, toch wordt ook daar 
meestal een regeling getroffen 
waarbij de tikklok wat aan haar 
alledaagse heiligheid inboet. De 
grote bedniven zorqen er voor 

dat hun bussen rijden en dat hun 
personeel op het werk en thuis 
geraakt. Bovendien zijn die bus
sen over het algemeen heel wat 
komfortabeler dan tal van lijnbus
sen 

Maar wat zie je bij de overheid"? 
De mannen van de post, die 
anders al door weer en wind trek
ken, moeten het nu zonder erbar
men stellen. De postboden op de 
buiten zijn nagenoeg de enige 
overgebleven fietsers. Maar in de 
stad blijkt een reglement even 
onaantastbaar als een bevel in 
het leger Maar blijkbaar alleen 
zoals in onze soldatentijd om de 
paraplu op te steken. 

Al op de eerste werksneeuwdag 
weigerden een aantal chauffeurs 
van postwagens in Brussel uit te 
rijden ZIJ krijgen immers een pre
mie als ZIJ rijden zonder ongeval
len en voor politiebekeunngen 
moeten zij zelf opdraaien. Nu 
weet ieder die ooit in een auto 
gezeten heeft dat je op gladde 
wegen tegen een andere auto 
kunt uitschuiven en dat reglemen
tair parkeren op wegen die niet 
vrijgemaakt zijn onmogelijk is. 
Maar de hogere bureaukraten 
van de post moeten daar eerst 
een spontane staking voor zien. 
Net als die van de NMBS Daar 
staan de treinbestuurders al 
maanden voor de keuze: een 
boete om niet op tijd te zijn of 
boetes voor verkeersvergrijpen 
als zi| wel op de voorziene minuut 
het station willen binnenrijden. 
Dergelijk onbegnp is totaal on
duldbaar bij mensen die door ons 
betaald worden om voor onze 
eigen diensten in te staan. De 
openbare diensten zijn toch die 
waarin wij als gemeenschap moe
ten bewijzen wat wij zelf waard 
zijn. 

Hugo De Ridder bijna senator 
Bij de daartoe bevoegde CVP-
partijorganen te Antwerpen, 
werd de kandidatuur ingediend 
van << Standaard "-joernalist Hugo 
De Ridder voor een mandaat van 
provinciaal senator 
Deze kandidatuur werd zeer 
sterk gesteund door de heer Tin
demans. Het is al lang een publiek 
feit dat de heer De Ridder be
hoort tot de omgeving van de 
gewezen premier, waar hij fun
geert als raadgever 
De kandidatuur van de heer De 
Ridder haalde het net met Hij 
werd, door de bundeling van Mid
denstands- en ACV-stemmen, ge

klopt door Jan Van de Nieuwen-
huyzen. 
Er rijst toch meer dan één vraag 
over de «onafhankelijkheid» van 
joernalisten, die behoren tot de 
staf van een politiek voorman en 
die daardoor blijkbaar in aanmer
king komen voor een post-elekto-
rale beloning. De heer De Ridder 
is het jongste anderhalf jaar niet 
de laatste en met de geringste 
geweest, om de Volksunie bij her
haling zeer scherp aan te vallen. 
Dat IS uiteraard zijn recht Maar 
het zou zijn plicht moeten zijn, de 
lezers met in het ongewisse te 
laten over zijn politieke bindingen. 

WIJ 4 18 JANUARI 1979 



Konneriw^R 

De stiptheidsstaking 
van de „Loko"-machinisten 

Enkele dagen geleden bood zich te Brussel bij de NMBS-direktie een 
afvaardiging van echtgenoten van de machinisten aan, om aan te drin
gen op een betere werkregeling, zodat hun familieleven terug normaal 
kan worden, wat nu door de dienstregeling (steeds abnormale werk
tijden) niet het geval is. 
Als enig parlementslid sprak VU-kamerlid Willy Kuijpers met de afge
vaardigden, die door de NMBS-bonzen wandelen werden gestuurd... 

Zoals bekend eisen de machinis
ten, verenigd in de Vriendenknng 
Loko, een werkverdeling die met 
een menswaardig gezinsleven re
kening houdt. De direktie weigert 
echter te onderhandelen, onder 
voorwendsel dat «Loko» geen 
vakverbond is en dus niet als 
zodanig is erkend. Ook de vak
bonden weigeren kontakt en 
samenwerking, al hebben ze ein
delijk na maandenlang getalm 
voorstellen gedaan, die echter op 
verre na niet voldoening schen
ken aan de ca. 4.000 machinisten 
Weliswaar werd medegedeeld 
dat de NMBS 500 machinisten 
wenst aan te werven, doch zoals 
«Loko» opmerkt, zal men dit be
roep financieel en sociaal aantrek
kelijker moeten maken dan thans 
het geval is wil men sukses boe
ken Het blijkt trouwens dat de 
aanwerving slechts zeer traag 
verloopt. 

Twee hoofdeisen 

Om hun eisen kracht bij te zetten 
passen de machinisten sinds we
ken een stiptheidsstaking toe, die 
ze onderbraken toen de winter
stormen over het land losbraken. 
Doch einde vonge week hervat
ten ze hun stiptheidsstaking, 
waarvan eens te meer de treinrei
zigers (w.o. zeer veel pendelaars) 
het slachtoffer zijn 

De machinisten eisen niet alleen 
een menswaardiger werkrege
ling, doch ook afschaffing van de 
boeten op te laat vertrekken. 
Daarin is tot nog toe geen kente
ring te bemerken. Het doet in 
ieder geval zonderling aan, dat 
een feitelijke vereniging van werk
nemers, die in het treinverkeer 
een sleutelpositie bekleden, niet 
tot een gesprek, laat staan onder
handelingen uitgenodigd worden. 
Niet alleen de NMBS handelt hier 
al te formalistisch, ook de vakbon
den ontbreekt het blijkbaar aan 
verbeelding en soepelheid. Hun 
voornaamste argument is dat ze 
niet voor alle groepen van het per
soneel afzonderlijk kunnen optre
den. Niemand vraagt ze dat. Al
leen wordt nevraagd de gewettig
de klachten van de machinisten 
bij het algemeen bundel te voe
gen. 

Brief aan minister 
Chabert 

Kamerlid Willy Kuijpers heeft na 
zijn gesprek met de echtgenoten 
van de bestuurders een brief 
geschreven aan minister Cha
bert. Inleidend geeft hij enkele 
voorbeelden. Wij ci teren: 
• « Een jongere treinbestuurder, 
wonend te Oostende, moet 
meestal zijn dienst aanvatten te 
Antwerpen: zijn verplaatsingstijd 

wordt met als werktijd verre
kend: zijn verplaatsingsonkosten 
moet hij grotendeels zelf betalen; 
wanneer zijn werktijd eindigt bui
ten de gunstige spooruren moet 
hij in de wachtzaal van de sta
tions overnachten (in kleine sta
tions bestaat dan met eens de 
mogelijkheid om wat warme 
drank te bekomen): de aanvangs-
wedde schommelt rond 
20000 fr. 

• Een echtgenote van een 52-ja-
rlge treinbestuurder uit het Gent
se toonde mij aan, hoe haar man 
geregeld 14 dagen ononderbro
ken nacht- en vroege dienst 
heeft. Enkel hebben zij de pauze 
van 13 uur, waarin zij van gelijk 
welk eindstation naar huis kun
nen keren om wat te slapen en te 

eten, om opnieuw hun treinverbin
ding te halen. 

• Een vrouw die opvoedingspro
blemen kent met haar kinderen, 
vestigde mijn aandacht op het feit 
dat haar man-treinbestuurder 
meerdere malen per jaar, 3 week
einden (dus zaterdag en zondag) 
na mekaar opdrachten krijgt, zo
dat een familieleven wel erg moei
lijk wordt 

• De echtgenote van een begin
nend treinbestuurder uit Leuven 
vertelde me hoe haar man in 
1978 tweemaal een gehele 
maand « buiten reeks » heeft moe
ten werken. Dit betekent dat men 
zijn opdracht pas enkele uren op 
voorhand verneemt en men per
manent ter beschikking staat van 
de NMBS. 

Lokovrouwen... lange avonden en nachten zonder echtgenoot Zo zijn 
er nog veel onmisbare beroepsgroepen met onregelmatige dienst

uren. .. 

Deze vier feiten vormen een on
derdeel van het humanizenngs-
pakket dat door 614 echtgenoten 
(op ± 4.000 treinbestuurders) 
wordt voorgelegd. Wanneer we 
het statuut van de treinbestuur
der met dat van de baanvervoer-
der of pechverhelper vergelijken 
dan loopt dit erg negatief uit voor 
de eerste. Alleszins kan en moet 
de huidige verdeling der werk
tijden, waarbij 7 nacht- of morgen
diensten (van elk 9 1 /2 u.) na 
mekaar moeten vervuld worden, 
.dnngend herzien worden. 

Wij menen nu reeds bemerkingen 
van uwentwege betreffende de 

NMBS-begrotingsmoeilijkheden 
te voorkomen door te wijzen op 
de strukturele uitbatingsfouten 
van deze parastatale. Meerdere 
winstgevende diensten bv. Wa-
gons-Lits, Transrail, Publifer enz 
zijn gepnvatizeerd. Meerdere ho
gere NMBS-ambtenaren beko
men aldus een flinke kumul-wed-
de. De verliezen daarentegen val
len alle ten laste van de gemeen
schap. 

U kan terzake een vergelijkende 
kosten-Zbatenstudie laten uitvoe
ren, met de Nederlandse Spoor
wegen die winstgevend werken.» 
We zien benieuwd uit naar een 
eventueel antwoord. Een ding 
staat vast: zoals het nu gaat 
moet er vlug een kentenng ko
men, met bij het personeel (dat in 
de voorbije weken meer dan zijn 
plicht heeft gedaan) maar bij de 
leiding, die moet ophouden met 
verstoppertje te spelen. 

De Volksunie viert dit jaar haar zil
veren bestaan in de volks-nationa-
le ontvoogdingsbeweging van 
ons volk. Dit bestaan wordt in Bel
gië, noch in Vlaanderen steeds in 
dank afgenomen. Laat staan het 
volks-nationale gedachtengoed 
en de federale levens- en be-
stuursleer, waaruit de Volksunie 
haar programma bouwt. 
Gedurende al die jaren werden 
onze inzet en ideologie verket
terd, of op zijn minst miskend. 
Onze partij werd achtereenvol
gens kleurrijk als : « zwart», zelfs 
«neo-fascistisch >>, scheur- of 
zweeppartij en de jongste jaren 
officieel als taal- of communautai
re parij betiteld 

Niettegenstaande die tegenwind 
steeg de invloed van ons pro
gramma door de waarheid van 
zijn feiten. 

Baanbrekend werk 
Tussen 1968 en 1978 ontgroeiden 
de traditionele partijen hun be-
stuursstruktuur en werden heel 
wat van onze destijds aangevoch
ten programmapunten ook voor 
hen gemeengoed. Denken we 
maar even aan • de staatshervor
ming, de herverdeling van de 
inkomsten, de omgevingszorg, 
het werk in eigen streek... en 
zelfs amnestie I 
Met deze veranderde omgeving 
blijft onze éérste opdracht de zelf
standigheid van Vlaanderen ver
wezenlijken. Dit zal moeten met 
hen, die U dodelijk willen omhel
zen, én met uw erfvijanden. Dit 
laatste werd immers sedert 1971 
door de grendelgrondwet be
paald. Via de parlementaire demo-
kratie kan het Vlaamse volk niet 
zijn eigen zelfstandigheid be
werken. Onze meerderheid werd 
verkocht; wij hebben in iedere 
Kamer 2/3e meerderheid en de 

helft van het stemmenaantal in 
iedere taalgroep nodig. 
De brandwonden van de regeer-
vuurproef doen nog pijn en de 
nieuwe politieke opdracht eist 
ons weerom vooraan in de arena. 
Weer lijkt het een «één tegen 
allen » te worden. 

Europa der volkeren 
De Volksunie wil immers voor 
Europa een Europa-der-Volke-

handelen en denken van de partij
hoofdkwartieren, van de vak-
bondssekretariaten, van de parle
mentsleden en ook van de pers. 

Deze « opinievorming •> wordt dan 
geregeld — 6 keer de jongste 8 
jaar! — door reklamebureaus, 
goed-berekend, uitgesmeerd 
over de bevolking tijdens gevoeli
ge perioden die men dan « verkie
zingen» heet. Van allerlei zijden 
stelt men nu vast dat dit verzuilde 

sement Leuven — een zetel be
zetten in de vergadering van de 
Verenigde Naties en op 10 juni 6 
zetels verwerven in het Europese 
Parlement. 

Oiezelfde politieke erkenning 
wordt aan eeuwenoude kultuur-
volkeren, zoals de Bretoenen, de 
Normandiérs, de Vlamingen, de El-
zassers, de Occitanen, de Bas-
ken, de Catalanen en de Corsika-
nen in de Jacobijnse staat Frank-

De Europese VU-opdracht 
ren. De realpolitici bestempelen 
dit politiek streven nu reeds als 
een utopia. De zin van dat woord, 
zoals het vóór 500 jaar, in 1478, 
door Thomas Morus gebruikt 
werd, ontgaat hen. De utopia is 
een vredes-samenleving. En even
min als in de toenmalige verzuilde 
samenleving wordt ze nu haal
baar geacht. De machthebbers 
van die tijd vonden de kruisvaart-
gedachte en het zwart-wit-den-
ken waarmee staats- en geloofs-
maatschappij in elkaar gevloch
ten werden, gemakkelijker te han
teren. Thomas Morus blijft voor 
onze tijd belangrijk : hij bouwt zijn 
ontmoetingsfilozofie voor de 
maatschappij o.m. op uit het per
sonen- en volkerenrecht. De 
machtsbeoefenaars van deze tijd 
misser nog steeds die ontmoe
tingsfilozofie. 

Het politiek denken over ons sa
men-leven wordt hoofdzakelijk 
beheerst door het ekonomisch 
handelen van standen- en belan
gengroepen. Zij vóórvormen het 

en door-en-door gepolitizeerde 
staatsapparaat niet meer vernieu
wend werkt. De materiële voorde
len, die in de hoogkonjunktuur 
jaren aan de bevolking werden 
afgeleverd, zijn nu ook verdwe
nen. Zo komt het gebrek aan poli
tieke kuituur schrijnend tot uiting. 
Dit maatschappelijk-eenzijdig en 
door de feiten achterhaald beleid 
ging in Europa — en ook elders 
— gepaard voor vele volksge
meenschappen met een nationa
le vervreemding. De kuituur van 
het volkseigene ontbrak immers. 
De macht van de standen- en 
belangengroep overheerste, zo
wel van marxistische, liberale als 
van staatskatolieke zijde. 

Nog geen volkenrecht 
In onze samenleving — 2.000 jaar 
beschavingsgeschiedenis — be
staat er nog steeds geen volke
renrecht. Het staatsrecht pri
meert. Daaruit groeit nog steeds 
dat mini-staatje, zoals het Groot
hertogdom Luxemburg — met 
minder inwoners dan het arrondis-

rijk onthouden. En ik neem maar 
één staat als voorbeeld. Met welk 
recht gebeurt dit ? Het recht van 
de sterkste, het eerstgeboorte-
recht van de veroveraar"? 
Onze eigen gemeenschap ligt ge
broken over drie staten: Neder
land, Belgiè en Frankrijk. Een uit-
gestulpte, onnatuurlijke staats
grens deelt Vlaanderen, Zeeland, 
Brabant en Limburg doormidden. 
Met welk recht heeft men in de 
loop van de geschiedenis aan 
mensen, aan gemeenschappen, 
hun identiteit — hun burgerschap 
dus — en hun grondgebied ontfut
seld? 
Op een internationale konferentie 
werden we destijds tot een bur-
gerstaat gekneed tussen de mo
gendheden van die tijd in. Al deze 
gegevens werden voor iedere ge
neratie van ons volk, netjes ver
valst en zonder veel vragen bij 
mekaar geschud en tot «Belgi
sche geschiedenis» gedoopt. De 
waarheid waarmee we binnen vijf 
maanden een Europees staatsbe
stuur gaan verkiezen, laat ons — 
als volk — geen verandering ver

moeden. Indien het volkerenrecht 
als dusdanig geen aandacht kan 
opwekken, dan moeten de nood-
tekens van de volkeren toch over
duidelijk zijn in deze tijd van nau
we kommunikatie: de Praagse 
Lente, Charta 77 enz... de Oostzij
de van het IJzeren Gordijn in Mid
den-Europa spiegelt dezelfde te
kens als ons onafhankelijkheids
streven en dit van Basken, Corsi-
kanen, Schotten, leren, enz. 

Alliantie 
De Volksunie bouwde traag maar 
zeker de jongste jaren een allian
tie van federale en volks-nationa-
le partijen uit. 
De impulsen hiertoe vertrokken 
vanuit de dne staten waarin een 
staatshervorming naar het volke
renrecht toe op gang is gebracht • 
Groot-Bnttannië, Spanje en Bel
gië. Federale kracht wil volkeren
recht scheppen, was ons devies. 
De ontleding van de verschillen
de partijprogramma's bood ons 
vijf grote krachtlijnen, die gemeen
schappelijk lagen: 

1. De voorrang aan het kleinschali
ge. 
2. Het respekt voor het verschei
dene in ieder samenleven. 
3. Het herwaarderen van de na
tuur 
4. Het aktieve vredesideaal. 
5. De sohdariteitsverantwoorde-
lijkheid naar minder-bedeelden en 
naar ieder bedreigd volk in deze 
wereldgemeenschap. 
Wij vinden het zinvol om met 
deze ontmoetingsfilozofie van het 
volksnationalisme aan het Europe
se machtenspel deel te nemen. 
Het gebundeld streven van onze 
« Unie der volkeren » wil in dit spel 
macht door kracht vervangen en 
verovering door schepping. 

Willy Kuijpers Kamerlid 

18 JANUARI 1979 WIJ 5 



0(iZ€ WeR€LD 

Stakingsroes 
in 
Groot-Brittannië 

De grote overwinnaar is de 
meest gezaghebbende Iraanse 
geestelijke leider, de ayatollah 
Khoenfieiny, die in vrijwillige bal
lingschap ging uit protest tegen 
het Sjah-regime en nu logischer 
wijze, na het vertrek van de sjah 
(en diens familie) terugkeert als 
de sterke man, die in Iran een 
moslim-republiek wil maken. 
Het is duidelijk dat Rezah Pahle-
vi en familie op hun beurt in (ver
gulde) ballingschap gaan. Op de 
tweede eis van Khoemeiny (uitle
vering van de sjah om hem te 
berechten) zal waarschijnlijk 
niet worden ingegaan. Ook ziet 
men benieuwd uit naar de Ameri
kaanse reaktie op Khoemeiny's 
wens, de gesofistikeerde Ameri
kaanse wapens en vliegtuigen te 
behouden in tegenstelling tot de 
wens van de VSA. Of de verkla
ring van Khoemeiny, dat Iran 
een anti-kommunistische koers 
zal blijven gaan varen, voor 
Washington voldoende gerust
stellend is, zullen we moeten 
afwachten, de toestand wordt im
mers ingewikkeld nu Iran van 
pro-lsrael naar contra-lsrael zal 
evolueren... 

Engeland kende eens te meer 
een stakingsgolf, die het land in 
de chaos dreigde te storten De 
staking van de vrachtvervoer
ders, die op zich zelf reeds de 
bevoorrading in het gedrang 
bracht, werd gevolgd door een 
treinstaking, waardoor het ver
keer werd lam gelegd en de 
reeds benarde bevoorrading nog 
meer in het gedrang kwam Het 
gaat telkens om een percentage 
loonsverhoging, dat de Labour-re-
gering niet wil toestaan, omdat 
het door de stakers geëiste kwan
tum (gemiddeld 10 tot 15 %) de 
stnjd tegen de inflatie in het 
gedrang zou brengen 

Eens te meer staat een sociaal-de-
mokratische regering lijnrecht 
tegenover de vakbonden, waar 
ze van nature uit twee handen op 
één buik zijn De soc-demokrati-
sche regeringen van Hare Majes
teit zijn doorgaans realistisch ge
noeg, om te beseffen dat hoge en 
snel opeenvolgende loonsverho
gingen funest zijn voor de nog 
steeds sukkelende Britse indus
trie, voor de uitvoer en uiteindelijk 
voor het pond (niet langer ster
ling) Een Tory-regering zou niet 
anders handelen, maar mevrouw 
Thatcher is zo verstandig haar kn-
tiek uit te breiden op het geheel 
van Callaghans politiek 

Premier Callaghan heeft reeds 
herhaaldelijk met sukses een ne
derlaag in het Lagerhuis (en voor 
hem thans nadelige vervroegde 
verkiezingen) kunnen vermijden 

Het IS echter de vraag of hij die 
koorddanser-positie zal vol
houden Vonge dinsdag kwam 
het House of Commons bijeen in 
een Londen, dat muurvast zat in 
de grootste verkeersopstopping 
in zijn geschiedenis De 60000 

Referendum over 
autonomie in Groenland 
Groenland heeft een oppervlakte van 2175600 m2, waarvan 
slechts één zesde met met ijs is bedekt Er leven 50000 men
sen, waarvan 45000 langs de westkust De meerderheid van 
de inwoners zijn Eskimo's Slechts één vijfde van de bevol
king is buiten Groenland geboren 
In 1953 werd Groenland een deel van het Deense koninkrijk, 
op voet van gelijkheid met de andere graafschappen Giste
ren, 17 januari, kregen de Groenlanders de gelegenheid om 
zich uit te spreken voor autonomie Deze autonomie zou dan 
op 1 mei 1979 een aanvang nemen, waarna de bevolking de 
gelegenheid krijgt om zich voor of tegen het huidige lidmaat
schap van de Europese Gemeenschap uit te spreken 

vrachtrijders en de spoorwegbe
dienden, veroorzaakten een ein
deloze optocht van pnvé-wagens, 
die de City heel eenvoudig met 
kan slikken Sommige firma's 
huurden zelfs hele etages in ho
tels, om hun personeel in staat te 
stellen, tijdig op hun werk te ver
schijnen Daarvan was de gewo
ne hotelklant natuurlijk de dupe 
Kennelijk zijn de Britse werkne
mers er nog niet aan toe, de har
de werkelijkheid te erkennen, nl 
dat GB met langer een eerste-
rangsmogendheid is, dat dit zelf

de GB tot over de oren in de 
openbare schuld steekt, de werk
lozen per honderdduizend moet 
tellen, zijn munt systematisch ziet 
dalen en zijn ekonomie steeds 
kwetsbaarder ziet worden De so
ciale voorzieningen, die GB tot 
een voorbeeld hebben gemaakt, 
zijn voorlopig niet uit te breiden, 
doch dat schijnt de massa met te 
nemen Ze stoort zich weinig aan 
de waarschuwing « Pas op dat je 
de gouden kip met doodt» Het 
ziet er naar uit dat die gouden kip 
reeds halvelings de nek is omge

draaid 

Engeland houdt met Italië het 
triestig rekord inzake stakingen 

Het resultaat is er dan ook naar 
deze twee « overwinnaars» van 
de wereldoorlog twee zijn de 
zwakke broers geworden in de 
EG, die bovendien door het stel
len van eisen de integratie van 
Europa op een ergerlijke wijze 
remmen Wanneer zal de «zieke 
man» van Europa deze ramp
spoedige houding opgeven *? 

Verstoten Aantjes toch 

Politikus van het Jaar 
(jeeveedee) Niet de behendige eerste-minister Dries van Agt en ook 
niet zijn taaie tegenspeler én voorganger van ruim een jaar geleden. 
Joop den Uyl, is in Nederland tot de Politicus van het Jaar (1978) uit
geroepen, maar die eer viel te beurt aan een man die begin novem
ber, beladen met een vracht uit het verleden, de politieke arena ver
liet : mr Willem Aantjes. De gezamenlijke parlementaire verslagge
vers van pers, radio en televisie, van links tot rechts, kwamen deze 
eerste maand van het nieuwe jaar tot deze keuze. Niet vanwege de 
« onthullingen » die tot het beruchte « Hollandse drama > In het afge
lopen najaar voerden, maar zuiver op zijn kwaliteiten als (afgetreden) 
leider van de fraktle van het CDA (Kristen-Demokratisch Appèl) in 
de Tweede Kamer. 

Een opmerkelijke uitverkiezing 
dus, door 63 journalisten, onder 
wie er zeker schuilgaan die in 
november de heer Aantjes als 
een baksteen heten vallen toen 
met veel bombarie bekend werd 
gemaakt dat de politieke leider 
van het CDA 33 jaar geleden — 
en naar het zich laat aanzien, pro 
forma — enige tijd deel had uitge
maakt van een Duitse politieke of 
semi-militaire orgamzatie We zul
len maar aannemen dat de «ver
loochenaars» van twee maanden 
geleden inmiddels de tijd hadden* 
om tot een eerlijk oordeel te 
komen 

Het weekblad De Tijd (voortzet
ting van het zes jaar geleden ter 
ziele gegane gelijknamige katolie-
ke dagblad dat nog uit de vonge 
eeuw stamde) orgamzeerde deze 
verkiezing van de Politicus van 
het Jaar Het blad konstateerde 
terecht dat de motivenngen van 
de kiezende journalisten belang
rijker zijn dan de punten die zij 
toekenden Uit die motivenngen 
nu, waann bij een aantal uiteraard 
het heengaan van Aantjes («Een 
waarlijk Gneks drama») ook 
werd aangestipt, blijkt toch grote 
waardenng voor de wijze waarop 
Aantjes politiek bedreef Zo vond 
een van journalisten dat de voor
malige CDA-leider de man was 
die zich op sommige momenten 
wist te verheffen « boven het ordi
naire straatvechtersgedoe dat 
het politieke spel in 1978 kenmerk
te» Een ander loofde hem «voor 
de wijze waarop hij zich heeft 
ingespannen om te voorkomen 
dat het CDA zich zou ontwikke
len tot een grauwe centrumpar
tij » Weer een ander achtte eerbe
toon op zijn plaats voor een « poli
ticus die wel erg snel dood ver
klaard en begraven werd» En 
een journalist noteerde, zinspe
lend op sommigen die verdoeme
nis over Aantjes hadden uitge
sproken, het volgende «Liever 
een foute politicus die een op

recht demokraat wordt, dan een 
goede verzetsman die fascist 
wordt en aan heksenjacht doet 
gelijk de Nazi's » 

De verkiezing kwam feitelijk neer 
op een vorm van eerherstel voor 
Aantjes, die trouwens ook bij eer
dere verkiezingen van de Politi
cus van het Jaar die De Tijd orga
mzeerde, hoge ogen gooide In 
1976 werd hij derde, nadat hij de 
beide jaren daarvoor de tweede 
plaats innam Een politicus dus 
met een hoog gemiddelde over 
een reeks van jaren De wijze 
waarop men zich in Den Haag eni
ge maanden geleden van hem 
ontdaan heeft is er alleen maar 
te triester om 

De uitroeping van Willem Aantjes 
tot Politicus van het Jaar beteken
de ook dat voor het eerst in zes 
jaar dit predikaat NIET werd be
haald door Joop den Uyl Van 
1973 tot en met 1977 werd de 
socialistische oud-premier telkens 
tot de politieke man van het jaar 
verklaard Ditmaal bezet hij de 

tweede plaats, waarbij nogal uit
eenlopende motivenngen naar vo
ren kwamen Een van de kiezen
de journalisten noemt Den Uyls 
debat-techniek «superieur» en 
een ander roemt hem omdat hij 
de politiek en het parlement is 
trouw gebleven Maar bij de diver
se motiveringen kan men ook ver
nemen «Bij gebrek aan betere 
politici», of «Eigenlijk een keuze 
uit armoede », of nog « Niet dat ik 
hem dit jaar zo biezonder vond, 
maar hij is voor mij tussen al de 
2e- en 3e-rangsfiguren vanzelf 
weer naar boven gevallen» On
danks deze weinig lof uitstralen
de woorden werd Joop den Uyl 
op de tweede plaats gekozen, 
waarna op flinke afstand de frak-
tieleider van Demokraten '66, Jan 
Terlouw, en eerste-minister Dnes 
van Agt de derde en vierde 
plaats opeisten Ovengens «zit» 
de Nederlandse premier al voor 
het zesde jaar bij de eerste vijf 

Opmerkelijk is ook dit jaar dat de 
parlementaire stembus weinig 
sukses opleverde voor de liberale 
voorman Hans Wiegel die toch 
vice-eerste-minister is Hij kwam 
pas op de twaalfde plaats, die hij 
nog met vijf andere politici moet 
delen Nochtans noteerde een 
van de journalisten over Wiegel 
«Recht door zee je weet waar 
hij staat en waarvoor » Dat klinkt 
in elk geval vriendelijker dan de 
woorden die een van de parle
mentaire verslaggevers wijdde 
aan de katolieke Landbouwminis
ter Fons van der Stee, namelijk 
« HIJ beschikt over het vermogen 
om met veel onverstaanbare 
woorden ook mets van enig be
lang te kunnen zeggen » 

Afgezien van een zeker eerher
stel voor Willem Aantjes zou men 
kunnen zeggen dat in de Haagse 
journalistieke wereld in deze pe-
node met weinig bewondering te
gen de politieke kopstukken 
wordt aangekeken Verbazing
wekkend is dat ook weer met 
omdat mede door de moeilijke 
sociaal-ekonomische omstandig
heden, regenng en parlement wei
nig scherp tegenover elkaar 
staan Zo ontstaan er voor kabi
net noch oppositie slechts zelden 
momenten om zich duidelijk te 
profileren Voorlopig lijkt dat zo 
wel te zullen blijven Al kan er 
natuurlijk in een jaar nog heel wat 
gebeuren 
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Nationaal VUJO-weekend te Dworp 

Kiezen voor een 
radikaal alternatief 
Dat spiegelgladde wegen en Siber ische sneeuwbuien voor V U J O -

ers geen beletsel vormen om zich te beraden over de toekomst van 

de Volksunie, werd vorig weekend bewezen. W e l is het zo dat ver

schil lende ingeschreven dee lnemers meldden dat zij onderweg naar 

D w o r p gestrand of zelfs verdwaald waren, omdat een dikke sneeuw-

vacht wegwi jzers onleesbaar had gemaakt. Z o was een V U J O - w e e k -

endganger in Wal lonië verzei ld geraakt. 

Een vijftigtal VUJO'ers hebben zich te Dworp gedurende het voorbije 
weekend bezonnen over de verkiezingsuitslagen en over de besluiten die 
daaruit moeten getrokken worden voor de toekomstige opstelling van de 
Volksunie. 

sterkste partner gedreven, een ander 
deel naar de PVV. Zeker in deze tijd 
van ekonomische recessie, waarin de 
sociaal vooruitstrevende en de plura
listische opstelling van de V U minder 
aanslaat in een Vlaanderen dat over
wegend behoudsgezind is. 

Het aanvaarden van het Egmontpakt 
is uiteraard ook een belangrijke oor
zaak van de achteruitgang van de 
VU. De partij is er niet in geslaagd de 
tegenwind te doen keren, omdat zij 
onvoldoende tijd kreeg. Bovendien 
werd de geloofwaardigheid van de 
V U aangetast door het samengaan 
met een tegennatuurlijke partner als 
het FDF. 

Professor De Wachter ontleedde de 
resultaten van de belangrijkste Vlaam
se partijen. Vooraf wees hij op het 
aanzienlijk aantal blanco en ongeldige 
stemmen, dat hij vooral toeschreef 
aan de vervreemding van de kiezer 
van het politieke spel, aan de desinte
resse voor de parlementaire demokra-
tie en aan het feit dat men de zin van 
deze verkiezingen niet zag. 

D e parti jen 

De CVP (1/4 van het Belgische kie
zerskorps) behaalde een negatief sta
tus-quo. Geen vooruitgang dus, al 
waren de faktoren die deze partij In 
1974 en 1977 een overwinning be
zorgden ook nu aanwezig : een ongun
stige soclaal-ekonomische situatie, 
wat een centrumpartij met een vader
figuur (Tindemans) en met een uitge
breide diensteninfrastruktuur meer 
aanhangers bezorgt. Misschien zijn er 

'^*/KiCl*> 

Eerst werden de nuchtere cijfers van 
17 december en van het opinieonder
zoek naar de motivatie van de kiezer 
onder de loep genomen. Daarna poog
den radiojournalist Mark Platel en poli-
toloog professor W. De Wachter de
ze cijfers te ontleden en te interprete
ren. 

Ontleding 
Platel plaatste vraagtekens bij het 
samengaan van VU en CVP, In de 
regering. De VU noemde hij een Idea
listische partij die een alternatief te 
bieden heeft t.o.v. de CVP. Door het 
samengaan vervaagt het onderscheid 
en wordt een deel kiezers naar de 

VU-Verkiezingsfonds 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

430/ 0691071 /34 
G.D., Herenthout 10.000 
C.B., Deurne 500 
VU-Borsbeek 1.000 
VU-Antwerpen-Stad 5.000 

Totaal 10de lijst 729.996 

wel inwendige verschuivingen ge
beurd : van VU naar CVP en van 
CVP naar PVV. 
Het verlies van 30 % van de stem
men van de V U weet De Wachter 
o.m. aan het vervaagd onderscheid 
tussen CVP en VU, aan het verlies 
van het imago van een kompromlslo-
ze, radikale partij (Egmont), aan de loy-
auteit van de VU, terwijl de CVP dub
belspel speelde met figuren als Verro
ken en De Bondt, aan het feit dat de 
deelneming aan de macht plet lang 
genoeg duurde om elektoraal te ren
deren. Naar de mening van De Wach
ter zou de VU In hoofdzaak stemmen 
hebben verloren aan het Vlaams 
Blok, aan de kleine partijen, (ultra-links 
en ekologisten), aan de PVV en aan 
de blancos. 

Het BSP-verlles schreef spreker o.a. 
toe aan het demografisch verlies van 
deze partij (daling van het kinderaan
tal groter dan bij andere partijen), aan 
het feit dat de vernieuwing onvoldoen
de tijd had gekregen om zich door te 
zetten, aan het schipperen tussen 
belelds- en optiepartij.., 
De PVV heeft vooral winst geboekt, 
omdat zij een Vlaams gelaat heeft 
gekregen, omdat zij de enige, grote 
oppositiepartij was, omdat zij de ge-
voellse snaar van de belastingvermin
dering heeft betokkeld... 
Zaterdagavond gaven Walter Luyten 
en Nelly Maes dan hun visie over de 
lessen die uit de verkiezingsuitslagen 
dienden getrokken. Beiden kwamen 
op voor radikalizering. W. Luyten zag 
die hoofdzakelijk in een verharding 
van de nationalistische opstelling, ter
wijl Nelly Maes het rulmer stelde: de 
V U moet een radikaal alternatief bie
den tegen de machtspartijen. 
Zondag schetste Mark Cels-Decorte 
dan de rol en de opdracht van VUJO : 
de motor zijn van een radikaal nationa
lisme. De dragers van het nationaal 
bewustzijn moeten In de kontestatie 
staan... en in zekere zin blijven staan. 
Zij moeten nu bouwen aan het Vlaan
deren van 2000. 

Radikale motie 

Tot slot van dit bezinningsweekend 
werd volgende motie goedgekeurd: 
«In het raam van de komende grond
wetsherziening eisen de Volksuniejon
geren de toepassing van volgende 
beginselen: 
1. een radikaal doorgevoerde staats
hervorming op basis van de twee 
gemeensehappen die ieder een maxi
male autonomie moeten verwerven 
op politiek, sociaal, financieel, ekono-
mlsch en kultureel vlak; 
2. Brussel blijft beperkt tot de huidige 
19 gemeenten en Is rijksgebied, pari
tair beheerd door de twee gemeen
schappen ; 
3. afbouw van alle faciliteiten. 
Deze staatshervorming kan enkel be
reikt worden door overeenkomst van 
gemeenschap tot gemeenschap. 
Komt deze staatshervorming er niet, 
dan Is het voortbestaan van België als 
staat overbodig en eisen de VU-jonge-
ren de uitroeping van de Vlaamse 
republiek. 
Voorts eisen de VU-jongeren van de 
komende regering de forcering van 
üe volledige tewerkstelling en een 
nieuw Industrieel beleid. 
De sociale zekerheid dient met alle 
middelen beveiligd te worden. 
De VU-jongeren eisen ten slotte dat 

'•de hoger bedoelde stellingname uit
drukkelijk kompromisloos en publiek 
verdedigd worden door de VU-partlj-
leidlng, radikaler dan vandaag door 
de voorzitter In de BRT-konfrontatle-
ultzending.» 

De weersomstandigheden zijn ideaal . . . om enkele plaatsen 
naar voren te schuiven in de t o p - 5 0 ! 

Wi j kunnen niet anders dan opnieuw onze bewondering uit
spreken voor de prestat ie die onze top-vijft igers week na 
week leveren. 

Anderz i jds hebben wij nochtans de indruk dat sommige 
propagandisten vooralsnog afgeschrikt worden door de 
polaire weerstoestanden. 
Komaan jongens ! Laat ons blad — figuurlijk — en onze 
top-vi j f t igers — letterlijk — niet in de kou staan. Er zijn in 
uw buurt beslist nog kandidaat-«Wij»- lezers. 
Laat Erik, Luc, Guido, Anny en Georget te eens voelen dat 
ze nog niet gewonnen zijn ! ! ! 

1. Luk V a n h o r e n b e e k , B ie rbeek 624 
Erik Vandewa l le , I zegem 624 

3. Gu ido Cal laert , O p w i j k 516 
4. A n n y Lenaer ts , Wi l r i j k 510 
5. G e o r g e t t e D e Kege l , N i n o v e 336 
6. L ieve Favoree l -Craeynes t , L a u w e 312 
7. J o d e C le rcq , Heve r lee 300 
8. K o e n V a n M e n e n , H e u s d e n 288 
9. Wi l ly Serp ie te rs , O o s t e n d e 240 

10. Jan D e Roover , A n t w e r p e n 216 
1 1 . Paul C resens , D ies t 168 
12. Ach ie l Goder i s , O o s t d u i n k e r k e 132 

Maurits Passchyn , M e i s e 132 
René V a n d e n ( j r u i j ce 132 

15. Frans Jansegers , H e r d e r s e m 120 
Kr is V e r s y c k , G e n t 120 

17. Jor is Dep re , T e r v u r e n 108 
Jan C a u d r o n , Aa ls t 108 

19. Vee r i e Thyssens , Eke ren 96 
20. Mau r i t s V a n L iedekerke , L i edeke rke 84 

BORMS - DAEfMS 
VERRIEST-
SUKSESPAKKET 
Pas verschenen boeken in l voordeel-pakket bij U 
thuis ! 

HUGO VERRIEST, een blauwvoet in de branding. 
Ufinkelprijs: 700 fr. 

BORMS 1878-1978, een huldeboek. Winkelprijs: 300 fr. 
PRIESTER DAENS eindelijk herui tgegeven! 

Winkelprijs: 450 fr. 

W i n k e l p r i j s : I^^SO-^FrT K l u b p r i j s : 1 1 9 9 f r . 

— Verzendingsko.sten bovendien ten la.ste van de VLAAM.SE 
BOEKEN'KLUB. 

— B O R M S - l u x e - e d i t i e : + 180 f r . 
— Indien apart besteld: 

HUGO VERRIEST 540 fr. - PRIESTER DAENS 379 fr. -
BORMS 290 fr. (luxe 480 fr.) 

J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 276 /4 , 2000 A N T W E R P E N 

BON GRATLS KLUBGIDS 
N a a m : 
Ad res : .^dv •>' 
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Donderdag 
18 JANUARI 1 

BRT-1 

14 00 Schooltelevisie - 18 00 De 
tovermolen (F) — 1805 Rondom
ons — 1830 De eilandbewoners 
m - 1855 Lachertjes - 1900 
Standpunten — 1930 Kijk uit — 
1945 Nieuws - 2010 De Mup-
petshow — 2035 Panorama — 
21 25 Raven onderweg Ctv-speD 
— 22 05 Nieuws 

BRT-2 

2010 Sporttnbune - 2040 Praal 
en tegenspoed der courtisanes Cf) 
- 21 40 In de schaduw - 2200 
Premiere 

NED. 1 

1830 Sesamstraat - 1845 Pas
poort — 1855 Nieuws — 1859 
Barbapapa — 1905 Twee voor 
twaalf — 1945 Late late Lien 
show — 2033 Dokumentaire — 
21 37 Nieuws - 21 55 Het Kon-
certgebouworkest speelt — 22 35 
Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De astro-
nautjes (O — 1905 Avro's top-
pop - 2000 Nieuws - 2027 
Superschot met Avro's televoet-
balkanon - 2035 Avro's puzzel
uur — 21 35 Televizier magazine 
- 2215 Lillie (f) - 2305 Avro's 
sportpanorama — 2335 Nieuws 

RTB 1 

1730 Les rendez-vus du jeudi — 
1800 Jean Pinot, medecin dau-
jourd'hui (O - 1830 Zigzag -
1845 Spectacle - 1915 Anten-
ne-soir - 1930 Nieuws - 2000 
Autant savoir — 2020 L'homme 
qui voulut étre roi (film) — 2225 
Nieuws — 22 40 Le carrousel aux 

images 

ARD 1 

1610 Nieuws - 1615 Das Podi
um — 1700 Barenstreiche — 
1715 Unterwegs mit Odysseus 
(dok) - 1750 Nieuws - 1800 
Was gibt's neues — 1815 Josef 
Wanninger (dok) — 1915 Hier 
und Heute — 1945 Spiel um 4tel 
vor 8 - 2000 Nieuws - 2015 
De kristalnacht (dok) - 2145 
Alles Oder nichts - 2230 Ta-
gesthemen — 23 00 Arturo Bene-
detti-Michelangeli - 2350 
Nieuws 
ZDF 

1700 Nieuws - 1710 Sindbad 
(f) - 1740 Die Drehscheibe -
1820 Klager und Bekiagte (O -
1900 Nieuws - 1930 Udo Jur-
gens (kindershow) — 2030 Tegt-
meiers Reisen (film) — 21 00 Heu-
te-Journal — 21 20 Die Bonner
runde — 22 20 Ein Todsicheres 
System CTV-spel) - 2310 
Nieuws 

A2 

ARD 3 

1800Sesamstrasse - 1830Tele-
kolleg I - 1900 Goldener Sonn-
tag (film) — 1945 Journal 3 -
2000 Nieuws - 2015 Engel 
(film) — 21 45 Kuituur vandaag 
- 2215 Filmmagazine - 2300 
Nieuws 

TF 1 

1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 Objectif santé 
— 1400 Les vingt-quatre jeudis 
— 1802 A la bonne heure — 
1827 Pour chaque enfant — 
18 34 L'\\e aux enfants — 1857 
L'etang de la Breure (f) — 1912 
Les tifins — 1913 Une minute 
pour les femmes — 19 20 Gewes
telijke aktualiteiten — 1944 C'est 
arrive un jour — 20 00 Nieuws — 
2035 Le venficateur (f) - 2235 
Cine premiere — 2305 Nieuws 

1245 Nieuws - 1320 Page spe
ciale — 1335 Regionaal magaz
ine — 1350 Le pelennage — 
14 30 Aujourd'hui madame — 
15 00 Les rues de San Francisco 
(f) — 1555 L'invite du jeudi — 
1725 Fenétre sur - 17 55 Re 
ere A2 - 1835 Ces t la vie -
1855 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
— 2040 II etait un musicien (Ra-
vel) - 21 00 Mado (film) - 2245 
Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme (f) — 2000 Les jeux de 
20 heures — 2030 Jeunes tilles 
en uniforme (film) 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 20 
Recifs (f) — 17 50 Cinq a sept ser
vice et vanetes — 1800 Le cof-
fre-fort — 18 05 Cinq a sept actu-
alites — 1820 Ram-dames — 
1835 Le coffre-fort - 1840 Sy-
steme D — 1900 Nieuws — 
1930 Le coff re-fort - 1935 Pas-
se et gagne — 19 47 Entre chiens 
et chats — 19 55 Aktualiteiten — 
2000 Pot-bouille (tv-film) - 21 00 
Maigret en meuble (tv-film) 

Vrijdag 
JANUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 
Oum de witte dolfijn ( f ) — 1815 
Klem klem kleutertje - 1830 
Open school — 1900 Lachertjes 
- 1905 Kruispunt - 1945 
Nieuws - 2015 Centennial ( f ) 
— 22 35 Premiere-magazine — 
2325 Nieuws 

BRT 2 

2015 Het portret van een Lady 
( f ) - 21 00 Noord-Zuid - 2215 
Dag aan dag 

NED. 1 

1830 Sesamstraat — 1845 Pas
poort — 1855 Nieuws — 1859 
Wie van de dr ie? - 1930 MASH 
( f ) - 1955 Superstars - 2105 
De Pepe Lienhardt Band (show) 
— 21 37 Nieuws - 21 55 Voor de 
vuist weg — 23 05 De lieve vrede 
(dok) — 23 50 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Wickie de 
Viking ( f ) - 1920 De Muppets-
how - 2000 Nieuws - 2027 
De bastaard (film) - 21 30 Brand
punt — 22 05 Pieter Pauwei Ru
bens ( f ) - 2300 Heel de mens 
— 23 35 Nieuws 

RTB 1 

17 30 Le magazine des jeunes — 
1800 Jean Pinot medecin d au
jourd'hui ( f ) - 1830 Zigzag -
1845 Sept sur sept - 1915 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
1955 A suivre — 21 50 Nieuws 
— 22 05 Jabberwocky (film) 

RTB 2 

1550 Matante Kitika (Waals to-
neeO — 1730 La preuve par set 
- 1835 Boule et Bill ( f ) - 1955 
Los Angeles les annees 30 ( f ) — 
2045 Vendredi sports 

ARD 1 

1545 Tokio (dok) - 1630 Szene 
79 - 1715WKsk i l open - 1750 
Nieuws — 1800 Das Geheimnis 
von Centre Court — 1830 Ivan 
Rebroff zingt — 1915 Hier und 

— Mahanagar , Ind ische f i lm v*/aarin o p s o b e r e w\\ze het kon t ras t t ussen d e t radi t ie en d e n i e u w e 
l e v e n s n o r m e n u i tgesta ld w o r d t 
V r i j dag 19 januan o m 22 u 57 o p F2 

Heute - 2000 Nieuws — 2015 
Claudine ( f ) - 2145 Trau' kei-
nem unter Zwanzig — 22 30 Tage-
sthemen — 23 00 Dorothea Merz 
(tv-film) - 01 05 Nieuws 

ZDF 

1645 Nieuws - 16 55 Schuier-Ex
press — 1740 Die Drehscheibe 
— 1820 Dick und Doof (filmpje) 
— 1900 Nieuws - 1930 Aus-
landsjournal - 2015 Der Alte (fJ 
— 21 15 Een meisje uit New York 
(dok) — 2200 Heute-Journal -
2220 Aspekte - 2250 Sport am 
Freitag — 2320 Blut fur Dracula 
(film) - 0045 Nieuws 

ARD 3 

18 00 Sesamstrasse - 1830Tele-
kol legi - 1900EFF-EFF - 1945 
Journal 3 - 2000 Nieuws -
2015 Deutscher Alltag - 21 00 
Momente - 21 15 Chnsta Wolf 
(portreü — 2200 Ich, Claudius 
Kaiser und Gott ( f ) - 2250 Kon-
rad Lorenz (portret) — 2335 
Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout (kwis) — 
12 29 Les Tif ins - 12 33 Midi pre
miere — 1300 Nieuws — 1335 
Regionaal programma — 1757 A 
la bonne heure - 18 27 Pour cha
que enfant — 1835 L'ile aux 
enfants — 1857 L'etang de la bre
ve ( f ) — 1912 Une minute pour 
les femmes — 1915 Les Tifins — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 1944 C'est arrive un jour — 
2000 Nieuws - 2035 Brocelian-
de (toneel) — 2210 A bout por-
tant - 23 00 Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws - 1320 Page spe
ciale — 1335 Regionaal magazi
ne — 13 50 Le Pelennage ( f ) — 
1403 Aujourd'hui madame — 
1515 Les diamants du president 
( f ) - 1600 Delta - 1725 Fené
tre sur — 1755 Recre A2 — 
1835 C'est la vie - 1855 Des 
chiffres et des lettres (spel) — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
- 2035 Sam et Sally ( f ) - 21 35 
Apostrophes — 22 50 Nieuws — 
2257 La grande ville (film) 

FR 3 

1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme ( f ) — 2000 Les jeux de 
20 heures — 2030 Le nouveau 
vendredi — 21 30 Hugues le Loup 
(film) - 2225 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne Franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 50 
L atout-cuisine du chef — 1805 

Le coffre-fort - 1810 Cinq a 
sept magazine — 18 35 Le coffre-
fort - 1 8 4 0 S y s t e m e D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne - 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuws — 2000 La course au-
tour du monde — 21 00 L esprit 
de la mort (film) 

Zaterdag 
20 JANUARI 

BRT 

1155 Skien - 1400 Dag aan 
dag — 14 30 Gelukkig wie als 
Ulysse (Film) - 1630 Open 
School — 1800 De tovermolen 
(F) - 1805 Disneyland - 1850 
Boeket - 19 45 Nieuws - 20 10 
Zwart-wit (F) — 2035 Music hall 
(Show) - 21 25 Dallas (F) -
2215 Nieuws 

NED. 1 

1045 Open school-teleac — 
1500 EK schaatsen - 1530 
Nieuws — 15 32 Studio vrij — 
1615 Maja de bij (F) - 1640 
Klassewerk — 17 55 EK schaat
sen — 1830 Sesamstraat — 
1845 Paspoort — 1855 Nieuws 
- 1859 Barbapapa - 1905 
Love boat (F) - 19 55 Mike Bur
sty n-show — 21 00 George en Mil
dred (F) - 21 37 Nieuws -
21 55 Vara visie sport - 22 35 
Sonja's goed nieuws show — 
23 35 Simon Carmiggelt - 2350 
Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1855 De Tros 
top 50 - 20 00 Nieuws - 20 57 
Soldaat van Oranje (F) - 21 29 
Wordt u al g e h o l p e n ' (F) — 
2200 Oogst van de angst (F) — 
22 50 Aktua - 23 45 Nieuws 

RTB 

1730 La preuve par set — 1835 
Boule et Bill - 1840 Folllies -
1910 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 19 35 Le jardin extraor
dinaire — 20 25 Le dernier baiser 
(Film) - 2205 Nieuws - 22 20 
Cinescope 

ARD 

1410 Nieuws — 1415 Sesam
strasse — 1445 Das fliegende 
Klassezimmer (Film) — 1615 
ARD-Ratgeber - 17 00 Blickfeld 
Kerk en maatschappij — 17 30 
Regionaal magazine — 18 00 
Nieuws — 1805 Die Sportschau 
- 19 00 Hier und Heute - 19 22 
Das Geheimnis von Centre Court 
(F) - 2000 Nieuws - 2015 

Allein gegen Alle — 21 45 
Nieuws - 22 05 HerzkasperI (Ka-
baret) - 2305 Zardoz (Film) — 
050 Nieuws 

ZDF 

1500 Ihr Musikwunsch — 1555 
Zugeschaut und mitgebaut — 
1605 Enid Blyton (F) - 1630 Die 
Muppets-Show — 1700 Nieuws 
- 1705 Landerspiegel - 1800 
Lou Grant (F) - 1900 Nieuws 
- 1930 Beate S (F) - 2015 
Der Abschusstag (Toneel) — 
21 45 Nieuws - 21 50 Das aktuel-
le Sport-Studio - 23 05 Der Kom-
missar (F) — 005 Nieuws 

ARD 3 

18 00 Les Gammas i Les Gam
mas I — 18 30 Schulsachen — 
1900 Markt Wirtschaft - Sozial 
— 1915 Sport im Westen — 
1955 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 20 15 Penphene (Film) - 22 20 
Musik — 2250 Muziek van F 
Schubert 

TF 1 

1300 Nieuws — 1330 Les musi-
ciens du soir — 1403 Toujours le 
samedi — 1805 Trente millions 
damis - 1835 Les tifins - 1840 
Magazine auto moto 1 — 1910 
SIX minutes pour vous defendre 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
19 44 C est arrive un jour — 19 56 
Nieuws — 2030 Numero un 
(Show) — 21 37 Les heritiers (F) 
— 22 30 Special tennis 

A 2 

1215 Poigne de fer et seduction 
(F) — 1245 Edition speciale sa-
medi — 13 35 Des animaux et 
des hommes — 14 25 Les jeux du 
stade — 17 05 Salie des fêtes — 
18 00 La course autour du monde 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club — 2000 Nieuws 
— 2040 Les cinq dernieres minu
tes (F) - 2220 Sur la sellette -
2305 Figaro-ci, Figaro-la — 2345 
Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme (F) — 2000 Les jeux de 
20 heures - 2030 Adnenne Le-
couvreur — 2255 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1632 Super juke-box - 1800 
Bonjour Paris (F) - 1900 
Nieuws — 19 30 Aventures des 
hommes — 19 35 Nieuws — 
2000 Baretta (F) - 21 00 Tokyo 
Joe (Film) 

Zondag 
[ 21 JAN 

BRT 1 

900 Open school -
mee - 1000 «Utopi 
lans van Europa (dok 
Het eiland de Oorrol 
— 11 00 Konfrontatie 
12 00 Nieuws voor gef 
den — 1430 Voor b 
der — 1500 Sesams 
15 25 Aktie kringloof 
Sportuitslagen — 17; 
18 30 De tovermolen 
Van Pool tot Evenae 
Nieuws — 2000 
end 1 - 20 30 Alle 
groot en klem (f) — I 
Musica - 22 20 Nieu 

NED. 1 

11 00 Omroepparochi 
Teleac - 1700 C 
pastoraat - 1730 W 
- 1830 Teleac - 1! 
- 1905 Groeten 
(dok) - 1915 Cant 
- 1950 De St-Laure 
20 30 Ja, natuuHijk (kw 
Ander nieuws — 22 

NED. 2 

1445 E K schaatser 
Nieuws — 1532 Toe 
jong was — 1557 De 
— 1635 Operation I 
— 1702 Studio sport 
Sprekershoek — 1 ( 
met kinderen — M 
straat — 1845 Horiz 
Studio sport 2 - 2 0 
tisch verbond — 203' 
20 40 Hollands spoor 
m the family (f) — '. 
County U S A (dok 
Nieuws 

RTB 

9 30 Schooltelevisie -
se — 1030 Jardinac 
Eucharistieviering — 
le point - 13 00 Niei, 
Concertissimo — 14 
stie des Forsyte (f) -
mero — 1505 Visa f 
de — 1715 SportL 
1720 Le p'tit clin d'c 
Festival de Maprqu 
Autosalon - 1820 l 
Saint (f) - 1910 I 
1915 Antenne-soir 
Nieuws - 20 00 Le cl 
tes - 2100 Camer 
2215 Nieuws 

ARD 

1000 Indianer (dok) 
Sendung mit der Ma 
Ein Tag mit dem 
Traume (film) - 12( 
nale Fruehschoppen 
Nieuws - 1315 R 
— 1345 Magazin dei 
1445 Pan Tau (O -
mows Liebe (TV-filn 
David Copperfield (' 
Hydro-elektriciteit (do 
Nieuws — 1833 Die 
— 19 15 Wir ueber u 
Weltspiegel - 2000 
2015 Gemzen of klipi 
— 21 00 Der 7 Sm 
Nathan der Weise (fil 
Nieuws - 2305 De 
nicht mehr mem Her 
Nieuws 

ZDF 

1030 ZDF-matinee -
Sonntagskonzert — ' 
zurZe i t - 13 00 Niet 
Die Drehscheibe — 
mk der Woche — 13 
me - 1415 Die Bie 
14 40 Zweitausend 
heit — 1510 Nieuws 
sachen — 1550 Ges 
Musik - 16 20 W K 
Nieuws — 1702 Die 
tage — 18 00 Tagebt 
Raumschiff Enterpn 
1900 Nieuws — 1' 
Perspektiven — 19 
von Neapel (dokJ — : 
ruecktes Paar — 21 
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ndag 
21 JANUARI 

en school - 9 30 Doe 
1000 «Utopia», een ba-
Europa Cdok) - 1045 

ld de Oorrobben (dok) 
Konfrontatie (debaü — 

!uws voor gehoorgestoor-
1430 Voor boer en tuin-
1500 Sesamstraat (f) — 
ktie kringloop — 17 25 
ilagen — 1730 Skien — 
! tovermolen (O — 1835 
)l tot Evenaar — 1945 

— 20 00 Sportweek-
- 2030 Alle schepsels, 
klem (f) - 21 20 Mezza 

— 22 20 Nieuws 

mroepparochie. — 15 30 
— 17 00 Oecumenisch 
t — 1730 Wilde ganzen 
Teleac — 1900 Nieuv\/s 

5 Groeten van Paulus 
- 1915 Cantate Domino 
De St -Laurens (dok) — 
natuurlijk (kwis) - 2200 

iieuws — 2235 Nieuws 

K. schaatsen — 1530 
— 1532 Toen Oma nog 
s. - 15.57 De Peel (dok) 
> Operation Petticoat (O 

Studio sport 1 - 1750 
shoek — 1805 Spelen 
deren — 1830 Sesam-
- 1 8 4 5 Horizon - 1920 
port 2 — 2030 Humanis-
bond - 20.35 Nieuws — 
)llands spoor - 21 10 All 
amiiy (f) - 21 35 Harlan 
U S A (dok) - 2320 

oottelevisie — 10 00 Ulys-
030 Jardinage - 11 00 
tieviering — 1200 Faire 
- 1300 Nieuws - 1305 
issimo — 1400 La dyna-
Forsyte(f) - 1450 Cali-
1505 Visa pour Ie mon-

17,15 Sportuitslagen — 
i p'tit clin d'oeil — 1730 
de Majorque — 1750 

)n. — 1820 Le retour du 
) - 1910 Kuifje (f) -
^ntenne-soir — 19 30 
- 20 00 Le club des artis-
21 00 Caméra-sports — 
BUWS 

Jianer (dok) - 1045 Die 
) mit der Maus — 11 05 

mit dem Star deiner 
(film) - 1200 Internatio-
uehschoppen — 12 45 

— 1315 Reisemagazin 
Magazin der Woche — 

in Tau (f) - 1515 Oblo-
.lebe (TV-film) - 1650 
)opperfield (f) - 1745 
ektriciteit (dokJ - 1830 
— 1833 Die Sportschau 
Wir ueber uns — 19 20 

gel — 2000 Nieuws — 
smzen of klipgeiten (dok) 
) Der 7 Sinn - 21 05 
der Weise (film) - 23 00 
- 2305 Der Teufel lebt 

ihr, mem He r r i i — 2350 

)F-matinee — 1200 Das 
skonzert — 12 50 Fragen 
- 1300 Nieuws - 1302 
hscheibe. — 1325 Chro-
Voche — 1345 Pusteblu-
1415 Die Biene Maja — 
weitausend Jahre Kind-
510 Nieuws - 15 20 Tat-
— 1550 Geschichten um 
- 1620 W K ski - 1700 
— 17 02 Die sport-Repor-
1800 Tagebuch — 1815 
iiff Enterpnse ( f ) — 
leuws — 1910 Bonner 
tiven - 1930 Westlich 
pel (dokJ. - 20 00 Ein ver-
, Paar - 21 00 Nieuws 

— 21 15 Geweld op de Ameri
kaanse televisie — 22 00 Litera-
Tour XII - 23 00 Ein Monat auf 
dem Lande (ballet) - 2345 
Nieuws 

ARP 3 

1800 Pippi Langstrumpf (f) — 
18 30 Hygiene macht spass — 
1900 Rock'n Roll Music - 1945 
Sport im Westen — 19 55 Journal 
3 - 2000 Nieuws - 2015 
Streng Geheim' - 21 00 Das 
Schneeweisse Risiko — 21 45 Ott-
pourri (show) — 2245 Chicago 
1930 (f) - 2330 Bernar Venet 

TF 1 

9 15 Godsdienstige uitzendingen 
— 1202 La sequence du specta-
teur - 1229 Les tifins - 1230 
TF 1-TF1 - 1300 Nieuws -
13 20 C'est pas serieux — 1415 
Les rendez-vous du dimanche — 
1530 Tiercé — 1535 L'escadron 
volant (f) — 1625 Sports premie
re — 17 40 Noblesse oblige (film) 
— 19 25 De Chinese panda (dok) 
— 1955 Les tifins - 2000 
Nieuws — 2035 Le Limier (film) 
— 2258 Ballet - 2343 Nieuws 

A2 

1240 Films uit de oude doos. — 
12 57 Top club dimanche — 1315 
Nieuws — 1340 Top club diman
che - 1430 Heidi (f) - 1520 En 
savoir plus — 16 20 Petit theatre 
— 1655 Monsieur cinema — 
17 35 Chocolat du dimanche 
(spel) — 18 05 Le monde merveil-
leux de Disney - 18 55 Stade 2 
— 2000 Nieuws — 2035 Les nou-
velles filies de Joshua Cabe (TV-
film) - 21 48 L'affaire Pepper 
(dokJ - 2305 Nieuws 

ARD 

LUX. 

1315 Hei elei, kuck elei - 1645 
Lo r du Hollandais (film) - 1830 
RTL-theatre — 19 00 Les sentiers 
de l'aventure — 19 30 Nieuws — 
19 33 Cine-selection — 20 00 Les 
brigades du tigre (O — 21 00 L'a-
gression (film) 

Maandag 
22 JANUARll 

BRT 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
tovermolen (f) — 1805 Rebecca 
(O - 1835 Open school - 1905 
Doe mee — 1945 Nieuws — 
2015 Micro-macro - 2050 Lillie 
(f) — 21 40 Visueel gehandicap
ten (dok) - 22 20 Nieuws -
22 40 Open school 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1845 Kortweg — 
1855 Nieuws - 1859 Barbapa-
pa — 1905 't Spant erom (kin-
dershow) — 1955 De natuur en 
de mens (dok) - 2045 Vara's 
voorstelling - 21.37 Nieuws -
21 55 Groot uur U - 2300 
Nieuws 

NED. 2 

1825 Open school/Teleac — 
1855 Nieuws - 1859 Van Hot 
naar Haar met Dik Voormekaar 
- 1925 Heidi (f) - 2000 Nieuws 
- 2027 Englandspiel (f) - 21 30 
Huwelijk (tv-spel) - 22 20 Hier en 
nu - 2310 Standpunt - 2335 
Nieuws 

RTB 1 

14 00 Schooltelevisie — 1730 1, 
2, 3 Rimes et racontines — 
1800 Jean Pinot, medecin d'au-
jourd'hui — 18 30 Zig-zag — 
1930 Nieuws - 2000 Les moy-
ens du bord (tv-film) - 21 30 
Nieuws — 21 45 L'Autre journal 
— 2300 Einde van de uitzending 

RTB 2 

2055 Actualités de Flandres — 
21 40 Un juge, un flic (film) 

18 00 Das Intermezzo bietet an — 
1830 Die Eintnttskarte — 1840 
Der 7 Kontinent - 1915 Hier 
und Heute — 1945 Spiel um 4tel 
vor 8 - 20 00 Nieuws - 2015 
Liebe zu Lydia (f) - 21 10 Bildspa-
ziergang — 21 15 Rechts 
schwenkt Marsch (reportage) — 
21 45 Stichwort schwenken (kaba-
ret) - 23 00 Bis zum Ende der 
Strasse (film) — 030 Nieuws 

ZDF 

17 00 Nieuws - 17 10 Das kalte 
Herz (f) - 17 40 Die Drehschei-
be - 18 20 Die Protokolle des 
Herrn M (f) - 1900 Nieuws -
19 30 Disco '79 - 2015 Aus For-
schung und Technik — 21 00 Heu-
te-Journal — 21 20 Denken heisst 
zum Teufel beten (tv-spel) — 
2305 Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 20 
Coup de filet (f) - 1750 Cinq a 
sept service et variétés — 1800 
Le coffre-fort — 1805 Aktualitei-
ten — 1820 Ram-dames - 1840 
Systeme D — 1900 Nieuws — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 19 55 
Nieuws — 2000 Le parlement 
Europeen des jeunes — 21 00 
L'Homme sans fronttere (wes
tern) 

TF 1 

1300 Nieuws - 13 35 Regionaal 
magazine — 13 50 Les apres-midi 
de TF 1 d'hier et d'aujourd'hui — 
14 05 Schooltelevisie — 14 25 Les 
apres-midi de TF 1 d'hier et d'au
jourd'hui — 17 58 A la bonne heu-
re — 18 29 Un, rue Sesame (f) — 
1857 L'Etang de la Breure (f) -
1912 Une minute pour les fem
mes - 1915 Les tifins - 1920 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1944 C'est arrive un jour — 2000 
Nieuws — 2035 Circonstances 
attenugntes (film) 

A2 

12 45 Nieuws - 13 20 Page spe
ciale — 1335 Regionaal magazi
ne — 1350 le pelennage (O — 
1408 Aujourd'hui madame — 
1500 Duel sous la mer (film) — 
17 25 Fenétre sur — 17.55 Récre 
A2 - 1835 C'est la vie - 1855 
Des chiffres et des lettres — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
— 2035 Paroles et musique — 
21 40 Question de temps — 2240 
Portretten van vrouwen — 23 10 
Nieuws 

Dinsdag 
23 JANUARI 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie - 18 00 De 
Tovermolen (f) — 1805 Sesam
straat (f) - 1830 Open School 
- 19 00 Lachertjes - 1905 Het 
vrije woord — 1945 Nieuws — 
2010 Dolle dinsdag - 20 55 Het 
Koninknjk van het bovennatuurlij
ke (dok) - 21 45 Jij of WIJ"? -
2210 Concertissimo Muziek en 
Legende — 22 40 Nieuws 

ZDF 

BRT 2 

2010 Allemaal beestjes (dok) -
20 35 Op een goeie wei (f) — 
21 05 The boyfnend (musical) 

NED. 1 

1400 400 jaar Unie van Utrecht 
- 18 30 Sesamstraat (f) — 18 55 
Nieuws — 1859 Het kleine huis 
(f) — 1950 De Samantaanse 
vrouw (dok) - 2000 Het ont
staan van de bijbel (dok) - 20 28 
Pianokoncert van Mendelssohn 
- 2050 Tijdsein - 21 37 Nieuws 
- 21 55 Den Haag vandaag — 
22 10 58 miljoen Nederlanders en 
hun voedsel (dok) — 22 55 
Nieuws 

NED. 2 

18 55 Nieuws — 18 59 Barbapapa 
(f) - 1905 Pinokkio (f) - 19 27 
De ombudsman — 2000 Nieuws 
- 20 27 Onedin Line (f) - 21 17 
Hoe bestaat h e t ' — 21 42 Geor
ge en Mildred (f) - 2212 Vara 
Visie - 23 07 Nieuws 

RTB 1 

1730 1, 2, 3 Cinema - 1800 Le 
jeune Fabre (f) — 1830 Zig-zag 
- 1845 TVF-Magazine - 1915 
Antenne-Soir — 19 30 Nieuws en 
sportberichten — 19 55 Hippodro
me (show) — 2055 48 a la une 
(dok) — 21 45 Nieuws 

ARD 1 

17 50 Nieuws - 1800Heid i ( f ) -
18 30 Kaspar de goede geest (ani-
mantiefilmpje) — 1845 Kijkers-
show — 1915 Hier und Heute — 
1945 4tel vor 8 - 2000 Nieuws 
- 2015 Klimbim (satire) - 21 00 
Panorama — 2145 Detektiv 
Rockford Anruf genugt (O — 
22 30 Tagesthemen - 2300 Die 
Heidi BruhI-Show - 2345 
Nieuws 

— The b o y f r i e n d , g r innassent rekkend nnuzikaal spek take l me t e e n 
k n i p o o g naar d e g r o t e A m e n k a a n s e musica ls van we lee r 
D insdag 23 januan o m 21 u. 05 o p B R T 1. 

17 00 Nieuws - 1710 Kinder 
rund um die Welt (dok) - 1740 
Die Drehscheibe - 18 20 Tom 
und Jerry (f) — 19 00 Nieuws — 
19 30 Damals (film) - 21 00 Heu-
te-Journal — 21 20 Terronsten 
(dok) - 2200 Nieuws uit de film
wereld — 22 45 Das Meisterwerk 
- 23 30 Nieuws 

ARD 3 

19 00 Expeditie in Afghanistan (re
portage) — 1945 Journal 3 — 
20 00 Nieuws - 2015 Landes-
spiegel - 21 00 Holocaust (O 

NED. 2 

TF 1 

13 00 Nieuws — 13 45 Les apres-
midi de TF 1 le regard des fem
mes — 1800 A la bonne heure 
- 1829 Un rue Sesame - 1857 
L'etang de la Breure (f) — 1912 
Une minute pour les femmes — 
1915 Les Tifins - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 C'est arnve 
un jour - 2000 Nieuws - 20 35 
Commissaire Moulin (f) — 2203 
Le fer de lance ou des blindes et 
des hommes (dok) — 2300 
Nieuws 

A2 

12 45 Nieuws - 13 20 Page spe
ciale — 1335 Regionaal magazi
ne — 13 50 Le pelennage (f) — 
14 03 Aujourd'hui madame — 
17 25 Fenétre sur - 1755 Re-
cre A2 - 1835 C'est la vie -
1855 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
— 2040 La question royale (dok) 
— 2335 Nieuws ^^ 

FR. 3 

1910 Nieuws — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 II etait une 
fois l'homme (f) — 20 00 Les jeux 
de 20 heures - 20 30 Les trois 
mousquetaires (film) — 2230 
Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 20 
Docteur Simon Locke (f) — 17 50 
Cinq-a-sept service et vanetes — 
i 8 00 Le coff re-fort spel - 18 05 
Cinq a sept actualités — 1820 
Ram-Dames — 1835 Le coffre-
fort - 19 00 Nieuws - 19 30 Le 
coffre-fort — 1947 Entre chiens 
et chats — 19 55 Aktualiteiten — 
20 00 Ardechois coeur fidele (f) — 
21 00 L'equipe sauvaqe (film) 

Woensdag 

i 24 JANUARI 

BRT 

1530 Open school - 1630 Tip
top — 1815 De tovermolen (f) — 
1820 Studierichting animatiefilm 
- 1845 De Hardy's (f) - 1945 
Nieuws - 2015 Happy Days (f) 
- 20 40 Het Fenomeen (TV-spel) 
- 2210 Puur kuituur - 2240 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Kunst met een knipoog 
(dok) - 2030 Bellissima (film) -
21 50 Dag aan dag - 2220 Kali 
(dok) 

NED. 1 

1530 Het rijke leven op Macgu-
ane-eiland (dok) - 1625 De die
ren uit het groene woud (f) — 
16 50 Wat zeg je van mijn hond ' 
— 1715 Ren je rot - 1830 
Sesamstraat — 1845 Toeristi
sche tips — 1855 Nieuws — 
1859 Van gewest tot gewest — 
1950 Zendtijd politieke partijen 
— 2000 Mane Curie (dok) — 
2055 Cinevisie — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
2210 Panoramiek - 22 50 Studio 
sport — 2320 Nieuws 

1810 Teleac - 1855 Nieuws -
1859 Kinderen van de Sovjetunie 
(dok) - 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 20 27 Socutera — 
2032 Countdown (show) - 21 00 
Lepra - 21 25 Starsky & Hutch 
(f) — 2215 Remmers ontmoet 
- 2245 Fantasy Island (f) -
2335 Nieuws 

RTB 1 

17 00 Feu vert - 18 40 Emilie (f) 
— 1845 La pensee et les hom
mes — 2000 Les jeunes filles 
(TV-film) - 21 30 Une histoire de 
la medecine — 2315 Nieuws 

RTB 2 

18 45 Interwallonie — 19 55 Adieu 
l'ami (film) 

ARD 

1610 Nieuws — 1615 An hellen 
Tagen (volksliedjes) — 1700 Al
ternatieve kunstrubnek — 1800 
Spnnkhanen en luchtvaartpioniers 
(dok) - 1830 Amanda Lear 
(show) — 18 40 Die Grashuepfer-
Pioniere der Flieqerei — 19 45 Hit 
um 4tel vor 8 — 2000 Nieuws -
2015 Appartement fuer drei (TV-
spel) — 21 45 Bilder aus der Wis
senschaft — 2230 Nieuws 

ZDF 

1630 Pusteblume - 1700 
Nieuws — 1710 Bis ans Ende der 
Welt (f) - 1740 Die Drehschei-
be — 1820 Die nachste Party 
kommt bestimmt — 1900 
Nieuws - 19 30 Der Sport-Spie-
gel - 2015 Bilanz - 21 00 Heu-
te-journal — 21 20 Die Strassen 
von San Francisco (f) — 2205 
«Nichts ist verblueffender als die 
Wahrheit» (reportage) - 2250 
Feinde (TV-spel) - 035 Nieuws 

ARD 

18 00 Sesamstrasse - 19 00 Me
disch magazine — 1945 Journal 
3 - 2000 Nieuws - 2015 Mitt-
wochs in - 2200 Der 7 Sm 
— 22 05 Katzenmenschen (film) 
- 23 15 Nieuws 

F 1 

1300 Nieuws — 1337 Les visi
teurs du mercredi — 17 55 Sur 
deux roues — 1810 A la bonne 
heure — 1827 Un, rue Sesame 
— 1857 L'etang de la Breure (O 
— 1912 Une minute pour les fem
mes — 19 20 Gewestelijk nieuws 
— 1944 C'est arrive un jour — 
2003 Nieuws — 2035 Chronique 
d'une passion (film) — 2200 Cles 
pour demain Thermonucleaire ver
bindingen — 2305 Nieuws 

A 2 

12 45 Nieuws - 13 20 Page spé
ciale — 13 35 Regionaal magazi
ne — 1350 Le pelennage (f). — 
1403 Aujourd'hui madame — 
1515 Robinson Suisse (f) — 
1610 Recre A2 - 18 35 C'est la 
vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws - 2035 Mi-fugue, 
mi-raison — 21 55 Spécial Midem 
— 2305 Nieuws 

F3 

1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws - 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II était une fois 
l'homme — 20 00 Les jeux de 20 
heures — 2030 F comme Fair
banks (film) - 22 25 Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne Franquette — 
1630 L'ecole buissonniere — 
1800 Le coffre-fort — 1805 De 
nos clochers - 18 20 Ram-da
mes - 18 35 Le coffre-fort spel 
- 1900 Nieuws - 1947 Entre 
chiens et chats - 19 55 Aktuali-
teiten - 2000 Hit-parade — 
2100 Adolphe ou l'éducation 
amoureuse (film) 

18 JANUARI 1979 
WIJ 9 



Basket ba I bond 
krijgt zware slag 
Indien we de Leuvense professor 
Roger Blanpain mogen geloven 
werd er vorige week vrijdag 
sporthistorie geschreven in de 
Antwerpse rechtbank van eerste 
aanleg. Daar immers stelde rech
ter Van Camp de gebroeders 
Hector en Pedro Vermeersch en 
Antwerpse BBC in het gelijk in 
hun geschil met de Koninklijke 
Belgische Basketbalbond. 

Het betrof hier geen toevallig 
geschil zoals we reeds in vorige 
bijdragen trachtten duidelijk te 

gen. Dit zou in tegenstrijd zijn met 
de rechten van de mens, aldus de 
rechter. De KBBB moet het kam
pioenschap in tweede klasse 
bovendien opnieuw met Antwerp
se organizeren. Er mogen geen 
sancties tegen de klub en haar 
voorzitter getroffen worden. 
Belangrijker nog dan het vonnis 
op zichzelf schijnen ons de gevol
gen die hieruit zullen voortvloeien. 
Het sportrecht leeft, stelde prof. 
Blanpain. Daarom organizeerde 
hij zaterdag jl. alvast een informa-

Sportbrandpunt 

maken. Hier stond de rechtsgel
digheid van het dekreet van de 
niet-betaalde sportbeoefenaar op 
het spel. Daarom strekt de belang
rijkheid van het vonnis zich uit 
over het breedst mogelijke ter
rein. De sportbonden moeten be
grijpen dat zij het dekreet — juri
dische spitsvondigheden ten spijt 
— niet langer naast zich zullen 
kunnen neerleggen. Ook de Ko
ninklijke Belgische Voetbalbond 
niet Al zal deze uiteraard nog wel 
enkele « achterhoedegevechten » 
leveren, om het met de woorden 
van prof. Blanpain te zeggen. 
Rechter Van Camp velde vol
gend vonnis: «Vermeersch is 
geen betaalde sportbeoefenaar 
vermits niet kan bewezen wor
den dat hij meer dan de voorge
schreven 144.000 fr per jaar op
streek. Ook volgens de statuten 
van de KBBB is hij geen profspe
ler Artikel 10 van deze zegt 
immers: « Profspeler is de speler 
die van de basketbalsport zijn 
toeroep maakt..» 
De rechter zegde verder dat hij 
het dekreet naar de geest en niet 
naar de letter toepaste. Ver
meersch zou, aldus de KBBB, zijn 
ontslag bij zijn oude klub inge
diend hebben en een beroep 
gedaan hebben op het dekreet 
toen het nieuwe seizoen al bezig 
was. De speler zou bijgevolg pas 
voor het seizoen 79-'80 vrijko
men. Dit is echter in tegenstrijd 
met de bedoelingen van het de
kreet dat spelers geen lange pe
rioden van inaktiviteit wil opleg-

tiedag over het sociaalrechtelijk 
statuut van de sportbeoefenaar 
op de Leuvense universiteit. De 
praktische problemen rond en de 
mogelijkheden voorspruitend uit 
de statuten van niet-betaalde en 
betaalde sportbeoefenaar kwa
men hier ter sprake. Dat de 
geschilpunten nog menigvuldig 
zijn heeft wel geen betoog. Zo 
kan men bijvoorbeeld het aantal 
buitenlanders (van EEG-lid-staten 
wel te verstaan) die voor een 
klub of in een ploeg optreden in 
feite niet beperken. Het vrij ver
keer binnen de EEG maakt het 
teoretisch mogelijk dat een voet-
balklub elf buitenlanders het veld 
opstuurt. In feite is ook het taaide

kreet van toepassing. Waaruit 
voortvloeit dat de oefenmeesters 
Nederlandstalig moeten zijn. Het 
statuut kan, in zijn extreme vorm 
toegepast, ook voor gevolg heb
ben dat een vrouw beroepsvoet
baller wordt in een... mannenklub. 

Op grond van haar geslacht mag 
men ze in geen geval weigeren! 

We gaan er niet verder over uit
weiden, maar het zal iedereen dui
delijk zijn dat de bal nu voorgoed 
aan het rollen is. Wij zien hem 
ook niet zo vlug tot stilstand 
komen. Het verzet zal zich juri
disch trachten te organizeren. In 
afwachting gelastte de basketbal
bond — die uiteraard in beroep 
ging tegen het vonnis — onder 
voorwendsel van het slechte 
weer alvast de wedstrijden af in 
tweede klasse waar men Hector 
Vermeersch als speler wettelijk 
moest «tolereren». Binnen die 
•basketbalbond broedt de liga van 
eerste-klasseklubs een plan uit 
om zich van de KBBu af te scheu
ren en om, hoe dan ook, het 
bewijs te leveren dat Hector Ver
meersch een profspeler was. Iets 
waaraan wij in feite nooit getwij
feld hebben. Enkel, die 144.000 
frank en dat zwart geld. Of die 
onmogelijk hoge verplaatsings
kosten... Bonden en klubs zitten 
nu midden het puin. 

Jarenlang onderhielden zij in de 
sport een «zwart geldcircuit». 

Daarvan zullen zij nu de gevolgen 
moeten dragen. Niet enkel de bas
ketbalbond. Denk aan Jef Mol en 
Turnhout in het volleybal. De voet
balbond vernam te Leuven dat zij 
al een seizoen lang vijf «dekreet
spelers» in haar rangen heeft 
lopen zonder dat zij daar al weet 
van heeft. We zijn nog niet aan 
het einde. Maar we beloven u 
vast dat we u niet elke week met 
berichten desbetreffend zullen ko
men teisteren. 

Winterstop voetbalstrop 7 
De KB VB zag zich vorige week 
andermaal verplicht alle voetbal
wedstrijden af te gelasten. Het 
gure winterweer wilde van geen 
wijken weten. Op zichzelf niets 
abnormaals. Wie sport bedrijft in 
de winter moet dit risico vooraf 
inkalkuleren. Dat gebeurt dan ook 
bij vrijwel alle sportbonden. Maar 
wat bij iedereen gebeurt kan na
tuurlijk geen doorgang vinden bin
nen de voetbalbond. Deze machti
ge organizatie liet het financieel 
belang al eerder op alle andere 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Lang£ Zoiitstr 30 29-33 36-38' 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens • bed|es en wieyen -
stoelen en looprekken - schoniniels -kanierversieringen - «ast.Tfels 

en wasktissens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledii - rinteruitrustii igen - ping-
[jongtafels - badkleding en alle toebehoorten • rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - auto j - go-carts - trakteren • pop
pen - poppenwagens en -wiegjes • b,reien - lessenaars - borden • 
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alie soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 
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waarden primeren. Daarom heeft 
het Uitvoerend Komitee eind vori
ge week de klubs bevolen hun vel
den hoe dan ook speelklaar trach
ten te maken voor het weekeind 
van 21 januari. Want het be
staand programma biedt eigenlijk 
geen mogelijkheden meer voor in
haalwedstrijden. Alle zondagen 
zijn volzet Er moet al vaak ge
noeg midweeks gevoetbald wor
den. 

Destijds speelden zestien klubs in 
de hoogste reeks. De landskam
pioen deed daar aanvankelijk nog 
één rondje — verder geraakte 
men toch met — in de Europabe
ker voor landskampioenen boven
op. Twee midweekmatchen die 
verklaarden waarom de topklub 
de zondag nadien onveranderlijk 
de boot inging tegen een beschei
den tegenstander 

Die Europacup ligt eigenlijk aan 
de basis van de huidige, einde
loos ver doorgedreven professio-
nalizering of, beter nog, commer-
cializering. De Europacup leverde 
aanzienlijke «ontvangsten >> op. 

Waarom niet meer dan één Euro
pacup ^ Dus een Europabeker 
voor bekerwinnaars organizeren. 

Twee klubs die één, en soms al 
eens twee rondjes ver geraakten. 
Die Europacup II vernieuwde 

bovendien de belangstelling voor 
de doodgebloede Belgische be
kerkompetitie. Wins' in deze lever
de automatisch aanzienlijke meer
inkomsten op. 

Een landskampioen en een beker
winnaar die miljoenen meer inkas-
seerden dan de overige klubs. 
Als daar — overigens niet enkel 
in België — geen reaktie op 
kwam. Ze kwam. Langs de Uefa-
beker Nog minstens twee klubs 
meer aan de internationale geldta-
fel. Vier of vijf die maximaal kon
den profiteren. Maar het liedje 
was nog met uitgezongen. Die Bel
gische beker, zouden de heren 
daar ook niet meer geld kunnen 
uithalen ? Jazeker Van in de 
kwartfinnloR heen- en terugwed
strijden. Een zekerheid temeer 
voor de grote klubs. Want een 
Aalst— Waterschei biedt de eer-
steklasseklub geen echte waar
borg. Maar met nog een Water
schei—Aalst daarbij moet er toch 
al veel gebeuren. 

Het gaat ons natuurlijk niet om 
die overigens vriendelijke en bie-
zonder sportieve mensen van 
Waterschei Wel om dat gejam
mer dat momenteel van onder de 
onbezette tribunes opstijgt Want 
wie heeft het allemaal gewild ? 

Heus met de derde- en vierdeklas-
sers. Wel de groten die al aan de 

rijkste tafelen aanzaten en die nu 
vinden dat er hoe dan ook moet 
gespeeld worden. Omwille van de 
poen. De dure kontrakten lopen 
immers verder De nood aan likwi-
diteiten wordt prangend. Boven
dien zijn er de praktische proble
men. Voor- en naseizoenwed-
strijden mogen niet wegvallen. Zij 
zijn lonend voor de topklubs. 

Denk maar aan de internationale 
tornooien van Parijs, Amsterdam, 
Rotterdam, Valencia en weet ik 
veel 

Daarom weigeren wij de voetbal-
klubs mee te «beklagen». Alhoe
wel we toch meevoelen met Ray
mond Goethals. Indien Ander-
lecht over een paar weken een 
inhaalwedstrijd verliest zal hij niet 
meer kunnen zeggen dat zijn « uit
geputte profs» zoveel meer mid
weekmatchen moeten spelen 
dan die altijd sterk «gemotiveer
de» tegenstanders. De voetbal
bond heeft uiteraard geen recht 
op enige tegemoetkoming. Zij 
strijkt altijd en overal een percent
je op van de ontvangsten. Hoe 
meer percentjes hoe beter Daar
om zitten er nu ook al achttien 
klubs in onze topklasse. De be
kommernis omtrent de toeschou
wer stond bij deze evolutie nooit 
centraal Die moet vaak komen kij
ken en alsmaar meer betalen. 
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Kritische kommentaar bij Diestse begroting 7 9 fFUMiHEATERs 
studio DIEST. — VU-raadsl id Dirk Van de Weyer heeft fundamentele bezwaren 

tegen de begroting en de beleidsopties. Hij verwoordde deze bezwaren op de 
gemeenteraadszitt ing van 11 januari j l . In de inleidende nota van het jaarver
slag met het oog op de verantwoording van de gemeentebegroting 1979, wor
den een aantal opt ies genomen naar het gemeentebeleid voor volgend jaar, 
waarop door ons VU-raadsl id kritiek werd ge>j>t. 

Middens tand 
Er wordt gesproken over zorg voor de 
middenstand, en dan konnt, voor de 
zoveelste maal, de parking in de 
Koning Albertstraat, het zgn Oud 
Atheneum, ter sprake Ondanks het 
feit, dat hieraan reeds gemeentpraads-
zitttngen zijn gev\/ijd en alhoewel ieder
een unaniem akkoord ging met de 
afbraak van bedoeld gebouw moet 
thans weer vastgesteld worden dat 
er nog steeds geen tastbare en kon-
krete resultaten te noteren vallen De 
gemeenteraad wordt in dit verband 
volledig in het ongewisse gelaten aan
gaande de stappen, die door het sche-
penkollege worden of werden onder
nomen», aldus Dirk Van de Weyer 

Woningbouw 

Wat de woningbouw betreft, wordt 
naast de initiatieven van Diest-Uitbrei-
ding, enkel gesproken over kollektie-
ve woningbouw Over het gewoon 
bouwrijp maken van gronden voor 
verkoop aan partikulieren, om op ei
gen initiatief een woning te bouwen, 
wordt eens te meer niet gesproken 
Dirk Van de Weyer vroeg of er met 
aan de financiële mogelijkheden van 
deze mensen gedacht wordt Tevens 
werkt de politiek van kollektieve wo
ningbouw ook in tegen de belangen 
van onze plaatselijke (meestal kleine) 
aannemers en hun werknemers, die 
de mogelijkheden met hebben om 
mee te dingen naar het verkrijgen van 
opdrachten van kollektieve woning
bouw ZIJ kunnen met konkurreren 
tegen de gespecializeerde grote maat
schappijen 

Soclo-kul turele leven 

De beleidsnota spreekt ook over een 
bevordering van het socio-kulturele le
ven over het hele grondgebied van 
Groot-Diest, vooral dan door het creë
ren van infrastruktüur en een degelij
ke subsidieringspolitiek Zo zouden 
er plannen bestaan voor de bouw van 
een nieuw ontmoetingscentrum in 
Schaffen en van een sportschuur op 
de Vleugt 

Het ontmoetingscentrum van Molen-
stede zou in eindfaze zijn Wanneer 
men echter kontakt neemt met de ini
tiatiefnemers terzake en wanneer 
men de konkrete resultaten be
schouwt, moet men echter vaststellen 
dat men geen vorderingen maakt 
Inderdaad, ons raadslid had verno
men, dat tot november 1978 slechts 
eenmaal oppervlakkig werd gespro
ken met de initiatiefnemers van Schaf 
fen-Vleugt 

De verdere afwerking van het ont
moetingscentrum Molenstede ligt ook 
reeds stil sedert augustus van vorig 
jaar Bovendien betreurde hij, dat 
thans, bij het voorstel van de begro
ting 1979, de voorziene toelagen wel 
globaal zijn opgenomen, maar dat zij 
in het kohier van opheldering met wor
den gespecificeerd 
HIJ vroeg zich af, waarom hierrond 
steeds een waas van geheimzinnig
heid moet hangen 

io f ten ^cttlioorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Ui tbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae eesloten 

1 

Men kan in dit verband toch moeilijk 
spreken van een degelijk en open 
beleid 

Histor ische gebouwen 

Op het vlak van de restauratie van his
torisch waardevolle gebouwen, wordt 
verwezen naar de Ezeldijkniolen Dirk 
Van de Weyer had de indruk, dat het 
schepenkollege hiermee dit probleem 
wil afwentelen naar andere instanties 
In de begroting worden ook bedragen 
voorzien voor het Begijnenhuisje en 
de Hallezaal, maar over het Spijker, 
de Infirmerie van het Begijnhof, de 
Poort van het Begijnhof, (allemaal 
monumenten met een histonsche 
waarde) wordt niet gesproken 
Waarom geen programma bestond 
om te bepalen welke gebouwen, die 
eventueel reeds geklasseero zijn, prio-
nteit genieten, was voor onze VU-
man een raadsel 

Gemeente l i jk onderwi js 

Voor de eer'ste maal wordt aandacht 
besteed aan de promotie van het 
gemeentelijk onderwijs Nochtans lijkt 
de hiervoor voorziene som, nl 50000 
f r , een pruts in vergelijking met het
geen hieraan op lokaal vlak door de 
andere onderwijsnetten wordt be
steed, zo beweerde Dirk Van de Wey
er 
Bovendien werd vorig jaar het ge
meentelijk onderwijs gewoon vermeld 
tussen en na de andere scholen in het 
blad «Samen» 
Als op geen andere wijze promotie 
kan gemaakt worden voor ons ge
meentelijk onderwijs, lijkt dit toch 
maar zeer weinig Bovendien werd 
ons VU-raadslid verplicht andermaal 

terug te komen op een reeds vroeger 
aangeklaagd punt, nl de discnminatie 
van de Molensteedse leerlingen, wat 
hot leerlingenvervoer betreft 
Inderdaad, ingevolge een indertijd 
door het Molensteedse schepenkolle
ge gekozen oplossing, geschiedt het 
leerlingenvervoer op de zuinigste wij
ze 
Door een kleine rekensom kon men 
aantonen, dat de gemeenschap meer 
lasten moet dragen voor het duur leer
lingenvervoer in Schaffen, terwijl de 
oplossing van Molenstede merkelijk 
beterkoop uitvalt 
Molenstede uitgaven 55 000 fr auto
bestuurder -I- 69000 fr onderhoud, 
verzekenng e d = 124000 fr Ont
vangsten 60 840 f r Dit is een verschil 
van 83160 fr ten laste van de ge
meenschap voor 71 leerlingen, wat 
neerkomt op 1170 fr per leerling 
Schaffen uitgaven 736.700 fr Ont
vangsten 249480 f r , dit is een ver
schil van 487.220 fr ten laste van de 
gemeenschap voor 165 leerlingen of 
2 950 fr per leerling 
Of men dit globaal beschouwt of per 
leerling, feit is, dat de oplossing, die in 
de deelgemeente Schaffen wordt aan
gewend, de gemeenschap veel meer 
kost 

Reeds twee jaar geleden — tijdens 
de bespreking van de begroting 1978 
- interpelleerde Dirk Van de Weyer 
hierover en werd hem beloofd dat dit 
probleem zou onderzocht worden, 
maar intussen blijft alles bij het oude 
Men kan dan ook moeilijk spreken van 
een eenvormig beleid. 

S o c i a l e voorzorg 

In verband met sociale voorzorg, 
moest ons raadslid vaststellen, dat 
men met kan spreken van een gehan
dicaptenbeleid De toegankelijkheid 
voor gehandicapten van gemeentelij
ke gebouwen schijnt ook de zorg met 
uit te maken van het schepenkollege 
Waar het prive-imtiatief in gebreke 

blijft, zou het openbaar bestuur initia
tieven moeten nemen tot de oprich
ting van bepaalde nutsvoorzieningen 
en instellingen voor gehandicapten 
Ook hier wordt mets konkreet voorop
gesteld . er worden zelfs geen po
gingen gedaan om bepaalde VZW's 
in die richting te stimuleren, aldus 
raadslid Dirk Van de Weyer 

Alle Inwoners betrekken 
Als slot van de beleidsnota wordt 
gemeld, dat «het schepenkollege alle 
inwoners van groot-Diest aktief wenst 
te betrekken bij de verjanngsfees-
ten» Nochtans was van die belang 
stelling voor alle inwoners van de deel
gemeenten vanwege het stadhuis met 
veel te bespeuren tijdens de recente 
sneeuw- en ijzelmisene 
«Inderdaad, reeds op 2 en 3 januari 
werd gepoogd de straten van Diest-
Centrum sneeuw- en ijsvnj te maken 
In de deelgemeenten heeft het echter 
tot maandag 8 januari geduurd voor
aleer ook maar iets aan de gemeente
lijke wegen werd gedaan,» zo besloot 
VU-raadslid Dirk Van de Weyer zijn 
tussenkomst 

Voor wie met 
streekpers wil 
beginnen 
De afdeling Tielt heeft een nieuwe 
drukmachine gekocht om op een gro
ter formaat te kunnen werken 
Graag verkocht ze de andere machi
ne aan een VU-afdeling (offset -
maximum formaat fol io - in zeer goe
de staat). 
Meer inl ichtingen kunnen bekomen 
worden bij Juul Vande Walle, tel. 
051-40.13.18 (gelieve te bellen voor 
10 u. 's morgens). Er kunnen ten 
bewijze van de kwaliteit ook recente 
nummers worden bezorgd van met 
de aangeboden machine gedrukte 
publikaties. 

Vlaams-nationallsme rouwt te Overijse 
Op vri jdag 12 januari overleed te 
Over i jse Félicien Stevens, 82 jaar. In 
Vlaams-nationale kringen was Féli
cien een bekende en gewaardeerde 
figuur. Hij kon terugblikken op een 
leven van inzet, overgave en werk
lust. 

Met woord en daad zette hij zich — 
samen met zijn echtgenote Marie 
Heerman — vol ledig in voor het 
VNV. 

Hij was een trouw medewerker van 
«zi jn leider» Staf De Clercq Tijdens 
de bezetting kreeg hij te Overi jse de 
moeil i jke en ondankbare opdracht 
van schepen toegewezen. 

Tijdens deze periode mochten zowel 

zijn Vlaams-nationale vrienden als 
zijn polit ieke tegenstanders ervaren 
dat schepen Stevens in de eerste 
plaats mens was. Een Vlaamse 
mens. Zi jn Vlaamse rechtgeaardheid 
werd hem nochtans na de bevri jding 
erg kwalijk genomen, met alle ernsti
ge en mensonterende gevolgen van-
dien. 

Félicien en Marie zijn niet gebroken 
geweest door deze anti-Vlaamse 
sanctie. Integendeel ! Wanneer jaren 
later in de Vlaams-moeil i jke randge
meente Overi jse de VU werd opge
richt was Félicien opnieuw de wijze 
raadgevende stem. Hoe meer de 
Vlaams-nationale stem groeide, hoe 

meer Félicien zich op de achter
grond h ie ld . eenvoudig zoals hij 
alt i jd geweest Is. 

Toen wij hem in 1976 vroegen kandi
daat te zijn voor de gemeenteraads
verkiezingen was hij — niettegen
staande zijn tachtig jaren jong — 
nog steeds bereid te helpen op 
voorwaarde dat er daarvoor geen 
jongere de plaats moest ruimen. 
Félicien, wij verliezen in jou een 
beginselvast Vlaming die voor velen 
van ons een voorbeeld zal blijven. 
Aan mevrouw Stevens en de familie 
biedt de VU-afdelmg Overi jse haar 
oprecht medevoelen aan. 

Dirk HIERS, 
gemeenteraadslid 

VUJO-

Kortenberg 

kabaretavond 
Op zaterdagavond, 10 februan 1979, 
richten de Volksuniejongeren van 
Groot-Kortenberg- een kabaretavond 
in Op deze avond is de kabaretgroep 
Toost uitgenodigd Toost was de lau
reaat van het humorfestival te Knok-
ke-Heist-1978 

Aanvang 20 u 30 Voorverkoop 
60 fr Aan de ingang 80 fr 

De avond gaat door in de parochielo-
kalen van Kortenberg W e rekenen 
op je aanwezigheid 

Sint-Lukasarchief ook in 7 9 aktief 

G e v r a a g d : 

UITBATER-GERANT 
voor gevestigd café « Vlaamse Kring» te Liedekerke 

(Volksunie-lokaal). 

Kandidaturen en nadere inlichtingen R. Couck, Vijf-
hoekstraat 15, 1770 Liedekerke 

Tel 053-66.64.85 vanaf 18 u. of tel. 053-66.57.10 vanaf 
19 u. 

Het Sint-Lukasarchief maakt zich sedert een paar jaren zeer verdienstelijk wat 
het registreren van de waardevolle gebouwen te Brussel betreft Voor het jaar 
1979 heeft het archief — waarvan prof Hoppenbrouwers de ziel en de drijven
de kracht IS — op het programma voor januari de uitgave van een urgentie-
inventans Brussel-Hoofdstad 
Voor oktober een tentoonstelling over de XlX-eeuwse architektuur te Brussel 
Op de foto, een onginele nieuwjaarswens, de archiefmedewerkers Jan Apers, 
Henry Codenie, Paul de Pnns, Anita de Reus, Hans de Rycker, Oda Goossens, 
Alfons Hoppenbrouwers, Eddy Michiels, Stefaan Vandenbergh, Jos Vanden-
breexten en Linda Van Santvoort 

18 — 2 5 / 1 

LEUVEN 1 
17 u 30 5e week K T 

Pane e Cioccolata 
met Nino Manfredi 

19 u 30 3e week K T 
Hitler a Career 

14u - 2 2 u 15 K T 
Herfst Sonate 

met Ingrid Bergman en Liv Uil-
man, 

15 u 30 - 24 u 
The M e d u s a Touch 

met Richard Burton, Lee Remick 
en Lino Ventura 

LEUVEN 2 
17 u 30 6e week KT. 

Revenge of The 
Pink Panther 

met Peter Sellers 

1 9 u 3 0 K T 
2 0 0 1 : A Space 

Odyssey 
van Stanley Kubrick 

13u 3 0 - 2 2 U 
Hooper 

met Burt Reynolds 

K T 

1 5 u 3 0 - 2 4 u K N T 
Lemon Popsicle 

van Boar Davidson 

TERVUREN 
Week van 19 tot 

25jan. 1979 
Zondag 13 u 3 0 - 1 6 u K.T. 

The Rescuers 
film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 - zon
dag 18 u K T 

Semi-Tough 
film met Burt Reynolds. 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 K T 

G i r l Friends 
met Melanie Mayron, Eli Wal
lach en Anita Skinner 

NIVWF - donderdag 20 u 30. 
America at The M o v i e s 

met Woody Allen, Marlon Bran
do, Jack Nicholson 

KURSAAL TURNHOUT 
Vrijdag 18 u - zaterdag en zon
dag 15 u - woensdag 15 u K T 

6e en laatste week 
Grease 

met John Travolta en Olivia 
Newton-John 

Vrijdag 20 u. 30 - zaterdag-zon
dag 18 u - 20 u. 30 - maandag
dinsdag 20u . 30 - woensdag 
18 u KN.T 

C o n v o y 
met Kns Knstofferson en All 
McGraw 

NIVWF - woensdag 20 u 30 K T 
Un M o m e n t d'Egarement 

met Christine Dejoux, Agnes So-
ral en Martine Sarcey 

TIENEN 
Zaterdag 15 u - zondag 14 u 

Tekenfilmfestival K T 
• Tom and Jerry 

Vrijdag 19 u 30 - zaterdag 17 u 
- 19 u 30 - zondag 16 u - 21 u -
maandag, dinsdag, woensdag 
20 u 2eweek K N T 

Jaws 2 

Vnjdag-zaterdag 22 u - zondag 
1 8 u 3 0 K N T 

Op algemene aanvraag 
Lemon Popsicle 

met de muziek van Bill Haley -
Little Richard - Paul Anka - The 
Shadows 

NIVWF - Donderdag 20 u 30 
K T 

Un M o m e n t d'Egarement 
van Claude Bern 

18 JANUARI 1979 
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Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Kontich 
Er worden gezinshelp(st)ers en bejaardenhelp(st)ers 
aangeworven m tijdelijk verband voor de dienst 
gezms- en bejaardenhulp aan huis De aanwervin
gen gebeuren met volle of halve dagtaak De in
diensttreding IS voorzien voor 1 mei 1979 Er wordt 
een wervingsreserve aangelegd 
De kandidaturen, vergezeld van de vereiste stukken, 
moeten bij ter post aangetekend schrijven gezonden 
worden aan het Openbaar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn van Kontich, Gemeenteplein 2, 2550 
Kontich, waar ze uiterlijk op donderdag 15 februari 
1979 dienen toe te komen 
De aanwervmgsvoorwaarden en bijkomende inlich
tingen kunnen bekomen worden op het sekretariaat, 
Gemeenteplein 2 te Kontich (tel 031-57 62 71 post 34) 

Leuven: Interessante voordrachten voor iedereen 
Het KVHV in samenwerking met 
Davidsfonds-Leuven en nog andere 
verenigingen van het Sekretariaat 
van Vlaamse Organizaties organi-
zeert een cyclus van vier voordracht
avonden in de bovenzaal van «Ons 
Huis » in de Goudbloemstraat telkens 
om 20 u 
Het tema luidt « De politieke sociale 
en kulturele evolutie van Vlaanderen 
van 1830 tot 1976 » 

Welkom te Glabbeek 
De VU-afdeling Glabbeek nodigt Ie 
den vnenden en sympatizanten uit op 
het VU-bal in dancing Lusthof te 
Kapellen (Glabbeek) 
Het feest gaat door op zaterdag 27 ja
nuari 

Op 25 januari om 20 u spreekt dr L 
Vos over « De Vlaamse Studentenbe
weging» Voor de Leuvenaars is dit 
zeer interessant als men weet hoe
veel van deze beweging zich hier in 
Leuven heeft afgespeeld 
Op 8 februari spreekt prof Van Een-
oghe (RUG) over de periode 1830 tot 
1914 dit ter vervanging van dr Karel 
Van Isacker wegens gezondheidsre
denen weerhouden 
Op 15 februari is het de beurt aan dr 
Jan Brans over de penode 1914 tot 
45 Dit zal de laatste spreekbeurt zijn 
in het rijkgevulde leven van de heer 
Brans Walter Luyten sluit de reeks 
met een uiteenzetting over de periode 
45-76 die bij de meesten van ons 
nog vers in het geheugen ligt Datum 
22 februan 

Gezien er op elke voordracht perso
nen zullen aanwezig zijn die «de tijd 

beleefd hebben » zal de nabespreking 
telkens tot in de details kunnen 
gaan Al is deze cyclus ook georgani-
zeerd voor de jeugd universitairen en 
laatstejaars v h middelbaar onder
wijs toch hopen de organizatoren op 
een zeer talrijke opkomst van de 
« ouderen » 
Deelname in de onkosten 50 fr voor 
de cyclus of 20 fr per avond 
Parking op het nabijgelegen Sint-
Jakobsplein 

Welkom te Jette 
Zaterdag 17 februan vanaf 18 uur in 
het St-Pieterskollege J B Verbeyst-
straat Jette smakelijke pensen met 
appelmoes en boerenbrood ten voor
dele van de Vlaamse Vriendenknng 
te Jette Inkom 100 fr 

VU-raadslid vraagt en krijgt 
wachthuisjes te Niel 
Het hoofdtema van deze gemeenteraad was zeker de gemeentebegroting 
Reeds ettelijke jaren hebben de opposit ieparti jen PVV VU en CVP erop aan
gedrongen om de drie plaatselijke muziekmaatschappijen dezelfde toelage 
toe te kennen Deze maal echter werd tot een geli jkmatige betoelaging over
gegaan ni 25 000 fr per vereniging Ingeval van deelname aan een provinciaal 
toernooi ontvangt de maatschappij 10000 fr supplementair De Verenigde 
Harmonikaisten ontvangen SOOOfr 

Op voorstel van de h Michiels fraktie 
leider van de VU zullen op sommige 
plaatsen wachthuisjes voor de auto 
busreizigers geplaatst worden Hier
voor werd in de begroting een bedrag 
van 104 000 fr van de gemeente en 
50 000 fr van de staat voorzien Te 
vens werd door de h Michiels VU-
raadslid het voorstel gedaan om de 
begrotingspost voor de geboortepre 
mie te verhogen van 50 000 fr tot 

OCMW-BERCHEM 
vraagt 

Bi) het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Berchem - Antwer
pen zijn, met een wervingsre-
serve van l jaar, betrek
kingen vacant van VERPLE-
(E)G(ST)ER, VERPLEEGAS-
SISTENT(E) en ZIEKENOP-
PASSmER. 

Algemene voorwaarden: 
Leeftijd: minimum 18 jaar -
maximum 45 jaar op datum 
vanindienst t reding 
De sollicitaties vergezeld 
van een uittreksel uit het 
register der geboorteakten, 
een bewijs van Belgische na
tionaliteit, een getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag 
een door het Gemeentebe
stuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van diplo
ma, brevet of getuigschrift, 
een militiegetuigschnft voor 
de mannelijke kandidaten 
en een bewijs van voorkeur
rechten zo men deze inroept, 
moeten toekomen uiterlijk 
op 31 januari 1979 om 11 uur 
op het sekretariaat van het 
OCMW, Uitbreidingstraat 
322 2600 Berchem 

Vereiste diploma's, brevet
ten of getuigschriften: 

Verple(e)g(st)er: brevet van 
ziekenverple(e)g(st)er diplo
ma gegradueerde verple(e)g-
(st)er 

Verpleegassistent(e): brevet 
van verpleegassistent(e) 

ZiekenoppassUler: getuig
schrift van ziekenoppass(t)er 
of getuigschrift van zieken-
verzorg(st)er 

Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen wor
den Telefoon 031-30 9870 -
toestel 217 (Adv 226) 

85 000 fr In dezelfde zin deed hij een 
voorstel om de toelage voor de Bond 
van Grote er Jonge Gezinnen te ver
hogen van 3 000 fr tot 10 000 fr De h 
Michiels (VU) stelde ook voor een toe 
lage van 2 000 fr per jaar in te voeren 
voor het onderhoud van de IJzerto-
ren Verder hield de h Michiels een 
vung pleidooi voor een gelijke betoela
ging van de drie plaatselijke turnver
enigingen wat tot een geanimeerd 

gesprek leidde en een tijdelijke schor
sing van de zitting meebracht om de 
verschillende partijen de tijd te gun
nen hierover afzonderlijk te beraad
slagen 
Voor de verhoging van de geboorte-
premie werd unaniem ja gestemd 
Met de verhoging van de toelage 
voor de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen ging de BSP met akkoord 
BIJ de stemming over de toelage voor 
het onderhoud van de IJzertoren 
stemde de BSP tegen terwijl CVP en 
PVV zich ontmelden bij dit voorstel 
van de h Michiels (VU) Wat de stem 
ming betreft aangaande de turnvereni 
gingen onthield de PVV zich en BSP 
en ÖVP stemden tegen het voorstel 
van de h Michiels (VU) Zodoende 
blijft de ongelijkheid in betoelaging 
bestaan en ontvangst de Socialisti 
sche turnkring 22 220 fr de Katolieke 
turnknng 16 670 fr en de Liberale turn-
knng 11 l l O f r 

E Suykens 

Vormingscentrum L Dosfel - Vlaamse Kring - VUJO 

Reeks vormingsavonden 
te Buggenhout 

en Lebbeke 
PROGRAMMA 
1ste zondag Van de tweede scheiding der Nederlanden tot de 
Is fe wereldoorlog 
(België gesticht als Franse vazalstaat — Arm Vlaanderen — Het 
mirakel van de Vlaamse Beweging — Rol van het Liberalisme — 
Katolieke staatspartij — Opkomend socialisme — Daensisme — 
Beginnend zelfbestuundee) 

2de zondag In de vaart der volkeren Van de aktivist ische stri jd 
voor zelfbestuur tot aan de 2de wereld-oorlog 
(Aktivisme 14 18 — De frontbeweging — Vlaams-nationale partijvor-
ming — Bormsverkiezing (1928) — De grote taalwetten — De weg 
open naar federalisme (1936-1940) - Links-rechts tegenstel
lingen) 

3de zondag Van de ramp voor Vlaanderen van wereldoorlog II tot 
het Egmontpakt 
(Kollaboratie - Oost-front Repressie - Koningskwestie — 
Schoolstrijd — Herbeginnend nationalisme — Volksunie — De over 
winningen van de jaren 60 — Leuvenstnjd — PDF — Kwestie Brus
sel — Grondwetsherziening 70 — Egmont) 
4de zondag Vlaanderen naar Europa 

(Stnjd van andere volkeren zonder staat — De bevnjdende idee van 
het federalisme — Het Europa der Volkeren als veilige weg voor het 
Europa van de Geest) 
Hoe verloopt zo n zondag-voormiddag ' 
Na een kennismaking met het didaktisch matenaal volgt een inleiding 
De meeste tijd wordt echter besteed aan de bespreking waar jij dus 
een inbreng kan doen of vragen stellen of discussieren enz 
Waar? 
Deze 4 delige vormingskursus wordt op 2 plaatsen georganizeerd tel
kens s zondags voormiddag vanaf 9 u 30 
Buggenhout 28 januan en 11 februan in de zaal Rerum Novarum, 
Kerkstraat Buggenhout 
Lebbeke 4 en 18 februari in de podiumzaal van Ons Huis L Dubois-
straat Lebbeke 
Nadere informatie meer inlichtingen vervoerproblemen of wat dan 
ook je kan steeds terecht bij 
« Vlaamse Kring » 
Freddy Boeykens, Lindedreef Buggenhout 
Jef Mannaert, Maalderijstraat Buggenhout 
Marie-Louise Verrest, Verbindingstraat 11 Buggenhout (Tel 
3347 54) 

VUJO 

De Mol Johan, Brusselsesteenweg 21 Lebbeke (Tel 2137 41) 
Van Der Poten Koen, Visstraat 59 Denderbelle (Tel 02-2194930) 
Verhaegen Jef Lentepark Buggenhout 

C H A T E A U C A R A V A N 

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

Tel 031 /21 98 15 Ook 's zondags open 

& CARAVANCENTRA PVBA 
Dansen te Wilriik 
Op 3 februari dansen de Wilnjkse fla
minganten op de tonen van de « Play
mates» en wel in het Gasthof ingang 
St-Camillusstraat (naast nr 75) Eer
ste dans om 20 u 30 maar het is 
geraadzaam vroeger aanwezig te zijn 
gezien de zaal met zo groot en de 
belangstelling steeds zeer ruim is 
'nkom 100 f^ank 

Aartselaar 
op exploratie 
Op 19 januan richt de Aartselaarse 
Vlaamse Knng in de «Rodenbach» 
een filmavond in met op de affiche 
een film van R hoyaux de bekende 
journalist-globetrotter Aanvang 20 u 
Iedereen welkom 

VU-Hulshout danst..^ 
op het 8ste Volksunie-bal op zater

dag 13 januari 1979 in de parochie
zaal van Hulshout Deuren 20 u eer
ste dans 20 u 30 Orkest Kosmos 
Kwartet 

Kortnieuws 
uit Borgerhout 
Vnjdag 26 januan om 20 u 30 in zaal 
De Nieuwe Carnot jaarlijkse worsten-
broodavond Inschrijvingen op het se
kretariaat ten allerlaatste op 20 janu 
an 
Langs deze weg willen wij ons ge 
crouw lid Jos Verbergt reeds geruime 
tijd gehospitaliseerd een spoedig her
stel toewensen en wij hopen dat 1979 
voor hem en zijn naaste familieleden 
een heilvol jaar mag worden 

Berichten uit 
Merksem 
In ons verweer tegen de opdnngerige 
verfransing'ondervinden wij weinig of 
geen sympatie uit het Noorden Be
seft de Noord-Nederlander dan met 
dat de Vlaamse Beweging hem tegen 
de Belgische verfransende geest be
ve i l i g t ' Op deze en nog andere vra
gen zal de Vlaamse Knng Groemnghe 
een antwoord trachten te vinden uit 
een uiteenzetting door Raymond 
Schoen over « De Vlaamse Beweging 
bekeken vanuit Nederland >• Deze vor
mingsavond gaat door op dinsdag 
30 januan a s m lokaal Breydel Fr de 
I Arbrelaan 12 te Merksem waar alle 
belangstellenden worden verwacht 
om 20 u 15 

Sociaal toerisme 
Het in 1967 t e Brusse l o p g e r i c h t 
H o g e r Inst i tuut v o o r Soc iaa l Toe
r i sme gee f t z i jn k u r s u s s e n al leen 
in he t Frans h o e w e l he t Be lg isch 
t o e n s m e v o o r p rak t i sch 75 % 
e e n V l a a m s e aange legenhe id is 
M a a r in Belg ië h o u d t m e n daar
m e e g e e n reken ing Een ander 
t yp i sch v o o r b e e l d is he t fei t da t 
aan he t h o o f d van he t K o m m i s s a -
r iaat-generaal v o o r T o e n s m e 42 
jaar lang e e n eenta l ig F ranse 
a m b t e n a a r hee f t ges taan d ie zi jn 
m inach t ing v o o r al w a t V l a a m s 
w a s o n d e r s toe len n o c h b a n k e n 
s tak D e b e t r o k k e n e gaat thans 
m e t pens ioen Hope l i j k zal m e n 
van de ge legenhe id gebru i k ma
ken , d e z e instel l ing te spir tsen 

r 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

OCMW-
MERKSEM 
Het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Vv^elzijn, Van Aertselaer-
straat 29, Merksem, 
maakt bekend dat vol
gende betrekkmgen — 
zowel voor personen 
van het mannelijk als 
van het vrouwelijk ge
slacht — te begeven zijn 

1 afdelingschef 
1 diëtist 
Nadere inlichtingen m 
verband met de aanwer

vmgsvoorwaarden en de 
in te dienen bewijsstuk
ken en de bezoldigings
regeling zijn te bekomen 
bij het personeelsbu
reau Jaak De Boeck-
straat 3 - 11 te Merksem 

De eigenhandig geschre
ven aanvraag voor voor
noemde betrekking 
dient bij een ter post aan
getekende zending, ge
richt aan de heer Chris 
Morel Voorzitter van 
het OCMV\̂ , uiterlijk op 1 
februari 1979 toe te ko
men 
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WIJ in De b'OLK'Juriie 

„Hortus"-Gent en de 
afzet van sierteeltprodukten 
Toen in 1976 de idee werd vooropge 
zet ook in België m navolging van Ita
lië een echte vakbeurs uitsluitend 
voor sierteeltprodukten te organize-
ren dachten de meeste deelnenners 
dat de hoofdbedoeling de buiten
landse handel was 
In België telt men ongeveer 2 800 sier-
telers en een duizendtal boomkwe
kers Alleen reeds in Oost Vlaande
ren en meer bepaald in een straal van 
15 km rond Gent vindt men ± 480 
begoniakwekers ± 500 azaleakwe 
kers ± 600 kasplantenkwekers 
± 4 0 0 boomkwekers ± 6 7 0 sni|-
bloemenkwekers 
Hoewel het overgroot gedeelte van 

de produktie van deze kwekers snij
bloemen uitgezonderd een afzet 
vindt in tientallen landen uit Europa en 
zelfs overzee mag de binnenlandse 
handel zeker met worden veronacht
zaamd wel integendeel Deze binnen
landse handel enerzijds te beschou
wen als onrechtstreekse uitvoer ge 
zien de verkoop gebeurt tussen pro
ducent en exporteur anderzijds als 
toelevering aan groothandelaars in 
België is vnj belangrijk 

De verkoop van snijbloemen en pot
planten in België vertoont een welis 
waar trage stijgende curve en de 
produktie zou zeker ongelijk hebben 

De betekenis van de Europese verkiezingen 
D e fakul te i t van d e rech tsge 
leerdhe id van d e Ri jksuniver
si tei t - G e n t e n de Paul -Henn 
Spaak-s t i ch t ing nod igen uit 
to t een d e b a t a v o n d o n d e r 
d e leiding van d e g e w e z e n 
onde rvoo rz i t t e r van d e Ka
m e r van V o l k s v e r t e g e n w o o r 
d ige rs D e q u a en nnet mede 
w e r k i n g van Wi l ly D e C l e r c q 
( P V V ) W i l f n e d M a r t e n s 
( C V P ) , H u g o Sch i l tz ( V U ) en 

Kare l V a n M i e r t ( BSP) 
Z e zul len he t o n d e r w e r p 
« W a t is de be teken is van d e 
Eu ropese Ve rk i ez ingen v o o r 
de Be lg ische Pol i t ic i '?» be
hande len 

D e d e b a t a v o n d gaat d o o r 
o p maandag 22 januan 1979, 
o m 20 uur in de G r o t e A k a -
demieraadzaa l . Vo lde rs 
s t raat 9 9000 G e n t 

daar met op in te spelen Ons land 
wordt overspoeld door aanbiedingen 
uit andere produktiegebieden en voor
al de Nederlandse handel is zeer 
aktief op de Belgische markt en meer 
speciaal in Wallonië De Gentse pro
duktie heeft de jongste tijd veel veld 
verloren bij de Waalse kollegas die 
de voorkeur geven aan de aanhuisle-
venng van de planten Niet de kwali
teit zeker met de pnjs speelt in het 
nadeel van de Oostvlamingen wel de 
idee dat anderen een betere service 
geven een enorm assortiment aanbie
den en op regelmatige tijdstippen aan 
huis komen 

<• Hortus» wenst dat deze vele Waal
se kopers de weg naar de produktie-
streek bij uitstek zouden terugvinden 
Een bezoek aan «Hortus» zal hen 
zeker overtuigen van de vele mogelijk
heden inzake kwaliteit en assorti 
ment indien nog nodig maar hen 
vooral toelaten rechtstreeks kontakt 
te hebben met de vele handelaars die 
een even goede service kunnen aan
bieden als hun buitenlandse kollegas 
•< Hortus-Gent» dat in dne jaar tijd de 
draaischijf van de Belgische sierteelt-
handel IS geworden moet ook de bin
nenlandse handel kunnen stimuleren 
Welke sierplanten men ook zoekt 
men is zeker deze op «Hortus» aan
geboden te krijgen Een bezoek aan 
«Hortus » op 9 -10 of 11 februari Kon-
grespaleis in het Citadelpark loont de 
moeite 

Bijkomende inlichtingen •< Hortus» 
Internationale Jaarbeurs Gent Flora-
liapaleis 9000 Gent tel 091 22 4022 
(medegedeeld) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn — Aalst 
De R a a d v a n he t O p e n b a a r C e n t r u m voor Maa t 
schappel i jk Welzijn v a n d e S tad Aalst, heeft bij de 
ve rp legmgs- , ve rzo rg ings - e n b i j s t andsd iens t en e e n 
b e t r e k k i n g v a n DIETIST(E) openges t e ld 
De k a n d i d a t e n m o e t e n bij t e r post a a n g e t e k e n d e 
br ief w o r d e n g e s t u u r d a a n de Voorz i t te r v a n he t 
OCMW, G a s t h u i s s t r a a t 40, 9300 AALST, e n d i e n e n 
m e t de bewi j s s tukken uiterlijk op m a a n d a g 22 j anu
a r i 1979 t e r b e s t e m m i n g te zijn 
O v e r e e n k o m s t i g de b e p a l i n g e n v a n titel V v a n de 
wet tot e c o n o m i s c h e h e r o r i ë n t e r i n g v a n 04 08 1978, 
g e n a a m d ant icr is iswet , is de o p e n g e s t e l d e be t rek
k i n g toegankel i jk voor m a n n e n e n v r o u w e n tenzij 
he t u i tdrukkel i jk a n d e r s is voorz ien 
Bi jkomende in l i ch t ingen zijn op d a t a d r e s te verkr i j 
g e n op d e p e r s o n e e l s d i e n s t (tel 053-2123 93 — bin-
n e n p o s t 104) (Adv. 223) 

VU-schepenbal 

te Denderleeuw 

Op zaterdag 3 februan gaat om 21 u 
het nachtbal van VU-schepen Wil-
fried De Metsenaere door 

Het dansorkest Kees Brug en zijn 
artiesten verzorgen de avond die 
plaatsheeft m sporthal Osiris in het 
sportpark 

G R O O T - G E N T 
Verkoper van kleinmeubelen 
met bestaande klienteel zoekt 
vaste betrekking Zich wenden 
Senator O Van Ooteghem 
Oud Stnjdersstraat 29 9219 
Gentbruqge Tel 091 3072 87 

Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ooK 
medikale en anti-ailergische ma-
trasse" 

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

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

G e l e g e n h e i d s g r n f i e k : H u w e l i j k • G e 
b o o r t e . Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d en et i 
k e t t e n H o u t e n d r u k l o t t e r s - Rek lame-
k a l e n d e r s 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 9230 Melle 
tel 091-300653 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DERCRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

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

FEEST2A,.CN SALONS 
DE LANOSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schildersiraal 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaansiraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 /537039 

Dames- heren- en kinderkleding 

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 

KerkwegS 1760 Roosdaal-Slri|tem 
Tel 054/3337 56 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerii 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053/704875 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180 W/esterIo Tel 014-54 4807 

P V B A J BORREVIANS r O C K 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/41 25 89 

Wi| bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN 

D A S S T R A A T 23 
OPEN -ZATERDAG 

ZONDAG 

V O L K S U N I E 
W O M M E L G E M 
VANAF 19 U. 

VANAF 10 U. 

P 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St.-Jonsstraat 24 
9300 AALST Tel. 053-21 42.11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1 7 9 0 H E K t L G E M 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Mdandag dinsdag vr jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/66 87 40 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-69 28 74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

DROOGKÜIS WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014/31 1376 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031-8 1568 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen 

Kerkstraat 2a 8060 

ZWEVEZELE 

tel 051-61 1607 

(gaatöof ie Keiler 
2152 Wechelderzande 

Dagmenu van 12 tot 14 u 
Extra zondagmenu 
Tel 031 /120712 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11. Gooik 

054-334857 
Uw tweede thuis I 

V\/elkom 
IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31 1686Gooik 
02 532 54 81 

LokaaLwan de Volksunie 

-U ILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternal 
Tel 582 13 45 

Volksunielokaal 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10 
ST NIKLAAS 
Tel 031/76 73 44 

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

EJN BERT 
Asseste'^nweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58 8581 
Alle dag en weekbladen 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015 711549 

Industriële brood- en banketbakkeni 

en roomijs 

Wilfned BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

GROEP A 2000 
Land van Waaslaan 50, 

St.-Amandsberg - Tel 091/28.22.44 
ALLE LENINGEN 

Persoonlijke leningen -
Financieringen - Hypoteken 

Z A N H E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage pnizen 

(Adv 87) 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 425 4642 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81 8841 

pvba VAN PARIJS 

Industriepark Blok F 
9140 ZELE 

Tel 052-4441 02 
Doe-het-zelf 

Bouw- en tumcenter 

Th WILLEMS 

Schriinwerk en meubilering 

Jan de Windtstraal 57 

9300 AALST 

Tel 053 218390 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 
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Er roert wat bij het Breese 
«reserven-team»... 
In uitgesteld relais vervolgen w[\ ons 
droevig relaas omtrent de lotgevallen 
bij het Breese CVP-reserventeam 
Uitweiden over de jongste verkiezin
gen zal voor de Breeenaar misschien 
met meer nodig zijn De semi-linke 
maneuvers van de Oranjebroeders 
hebben aan de uiteindelijke uitslag 
voor het kanton v\/einig kunnen af
doen Noch Franske Vangronsveld 
als lijstduwer voor de Provincie (daar 
waar deze achtbare senator 50 km 
van Bree woont) noch nieuwkomer 
Leo Neyens (nieuwste aanwinst bin
nen de vriendenknng van Leo Tinde-
mans naar het schijnO hebben de 
positie van de Volksunie kunnen 
aantasten Er was inderdaad een 
stemmenwinst voor de provincie en 
via het speelse verloop van de appa-
rentering verloor men een zetel aan 
de PVV (die 6 % behaalde tegenover 
de 40 % van de VU) het is echter dui 
delijk dat met dit behaalde aantal de 
CVP aan haar vast quotum toe is een 
zelfde aantal als bij de vorige verkie
zingen eveneens werd verkregen 
maar dan met een lichte verschuiving 
naar de andere gemeenten van het 
kanton 

Het IS echter duidelijk dat de politiek 
die het Reserventeam heeft willen 
voeren tot mets geleid heeft Wan 
neer men als Breese kandidaat ie
mand opvist die langs politieke weg 
een persoonlijke vete wil uitvechten 
heeft men gemakkelijk een persoon 
gevonden die de kastanjes uit het 
vuur wil halen Daarbij komt dat de 
metodes die de kristen demokraten tij 
dens die dagen ontwikkelden voldoen 
de blijk gaven van een katolieke inspi
ratie gans Bree overschilderd met 
hakenkruisen leugens verspreiden en 
publiceren aan de lopende band ko
men afdragen met lijsten van afge 
huurde borden waarvan de helft 
reeds eerder door de VU zelf onder 
kontrakt werd geplaatst Het is zoveel 
als een mistroostig duiveltje wat be 
weegt in het politieke wijwatervat 

Met als klapstuk de heer A Rutten 
voormalig burgemeester van Dilsen 
en bijna ook voormalig volksvertegen
woordiger die plots uit het met kwam 
opdagen om in Bree de beker van 
minister De Backer te komen overhan 
digen aan de Breese kanariebond tij
dens een tentoonstelling in de lokalen 
van het ACV Watergate Waar haalt 
die man het i (zowel het lef als de 
beker ) Hij brak echter alle rekords 
toen hij met de voorzitter van het 
Reserventeam even kwam uitleggen 
hoe slecht «Gabnels» zijn taak in 
Brussel ten uitvoer bracht 
Zoals gezegd de resultaten liegen er 
uiteindelijk met om verlies voor de 
CVP zowel voor Kamer als Senaat en 
een persoonlijke stemmenwinst voor 
Jaak Gabnels van meer dan 4 000 
eenheden Dat zoiets zwaar op de 
maag kan liggen bewees ondermeer 
de jongste gemeenteraad waar een 
begroting van om en bij de 700 mil 
joen werd voorgedragen die afsloot 
met een batig saldo Dat wil zeggen 
dat tijdens het twee jaren Verjon 
gingsbeleid van burgemeester Ga
bnels 18 miljoen deficit van het voor 
malig CVP-bestuur is weggewerkt Re
pliek van de CVP (bij afwezigheid van 
spraakwaterval Guffens PVV) enige 
technische futiliteiten die blijkbaar wa
ren ingegeven door enige rekenknob-
bels op de provinciale diensten Dat 
daarvoor raadslid Achten zich moet 
lenen terwijl de fraktievoorzitter als 
ekonoom geen zinnig woord eruit 
bracht lijkt ons bedroevend Zeker 
als men daarbij vermeldt dat aan de 
eigenlijke beleidsopties met werd ge
raakt (het zou ook moeilijk anders 
kunnen) Klap op de vuurpijl volgde 
een week nadat het verslag van de 
gemeenteraad in «Het Belang van 
Limburg» verschenen was namens 
de Breese CVP-fraktie werd op de 
zelfde bladzijden een motie ingediend 
tegen de foutieve verslaggeving 
waarbij men met argumenten komt 
aandragen die op de eerste plaats vol

ledig gelogen zijn ofwel niet op de 
gemeenteraad werden aangehaald 
maar erna tijdens een persoonlijk 
gesprek tussen schepen van Finan
cien Jo Geebelen en raadslid Achten 
Er blijkt dus op twee jaren oppositie 
van het reserven-team weinig ge
beurd te zijn Of toch twee zittingen 
terug mocht men na het vertrek van 
dissident Truyen een nieuw raadslid 
begroeten op de gemeenteraad de 
heer Gabnels ver familie van de bur
gemeester die op deze wijze zal 
pogen de effektieven van de Oranje
broeders meer gestalte te geven Wij 
wensen hem geluk en veel devotie 
Zowel Verjonging als de Volksunie 
blijven echter de ingeslagen weg vol
gen die na twee jaren nog altijd de 
beste blijft Met 500 miljoen aan inves 
teringen voor 79 die Bree ondermeer 
aan een nieuw uitzicht gaan helpen 
(denken we maar aan de nieuwe klei 
ne Ring of de aanleg van de kollekto-
ren en nolenngen het uit te werken 
kultureel centrum ) dan vreest men 
in Bree mets voor de toekomst Dat 
de CVP-oppositie zich genoodzaakt 
ziet om tot achterbakse middelen 
over te gaan bewijst enkel hun zwak
heid en de afwezigheid van enig 
gezond politiek inzicht 1979 zal weer 
een mooi jaar worden 

Ene Eyckmans 

Vernieuwing lidkaarten en 
Wij-abonnementen 
Deze dagen zullen door de Breese 
bestuursleden de nieuwe lidkaarten 
voor 1979 worden aangeboden Aan
gezien er nog dikwijls foutieve adres
sen vermeld staan vragen wij alle 
leden deze dadelijk door te geven op 
het sekretariaat (Ernest Essers Peer-
derbaan) De leden die bij vergetel
heid hun •< WIJ "-abonnement met zou
den vernieuwd hebben vragen wij 
met aandrang dit zo vlug mogelijk via 
een der bestuursleden in orde te bren 
gen 
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Kerst- en Nieuwjaarsaktie bij Breese VU 
Zoals de traditie het wil is er voor iedere zieke in het Breese OCMW-ziekenhuis 
of kersverse jonge moeder rond de jaarwisseling vanwege de Breese VU-afde-
ling telkens een passende intentie Dit jaar togen burgemeester-volksvertegen
woordiger Jaak Gabnels schepen Jaak Dreezen gemeenteraadsleden Adriaan 
Custers en Bert Verheyen VU-voorzitter Jaak Geussens sekretaris Nest 
Essers bestuursleden Colla Thaens en Jos Goossens en voor de VUJO Mar
leen Derkomngen naar het moeder- en ziekenhuis om er de geschenkjes af te 
geven Meeste aandacht bij deze rondgang kreeg zeker superplakker Jean 
Creemers uit Opitter die ei zo na de verkiezingen uit « plakte » maar dan in allenji 
werd opgenomen voor een blinde darm-operatie Langs deze weg wensen wij 
hem een spoedig herstel en het beste voor 79 

Nieuwe aanpak van verslavingsprobleem 
in West-Vlaanderen 
De verslavingsproblematiek maakt in 
ons land het werkterrein uit van diver
se versnipperde orgamzaties Tegen 
het misbruik van alkohol tabak ge 
neesmiddelen en andere drugs wordt 
hoofdzakelijk kuratief maar toch ook 
preventief opgetreden Zo kennen wij 
het bestaan van ontwenningsklinie 
ken soberheidsorganizaties konsulta-
tiebureaus zelfhulpgroeppn informa 
tie- en dokumentatiecentra 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder 
houd 

m Vaste breedte van 280 m en 
variërend in lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst''' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/30 3701 (4 1) 

Sinds enkele tijd is men van officiële 
zijde gaan beseffen dat een koordina-
tie tussen al deze geëngageerde groe 
pen noodzakelijk is om een degelijke 
aanpak van het probleem te waarbor
gen Door de minister van Volksge
zondheid en Leefmilieu werd een uit
nodiging gencht aan een aantal dien
sten om provinciale kernen op te rich
ten 
Nu bestond er in West-Vlaanderen 
reeds sinds 1971 een samenbunde
ling van krachten op het gebied van 
de alkoholproblematiek de werk
groep Alkohohsme Deze werkgroep 
IS ontstaan op initiatief van de vier 
Westvlaamse jeugdbeschermingsko-
mitees en groepeert praktisch alle 
instanties die zich op een of andere 
wijze inlaten met alkoholproblemen 
Naar aanleiding van het initiatief van 
minister Dhoore werd deze samen
werking uitgebreid tot instanties die 
betrokken zijn bij de preventie en de 
hulpverlening betreffende andere 
drugs Deze nieuwe optie resulteerde 
in het opnchten van een vereniging 
zonder winstoogmerk die de naam 
meekreeg «Westvlaams Koordina-
fiekomitee voor alkohol- en andere 
drugproblemen • 

De doelsteltingen van de vereniging 
werden als volgt vastgelegd in de sta
tuten 
1 Koordineren van de aktiviteiten van 
personen en verenigingen m b t de 
preventie en de hulpverlening bij alko 
hol en andere drugproblemen 
2 Orgamzeren van eigen aktiviteiten 
m b t de vermelde problematiek 
3 Uitvoeren van opdrachten van der
den in de hjn van deze problematiek 
Een eerste konkrete taak zal erin 
bestaan voor mei 1979 een rapport 
klaar te maken voor de minister waar 
in enerzijds de situatie op kuratief en 
preventief gebied duidelijk wordt be 

schreven en waann anderzijds sug
gesties worden gedaan over de pno-
riteiten n Tweede taak zou enn be
staan andere voorzieningen die dage 
lijks met deze problematiek gekon 
fronteerd worden uit te nodigen tot 
meer samenwerking 
Deze mededeling is dan ook beuoeld 
als uitnodiging voor alle personen en 
diensten die met dezelfde problemen 
begaan zijn om samen te werken 
Wie geïnteresseerd is kan kontakt 
opnemen via de zetel van de vereni 
ging J Dnesens voorzitter van het 
Westvlaams Koordinatiekomitee voor 
Alkohol en Andere Drugproblemen 
Leliestraat 15 8800 Roeselare Finan 
ciele steun kan gestort worden op 
bankrek 717-0302030-47 

(medegedeeld) 

Spoedig herstel, 
Jacques! 
Ons sympatiek VU-gemeenteraadslid 
Jacques Deroose uit Kachtem is voor 
het ogenblik gedwongen inaktief Hij 
heeft zopas met sukses een operatie 
ondergaan We hopen van harte dat 
hij een rustige en deugddoende her 
stelperiode mag doormaken 
Wat rust zal hij beslist verdienen 
Want er zijn met alleen zijn gezin zijn 
drukke beroepsbezigheden en het feit 
dat hij gemeenteraadslid en VU-be 
stuurshd IS Jacques is ook aktief in de 
Kachtemse toneelvereniging als be 
stuurshd en als speler en bovendien 
een entoesiast voorzitter en lid van 
het Kachtems gemengd koor Er zijn 
dus heel wat verenigingen en mensen 
die hopen Jacques spoedig terug te 
zien 

Berichten 
uit Veurne 
Na de verkiezingen van 17-12-78 kun
nen WIJ een balans opmaken voor ons 
kanton Veurne 

Voor wat betreft de Kamer stellen wij 
een lichte achteruitgang vast Voor de 
Senaat werd er in ons kanton een 
winst geboekt Het is duidelijk dat de 
kandidatuur van burgemeester Van 
hee daarin een rol heeft gespeeld 
Burgemeester Van Hee behaalde 
4528 stemmen wat toch mag onder
lijnd worden 

De provincieraadsverkiezingen zijn 
voor ons kanton minder goed uitgeval 
len gezien onze vertegenwoordiger 
Urbain Brunoghe met werd herkozen 

Dit IS enorm spijtig maar bij de volgen
de verkiezing nemen wij die zetel 
terug 

Muz iekschoo l 

Op 13 december werd de subsidie 
voor de aankoop van de muziek
school door minister Debacker van 
Nederlandse Kuituur goedgekeurd 
Dit IS het werk van vele VU-mandata-
nssen 
Het IS dan ook schnjnend te moeten 
vaststellen dat in het verkiezingspam-
flet van de CVP te lezen stond dat de 
goedkeuring te danken is aan het 
CVP-bestuur Veurne Inderdaad ver
schillende CVP gemeenteraadsleden 
heboen destijds tegen de aankoop 
van de muziekschool gestemd Ook 
nadien hebben zij op het ministerie 
van Nederlandse Kuituur alles in het 
werk gesteld om de aangevraagde 
subsidie onmogelijk te maken Het is 
voor ons duidelijk dat voor het CVP-
bestuur Veurne de partijbelangen pri
meren op de belangen van de stad 
Veurne en haar inwoners Wie zei 
ook weer dat mensen belangrijk zijn ' 

,,Open Bejaardenwerk'' bezoekt 
Hevellandse bejaarden 
Het« Open Bejaardenwerk » in de dor
pen bezuiden leper gepeterd door de 
O C M W s van Heuvelland leper en 
Popennge en door de knstelijke en 
socialistische bejaardenbonden is 
goed gestart Een van de grote vra
gen die bij die start wordt gestld hoe 
leven onze bejaarden ' Wat zijn hun 
zorgen ' 
Daarom werd besloten eerst en voor
al een onderzoek te houden met met 
een vragenlijst zoals het dikwijls ge 
beurt maar door een bezoek bij alle 
65 + ers in drie dorpen Daarvoor wer 
den Hollebeke (123 gepensioneer
den) Nieuwkerke (314) en Reningelst 
(207) uitgekozen Samen worden er 
dus 644 mensen bezocht 
Daarvoor wordt beroep gedaan op 
een grote groep mensen Ter voorbe
reiding worden nu een vijftigtal gepen

sioneerden bezocht door Janien De-
fieuw Maneke Demeester en Jan 
Yperman medewerkers van het Op
bouwwerk Heuvelland De gegevens 
uit de eerste bezoeken worden in een 
werkgroep met medewerkers uit de 
O C M W s en de bonden besproken 
Op grond daarvan worden aktieve 
mensen uit het verenigingsleven voor
bereid voor deze bezoeken Het 
« Open Bejaardenwerk » hoopt op de
ze manier veel aanwijzingen te kun
nen vinden voor een betere werking 
door en voor bejaarden in de eerste 
plaats de bonden zelf in de O C M W s 
in de gemeentebesturen en bij 
iedereen van goede wil 
"Open Bejaardenwerk» Opbouw
werk Heuvelland Streekhuis Malegijs 
8948 Kemmel - verantwoordelijke 
Jan Yperman 
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• Tot 25 februari dageli jks 
van 14 tot 18 u heeft in het 
parochiecentrum te Mol-Sluis> 
e j n retrospektieve Jakob 
Smits plaats Deze tentoonstel
ling wordt zaterdag 27 januari 
a s om 17 u geopend Bi) deze 
opening wordt een catalogus 
voorgesteld 72 biz 7 kleuren-
en 20 wit zwart reprodukties 
bronnenmateriaal citaten een 
uitgebreide bibliografie enz In
tekenpri js 100 fr verkooppr i js 
150fr Kredietbank rekening 

Vrienden van het Jakob Smits-
museum nr 4133057001 06 

galerij 
• In het Paleis voor Schone 
Kunsten exposeren tot 18 febru 
an Claude Rutault en Marie-Jo 
Lafontaine tot 4 februari Jac
ques Lizene In de «Art Shop» 
Topor verder Pattern Painting 
en Carl Audre 

• Zaterdag 20 januari wordt 
in het gasthof Britannia (St-
Baafsplem) om 20 u de tentoon 
stell ing Schilders uit Europa ge
opend door kunstcri t icus Jan 
De Maere Arsene Ryckaert zal 
spreken over De EEG en de 
kuituur in Europa » Elke dag tot 
15 februari vanaf 10 u 

• Pater Andre Gaill iaerde 
stelt tentoon in de galerij Bra-
bo Mercatorbui ld ing Desguin-
lei 100 te Antwerpen van 9 
februari tot 4 maart as Andre 
Gail l iaerde is norbert i jn van de 
abdij te Averbode en werd ge
boren te Antwerpen op 27 de
cember 1913 hij IS een autodi-
dakt 
A Gail l iaerde publiceerde ook 
kunstboeken « Onze torens ge 
tuigen Mi jn stenen hart» 
- Bloeien nog rozen » Polder
boeket» «Voorzalen des He
mels» « Biddende Bogen ea 
Die werken i l lustreerde hij met 
honderden tekeningen telkens 
waardevolle getuigenissen van 
het merkwaardig verleden van 
onze Vlaamse volksgemeen
schap 

Big Bill Krakkebaas en 
andere suksesvogels 
Nu het opkomen van punkgroep-
jes in Vlaanderen wat is getem
perd gaat de aandacht nu weer 
naar de Leuvense rocksien waar 
namen als Boxcars Funeral 
Band Tamp Smalle Wikke en 
zelfs «Sweet Louvain» elkaar 
met de ellebogen stoten om te 
kunnen optreden Zowat alle 
voornoemden spelen van harde 
rhythm en blues naar keiharde 
Southern of rock & roll met een 
zweverige slow tussendoor Met 
elk hun Chris Spedding of Wilko 
Johnson De man die te Leuven 
alles begon en aan de top blijft is 
Armand «Big Bill» Krakkebaas 
Hijzelf startte in het groepje van 
zijn broer en nam stilaan de lei 
ding over Na een eerste singel 
op zijn Leuvens («lene me hesp 
en lene me keis>0 was iedereen 
overtuigd en genoot Big Bill en 
zijn groep de waardering in het 
Leuvense Met het verschijnen 
van de elpee werd de rest van 
Brabant en ook Vlaanderen aan
gepakt Naast Van het Groene
woud IS hij voor de festivalletjes 
en grote fuiven de gevraagde 
figuur geworden In produktie van 
Verminnens gitarist Jean-Marie 
Aerts en Paul Evrard in de Lon 
dense Matnx Studios verscheen 
dan een tweede langspeler met 
een knipoog naar « de Fonz » dan 
ook «Sit on it» getiteld Nummers 
in de lijn van vorig werk zijn 
«Fritkot blues» als afsluiter van 
de voorkant en dan het lekker 
swingende «Hot spots» ook 
«Weeping» (like a willow schrij
ven like ne stilo) en de typische 
Big Bill-rhythm & blues in «We vlie
gen d er in » op hetzelfde patroon 
verder gezet in « Go Jean-Mane » 
op de akkoordjes van «Stagger 
Lee» Aan Gene McDaniels ofte 

Bo Diddley wordt even herinnerd 
in « Rammelkar» En even met de 
grote B J Cole aan de steelgitaar 
mijmeren over de « kroegen van 
daa Met» waar t zo goed is 
Wat onverwacht en eerder com
mercieel gezien is titelsong «Sit 
on It» ertussen gegooid Een reg 
gae-disco nummertje dat onrecht 
matig de promotie op de televisie 
haalde en wellicht ook als singel 
tje zal worden geplugd maar Big 
Bill en zijn stijl geen eer aandoet i 

Noord 

Herman Brood kan je zowat ver 
gelijken met Peter (Koelewijn) en 
«de Rockets» in het begin der 
zestiger jaren Na Nederland 
boekte hij (verdiend) sukses in 
Vlaanderen met eerst een paar 
singeltjes Met zijn groep «Wild 
Romance» wist hij telkens weer 
vele volle zalen op temperatuur 
te brengen Een degelijk klank-ver
slag hiervan vinden we alvast 
terug op zijn pas verschenen 
elpee «Chacha» geheten «live» 
opgenomen in een viertal plaat
sen in Nederland Aan de gitaar 
vinden we niemand minder dan 
Dany Lademacher terug een jon
gen van bij ons die jarenlang in 
Schaarbeek woonde en zeven 
jaar terug leider van de suksesvol-
ie groep Kleptomania was Zijn 
stevig ntme is ook hier van uitzon
derlijk belang en trekt Hermans 
begeleiding goed op Een elpee 
vol dansbare nummers met 
meestal snelle nffs en punkerige 
rock vooral bedoeld voor de tie
ners 

en Zuid 

Jongens van bij ons die het van in 
den beginne met zo makkelijk heb
ben gehad zijn Arno Tjens en 

Preud'homme 75! 

Paul Couter die als «Tjens Cou-
ter» met hun T C Band ook fees
ten en fuiven onveilig maken 

Afkomstig uit Oostende en Blan 
kenberge hebben ze muzikaal 
veel gemeen met Herman Brood 
en de jongste rockklanken maar 
de invloed van de Stones in hun 
beginperiode is duidelijk te horen 

Zoals in « I can dance» «The 
Milkcow» of nog «Yeah yeah» 
Het meest Brits klinkende zit in 
het bluesy-trage «I m alright» dat 

In februari wordt een der populair 
ste Vlaamse toondichters 75 Ar
mand Preud homme Op 24 febru
ari as 1979 wordt hij door de 
Vlaamse Volkskunstbeweging en 
de Armand Preud homme-stich-
ting gevierd in de Koningin Elisa-
bethzaal te Antwerpen Medewer
kenden zijn het Vlaams Symfo-
nischi Orkestolv MichaelScheck 
met als solisten Luce Mampuys 
Yvette Ravell Leo Brant Sylvain 
Adriaenssens en Will Ferdi het 
Hasseltse a-cappella-koor, olv 
Jan Rouwet, het Angelakoor en 

de Meiklokjes uit Mechelen voor
bereid door Madeleine Jacobs 
Prezentatie door mevr Lutgard Si-
moens Het programma werd 
samengesteld door Domien Ste
vens De voorzitter van de Neder
landstalige Kultuurraad houdt de 
gelegenheidsrede 
De Roeland Uitgaven zorgen 
voor de uitgave van een Hulde 
Album Armand Preud homme 
met opname van markante wer
ken uit 350 titels Ook een specia
le langspeelplaat wordt bij deze 
gelegenheid aangeboden Twaalf 

nummers uit het Preud homme re 
pertoire worden gezongen door 
Leo Brant Yvette Ravell Jef Die 
teren Will Ferdi en Domien Ste 
vens in arrangementen van de 
Nederlander Jan Theelen De 
plaat wordt uitgegeven in norma 
Ie en m luxe album Een genum 
merd luxe-album wordt even
eens voorzien met o a de namen 
van de intekenaars 

In november 1979 wordt Willem 
De Meyer gehuldigd nav zijn 
80ste verjaardag 

ook het best aanspreekt Kortom 
een plaat vol ritme en eveneens 
zeer dansbare klanken 

Voor hen die eerder van zachte 
achtergrondmuziek en lichte jazz 
voor de late uurtjes houden is de 
elpee van de Bruggeling Yvan 
Guilini een aanrader Tien stevige 
arrangementen op hammond or
gel synthesizers bas en gitaar 
door Yvan zelf gespeeld en ge-
komponeerd in eigen produktie 
Deze «Volume 2» (IBC 4B058-
62225) mag er zijn i Sergius 

Gevleugelde dood 
Deze bestseller en thriller werd 
geschreven door de in 1942 gebo
ren half-pueblo-Indiaan Martin 
Cruz Smith Aanvankelijk verdien 
de hij zijn brood als journalist 

Tien jaar geleden begon hij verha 
len te schrijven Hij doorkruiste 
de Verenigde Staten woonde op 
verscheidene plaatsen (o a in het 
zuidwesten waar zich onderha
vig boek afspeelt) vooraleer zich 
definitief te New York te vestigen 

« Gevleugelde dood » wordt mo
menteel verfilmd en werd reeds 
vertaald in het Braziliaans het 
Fins het Spaans het Zweeds het 
Duits het Japans en thans in het 
Nederlands (door Enk Pezarro) 

Young Duran een jonge Hopi-ln-i 
diaan is hulpshernf in een India
nenreservaat in het barre woes
tijnachtig I Anzona Het verhaal 
begint met het bezoek van Young 
aan zijn stokoude vnend de medi
cijnman Abner (de wereld is klem 
want zo heet ook de joodse hoge-
pnester in het gelijknamige drama 
van Racine ) Abner maakt een 
magische zandschildenng en be
weert dat hij daarmee een eind 
aan de wereld wenst te maken 

Daags daarop treft Young zijn 
oude vriend levenloos aan bloe
dend uit vele klauwwonden 

Young slaagt er eerst met in te 
achterhalen door welk dier Abner 
werd gedood Spoedig krijgt hij 
antwoord op de vele vragen De 
schatrijke geassimileerde Navajo 
Walter Chee heeft inderdaad de 
blanke jager Hayden Paine ge

huurd om zoveel mogelijk van de 
vreselijke reuzenvleermuizen te 
vernietigen die met hele zwer
men vanuit Mexico naar Anzona 
trekken de mensen aanvallen en 
doden door hun bloed te drinken 
Chee beseft dat deze dieren zijn 
olie onderneming bedreigen des 
te meer daar de akelige vampie-
ren ook nog de builenpest ver
spreiden I 
De stnjd tegen de vliegende hon

den wordt door Paine met de mid
delen van de moderne technolo
gie aangevat Young gaat ze met 
de oude Indiaanse magie te lijf 
Het verloop van deze dubbele 
aanval op de griezelige bloeddnn-
kers IS uiteraard het spannendste 
gedeelte van deze echte thnller 
Na de mensetende haaien blijken 
thans de vampieren uit Mexico 
aan de beurt te zijn 

219 biz — zeer suggestieve bandom
slag van Niko Dresme — 335 fr 
(gebonden) Uitgeveri j Elsevier Am
sterdam/Brussel 
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Herman Thuriaux 
VORST-BRUSSEL — - De Raad van State, afdeling administratie, vierde kamer, 
gezien het verzoekschrift ingediend op 21 februari '77 door Herman Thuriaux, 
gemeenteraadslid te Vorst; 
Gehoord de opmerkingen van advokaat Roger De Brabanter, die verschijnt 
voor verzoeker; 
Overwegende dat het kollege van burgemeester en schepenen van de gemeen
te Vorst verzoeker als verkozen gemeenteraadslid bij een in het Frans gestelde 
brief van 27 december 1976 opriep voor de installatievergadering van de nieuw 
verkozen gemeenteraad op 4 januari 1977; 
Overwegende dat uit de notulen van de vergadering blijkt dat een aantal 
gemeenteraadsleden waaronder • verzoeker » de vergadering van de gemeente
raad verlaten heeft; 
Besluit de Raad van State: Worden vernietigd: de verkiezingen en de installatie 
in zitting van 4 en 11 januari 1977 van de gemeenteraad van Vorst en van de 
schepenen, genaamd... (volgen de namen van de 8 FDF-schepenen van Vorst). 
De ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden 
te zorgen voor de uitvoering van dit arrest. 
De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun 
medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht,» 

Herman Thurieux, direkteur van een 
autori jschool, is de enige VU-verko-
zene in de gemeenteraad van de 
Brussels-frankofone gemeenteraad 
van Vorst die roet strooide in het 
FDF-huishouden aldaar ; zijn hardnek
kige eenmansstrijd als Vlaamsnatio
nalist bracht niet alleen het FDF-ge-
meentebestuur in de minderheid 
maar bovendien vooral in de illegali
teit. Alle beslissingen In Vorst sinds 
januari 77 door de frankofone meer
derheid genomen, werden zopas 
door de Raad van State als nietig 
beschouwd, omdat het schepenkolle-
ge op niet-reglementaire wijze (zeg
ge en schrijven in stri jd met de taal
wetgeving) verkozen werd, en handel
de. 
Ongeloofli jk, maar waar: de Brussel
se krant « Le Soir» bracht noodge
dwongen vorige week over de politie
ke Vorst-strubbelingen een sereen 
bericht onder de t i te l : « II n'y a plus 
d'échevins a Forest.» 
Door de Vlaamse dagbladpers moet 
de betekenis van het polit iek verzet 
van Herman Thuriaux in Vorst even
wel nog ontdekt worden... 
Dit VU-gemeenteraadslid is er op uit 
om te bewijzen dat de Brusselse Vla
mingen met voldoende steun van de 
Vlaamse gemeenschap uiteindelijk 
zélf daadwerkelijk de «Brusselse 
kwestie» ten goede kunnen oplos
sen. 
Herman Thuriaux: «Als dit interview 
gepubliceerd wordt, is in Vorst een 
belangrijke gemeenteraad (dinsdag
avond) afgelopen, zonder dat de grote 
pers er enige aandacht aan schonk. 
Nochtans wordt gezegd dat de nietig
verklaring door de Raad van State 
van de verkiezing van het Vorsts sche-
penkollege, op basis van mijn commu
nautaire grieven, enig is in de Belgi
sche geschiedenis. 
Het gaat namelijk hierom: dat één fla
mingant één Brusselse Vlaming, een 
Brussels-frankofoon gemeentebe
stuur bij een arrest van de Raad van 
State (mét de tijdrovende procedure) 
kan wandelen sturen. 
Ik maak mij wel geen illuzies over die 
mooie zin In het arrest dat « de minis
ters en de administratieve overheden, 
wat hen aangaat, gehouden zijn te zor
gen voor uitvoering van het arrest» 

Schaakmat 
Wat is de voorgeschiedenis van uw 
klacht bij de Raad van State ? 
Herman Thuriaux: Vóór de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen was er in 
Vorst een meerderheid van FDF en 
Franstalige socialisten, met FDF-er Le-
paffe als burgemeester In de verkie
zingsnacht werden de elektorale cij
fers gewikt en gewogen op het ge
meentehuis, en de belangrijkste frak-
ties betoonden zonder schroom hun 
anti-FDF houding. De twee verkoze-
nen van de Vlaamse Eenheid — 
CVPér Demesmaeker en ikzelf als 
gekende Volksunie-militant — zaten 
bij de koalitie-onderhandelingen op de 
wip. 

Wij werden toen door franstalige so
cialisten, liberalen en PSC'ers bena
derd om een anti-FDF kollege aan de 
macht te brengen. 
Er werd aan de twee « flaminganten » 
van Vorst elk een aantal «ekonomi-
sche mandaten» aangeboden (ver
tegenwoordiging van de gemeente in 
de gasmaatschappij de trammaat
schappij, en dergelijke...). 
Een bijkomende voorwaarde van ons 
werd bovendien ingewilligd: bij de ver
schillende stemmingen over de begro
ting zouden wij geheel het jaar door, 
telkens een belangrijke investering ter 
sprake komt onze specifieke eisen 

wm 

procedures. Maar, wat ik nu heb kun
nen bereiken met advokaat Roger De 
Brabanter, VU-gemeenteraadslid in 
Schaarbeek (terloops: een pluimpje 
voor zijn onbaatzuchtige inzet!); wat 
wij hoe dan ook politiek bewezen heb
ben, is dat de Brusselse Vlamingen 
een machtige politieke stem kunnen 
hebben. >> 
— Velen zullen zich natuurlijk afvra
gen of uw stem, uw Vlaamse troef, 
polit iek gunstige resultaten ople
vert... 
Herman Thuriaux: «De gemeente
raadszitting van dinsdagavond, die bij 
het verschijnen van dit interview zal 
afgelopen zijn, kan ik zeer moeilijk 
voorspellen. Maar, zelfs indien het hui
dig frankofoon bewind, met een zeke
re herverdeling van de schepen-
ambten aanblijft, dan nog vind in het 
arrest van de Raad van State op onze 
klacht van verstrekkende betekenis. 
Zelfs in de dagelijkse praktijk. 
Het FDF zou kunnen bakzeil halen 
indien een aantal destijds overgelopen 
franstalige socialisten naar de politieke 
stal terugkeren, maar ik moet jammer 
genoeg melden dat het FDF politieke 
spankracht wint In Vorst door kazak-
draaierij van PL'ers (franstalige libera
len). 
Kijk, uw vraag over het nut van onze 
formele politieke oppositie, bezegeld 
met een arrest van de Raad van State, 
kan ik met genoegen beantwoorden 
omdat ik ervaar dat de frankofone 
schepenen aan den lijve ondervonden 
hebben dat zij niet langer ongebrei
deld met de skepter kunnen zwaaien. 
V/e hebben het moeten meemaken 
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moeten zulks op het gepaste ogenblik 
ook doen.» 

Metterdaad 

Herman Thuriaux is een flamingantl-
sche eenzaat in de frankofone politie
ke brij van Vorst. Maar, hij is koppig 
en bijt hardnekkig door om een stuk
je van zijn Vlaams-radikaal program
ma te verwezenlijken. Alleen krijgt 
hij, zo stellen we post-Egmont vast, 
te weinig publicitaire steun in zijn 
eenmansstri jd om het Vlaams-vijan
dig Vorsts gemeentebestuur te doen 
sneuvelen. 
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fen flamingantische eenzaat 

in de frankofonie van Vorst 
kunnen stellen, mét de politieke troef-
kaart dat wij zouden kunnen dwarslig
gen als het globale beleid onze instem
ming niet langer kon genieten. 
Bij die koalitie-onderhandelingen werd 
overigens ook nog afgesproken dat 
de Nederlandstalige sociaal-kulturele 
raad van Vorst onmiddellijk zou betoe
laagd worden door de gemeente en 
dat de Olieslagerijlaan in Vorst zou 
verlengd worden om de plaatselijke 
Vlaamse gemeenteschool uit het er
gerlijke isolement te halen (geklemd 
— nu nog! — tussen fabrieken en 
braakgronden)... 
Tijdens de installatievergadering van 
het schepenkollege liepen — zelfs tot 
volkomen verrassing van FDFér Le-
paffe, de vorige burgemeester -- ver
schillende franstalige verkozenen over 
naar de FDF-fraktie, zodat die franko
fone partij uiteindelijk een homogeen 
gemeentebestuur kon samenstellen. 
Met deze belangrijke korrektie: voor
aleer het spelletje van politieke kleur
verandering geschiedde, werd een so
cialist burgemeester In Vorst is de bur
gemeester dus in de minderheid in het 
FDF-schepenkollege... 
— Dat FDF-spelletje heeft U nu als 
lid van de numeriek onaanzienlijke 
Vlaamse opposit ie bedacht met een 
fameuze schaakmat: de Raad van 
State heeft beslist dat er uiteindelijk 
ruim één jaar in Vorst geen enkel 
schepen een wettig mandaat uitoefen
de... 

Herman Thuriaux: «Inderdaad. Ik 
kreeg een eentalig-Franse uitnodiging 
voor de installatievergadering van het 
schepenkollege, en ik heb daar op de 
gepaste wijze klacht tegen ingediend. 
Veel kollega's van mij twijfelen (enigs
zins terecht) aan het nut van die admi
nistratief lang-aanslepende klachten

hoe in onze gemeente Vorst straat
naamborden werden aangebracht 
met nederlandstalige benamingen «in 
kleine lettertjes »... Het stereotiep argu
ment op onze interpellaties omtrent de 
tweetaligheid was steeds dat in Vorst 
slechts 5 ten honderd Vlamingen 
woonachtig zijn. Het schepenkollege 
van Vorst weet nu maar al te goed 
hoe zwaar een Vlaamse stem in een 
Brussels gemeentebestuur kan klin
ken... met echo's tot bij de Raad van 
State!» 

Op basis van uw ervaringen ; hoe kun
nen de Brusselse Vlamingen hun 
stem politiek te gelde maken ? 
Herman Thuriaux: «Wij moeten op 
onze eis blijven de nadruk leggen om 
alle zogenaamde persoonsgebonden 
materies in eigen handen te beheren 
voor de Vlaamse gemeenschap in 
elke Brusselse gemeente. Bovendien 
moet hieraan een financiële armslag 
(de 20 procent als minimum, voorzien 
in het fameuze Egmontpakt) gekop
peld worden. 

De Brusselse kwestie moet volgens 
mij door de Brusselse Vlamingen 
allereerst zelf een begin van oplossing 
krijgen: diegenen die ter plaatse veld
werk verrichten of er op uit zijn om 
nog meer (politieke) mogelijkheden te 
verwerven, moeten het sein op groen 
krijgen. Ik denk hierbij aan het staats-
sekretariaat voor Nederlandse Kultuur 
en Brusselse Sociale Zaken (kabinet-
Anciaux), aan de Nederlandse kommis
sie voor Brussel (NCO, aan de Vlaam
se politieke mandatarissen vooral in 
de Brusselse gemeenten, of in de 
agglomeratieraad. 
De Vlaamse mandatarissen in Brus
sel moeten de kans krijgen om goede 
politieke troeven uit te spelen, maar zij 

Het historisch arrest van Herman 
Thuriaux dat hij bij de Raad van 
State kon bekomen — met monniken-
geduld — kreeg niet die echo in 
Vlaanderen die wel nog blijft nazinde
ren omtrent de bi jvoorbeeld schijnpa-
riteit in de Brusselse agglomeratie-
raad. 

Overigens maakte Herman Thuriaux 
in de Brusselse politieke annalen 
ook nog geschiedenis met zijn weige
ring om de toetreding van het ge
meentebestuur van Vorst tot de 
« Franstalige Kulturele Interkommu-
nale » goed te keuren, waarbij hij van 
de vice-goeverneur van Brabant 
mocht vernemen dat ook die beslis
sing van de frankofone meerderheid 
naar aanleiding van zijn klacht werd 
geschorst Maar, dat Vlaamse vech
ten in de frontl inies blijft nog dikwij ls 
onderwaardeerd. Zo moeten de Brus
selse Vlamingen met spijt vaststel
len. 

(hugo de schuyteneer) 

Bij het ter perse gaan vernemen we 
dat het FDF in Vorst de meerderheid 
in de gemeenteraad door overlopers 
kan behouden. 

WIJ 16 
MENSEN VAN BIJ ONS 

18 JANUARI 1979 


