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nog het einde von de week? 
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Op de acht middenbladzijden brengt „WIJ" deze week een moment-opname van het Konmkrijk. 

Over Boudewijn en Happart natuurlijk, maar ook 

de milieuhinder en de atoomraketten. 

Over twee maten en gewichten. 

Het geld dat over de balk 

wordt gegooid en de noodzaak 

om Vlaamse centen in Vlaamse handen 

te houden. 

Dit speciale katern gaat naar een half miljoen 

Vlaamse gezinnen. Vanaf bIz. 9 
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terne spanningen. En nog waren we 
niet bereid te onderzoeken. Bewerin
gen deden het nog en zo sukkelden 
we dan over 1976 en 1977 naar 1978. 

Het waarom terzijde, doch het waar
heen van die tienduizenden kiezers die 
hun waardering voor de V U zo niet 
meer zagen zitten. De VU verloor in 
zesentwintig kantons meer dan haar 
gemiddelde, van 4,60 % tot 10,0 %. In 
acht kantons ervan boekte de CVP-
staat een niet noemenswaardige winst 
en in dertien ervan verloor ze zelfs 
meer dan haar gemiddelde. De PVV 
daarentegen noteerde, met uitzonde
ring van Aalst, hier een winst van 3 %, 
meer dan de uitslag van het Vlaams 
Blok. We zien slechts globale, wit-
zwart beelden en als gemeenten — 
ook in het epicentrum van de orkaan 
— standhielden, dan roept dit bij ons 
zelfs geen vragen op. En indien toch 
een CVP-staat, zou de VU hiertegen 
niet beter een bolwerk stellen dan een 
pool van eigengereidheid. Sans rancu
ne, we ploegen verder 

S.D.B., Düsseldorf. 

SPLITSING 
JUSTITIE 

Terecht heeft de voorzitter van d e : 
CVP-Jongeren, de h. Van Rompuy, ge--
pleit voor de splitsing van de staatsfi-
nanciën. Om onbegrijpelijke redenen 
blijft het ministerie van Justitie steeds 
unitair. Betreft het hier wellicht een er-^ 
fenis van «Egmont-zaliger»? 

Vic Anciaux heeft sedert enige dagen' 
stelling genomen voor de splitsing. Na 
de incidenten in de Voer was dit, m.i., 
een normale reaktie. 

Een splitsing van Justitie kan wellicht 
ook een oplossing bieden voor de am
nestie. De Walen kunnen dan met hun 
kollaborateurs en «hun» Degrelle doen 
wat zij willen. De Vlamingen kunnen de 
gevolgen van de repressie en epuratie 
dan oplossen zoals zij het wilten. . ; 

De splitsing van het ministerie van Jus-» 
titie IS juridisch en politiek volledig ver-> 
antwoord en dringt zich op • 
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WATERDRAGERS 

Op zaterdagnamiddag 15 december 
om 15 u. as. organizeert het Egmont-
komitee in het Koninklijk Cirkus te 
Brussel een Vlaamse Strijddag. Het is 
lang geleden dat we nog een geluid 
hoorden uit dat kamp. 

Veel anti-Egmonters was het er enkel 
maar om te doen de V U zoveel moge
lijk schade toe te brengen en voor de 
rest trokken zij zich als verdoken unita-
rlsten van de Vlaamse Beweging niets 
aan. Waar blijven nu de vlijmscherpe 
perskommentaren op de Waals-Belgi
sche regering van ex-revolutionair Wil-
fried Martens? Waar blijven nu de 
70.000 handtekeningen, de betogin
gen, enz, enz?... 

Nu komt enkel maar de «militante vleu
gel» van de Vlaamse Beweging op 
straat. Bij iedere demokratische beto
ging wordt hen nu ook al dit grondwet
telijk recht ontzegd en komen zij tel
kens in aanraking met het repressieap
paraat van de nog altijd unitaire staat 
België. 

Waar waren de heren De Ridder, De 
Bondt, Verroken, Ruys, De Witte, 
Daels en Co op zondag 21 oktober? 
Zeker niet in de Voer waar zij moesten 
zijn om de demokratische rechten van 
het Vlaamse volk met man en macht te 
verdedigen. 

Het is daarom de plicht van alle 
Vlaams-radikalen (ongeacht waar zij 
zich bevinden) om op 15 december 
aanwezig te zijn op de zogenaamde 
«Strijddag» van het Egmontkomitee en 
de zaken daar eens klaar en duidelijk 
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te stellen en de waterdragers van de 
CVP te ontmaskeren. 

L Hove 

TWEE MATEN EN 
TWEE GEWICHTEN 

De politie van de gemeente Asse hield 
een stiptheidsaktie die door A C O D en 
C C O D erkend werd. Ik zal de laatste 
zijn om die aktie af te keuren. Als de 
politie van Asse denkt dat zij tot een 
aktie moet overgaan, dan zal dit wel 
gegrond zijn. Niemand gaat voor eigen 
plezier staken of aktie voeren. Een arti
kel in de krant schrijft: «Reeds drie jaar 
vraagt de politie...» Inderdaad, na drie 
jaar vragen begint het op de zenuwen 
te werken. 

Behoort de politie van Asse tot het ge
meentepersoneel? Wis en zeker. Haar 
aanvaarding, haar benoeming en haar 
bezoldiging gebeurt integraal door de 
gemeente Asse. 

Vraag: Waarom hebben A C O D en 
CCOD geen aktie uitgeroepen voor al 
het personeel van de gemeente Asse ' ' 
Antwoord: Omdat de politie van Asse 
een speciaal korps is binnen de ge
meente en de eisen van de politie van 
Asse specifiek zijn, en niets met de an
dere diensten te zien hebben. 

Toen, enkele tijd geleden de treinbe
stuurders overgingen tot een stipt
heidsaktie werd door A C O D en 
C C O D «korporatisme» geschreeuwd 
en geschreven. Nochtans zijn de 
treinbestuurders een speciaal korps 
binnen de NMBS en waren de eisen 
van de treinbestuurders specifiek, en 
hadden mets met de andere diensten 
te maken. 

Mag ik daaruit besluiten dat met de ze
gen van A C O D en C C O D alles mag? 
Zijzelf kennen het woord korporatis
me niet. Zonder de zegen van de syn-
dikaten word je geëxcommuniceerd, 
dan werken de syndikaten samen met 
de werkgever om met alle middelen de 
aktie te breken. De syndikaten zijn er 
door de arbeiders. Zijn zij er nog voor? 

J.D., Marke. 

ONDERZOEKEN 
EN VOORTDOEN 

«Zolang Vlaanderen zich laat biologe
ren door de sfinks van de Tweeker-
kenstraat, zal het niet uit de woestijn 
geraken!», las ik als slot van «Het niet-
probleem Komen» («Wij», 15 novem
ber 79). 

Ligt het dan werkelijk na 150 jaar Bel
gië alleen aan die sfinksen dat Vlaan
deren nog steeds aan de deur te klop
pen staat? Staren we ons niet blind op 
de CVP-staat op zoek naar een schul
dige voor onze teleurstelling en schijn
bare machteloosheid? 

Als met de verkiezing in 1971 de eer
ste sporen van «verzadiging» zich 
toonden, werden de registers gestemd 
op de ruk naar 750.000 kiezers. Dit be
oordelen als een fata morgana werd 
toen met de linkerhand weggewuifd. 

Men leefde nog in de ban van het 
Vlaams-Nationaal karakter van de re
volutie in Leuven en in het vaste geloof 
de partij van de jongeren en van de 
toekomst te zijn, zonder eenmaal hier

voor een onderzoek of bewijs te bren
gen. De verkiezingsuitslagen, de ons 
door de staat kosteloos geleverde opi
niepeilingen bleven ongewaardeerd. 

De uitslag in 1974 bracht dan de eerste 
tekenen van ontmoediging en van in-

VILLA TE HUUR - nieuwbouw te 
ERPS-KWERPS, Vilvoordebaan 
16. Oppervlakte 14,46 a. 

Grote hal, living m. o.h., 2 slaapka
mers, 1 badkamer, ruime garage 
voor 2 wagens, waskelder, cv . 
Zich wenden: POELS, 
Klapstr. 16, Erps-Kwerps. 
17.000 fr./m. Tel. 759.60.24. 

lepel & vork 
FRITUUR-EETHUIS 

INGRIO 
Olenseweg 41, Westerio 

(Voortkapel), tel. 014-21.36.96 

Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's. 
Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 
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. , ^_ - „ Cafe VU lokaal 
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Dorpsplein. Heusden-Limburg 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naes-
sens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 
9230 Melle. 
Tel 091-30.06.53. 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-213533 

Dr. Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36.5654 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81.88.41 

Feestzalen 
H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6. Lier 
Tel. 031-aai 5.68 

Restaurant Pa lmhof 
— tafelhouder — 
Specialiteit gerookte vis. 
Schoolstraat 52, 
Kapelle-op-den-Bos. 
Tel. 015/71.19.40. 
Feestbespreking op maandag, 
dinsdag en donderdag van 19 
tot 21 u. Woensdag gesloten. 

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Café-restaurant 
S C H U T T E R S H O F 

Dorpstraat 10, 
2922 RAMSDONK. 

Tel.: 015-71.15.49. 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café, restaurant, speeltuin, ter
ras. 
Woensdag en donderdag ge
sloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15u 
Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags. Tel. 053-66.87.40. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11, Gooik 
Tel 054-33.48.57 

Uw tweede thuisi 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052-21.16.06. 
Algemene voeding, wijnen, likeu
ren. Rechtstreeks invoer Duitse 
en Franse wijnen. 

i o f tctt C'cnljoorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D ó o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 
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Mevrouw binnen-en-buiten 
PW-senator Alice Bernaerts dreigt in 
de petite histoire van ons Koninkrijk ge
boekstaafd te zullen blijven onder de 
bijnaam Mevrouw Binnen-en-Buiten. Bij 
de vorige verkiezingen diende de P W 
— net als de Volksunie trouwens — in 
het Waals-Brabantse arrondissement 
Nijvel een lijst in. De kans zit er immers 
altijd in dat, zelfs indien die lijst slechts 
een handjevol stemmen haalt, de lijst
aanvoerder toch verkozen wordt door 
het grillig spel van de apparentering 
binnen de provincie Brabant. Mevrouw 
Bernaerts had geluk: ze kwam in een se
naatszetel terecht. Krachtens de wet 
moet ze, als senator voor het Waalse 
Nijvel, eveneens zetelen in de Franse 
Kultuurraad. Maar deze Raad schoof de 
wet netjes opzij en mevrouw Bernaerts 
mag er niet binnen. Dat is dus mevrouw 
Buiten. 
Bij de vorming van de regering-Martens 
werd, om het FDF ter wille te zijn, over
eengekomen dat de FDF-parlementsle-
den Mathieu en Clerfayt in de Brusselse 
Gewestraad mogen zetelen te voorlopi-
gen titel. (In België duurt het voorlopige 
doorgaans even lang als het definitie
ve). Ze horen er niet thuis, want ze wo
nen buiten Brussel, in dat deel van 
Vlaams-Brabant dat de FDF-ers be
schouwen als het wingewest van hun 
plus grand Bruxelles. De CVP-er Linde-
mans heeft daar in de Senaatskommis
sie voor de Staatshervorming een stokje 
voor willen steken en diende een amen

dement in om Mathieu en Clerfayt er uit 
te zetten. De Vlaamse meerderheid in de 
kommissie bleek dit amendement te wil
len stemmen. Zo geraakte de kommissie 
geblokkeerd: Martens moest aan het 
werk om zijn regering en zijn staatsher
vorming te redden. Hij riep de partij
voorzitters van de meerderheid bijeen, 
inclusief Tindemans. 
Ze vonden een toverformule: Mathieu 
en Clerfayt zouden mogen blijven zete
len, als ook mevrouw Buiten binnen 
mocht. Zo werd beslist: de Nijvelse sena
tor zou voortaan tot de Brusselse Ge
westraad toegelaten worden. En toen 
lekte de lamp: er bleek immers dat me
vrouw Bernaerts reeds vroeger naar die 
Gewestraad uitgenodigd werd. Maar ze 
bleef er tot nog toe — ditmaal vrijwillig 
— buiten. 
Wij zouden niet zo lang blijven stilstaan 
bij mevrouw Binnen-en-Buiten, ware het 
niet dat zij voortreffelijk twee konstan-
ten in het Belgische politieke spel be
licht: de vaudeville en het boerenbe
drog. Vaudeville? De wereld zit einde 
van de zeventiger jaren boordevol met 
onheilspellende waarschuwingssigna
len: de krankzinnige bewapeningswed
loop, de vlam in de Islamietische pan, de 
nog toenemende ekonomische krisis. 
Maar ons politiek personeel wordt be
ziggehouden met mevrouw Binnen-en-
Buiten binnen te halen waar ze niet 
thuishoort en buiten te houden waar ze 
zou moeten zijn. Boerenbedrog? De 

Tweekerkenstraat geraakt stilletjesaan 
bedolven onder de forse Vlaamse ver
klaringen en manifesten van toespra
ken en ontwerpen uit het CVP-hoofd-
kwartier. Maar als puntje bij paaltje 
komt, worden de FDF-ers van buiten 
Brussel binnengehaald, terwijl de Vla
mingen van buiten Brussel ook netjes 
buiten moeten blijven. 
Was er deze week geen zinniger onder
werp om over te schrijven? Wellicht wel. 
Maar wie een binnenlandse kroniek 
verzorgt, stoot in ieder geval en om de 
haverklap op boerenbedrog en vaude
ville. Zodus... 
Mevrouw Binnen-en-Buiten kan wel
licht, tijdens een dood moment in een 
vergadering van de Brusselse Gewest
raad, het recente nummer van de «Fi
nancial Times», die drie bladzijden aan 
België wijdde, eens doornemen. Ze zal er 
een paar kurkdroge en flegmatieke 
Britse citaten in vinden, die het onthou
den waard zijn. 
Zo bij voorbeeld: «De Belgische kiezer 
zal er wellicht toe gebracht worden, vast 
te stellen dat het met de politici zo onge
veer gesteld is als met de politieman
nen: hoe meer er zijn om de vrijheid te 
verdedigen, hoe minder vrijheid er te 
verdedigen valt». 
Of nog: «Gedurende acht maanden is de 
heer Martens er in geslaagd aan te to
nen dat hij gedurende acht maanden 
aan het bewind is, maar dat is alles». 

tvo 

STAATSBANK ...de drieledige CVP-ijver 
In de openbare kredietinstellin
gen, in de banksektor en in tal 
van Industriële sektoren wordt 
hoegenaamd niet gewacht op 
een «vernieuwd België». Dat Is 
haast vanzelfsprekend, maar het 
wordt wel meteen politiek beden

kelijk als ook de overheid mee 
een rol speelt in nieuwe commer
ciële strukturen; vooral als dan 
bovendien In de ekonomische 
sektor hervoringen op gang ge
bracht worden die regelrecht in
gaan tegen de voorgenomen her-

12% minder 
belastingen 
door 
zelfbestuur 

Vlaams 
geld in 
Vlaamse 
imnden 

VOLKSUNIE 

indeling van de polit ieke struktu
ren in dit land. 
De plannen voor een staatsbank 
(het omvormen van de ASLK-
spaarkas tot een heuse bank) 
zijn zo 'n voorbeeld van hypo-
kriete houding die de belangrijk
ste regeringsparti j, de CVP, aan
neemt. 

In straffe toespraken heeft onder 
meer de CVP-voorzitter betoogd 
dat dit land dient hervormd te wor
den op basis van de tweeledig
heid. Wat gebeurt er inmiddels? 
De minister van Financiën, Gaston 
Geens, werkt reeds enkele maan
den in stilte aan de oprichting van 
een staatsbank die perfekt driele
dig zal uitgebouwd worden. Niet 
alleen hebben de CVP'ers daar 
weet van, maar zij steunen de mi
nisteriële ijver in die zin. 

Hypokriet 
Het zijn de CVP'ers die momen
teel de drieledige staatsbank op 
een blaadje serveren aan hun 
Waalse socialistische regerings
partner. Merkwaardig is hierbij 
vooral dat in de regeringsverkla
ring van de huidige regering-Mar
tens met geen wordt werd gerept 
over een overheidsbank... 

Maar in de ontworpen program
mawet (of versoberingswet) duikt 
het commercieel projekt onver
wacht terug op onder hoofdstuk 
10: «de invoering van de bank-
funktie wordt voorzien in de open
bare sektor«. Wie zoekt naar de 
motivering voor zo 'n staatsbank 
moet vaststellen dat de promotors 
geen «konceptuele visie» hebben, 
en zelfs nog geen goede bruikba
re struktuur voorhanden hebben... 
Vooral dient de vraag beantwoord 
te worden of Vlaanderen nu echt 
wel dringend behoefte heeft aan 
zo 'n publieke bank?... 

Het heeft — in vergelijking met bij
voorbeeld Nederland — er veel 
van weg dat de staatsbank af ge
haspeld wordt op een bedenkelijk 
kruideniersniveau. Het bankont-
werp bevat tal van technische la
cunes en onvolkomenheden en 
we moeten tot de slotsom komen 
dat de staatsbank een middel 
moet zijn om de politizering van de 
openbare kredietsektor verder 
door te voeren, en nog maar eens 
middeltje bij uitstek te scheppen 
om op een gemakkelijke wijze 
(Vlaams) spaar- en gemeen
schapsgeld over te hevelen naar 
bodemloze Waalse projekten... 
De staatsbank is zo maar één 

voorbeeld van de hypokriete poli
tiek die CVP-ministers voeren. Als 
de drieledige uitbouw van deze 
bank tot een goed einde wordt ge
bracht, dan staan nog andere fi
nanciële pijlers te wachten, zoals 
het Gemeentekrediet, en de 
NMKN (krediet aan de nijverheid)! 

Inmiddels wordt ook langzaam 
maar zeker de drieledigheid een 
feit in de energiesektor; in niet 
minder dan 8 machtige instellin
gen. De CVP-ministers doen, daar
in gesteund door hun partij, net 
het tegendeel van wat in flamin-
gantische toespraken wordt bele
den, (hds) 

vanaf 29 november 1979 

Uw seld brengt 
méér op bij de NMKN 

tot 

+030% 
Kasbons op 1 jaar (-1- 0,25%) 8,00% 
Groeibons op 3 jaar (+ 0,50%) 9,25% 
Groeibons op 5 jaar (+ 0,50%) 10,00% 
Kasbons op 10 jaar (+ 0,50%) 10,50% 

(uitgegeven tegen 97.7 
Kapitalisatiebons (+ 0,50%) 10,; 
Depositoreiceningen: 
van 0,25% tot 1 % verhoging 
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Maneschijn 

Zaterdagavond heeft eerste-
minister W. Martens een toe
spraak gehouden voor radio en 
televisie. Aangekondigd ais 
een donderspeech waarin eens 
definitief de puntjes op de i 
zouden gezet worden, is het 
evenwel niet meer geworden 
dan een flauwe en overbodige 
mededeling over de kommu-
nautaire en ekonomische toe
stand van het land. Een afkook
sel van de recente regerings
verklaring voor het Parlement. 
Eén zinsnede leek ons het ont
houden waard. In tegenstell ing 
tot wat gezegd en geschreven 
wordt, is het volgens de pre

mier binnen de regeringsploeg 
allemaal rozengeur en mane
schijn. 
Wij akteren dus dat er tussen 
W. Martens en zijn Vlaamse 
kollega's enerzijds en het F.D.F, 
anderzijds geen vuiltje aan de 
lucht is. 

Komplotten... 
Voorzitter L Tindemans heeft 
nog maar eens een komplot te
gen zijn persoon ontdekt. 
Tijdens een C.V.P.-kongres te 
Hasselt onthulde hij heel ge
heimzinnig een systematische 
hetze tegen hemzelf en zijn par
tij vanwege neo-marxistische 
groepen die betrokken waren 

bij de studentenrevolte van 
1968. 
Gelukkig is, aldus de voorzitter, 
hun poging om de parlementai
re demokratie te ondergraven 
mislukt. Nu hebben we evenwel 
hun geschut gericht op de 
C.V.P. Hij kondigde aan dit te 
zullen staven met data, namen 
en plaatsen van geheime verga
deringen. 

en slechte 
geesten 
Het is niet de eerste maal dat 
de C.V.P.-voorzitter zich om
ringd voelt door samenzweer
ders en slechte geesten. Nog 
recent, bij de val van de rege

ring Tindemans II, beschuldig
de hij de journalisten ervan sa
men met ministers van zijn re
gering gekomplotteerd te heb
ben tegen zijn persoon. 
Ook toen dreigde hij met een 
sluitende bewijsvoering. Nooit 
iets van bemerkt! 

Steeds welkom! 
Elke steun die de Volksunie 
verkrijgt, is steeds welkom, ze
ker wanneer deze komt uit een 
totaal onverwachte hoek. 
Aldus schrijft F.D.F.-senator La-
gasse in «Le Soir» van 27 dezer 
dat hij de huidige stellingname 
van de Volksunie inzake Brus
sel volkomen begr i jpt Immers, 
aldus de senator, reeds in 1970 

bij de grondwetsherziening zet
te deze partij zich af tegen de 
geli jkwaardigheid van de drie 
gewesten. Kamerlid F. Baert 
diende toen een amendement 
in om duideli jk een ondersc
heid in te schri jven tussen het 
Vlaams en Waals gewest en het 
Brussels hoofdstedeiik gewest. 
Datzelfde begrip kan F.D.F.-er 
Lagasse niet opbrengen voor 
de andere Vlaamse partijen. Zi j 
pleitten in 1970 voor de gelijk
waardigheid, en zetten zich bij 
monde van Van Elslande af te
gen het amendement van F. 
Baert. 

Geen grenzen 
De Senaatskommissie voor de 
staatshervorming is samenge
steld uit 21 senatoren, waarvan 
11 Vlamingen en 10 Franstali-
gen. 
Het F.D.F, neemt dit niet langer 
en eist dat ook deze kommissie 
zoals de andere, 22 leden zou 
tellen. 
Deze 22ste zetel zou dan uiter
aard — hoe kan het anders — 
toekomen aan de F.D.F.-sena
tor. De dolheid van de Brussel
se frankofonen bli jkt dus hele
maal geen grenzen te hebben. 
Maar ja, in 1970 heeft de C.V.P. 
de Vlaamse meerderheid in het 
Parlement en in de regering 
verkwanseld. Het F.D.F, mag 
dus terecht verwachten dat 
deze partij ook dit laatste stuk
je Vlaamse overwicht zal pri js
geven. 

Amnestie 

Prof. Derine heeft nog maar 
eens een «laatste» oproep voor 
amnestie gepubliceerd. 
Bij de tot standkoming van 
deze regering werd immers met, 
geen woord d^rern-'Óv'éY''^ffi^° 
nestie. De vele VLNVrtrgêïi' hfiH-*^ 
over worden prachtig ontwe
ken met verwijzigingen naar mi
nisteriële komitees en dergeli j
ke, die niet eens opgericht zijn. 
Erger nog, t i jdens de vorige re
gering werden onder impuls 
van de Volksunie de navorde
ringen bij «incivieken» en kin
deren van «incivieken» stop ge
zet. Minister Geens heeft het 
evenwel nuttig geoordeeld op
nieuw te starten met deze na
vorderingen. 

Adhemat is gestorven 
Adhemar Vanderlinden is vorige week gestorven. Verleden zaterdag begraven te 
Mechelen, waar hij woonde. Bijna 72 jaar, van december 1907. 
Zijn naam zegt je niets? Dat kan best: Adhemar was de bescheidenheid zelf, de nede
rigste onder de nederigen. 
Wij hadden het zien aankomen. Een kwarteeuw lang kon je je klok gelijkzetten op de 
regelmaat waarmee hij kwam werken. Nooit eens weg, nooit eens afwezig. Enkele 
maanden geleden was hij — voor het eerst sinds we hem kennen — een tijdje ziek. 
Hij kwam weer, maar vond de oude plooi niet terug. Een paar maanden lag hij in het 
hospitaal Af en toe reden een stelletje mensen van hier op bezoek bij hem. Als ze te
rugkwamen hoorden we het wel: we zullen Adhemar niet meer terugzien. 
Zijn levensloop ? Zijn titels en verdiensten in de Vlaamse strijd? De grote feiten uit zijn 
loopbaan? 
Het kan niet bondiger en beknopter: hij is een kwarteeuw lang de magazijnier, de klus
jesman, de duivel-doet-al, de sjouwer op het Volksunie-sekretariaat geweest Vanaf 
de eerste dag. Dat was 21 november 1954. Die dag ging op de Brusselse Grote 
Markt, in de bovenzaal van St-Michiel, de eerste vergadering van de pas gestichte 
Volksunie door Er werd een oproep gedaan voor vrijwilligers. Adhemar stond recht 
en meldde zich aan. Gewoonweg, zonder omhaal of kommentaar: ik. 
Hij werkte toen nog. Gedurende de eerste tien jaar van de VU is hij iedere avond — je 
kon er je klok op regelen — naar het sekretariaat gekomen. Er wordt wel eens ge
zegd dat in die tijd Van der Eist en Jorissen de VU gemaakt hebben. Dat is juist Maar 
ze zouden dat nooit gekund hebben zonder madammeke Peeters. En zonder Adhe
mar. 
Zijn rijk was dat van touw en inpakpapier, van adresklevers en affiches. In het kwart
eeuw dat hij bij ons was, moeten ettelijke miljoenen zendingen door zijn handen ge
gaan zijn. 
Woordkarig als geen een, in het extroverte politieke milieu de enige zwijger 's Mid
dags een haastige boterham, een blik in de krant en dan terug naar zijn werk en zijn 

rijk. In de kelder Of in een duister kantoortje. Hij was tevreden met alles, de omgeving 
telde niet mee, hij bleef gekoncentreerd op zijn werk. De jonge sekretaressen keken 
soms toe als hij met zijn ouder en strammer wordende vingers, nog viermaal sneller 
dan zijzelf een zending pamfletten onder omslag bracht Dat was zijn trots: hij was 
oud geworden, gepensioneerd. Maar hij werkte er nog altijd een half dozijn, die vier 
dozijn jaren jonger waren dan hij onder tafel Gratis en voor niets. Voor Vlaanderen. 
Maar dat zou hij nooit gezegd hebben: hij hield niet van woorden, zeker niet van grote. 
Hij is aan het Oostfront geweest destijds, bij de allereersten. Hij sprak er zelden over 
Wellicht heeft hij toen net hetzelfde gedaan als op die novemberavond in 1954. Ie
mand moet op een vergadering een oproep gedaan hebben voor vrijwilligers. Hij is 
waarschijnlijk rechtgestaan en heeft gezegd: ik. Hij is ver geweest, tot over de Kauka-
sus. Zijn ogen hebben de Kirgiezensteppe gezien en zijn voeten hebben gewaad 
door het lauwe water van de Terek. Op de drempel van Azië. Je kon het hem niet aan
zien. 
Voor de rest wisten we weinig van hem. Hijzelf, dat vond hij geen onderwerp voor 
een gesprek. En hij sprak voor de rest al zo weinig. 
Gelijk Adhemar worden ze vandaag nog zelden gebakken. Hij kwam uit een tijd toen 
al de dingen nog op hun plaats stonden. En de mensen hun eigen plaats nog kenden. 
De zijne was achteraan. Zo vond hij 
De pas overleden dichter René Verbeeck heeft zeker niet aan Adhemar gedacht toen 
hij het gedicht schreef dat begint met «Vlaanderen, ook de stillen werken aan w. 
Want, had hij Adhemar gekend, dan zou hij gezegd hebben: «Vlaanderen, ook en 
vooral de stillen werken aan u...» 

dio Genes 
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De frank op zijn kant 
Tot nog toe zijn we op het randje af 
aan een devaluatie van de Belgische 
frank ontsnapt. Maar in het buitenland 
wordt nog onophoudend gekeken naar 
de ernst waarmee de 
versoberingspiannen van de regering 
worden uitgevoerd en effekt boeken. 
Zopas nog, vorige maandag, kregen we 
een striemend artikel in de invloedrijke 
Londense krant «Financial Times». 
Vooral de stroom staatsuitgaven wordt 
gelaakt als een kankergezwel. De 
konklusie is dat de betalingsbalans 
wat gezonder dient gemaakt te worden 
wil het vertrouwen in de Belgische 
frank hersteld worden. 

Dezer dagen krijgen we ook nog een be
langwekkend rap»port op onze neus van de 
Europese OESO (Organizatie voor Ekono-
mische Samenwerking en Ontwikkeling). 
In dit jaarrapport over de Belgische ekono-
mle wordt, zij het in zalvende bewoordin
gen, gewezen op de zere plekken van ons 
staatshuishouden. 

Aan de redaktle van dit gezaghebbend do-
kunnent is een harde konfrontatie omtrent 
het lot van de frank voorafgegaan. 

Het OESO-rapport schetst niet meteen 
een zeer sombere toekomst voor de Belgi
sche ekonomie, maar koppelt daar dan de 
strenge voorwaarde aan vast dat dringend 
maatregelen nodig zijn die onvermijdelijk 
pijn zullen doen; wil de overheid tenminste 
een nog groter kwaad vermijden. 

Cecil De Strycker 

Er is allereerst de bittere OESO-voorspel-
ling dat ons land volgend jaar relatief ge
zien het hoogste werlktozencijfer zal beha
len van de Europese genrieenschap... 

Op basis van talrijke irKükaties wordt ook 
gevreesd voor een sterk toenemende in
flatie: 7 t h . zou de meest optimitlsche ra
ming zijn, maar andere berekeningen mel
den opnieuw een tweecijferinflatie van om 
e n b i } de 12 t h . 

Die inflatiesmet is des te erger omdat we 
nu reeds aan een bedenkel i^ hoog renle-
plafond g n o m e n zijn. Op termijn is het be
houden van zptke hoge Intresten op tenin^ 

gen niet van aard om nieuwe Investeringen 
aan te trekken. 
Wordt het rentepeil met enkele kunstgre
pen toch afgebouwd, dan dreigt de inflatie
koorts weer snel toe te nemen, en ook 
zulks is weer een ernstige remming voor 
een spoedig genezingsproces. 

Opnieuw moeten we tot de konklusie ko
men dat er nu echt zeer dringend Iets moet 
gedaan worden aan het afremmen van de 
geldhonger van de overheid; aan het in
krimpen van de uitgaven. Maar met het 
hoge werkloosheidscijfer Is dat geen sine
cure. 

Er moet dan ook maar in tal van ministerië
le begrotingen duchtig gesnoeid worden. 
De regering beweert momenteel zulks vrij 
spoedig te doen met de programmawet, in 
afwachting van meer fundamentele sane
ringsoperaties. 

Maar, alweer gaan er tegelijkertijd andere 
stemmen op. Die van enkele machtige 
groepen (zoals de aanhangers van dokter 
Wynen) die stellen dat zIj niet willen mee
werken aan het versoberingsprogramma. 
Maar ook Is er de oprisping van de gezag
hebbende goeverneur van de Nationale 
Bank, Cecil De Strycker, die openlijk ge
steld heeft dat het bezuinigingsprogramma 
van de overheid ontoereikend Is. Op het 
eerste gezicht treedt hij daarmee het 
standpunt bij van de ekonomen die wijzen 
op de nefaste invloed van verworvenhe
den en voorrechten die leiden naar een 
volkomen immobilisme. 

Maar nu blijkt precies de bestbetaalde bur
ger van dit land zeer slecht geplaatst te zijn 
met zijn kritieken; was hij het niet die on
langs nog pleitte voor het handhaven van 
het miljoenenpensioentje van de hoogste 
rijksambtenaren ? 

Zo zie je maar dat de hoogste beleidskrin-
gen in dit land nfHïmenteel terapieën voor 
gezondmaking van onze ekonomie van 
onze sociale voorzieningen voorstaan, 
maar een afwerend gebaar maken als het 
hun sektor of hun tielangen betreft. 
Ate dat spelletje nog een tijdje duurt nog 
enkele maanden, eten kondigt 1980 zich 
nog somberder aan dan bij voorbeeld 
OESO-profeten voluit durven schrijven. 
Dan is het onvermijdelijk dat ons een dras
tische verarming van buitenaf (door onder 
meer devaluatie van de frank) zal opge

drongen worden. 
Die belangengroepen die momenteel alles 
op alles zetten om hun In de gouden zesti
ger jaren afgedwongen voorrechten te be
houden en nog op te drijven, dreigen een 
houding van incivisme aan te nemen. Even
als de politieke verantwoordelijkheden die 
dit spelletje meespelen. Al is het een drup
pel op een gloeiende plaat, de regering zou 

bij voorbeeld een krachtige symbolische 
daad kunnen stellen door zo meteen het 
mes te zetten in de fabuleuze pensioenen 
van goeverneurs, generaals... en andere 
bevoorrechten die nog Immer het middel 
zien om zich met pensioenuitkeringen te 
verrijken. Pas dan wordt het versoberings
programma geloofwaardig voor de gewo
ne burger. 

VERSOBEREN OM TE OVERLEVEN 
IM^'' ^~^:.': 

Goeverneur Cecile De Stycker: voorrechten behouden: 

Waalse rotsblokken 
voor Zeebrugge 
Hoewel de Walen moord en 
brand schreeuwen over onze 
«nationale» havens (en deze nu 
eens regionaal noemen, dan 
weer internationaal) zulten ze 
toch een mooie stuiver verdie
nen aan de uitbouw van Zee
brugge. Ze zullen inderdaad 
aan Zeebrugge niet minder dan 
13,3 miljoen ton rotsblokken 
moeten leveren, waarop de 
nieuwe haven zal gebouwd 
worden. Er werden reeds 1,6 
miljoen ton geleverd per trein 
(660.000 ton), per vrachtauto 
(738.000 ton) en 220.000 ton per 
schui t Er zitten reeds 24.600 rit
ten per vrachtauto op, er komen 
er nog 211.700 b i j - Zeebrugge 
zal dus niet op zand gebouwd 
worden zoals bUikt uit di t ant
woord van minister Mathot aan 
senator Bob Maes. 

Gunstige 
kentering? 
De Vlamingen hebben bijna 
even lang als het bestaan van 
België aan de klaagmuur ge
staan, wegens de diskriminatie 
waarvan ze op alle gebied het 
slachtoffer waren. Niet in het 
minst in het leger, waar vooral 
in de hogere graden de Frans-
sprekende officieren het tal
ri jkst waren en dan ook de 

meeste pretentie hadden. Komt 
daarin nu e6n verandering? 
Men zou het denken als men 
verneemt dat er voor de bevor
dering tot kolonel bij de Land
macht 15 Nederiafldstalige 
kandidaten zi}n tegen 10 Frans-
sprekenden. Bij de pantsers is 
er 1 kandidaat een Nederiands-
talige, bij de TTR 1 Vlaming, 2 
bij de Genie, 3 bij de Arti l lerie, 
bij de Infanterie 4 op 5, bij de 
Logistiek 3 en bij het Licht 
Vliegwezen 1. Bij de Zeemacht 
is er 1 Nederlandstalige kandi
daat voor de graad van kapitein 
ter zee (geli jk aan de kolonels
graad) en 1 Franstalige. 
Nu maar zorgen dat deze ten
dens nog sterker naar de 
Vlaamse kant zal overhellen. 

Benelux 
havenkonrtmissie 
Op 8 maart 1971 kwam voor de 
eerste keer de pas opgerichte 
kommissie Benelux Zeehavens 
bijeen. Het was oorspronkeli jk 
de bedoeling, tweemaal per jaar 
bijeen te komen, maar de laat
ste bijeenkomst dateert van 
vier jaar geleden. Van Neder
landse zijde wordt erop gewe
zen dat de Beneluxhavens het
zelfde hinterland hebben waar
door de groeici j fers niet wezen
lijk van elkaar kunnen verschi l
len. Er wordt ook op intense 
samenwerking aangedrongen. 
Mogen we de gemeentebestu

ren van onze havens op deze 
noodzakeli jkheid wijzen in 
plaats van een laag bij de 
gronds krakeel, waarvoor wi j 
het buitenland en zeker de Ne-
deriandse partner een bescha
mend beeld bieden. Zo er Bene-
luxberaad nodig is, ook op 
Vlaams vlak, moet er naar ver
standhouding en samenwer
king gestreefd worden, wat niet 
onmogeli jk is vermits onze ha
vens elkaar aanvullen. 

Gewetens
bezwaarden 
Momenteel telt ons land zowat 
10.000 gewetensbezwaarden. 
Een voldoende reden voor de 
«Burgerdienst voor de Jeugd» 
om op een perskonferentie het 
lot van de gewetensbezwaar
den uitgebreid te belichten. We 
tellen nu het vijft iende dienst
jaar van de wet op de gewe
tensbezwaarden, terwij l de or
ganizatie Burgerdienst voor de 
Jeugd zelf 10 jaar werkzaam is. 
Dit jaar werden er zowat 1.200 
dienstpl ichtigen geteld die af
gezien hebben van hun militaire 
dienstplicht en als gewetens
bezwaarde een alternatieve ge
meenschapsdienst vervullen. 

„.en politie 
Het zijn dus allemaal nogal 
hoopgevende cijfers voor de 

voorstanders van «gewelcHoze 
verdediging». 
Maar de woordvoerders van de 
Burgerdienst hebben op hun 
persbijeenkomst toch een ne
gatieve klank laten horen; na
melijk de mededeling dat de 
dienstweigeraars door de over
heid beschouwd worden als 
mislopen burgers, aangezien 
nu voldoende bewijzen werden 
bijeengezameld waaruit bl i jkt 
dat de polit ie eraan houdt de 
dossiers van gewetensbe
zwaarden nauwgezet uit te plui
zen. 
Niet alleen kri jgt de gewetens
bezwaarden een apart polit ie
dossier, maar geregeld wordt 
ook noch moeite noch t i jd, 
noch geld gespaard om uitge
breide enquêtes te verrichten 
naar de wandel van de dienst
weigeraars. 
En daar heeft de huidige kabi
netschef Edward Janssens op 
het ministerie van Binnenland
se Zaken de hand in; hij is trou
wens een oudgediende van de 
r i jkswacht 

Pot en ketel 
Vorige week reeds konden we 
vaststellen dat de vakbondslei
ders Debunne en Houthuys me
kaar voortaan de rug toekeren. 
Maar in de voorbije dagen is 
het zelfs geen koele liefde 
meer. Beide heren spelen nu 
openlijk het spelletje van de | 

pot en de ketel die mekaar ver
wijten er niet propertjes uit te 
zien. 
Debunne heeft zo te horen wel 
enige moeil i jkheid om te ver
duideli jken waarom hij niet wi l 
ageren tegen de regering, maar 
toch harde akties aan het uit
dokteren is. 
Houthuys van zijn kant maakt 
er zich van af met enkele strie
mende pamflettatre verwijten. 
En beiden stellen net hetzelfde 
doel te willen bereiken: «de ver
worvenheden van de arbeiders 
te vrijwaren». 

Straffe Wynen 

In de sektor van de gezond
heidszorg woedt momenteel 
een communiqué-oorlog. 
Dokterssyndikaten en mutua
liteiten liggen er duchtig met 
mekaar overhoop. 
De artsenfederatie van Wynen, 
die niet representatief is voor 
het geneesherenkorps in 
Vlaanderen, die almaar aanhan
gers blijft verliezen in Wallonië 
en uiteindelijk woordvoerder is 
van een harde Brussels-franko-
fone kern, kondigt zowaar een 
krachtproef met de regering 
aan. Andere artsengroeperin
gen stellen zich heel wat gema
tigder op en verklaren zalvend 
enige bijdrage te willen leveren 
in de soberheidspolit iek die de 
regering aankondigde. 
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Edgard Delvo klaagt 

de Belgische staat aan 

in Straatsburg 
De 74-jange Edgard Delvo heeft 
bij het Europese Hof in Straats
burg een klacht ingediend tegen 
de Belgische staat wegens 
schending van de mensenrech
ten Zijn klacht houdt verband 
met de onontvankelijk-verklaring 
van zijn kandidatuur tijdens de 
Europese verkiezingen van 10 
mei j l , beslissing die getroffen 
werd door het kollegehoofdbu
reau te Mechelen en bekrach
tigd door het Hof van Beroep te 
Antwerpen De Kamer van 
Volksvertegenwoordigers gaf 
evenmin een gunstig gevolg aan 
zijn bezwaarschrift, met als moti
vering dat art 34 van de kieswet 
voor hem, als vaderlandsloze, 
niet geldt 

Na aldus vooraf alle binnenstaat-
se rechtsmiddelen tegen zijn uit
sluiting van de Europese verkie
zingen zonder sukses te hebben 
uitgeput, IS voor Delvo de weg 
naar Straatsburg dus vrij 

Voor zijn beroep op het Euro
pees Hof, geeft klager hoofdza
kelijk drie gronden aan 
Ten eerste de Belgische ver-
kiesbaarheidsvoorwaarden heb
ben geen rekening gehouden 
met het feit dat de Vlamingen als 
autonome gemeenschap, op 
aparte lijsten, aan de Europese 
verkiezingen deelnamen Door 
hem van die op basis van de 
volksgemeenschappen doorge

voerde verkiezingen uit te slui
ten — zo oordeelt Delvo — 
heeft België, na hem al sedert 
1945 van de Belgische staatsna-
tionaliteit te hebben beroofd en 
tot dertig jaar ballingschap te 
hebben gedwongen, hem nu bo
vendien zijn volksnationaliteit als 
Vlaming ontnomen Dit feit druist 
in tegen het ook door België on
dertekende «Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden», dat ieder mens het 
recht op een nationaliteit waar
borgt 
Ten tweede de Belgische kies-
regeling voor het Europese Par
lement strookt niet met het zelf
beschikkingsrecht der volken 
Het begrip «zelfbeschikkings
recht der volken» blijft immers 
zinledig, wanneer dat recht niet 
geindividualizeerd kan worden 
en gekonkretizeerd in rechten 
die alleen het volk-als-gemeen-
schap aan de eigen volksgeno
ten kan toekennen Niet de Belgi
sche staat, maar de Vlaamse 
volksgemeenschap moet o m 
over het kiesrecht resp de ver
kiesbaarheid van haar Vlaamse 
mensen beslissen, daar waar ze 
als gemeenschap voor het 
Vlaamse kiezerskorps treedt In 
dat geval kan noch mag het ver
lies van de Belgische staatsnati-
onaliteit afbreuk doen aan de 
rechten die tot de bevoegdheid 

van de Vlaamse volksgemeen
schap behoren In die optiek was 
de uitsluiting van Delvo en zijn 
vaderlandsloze lotgenoten, 
evenals van alle door de Belgi
sche staat van hun politieke 
resp burgerrechten vervallen 
verklaarde Vlamingen, onwettig 
Ten derde niet alleen heeft de 
Belgische staat door de ge
wraakte kiesregeling de men
senrechten geschonden en het 
zelfbeschikkingsrecht der vol
ken miskend, het heeft zich bo
vendien het recht aangematigd 
erover te beslissen wie al dan 
met toegang heeft tot het Euro
pese federale burgerschap, door 
die toegang afhankelijk te maken 
van het bezit der Belgische bur
gerlijke of politieke rechten Del
vo ziet zich aldus uit de Europe
se gemeenschap uitgesloten, hij 
IS voortaan noch Belg, noch Vla
ming, noch Europeaan, ingevolge 
een beslissing van de Belgische 
staat die m strijd is met het alge
meen beginsel van de prionteit 
van het supra-staatse Europese 
recht op het interne Belgische 
staatsrecht België heeft zich ei
genmachtig boven Europa ge
plaatst 
Delvo's beroep op Straatsburg 
legt voor het eerst het pnncipiele 
probleem «staatsnationalisme-
volksnationalisme» aan een be
voegd Europees cremium ter be
slissing voor 

FDF-sprookje 
FDF-voorzitster Antoinette 
Spaak voelt onheil naderen, 
maar laat dat in haar officiële 
toespraken niet horen. 
Toch heeft ze vorige zondag 
(tijdens een TV-diskussie) haar 
zorgen blootgegeven, toen ze 
een voorgestelde alliantie tus
sen Walen en Brusselaars af
wees In sprookjestaai. 
Ze had het over roodkëpje en 
de boze wolf, waarbij mevrouw 
Spaak zichzelf omtoverde in 
roodkapje, en de Walen aan
wees als de gevaarlijke boze 
wolf. FDF-voorzitster Spaak 
gaf daarmee uiting aan haar 
vrees om als frankofone Brus
selaar mettertijd geminorizeerd 
te worden door de Walen in het 
geval de franssprekende ge
meenschap in een hecht blok 
zich zou pogen af te zetten te
gen de Vlaamse gemeenschap. 
De alliantie tussen Antoinette 
Spaak en André Cools (PS) is 
nu wel ver zoekgeraakt. Of, het 

FDF als regeringspartner voelt 
zich uiterst onzeker. Maar in
middels hebben de Brusselse 
frankofonen toch maar de mil
jarden voor hun gewestbegro
ting door de arrogante CVP'ers 
laten goedkeuren. Is Tindemans 
dan zowaar de reddende engel 
voor roodkapje geworden? 

Splitsing 
Nadat de twee grootste natio
nale vakbonden (ACV en 
A B W ) communautair uit me
kaar gedreven zijn, blijken nu 
ook waarempel nog de mutuali
teiten niet te kunnen weerstaan 
aan de federalizeringstendens. 
Algemeen sekretaris Van Roy 
van de socialistische mutua
liteiten kondigde aan dat yanaf 
januari volgend jaar de Waalse 
en Vlaamse afdelingen met een 
grote autonomie zullen kunnen 
werken. Er worden twee sekre-
tarissen benoemd die elk voor 
hun Vlaamse en Waalse ge
meenschap verregaande be
voegdheden zullen .hebben. 
Brussel vormt daarbij géén 
apart gewest, maar de Brussel
se zaken zullen door de Vlaam
se en Waalse sekretariaten in 
gezamenlijk overleg opgelost 
worden. De medisch verzeker
den in Brussel zullen hun dos
siers volgens de door hen ge
kozen taalrol behandeld zien 
door respektievelijk de Vlaam
se en Waalse sekretariaten. 

A-vignet 
Tegen beter weten in heeft ver
keersminister Jos Chabert de 
innovatie van het autowegen
vignet sterk verdedigd. 

Ook de stapel praktische be
zwaren die onder meer de vere
nigingen van automobilisten 
opwierpen, werden als niet ter 
zake van de hand gewezen, 
want «op het departement van 
Verkeerswezen had men de 
zaak wel grondig bestudeerd 
en dat A-vignet zou per 1 janua
ri zonder moeilijkheden kunnen 
ingevoerd worden». 
Evenwel, na afloop van het 
kernkabinet vorige dinsdag, 
was er de mededeling dat het 
uitreiken van het A-vignet toch 
niet meteen zal gebeuren, aan
gezien «de technische u*-
werking van die nieuwe taks 
stuit op nog tal van moeilijkhe
den om pasklare uitvoering
sbesluiten uit te vaardigen.» 
Als het eenzelfde weg opgaat 
met de uitvoering van nog zo
veel andere moeilijke «mate
ries» in de programmawet, dan 
kan men beginnen twijfelen aan 
de ernst waarmee het regering
swerk wordt afgehaspeld. 

En Eurosystem? 
Nu er zoveel toespraken blij
ken nodig te zijn, al dan niet via 
een regeringsmededeling, om 
de burgers voor te bereiden op 
drastische bezuinigingsmaat
regelen, zou het toch wel ge
past zijn een aantal onwelrie
kende potjes te openen en uit 
te zuiveren. 
De zaak-Eurosystem, die in de 
schandalenrubriek is terecht 
gekomen, heeft inmiddels de 
gemeenschap miljarden frank 
gekost Men beloofde een diep
gaand onderzoek. Het enige 
wat momenteel wordt bericht 
over deze affaire is dat de «So-
ciété Generale» alle mogelijke 
(ook financiële) inspanningen 
doet om de werken aan de tw^@ , 
militaire ziekenhuizen in Saoe-
die-Arabië op gang te houden," 
Nu er sprake is van nog andere 
bedenkelijke investeringen met 
miljardenallures wordt het toch 
de hoogste tijd om uitgebreid 
toe te lichten hoe het geld van 
de belastingbetalers in deze za
ken besteed wordt 

TV-ontvangst 
in België 
Ook inzake ontvangstmogelijk-
heden voor de tv loopt er in ons 
land iets spaak. Het blijkt b.v. 
onmogelijk de uitzendingen 
van de BRT in een gedeelte van 
Luxemburg te ontvangen even
als het tweede programma van 
de RTBF. Nochtans zouden de 
BRT-programma's in Luxem
burg kunnen opgevangen wor
den, indien men de verdelings
antenne te Aniier zou inschake
len. 
Bovenstaande lezen wij in het 
antwoord van minister Chabert 
(Verkeer) aan kamerlid Willy 
Kuijp'.'rs, die ter zake een hele 
reeks vragen stelde. Zo verne
men we nog dat ondanks de on
mogelijke ontvangst in een ge
deelte van Luxemburg Belgi
sche militairen in Duitsland de 
twee programma's wel kunnen 
bekijken dank zij een zgn. 
straalverbinding van het minis
terie van Defensie. Op de vraag 
of n.a.v. de radio- en tv-staking 
de luisteraars en kijkers een 
gedeelte van het kijk- en luis
tergeld mochten terugeisen 
antwoordde de minister, dat 
men voor het toestel betaalt en 
niet voor het gebruik ervan. 
Hieruit konkluderen wij dat de 
benaming «kijk- en luistergeld» 
foutief is. 
Al dit subtiel onderscheid ten 
spijt is het publiek de dupe van 
dit spel geweest Niet te ver
wonderen dat er stemmen op
gaan om de zuilensysteem in te 
voeren zoals in Nederland. 

KONINKRIJK BELGIË 

Wegenfonds - 10,50 % 
lening 1979-1988 

RENTE. — 10,50 % 's j a a r s v a n a f 14 d e c e m b e r 1979. B e t a a l b a a r o p 14 de 
c e m b e r v a n d e j a r e n 1980 tot 1987 e n op 14 jun i 1988. 

EFFEKTEN. — Toonde rob l iga t i e s v a n 5.000, 10.000. 25.000, 50.000, 100.000 
en 500.000 f rank . De c o u p u r e s v a n 5.CKX) f r a n k w o r d e n a ls bi jpas
s ing afge leverd . 

AFLOSSING. — V a n a f 14 d e c e m b e r 1981 u i t s lu i t end d o o r t e r u g k o o p 
TERUGBETALINGSPRIJS. - T e g e n he t p a r i o p d e e i n d v e r v a l d a g v a n 

14 juni 1988. 
UITGIFTEPRUS. - 97,75%. 
WAARBORG. — De b e t a l i n g v a n d e r e n t e e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e 

obl iga t ies w o r d e n d o o r d e S t aa t g e w a a r b o r g d 
DIENST VAN DE LENING. - De b e t a l i n g v a n de c o u p o n s e n de t e rug 

be t a l i ng v a n d e obl iga t ies g e s c h i e d e n a a n d e loke t ten v a n de 
Rijkskassier , bij de N a t i o n a l e B a n k v a n België, te Brusse l en bui
t en de hoofds tad . 

OFFICIËLE NOTERING. - De obl iga t ies zu l len officieel t e r b e u r z e 
w o r d e n geno tee rd . 

INSCHRIJVING 
van donderdag 29 november 

tot donderdag 13 december 1979 
A a n d e inschr i jv ing k a n vóór l a a t s t v e r m e l d e d a t u m e e n e inde w o r d e n 

ges te ld 
De inschrijvingen worden zonder kosten a a n g e n o m e n bij de Nat ionale 
Bank van België en bij de in België gevest igde banken, wisse lagenten 
en de ertoe gemacht igde f inancië le inste l l ingen van de openbare sek-
tor en spaarkassen. 
De uitgif tepri js is vol ledig te b e t a l e n bij de inschr i jv ing: 

hetzij in speciën, 
hetzij in obligaties van de 6,75 % lening 1967-1979 v a n he t W e g e n 
fonds, t e r u g b e t a a l b a a r o p 15 d e c e m b e r 1979 en t e r u g g e n o m e n te
g e n he t p a n v a n de n o m i n a l e w a a r d e , alle c o u p o n s a fgekn ip t 

Brussel , 22 nov. 1979 De minister van Openbare Werken, 
belast met het beheer van het W^egenfonds, 

G. MATHOT Adv. 396 
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KOMN^MW/^R 

Weinig lioopvol voor Vlaanderen 
Bt! ^M f i ëke wërel^>)eeft een nieuwe, niet al te fraaie uitdrukking ge
baard: t i jdens het jongste weekeind was de politieke bedri jvigheid 
geparalyseerd. 

Konkreet betekent dit dat door de koppeling van de staatshervorming 
aan het sociaal-ekonomisch beleid de Wetstraat enige dagen gespan
nen de adem inhield- om in de loop van maandag tot een echt mis
kleun van een kompromis te komen. 

Woensdag 21 november, tilde de 
Senaatskommissie voor de staats
hervorming zich moeizaam op tot 
artikel vier van de tweede faze. De 
stemming over de overige artikels 
vi/as uitgesteld. 
Volgens dit artikel vier zetelen in 
de Brusselse gewestraad de 
Vlaamse kamerleden en senato
ren die verkozen zijn in het arron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
en die hun woonplaats hebben in 
de Brusselse agglomeratie. Voor 
de Franstalige parlementairen uit 
datzelfde arrondissement geldt de 
laatste voorwaarde niet. Aan de 
FDF-kamerleden G. Clerfayt uit 
St.-Genesius-Rode en M. Mathieu 
uit Vilvoorde wordt dus een 
plaatsje gegund in de Brusselse 
gewestraad. 
De Vlaamse oppositie nam deze 
uitzondering voor de Franstaligen 
niet en eist de afschaffing ervan. 
Daarop kwam CVP-senator L Lin-

VU-one-man-show 
Het leven in de Wetstraat spitst 
zich momenteel toe op de kom
missies van Kamer en Senaat 
die de programmawet en de 
staatshervorming behandelen. 
Voor het overige is het windsti l . 
De leden van de Nederlandse 
Kultuurraad hebben een paar 
uur uitgetrokken voor het debat 
over de aanpassing van de be
groting van kulturele zaken 
(1978) en een reeks VU-vragen. 
Bij deze gelegenheid merkte 
senator M. Coppieters op dat 
de Kultuurraad de jongste jaren 
niet zou vergaderd hebben zon
der de vele initiatieven van de 
Volksunie. Vaak moesten ver
gaderingen afgelast worden 
wegens gebrek aan agenda. 
De magere mogeli jkheden die 
de kultuurautonomie aan 
Vlaanderen biedt — zwaar be
taald trouwens met de afstand 
van het Vlaams meerderheids-
recht — worden door de ande
re partijen onvoldoende aange
wend. Dit moet, aldus M. Cop
pieters, tot nadenken stemmen. 
Bij de stemming zette senator 
W. Jorissen deze waarschu
wing kracht bij door zich te ont
houden. 

Nylonkogels 
Ook de Senaat is in de loop van 
de week samengekomen om 
een reeks interpellaties af te 
handelen. Aldus ondervroeg 
senator O. Van Ooteghem de 
minister van Binnenlandse Za
ken over de ordehandhaving en 
het gebruik van nylonkogels t i j 
dens de VU-betoging te Ko
men. 
Aan de hand van een eigen on
derzoek, de vele schrifteli jke 
getuigenissen van betogers en 
de kranteverslagen had de se
nator een stevig gedokumen-
teerd dossier opgebouwd. Na 
zijn tussenkomst dienden de 
senatoren R. Vandezande en W. 
Jorissen een motie in, waarin zij 
de regering verzoeken een on
derzoek te wijden aan de pro
blemen van de munitie die de 
ordestri jdkrachten gebruiken 
en in afwachting van de uitslag 
van dit onderzoek het gebruik 
van nylonkogels bij de orde
handhaving te verbieden. 

demans aandraven met een amen
dement dat aan de Vlaamse geko
zenen uit Halle-Vilvoorde hetzelf
de recht toekent De stemming 
hierover leidde tot een frontale 
konfrontatie: de elf Vlaamse sena
toren stemden samen tegen hun 
tien Franstalige kollega's. 
De werkzaamheden in de Se
naatskommissie werden Of)ge-
schorst en tegelijk legden de 
Franstaligen de bespreking van de 
programmawet in de bevoegde 
Kamerkommissie lam. Het politie
ke leven was geblokkeerd: voor 
de Franstaligen geen programma
wet zonder gewestvorming, voor 
de Vlamingen geen gewestvor
ming zonder definitieve staatsher
vorming. 
Maandagavond bereikten de re
gering en de partijvoorzitters van 
de meerderheid een kompromis. 
Naast de twee FDF-parlementai-
ren krijgt ook PVV-senator mevr. 
Bernaerts een zetel in het Brus
sels gewest. En er wordt een kom
missie opgericht met vertegen
woordigers van meerderheid en 
regering, die de diskussie zal aan
vatten over Brussel in de definitie
ve faze van de staatshervorming. 
Dinsdag werd het kompromis-
amendement door de Senaats
kommissie meerderheid tegen 
minderheid goedgekeurd. 
Het politiek dagboek van de jong
ste weken stemt weinig hoopvol 
voor Vlaanderen, maar ook voor 
de definitieve oplossing van de 
konfllkten tussen Vlaanderen en 
Wallonië. 
Een zeker parallellisme tussen 
staatshervorming en programma
wet kan niet ontkend. Het huidig 
immobilisme op sociaal en ekono-
misch vlak vergt een diepgaande 
struktuurhervorming. Een strakke 
koppeling in de tijd moet evenwel 
verworpen worden en het Is dui
delijk dat de meest nijpende pro
blemen zoals werkloosheid, sane
ring... snel een oplossing eisen. 
Opnieuw heeft men zich laten ver
leiden tot de eens zo verfoeide 

Landbouw-malaise 
Senator M. Capoen van zijn 
kant kwam tussenbeide om te 
wijzen op de heersende malai
se bij de landbouwers. Zi j wor
den immers niet alleen, zoals 
alle zelfstandigen, gekonfron-
teerd met administratieve, fis
kale en sociale problemen, 
maar daarenboven hebben zij 
een hele reeks specifieke pro
blemen, zoals het toenemend 
verlies aan landbouwgronden. 
In dit verband wees de senator 
op een reeks nutteloze projek-
ten zoals de expresweg Pecq-
Armentiers. 
Ongerustheid heerst er ook in 
verband met het prijzenbeleid 
op EEG-niveau en de uitba-
tingsvergunningen in de sektor 
veeteelt. 

Naschools 
Om de werking van de Kultuur
raad af te ronden, dient nog ge
wezen op het initiatief van se
nator R. Vandezande, die een 
voorstel van dekreet van gewe
zen senator G. Van In opnieuw 
indiende. Dit voorstel strekt er
toe het inrichten van naschool
se taalkursussen in het lager 
onderwijs te verbieden. 

POLITIEK DAGBOEK 
partlkratle. Een werkgroepje van 
de meerderheid, naast een reeds 
bestaand paritair komltee, zal de 
definitieve staatshervorming Inza
ke Brussel op papier zetten. De 
herwaardering van het parlement 
blijft een mooie slogan en de op
positie wordt monddood gemaakt. 
Wat de PVV ertoe aanzette de 
pijp aan Martens te geven. 
De Volksunie deed dit welbewust 
niet. Het kompromis bevestigt nog 
maar eens de onbetrouwbaarheid 
van de CVP. Fundamenteel ver

schilt hét immers niet van artikel 
vier. De FDF'ers behouden hun 
zetel in de gewestraad van Brus
sel, en mevr. Bernaerts wordt ais 
wisselmunt gebruikt om de rege
ring drijvende te houden. Deze 
PVV-senator, woonachtig te Brus
sel, werd verkozen in het Waalse 
arrondissement Nijvel en hoort 
dus thuis In de Waalse kuituur- en 
gewestraad. Daar wordt haar 
evenwel de toegang ontzegd. 
Daarenboven wordt zij nu reeds 
door Defosset uitgenodigd op de 

Primus 
inter Pares 

Primus inter pares, aldus betitelt Manu Reys senator Frans Van der Eist 
In de encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Primus inter pares, dat is 
de gewezen Volksunie-voorzitter momenteel ook in de senaatskom
missie, die de staatshervorming behandelt Als niet één beheerst hij 
deze materie, gekoppeld aan een klare politieke kijk. 
Reeds in de vijftiger jaren speelde hij als lid van het Vlaams Komitee 
voor Federalisme een belangrijke rol bij de onderhandelingen met de 
Waalse federalisten en het ontwerp van federale grondwet Een ont
werp dat hij in 1962 als wetsvoorstel in de kamer aanhangig maakte. 
Bijna 25 jaar parlementair, doorkruiste hij het naoorlogs politiek strijd
toneel, beladen met de zware zonden van mgr. De Smedt en minach
tend bejegend bij federalistisch spraakgebruik. Tot met deze voor 
Vlaanderen nefaste tweede faze, nu de glimlachers van eertijds niet 
meer terugdeinzen voor separatistisch verbalisme. 
Talentelling, taalwetgeving, Leuven-Vlaams, grondwetsherziening, wei
nigen kunnen op dergelijke kommunautaire ervaring terug blikken. En 
ook nu zetelt F. Van der Eist nog als enig Vlaams oppositielid in de se
naatskommissie. 
Het gekonkelfoes van de regering om de oppositie buiten spel te zetten 
en monddood te maken, is een parlementaire demokratie onwaardig. Is 
dat de zo overschreeuwde herwaardering van het parlement? Ergens 
begrijpen we de vlucht van de PW. Maar het lot van Vlaanderen in de 
dubbelzinnige en schijnheilige handen van de CVP leggen, 'dat mag 
men van Volksunie en zeker niet van F. Van der Eist verwachten. 
De tweede faze van de staatshervorming moet sneuvelen. En de CVP 
moet en zal kleur bekennen. Daarvoor is de aanwezigheid van de 
Volksunie en van F. Van der Eist meer dan broodnodig in de kommissie I 
Vlaanderen mag zich niet in slaap laten wiegen door taktische spelle
tjes van de regering en haar meerderheid! 

informele vergaderingen van de 
Brusselse parlementairen. 
Essentieel Is er dus niets gewij
zigd. Schijnheilig en dubbelzinnig: 
andere termen bestaan er niet om 
de houding van de CVP te om
schrijven. De aanwezigheid van 
de Volksunie In de Kommissie Is 
dan ook meer dan gerechtvaar
digd. 
Er Is evenmin iets opgelost En 
men zal niets oplossen, zolang 
men In het wilde weg blijft klunge
len, (ja) 

Alfa en Omega 
In een mondelinge vraag aan de 
ministers van Nationale Op
voeding en van de Nederlandse 
Gemeenschap wees senator M. 
Coppieters op de voor Vlaan
deren beledigende tentoonstel
ling 'Bruxelles, 1000 ans de 
rayonnement de la culture fran-
faise». Vooreerst omdat deze 
manifestatie plaatsgrijpt in het 
Paleis der Akademiën, dat de 
zetel is van instellingen van na
tionaal belang. Daarenboven is 
ze een aanfluiting van alle we
tenschappeli jke ernst en histo
rische objekt lv i te i t Uit het op
zet bli jkt duidelijk de militante 
bedoeling om de Francophonie 
voor te stellen als de alfa en de 
omega van vri jheid en demd-
kratie. 
Verontschuldigend verwezen 
de ministers naar het manke 
overleg tussen de verschil len
de vaste sekretarissen van het 
Paleis der Akademiën, d.w.z. de 
sekretaris van de Académie 
royale de Belgique beslist op 
zijn eentje. In de toekomst zal 
nauwlettend toegekeken wor
den. 

Onfederaal 
Ondanks de negatieve advie
zen van de gemeente Tessen-
derlo en de provincie Limburg, 
ondanks het praktisch unanie
me verzet van de lokale bevol
king, heeft de nationale rege
ring in hoofde van minister De 
Wulf eigenmachtig een exploi
tatievergunning afgeleverd aan 
het bedrijf Phillips Petroleum. 
Dit is, aldus kamerlid W. De-
saeyere in de Kultuurraad, niet 
alleen ondemokratisch maar 
ook onfederaal. Het leefmilieu 
behoort duideli jk tot de be
voegdheid van de gemeen
schappen, en de inplanting van 
Phillips te Tessenderio is een 
aanfluiting van elke land-
schapszorg. 
Het kamerlid diende dan ook 
een resolutie in tot intrekking 
van de exploitatievergunning. 
Zi jn kollega's van de andere 
partijen blijken evenwel niet 
geneigd hem hierin te volgen. 

Ondemokratisch 
Een andere betwiste exploita
tievergunning betreft het be
drijf Agrichem te Hoogstraten. 
Ook hier wordt volgens sena
tor C. Van Eisen, een loopje ge
nomen met de vele bezwaren. 
Nog ergerlijker in dit geval is 
dat men wacht tot alle formali
teiten voor de inplanting van 
het bedrijf afgehandeld zijn, al
vorens een onderzoek in te 
stellen naar de vele bezwaren. 

29 NOVEMBER 1979 WIJ 7 



Televisie is toch een wondere ui tv inding! Nu eens verguisd als 
een vuile truuk van de duivel, dan weer geloofd als een ge
schenk der goden. En via dat wondere ding komen wij allerlei 
dingen te weten, die zonder de TV aan onze kennis onttrokken 
zouden blijven. Via Veronlöa TV werd ons diets gemaakt hoe in 
Nederland een der grootste elektriciteitscentrales, de Yssel-
centrale, meedoet aan de goed in de markt liggende en aan op
bod onderhevige campagnes rond de energiebesparing. Ais de 
vos de passie preekt! Een of andere spitsvondige kerel, waar
schijnli jk een promotiebureau, heeft de direktie van die centra
le kunnen overtuigen, om het blazoen van de centrale wat op te 
poetsen in deze moeili|ke jaren, een standwerker in te huren om 
op de markten de energiebesparing te gaan verkondigen. Na
tuurli jk niet de eerste de beste, nml. de Nederlandse kampioen 
van de standwerkers. En die man doet het meesterlijk. Een ini
tiatief dat zou moeten toegejuicht worden. Maar de ommekant 
van de medaille is het feit dat die lieve man toch weer maar 
eens de vrouw-uit-de-straat, de marktgangster met een hele
boel frustraties naar huis s tuur t Zi j moet besparen op energie, 
in haar huishouden, in alles. Zi j is de grote schuldige. De piente
re en radde kerel praat natuurlijk in alle talen voorbi j de ware 
schuldigen: de fabrieken en de grote verbruikers. Maar die ko
men niet naar de markt natuurl i jk-

De grabbelton 
^ ^ ^ Donderdag — Twee voor twaalf (Ned 1) een al jaren-
^ ^ V lang lopende kwis zonder miljoenenprijzen, zonder poes-
^ ^ / pas Recht voor je raap En toch het bekijken v\/aard Ook 

nog op Ned 1 een dokumentaire over het eigenaardige 
en voor ons ongewone Amerikaanse systeem om de rechters-
posten in de Amerikaanse gerechtszalen te vullen Rechtbank 
Miami. Twee vrouwen dingen, via de de bekende Amenkaanse 
verkiezingsstijl, naar de gunst van de kiezers om als rechter te 
worden aangewezen Op Ned 2 komt een overzicht van het ge
vulde artiestenleven van de populaire smoelentrekker André van 
Duin Een knotsgekke vent die het in het showwereldje toch ver 
heeft gebracht Voor fans van de zangeres/aktnce Edith Piaf RTL 
brengt de film Etoile sans lumière 
^jk Vrijdag — Op BRT 1 de Franse film Le chat et la souris 
^ B van Claude Lelouch (1975) met Michèle Morgan, Serge 
^ ^ J Reggiani e a over de moord op een stinkendrijke finan

cier en kunstminnaar Nog op BRT 1 in De vijfde wind
streek, een portret van de cnticus, essayist en romanschrijver 
Paul de Wispelaere. RTBF 1 brengt een merkwaardige tekenfilm, 
zeker met bedoeld voor kinderen La planète sauvage. Een 
Frans-Tsjechische produktie waaraan o a de beroemde Topor 
heeft meegewerkt Zeker het bekijken waard Als afsluiting van 
de reeks De wandelende jood en de Heilige Land-loper komt op 
Ned 1 een diskussie rond het tema van die reeks De gekompli-
ceerde houding van de kristenen jegens de joden en jegens Is
rael Op Ned 2 Vol de nuit, een Canadese TV-film naar een ver
haal van de legendarische Antoine de Saint-Exupéry, een film die 
speelt in de heroïsche tijd van de beginjaren van de luchtvaart 
^m Zaterdag — BRT brengt n a v het afscheid van kardinaal 
^ ^ Suenens aan de Vlaamse katolieke gemeenschap een 
^ ^ dokumentaire over de persoon Suenens, In Spiritu Sanc-

to. Wordt dat het een leerrijke uitzending ' 

« Zondag — In de reeks Ook dit is leven (BRT) een por
tret van Bertha en Jan, de uitbaters van het café aan de 
Abdij van Vlierbeek (Leuven) Ex-commilitones uit Leuven 
(uit de «goeie ouwe tijd») neem jullie klubcodex en zet het 

klubpetje maar op De VPRO (Ned 2) brengt de Britse TV-film 
Blue remembered hills over zeven kinderen in een plattelands-
dorpje in Engeland tijdens W O U Een schokkend verhaal over 
kinderen die in die oorlogsjaren onder elkaar hun eigen oorlogje 
uitvechten Het merkwaardige aan de film is dat alle kinderrollen 
door volwassenen worden gespeeld « Maandag — Op RTBF 1 de Franse film Le telephone 

rose van Edouard Molinaro (1975), met Mireille Darc, 
Pierre Mondy, Frangoise Prévost e a, waarin een karika
tuur wordt geprezenteerd van een deel van de Franse sa

menleving die wordt gedirigeerd door seks en geweld Op Ned 1 
k)opt het al vele seizoenen doorstane Voor een briefkaart op de 
eerste rang, een kombinatie van spel en informatie rond de film In 
deze aflevering fragmenten van o a Dracula, The Fnsco Kid en 
Movie, Movie Het Avro-jongerenradioprogramma Praatpaal 15 
gaat ditmaal over «Op tijd thuis zijn» (Hilversum 3,20 u 02) Duits
land 1 brengt onder de titel Een myte, die niet wil sterven, een do
kumentaire over het Franse Vreemdelingenlegioen Voor de Duit
sers een myte Voor velen in het verleden en zelfs nu nog, een 
wrede realiteit 

^ ^ Dinsdag — BRT 1 besteedt in de reeks Kijk mensen, 
^ H aandacht aan het kind in een gebroken huwelijk Op BRT 
^ ^ 2 de Belgische film van Emile Degelin (1969) Palaver, 

waann hij de «blanke» beschaving analizeert aan de hand 
van een voorvalletje dat drie negerstudenten beleven aan de 
Vlaamse kust De Evangelische Omroep (Ned 1) wijdt een groot 
gedeelte van zijn aktualiteitenrubriek Tijdsein aan het leven van 
weduwnaars En de KRO (Ned 2) start met de nieuwe reeks Dag
boek van een herdershond, met onze Jo de Meyere in de hoofd
rol Jo de Meyere doet het trouwens uitstekend in Nederland Het 
onlangs uitgezonden stuk «Céline» waarin hij als tegenspeelster 
de onovertroffen Mary Dresselhuys had, was een echt promo
tiestuk voor hem Naar het schijnt stapelen de aanbiedingen van
uit Nederland zich op Moeten wij eens te meer met lede ogen 
zien hoe Nederland ons zuinig beschikbare akteertalent komt 
weghalen? 

^m Woensdag — Deze woensdag staat uiteraard in het te-
^ ^ ken van Sinterklaas. Druk maar op de knoppen De Heili-
^ 1 ge Man is overal Een dankbaar onderwerp voor pro

gramma-makers' Voor de «oudere» kinderen brengt 
Veronica (Ned 2) een show van de Rolling Stones Op RTBF 1 
komt de laatste aflevenng van «II était une fois Bruxelles», de pe
riode van Leopold II Wie tussen de regels kan lezen, ontdekt hoe 
het koningshuis zijn stempel gedrukt heeft op de verloedering van 
een oorspronkelijk Vlaamse stad 

TI/-PROGR/1MMKS 

Donderdag 
29 NOVEMBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Wattoo-Wattoo Cf) — 18 05 Zomer 
op Groenland en in Denemarken 
(dok) - 18 30 G o m de duivel (O 
— 1855 Groothertogin Anastasia 
(dok) - 1917 Standpunten — 
1945 Nieuws - 2010 Mork en 
Mindy CO - 2035 Panorama -
21 25 De verovering van het Wes
ten — 2255 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporttnbune - 2040 De 
boeren Cf) - 21 30 Premiere 

NEP. 1 
18 55 Nieuws - 18 59 Barbapapa 
— 1905 Pinokkio Cf) - 1930 Om
budsman — 2000 Twee voor 
twaalf Ckwis) — 2040 Rechtbank 
Miami Cf) - 21 37 Nieuws -
21 55 Den Haag vandaag - 2220 
Denkbeeld Nikolaas (dok) — 

NEP. 2 
20 00 Nieuws - 20 27 Andre Van 
Duin jubileumshow — 21 40 Re
becca Cf) - 22 30 Aktua TV -
23 25 Tros sport - 23 55 Nieuws 

LUX. 
19 45 Entre chiens et chats Cdok) 
— 1955 Nieuws - 2000 Section 
contre-enquéte Cf) — 21 00 Etoile 
sans lumiere Cmuzikale komedie) 

ARP 
17 50 Nieuws - 18 00 Beriiner sta-
chelschweine Chumor en satire) — 
1815 Eme Amenkanische familie 
CO — 1915 Regionaal magazine 
— 19 45 Spiel urn 4tel vor 8 CO — 
20 00 Nieuws — 2015 Een lek in 
de kerncentrale wat n u ' ( d o k ) — 
21 00 Cafe in takt Cshow) - 21 45 
Fast wie im richtigen leben Chu
mor) — 2230 Tagesthemen — 
2300 Auf dem Chimborazo 

ZPF ~^ 
1900 Nieuws — 1930 Peter 
Alexander wir gratulieren (show) 
— 21 00 Heute-journal — 21 20 
Kennzeichen D - 2205 11 x 14 
(tv-film) — 2325 Nieuws 

P 3 
1945 Journal 3 - 2 0 0 0 Nieuws 
— 2015 Das Strafgesetzbuch 
Cfilm) — 21 45 Kuituur vandaag — 
2215 Ende offen Cdiskussie) 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie - 1750 La 
bataille des planetes CO — 1815 
Zigzag — 1830 Les chretiens 
dans la vie sociale — 19 00 Kultu-
reel magazine — 1915 Antenne-
soir - 19 30 Nieuws - 1955 De 
dodenbocht van Martelange Cre-
portage) — 2015 Reglements de 
comptes a o k Corral Cwestern) — 
2200 Le carrousel aux images — 

RTB 2 
1955 Koncert CMahler) - 2200 
Nieuws 

TFJ 
1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
nieuws — 1350 Gezondheidsma-
gazine — 1400 Les vingt-quatre 
jeudis Cdok) — 1800 Konsumen-
tenmagazine — 1834 Un rue Se
same — 18 57 Echt gebeurde ver
halen — 1912 Dameskroniek — 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 44 Les inconnus de 19 45 Cspel) 
— 20 00 Nieuws - 20 35 Mon ami 
le Gaylord CO - 21 32 Ekonomisch 
en sociaal magazine 

A 2 
1830 Nieuws - 1850 Des chif-
fres et des lettres Cspel) — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 
Assemblee parlementaire — 20 00 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
DIREKT 
TE KIEZEN 

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 318071 

Nieuws — 2035 Le grand echi-
quier Creportage) — 23 15 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Bucky et Pe-
pito CO - 2000 Les jeux de 20 
heures Cspel) - 2028 Les Sha-
doks - 20 30 Loeuf Cfilm) -
21 55 Nieuws 

Vrijdag 

[ 30 NOVEMBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 De 
zoon van de Sahara Cf) — 1815 
Klem klem kleutertje - 1830 
Open school — 1900 Dit leuke 
land Cmagazine) — 1945 Nieuws 
— 2015 The Sunshine boys Cfilm) 
- 22 00 De vijfde windstrek Clite-
rair programma) — 22 50 Nieuws 

BRT 2 
2015 Gier en geur van bloemen 
Cf) — 20 40 Roffel en touche Cpan-
tomine) — 21 20 Dag aan dag — 
21 50 Vreemde vertellingen 

NEP 1 
1020 Open school - 1855 
Nieuws — 1859 Het zal je kind 
maar wezen ( f ) — 19 35 Op volle 
toeren — 2030 Dernck Cf) — 
21 37 Nieuws — 21 55 Gesprek 
met de minister-president — 22 05 
TV-pnve — 23 00 De wandelende 
Jood en de Heilig Land-lopers Cre
portage) — 2350 Nieuws 

NEP 2 
1855 Nieuws — 1859 Pommetje 
Horlepiep CfJ - 1925 Lassie CfJ 
— 2000 Nieuws — 2027 Kwistig 
met muziek — 21 45 Geheim Kom-
mando — 2235 Hier en nu — 
2315 Mijn idee Cdok) - 2325 
Nachtwacht Cfilm) 

LUX. 
19 45 Entre chiens et chats Cdok) 
- 1955 Nieuws - 2000 Mannix 
Cf) - 21 00 Le portrait de Donan 
Gray Cfilm) 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie — 1750 La 
Bataille des Planetes Cf) - 1815 
Zigzag — 1830 Seniorama — 
1900 Kultureel magazine — 1915 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
1955 A suivre Creportages) — 
21 25 La Planete Sauvage Cteken-
film) — 2240 Nieuws 

RTB 2 
1955 Vendredi-sports - 2105 
Anna Karenina Cf) — 2200 
Nieuws — 22 15 Interwallonie 

ARP 
17 50 Nieuws - 18 00 Nachte und 
Tage Cf) — 1915 Regionaal maga
zine — 2000 Nieuws — 2015 
Zwischen den Zeilen Cfilm) — 
2155 Rusminus - 2230 Tages
themen — 2300 Die Sportschau 
- 2325 Sonderdezernat K I ( f ) 

ZPF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal - 2015 Der Alte ( f ) -
21 15 Tele-Zoo Cdok) - 2200 
Heute^ournal — 23 05 Vier im Ro
ten Kreis Cfilm) — 01 20 Nieuws 

ARP 3 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Z B Sociale hulpverlening 
Cdok) - 21 00 Momente - 21 15 
W o smd Sie geblieben ' Creporta
ge) - 2200 Anna Cf) - 2230 
Gott und die Welt 

F 1 
1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
programma — 13 501 Energie c'est 
nous Cdok) — 1802 Konsumen-
tenmagazme — 1829 Un rue Se
same — 18 57 Echt gebeurde ver
halen — 1912 Damesmagazine 
— 19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19 44 Les inconnus de 19 h 45 
Cspel) - 2000 Nieuws - 20 35 
Goodbye Charlie Ctoneel) - 22 38 
A bout portant — 23 30 Cinq jours 
en bourse — 23.40 Nieuws 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 
Cspel) — 1910 Quotidiennement 
vótre — 19 20 Gewestelijke aktua 
liteiten — 1945 Top club Cshow) 

- 2000 Nieuws - 2035 Le Jour
nal Cf) — 21 35 Apostrophes — 
22 50 Nieuws - 22 57 Back Street 
Cfilm) 

FR 3 ~ 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
Programma — 19 55 Bucky et Pe-
pito Cf) — 2000 Les jeux de 20 
heures Cspel) - 2028 Les Sha-
doks — 20 30 Elton John te Mos
kou Creportage) — 21 30 De Nor-
mandische abdijen Cdok) 

Zaterdag 
DECEMBER 

BRT 
14 30 De trouwe lassie Cjeugdfilm) 
- 1800 Open school - 1800 
Wattoo-Wattoo CfJ - 1805 Dis
neyland (jeugdfilm) — 1850 De 
gastart>eiders (reportage) — 19 45 
Nieuws - 2010 De Kollega's (fJ 
- 2045 Terloops - 21 30 Macht 
( f j - 2300 Nieuwa 

NEP. 1 
1855 Nieuws — 1859 De avontu
ren van Ivanhoe (f J — 19 25 Daar 
vraag je me wat Cmagazine) — 
2005 De Willem Ruis show — 
21 37 Nieuws — 21 55 De alles is 
anders show — 2305 Nieuws 

NEP. 2 
1800 Nieuws — 1825 Energie 
CdokJ - 1855 Nieuws - 1859 
Scooby doo Ctekenfilm) — 1925 
Ontvoenng (f J — 20 00 Nieuws — 
2027 Maggie en haar van hier
naast — 2052 Intermezzo (film) 
- 2225 Voetbal '80 - 2255 Ach
ter het nieuws — 2325 Simon 
Canmiggelt vertel t - 2340 
Nieuws. — 2345 Studio Spor t 

LUX. 
1900 Nieuws. - 1930 Aventures 
des hommes — 1955 Nieuws — 
2000 Chacal (thriller) - 2215 
Fihnnieuws — 2243 Horoskoop 
— 2245 La cousine Angélique 

RTB 
1520 C'est ga lesse grand-pere 
(Waals toneel) - 1830 Folllies 
(show) — 1910 Antenne-soir — 
19 30 Nieuws - 19 55 In de tuinen 
van Aladin Creportage) — 20 25 La 
mariee etait en noir Cfilm) — 22 05 
Les djeus Se-Pierre Creportage) — 

ARP 
1800 Nieuws - 1805 Die Sport
schau — 19 00 Regionaal magazi
ne — 19 22 Jauche und Levkojen 
(fJ - 2000 Nieuws - 2015 Gala 
79 Cshow) - 2145 Nieuws -
2205WK-dansen - 2 3 3 5 W a r t e -
zimmer zum Jenseits Cfilm) 

ZPF 
17 05 Nieuws — 1710 Landerspie-
gel — 1800 Das Haus am Eaton 
Place Cf) — 1855 Mamzelmann-
chen-Marchen Dornroschen — 
1900 Nieuws — 1930 Liedercir
cus Cshow) — 2015 « Denn der 
Wind kann nicht lesen» Cfilm) — 
22 00 Nieuws - 22 05 Das aktuel-
le Sport-Studio — 23 20 Josh Cf) 
— 010 Nieuws 

P. 3 
1955 Journal 3 — 2000 Nieuws 
— 2015 Ich war ich bin, ich werde 
sein Cdok) — 21 30 Das Herz von 
Koln (reportage) 

WIJ 8 

— De bruid 
thril ler naar de 
Ham Irish, 
sfeerscheppin 
mengeling va 
sentiment. 
Zaterdag 1 
20 u. 25 op RT 

TF 1 
1300 Nieuws -
de l'accordeon -
dusamedi — 18 
dieren (dok) — 
Auto Moto 1 — 
ke aktualiteiten -
nus de 19 h 45 
Nieuws — 2035 
se (showJ — 2 1 ; 
2230Tele- foot1 

A 2 
2000 Nieuws -
(f J - 21 35 Coll! 
Sn Lanka (dok) 

FR. 3 

00 OS 
- (I 
sJOi 

1910 Nieuws 
ke aktualiteiten - 3 r -
programma — 1 
pito CfJ - 20 OC 
heures Cspel) 
doks — 2030 LeB/ueiH 
dl - 2210 Nieu 

Zonde 
2 DEi 

BRT 1 
900 Open scho 
mee — 1000 
vanuit Leuven — 
tie Cdebat) — 1: 
zicht voor gehoi 
1430 Voor boe 
ISOOSesamstraï 
waarzgger Cjeugc 
land Creportage) 
Olympiade in Mci 

- 1750 Basket! 
Aarschot) — 18; 
- 1830 Wattoi 
1835 Haaien C 
Nieuws - 2001 
- 2030 Een farr 
21 20 Bertha en c 
tage) - 2205 
Nieuws 

N E D 1 | . o -
1900 Alleen o p : -iJ^Ö 
1930 Ontmoetii «irfF 
2010 Hier Parijs j ^ i 
2020 Wie van ri 
Goed volk Cf) -
show — 2240 

NEP. 2 
15 30 Nieuws -
zikant - 1538 
Sinterklaas die z 
had - 1535 Met 
naar de Eskimo s 
domino Ckerkmuz 
dio sport 1 — 1 7 
Cdok) - 1830S( 
18 45 Oogst m be 
dio sport II - 20 
- 2030 Uitzend 
Verbond - 20 
2040 Monty Pyth 
- 21 15 De mis 
- 22 05 Blue rem 
film) - 2320 N I 

LUX. 
1730 Dróles de 
1900 Nieuws -
xembourg hebdo 
kelmagzme — 20 
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Op 6 november 1979, bij de eerste en niet 
eens zo harde herfststorm van dit jaar, bra
ken te Leest en te Heffen nabij Mechelen 
opnieuw de Zennedijken en stroomde het 
rioolwater van Brussel door de bressen. 
Dat was ook al in 1967 en 1977 het geval. 

De waterellende die het volk achter de 
Vlaamse dijken jcuir n<i j>iar treft, is wellicht 
een simbool 



4 MILJARD IN ROOK 

Het A-vignet 
en de 

FDF-oven 
Om nog op de autosnelwegen te 
mogen rijden, zullen de automobi
listen binnenkort een speciaal 
vignet moeten kopen. Deze nieu
we vorm van belastingen zal vol
gend jaar reeds vier miljard in de 
staatskas brengen. De Vlaamse 
automobilistenbond heeft al pre
cies voorgerekend, dat het groot
ste deel van die vier miljard door 
de Vlamingen zal betaald worden. 
Enkele dagen geleden kreeg het 
Brussels gewest, dat door het 
FDF bestuurd wordt, in het parle
ment de toelating om een verbran
dingsoven te bouwen. De CVP 
had aanvankelijk gezegd, dat ze 
deze geldsmijterij zou beletten. 
Maar toen puntje bij paaltje kwam 
gaven ook de CVP-senatoren, net 
zoals die van de BSP, hun instem
ming aan het FDF. De verbran
dingsoven zal uiteindelijk vier mil
jard kosten. Precies evenveel als 
het autowegenvignet in 1980 zal 
opbrengen. Het bouwen van deze 
verbrandingsoven werd zonder 
aanbesteding toevertrouwd aan 
een Franse maatschappij. Er 
wordt gesproken van smeergel
den en omkoperij- Wetenschap
pelijke studies hebben daarenbo
ven aangetoond dat de oven eko-
nomisch niet verantwoord is. 
Vier miljard frank, geïnd door de 
CVP-ministers Chabert en Geens, 
die door het FDF gewoon in de 
oven zullen gegooid worden en in 
rook opgaan.-

Daar komt nog bij, dat deze oven 
berekend is om het huisvuil te 
verwerken van anderhalf miljoen 

mensen., terwijl er in Brussel 
slechts een miljoen wonen. Het 
FDF mikt duidelijk op een Brussel 
dat groter zal worden. 
Ondanks de fraai klinkende en 
krachtige Vlaamse verklaringen 
van CVP en BSP gaat de geld
smijterij, ten koste van Vlaande
ren en ten voordele van Wallonië 
en franstalig Brussel, iedere dag 
onverminderd verder. Zo voorziet 
de regering in de programmawet. 

dat de Spaarkas uitgebouwd zal 
worden tot een Staatsbank. In de 
leiding van deze bank zullen de 
drie gewesten — en dus ook FDF-
Brussel — vertegenwoordigd zijn. 
Terwijl de CVP en de BSP bewe
ren dat ze van Brussel geen derde 
gewest willen maken, doet dit ge
west triomfantelijk zijn intrede in 
de op te richten staatsbank. Daar, 
waar over de centen van de Vla
mingen zal beslist worden... 

1970 1974 1976 

De cijfers spreken zo 
Vlaanderen heeft een ge
zonde kastoestand. Hier
onder volgt een statistiek 
waarin het verlies van 
Wallonië en Brussel en de 
overschotten van Vlaan
deren uitgedrukt worden 
in procent van het Bruto 
Nationaal Produkt. Achter 
deze geleerde termen 
schuilt de keiharde werke
lijkheid: in 1976 had Wallo
nië op zijn betalingsbalans 
een tekort van 108 miljard, 
terwijl Vlaanderen een 

overschot had van 193 
miljard. 

Moesten de Vlamingen 
over hun eigen geld be
schikken, dan zouden zij 
gemakkelijk het hoofd bie
den aan alfe moeilijkheden, 
zelfs in deze krisistijd. En 
indien Wallonië zou moe
ten zorgen voor het aan
zuiveren van de eigen te
korten, het zou waar
schijnlijk harder werken 
en spaarzamer zijn. 

Vlaanderen., 
Brussel 
Wallonië 
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Door een goed zelfbestuur 
minder belastingen 

Vlaams geld in Vlaamse handen betekent 12 % belastingverlaging 

^^Z60,^;^.>^ÉmMé^ 

Dat er een jaarlijkse afvloei van miljarden vanuit 
Vlaanderen naar Wallonië is, mag thans als een al
gemeen bekend feit worden beschouwd. Vlaande
ren wordt ieder jaar voor tientallen miljarden ge
woonweg bestolen. Dat is al lang zo. In de jaren na 

de oorlog werd voor meer dan honderd miljard ver
loren gegooid in de verlieslatende Waalse koolmij-
nen. Sindsdien is de diefstal steeds meer een sys
teem geworden. 

Op haar kongres van 1971 had de 
Volksunie reed bekendgemaakt dat, 
alleen al op het vlak van de sociale 
zekertieid, er een geruisloze afvloei 
van 8 miljard in één jaar tijd van 
Vlaanderen naar Wallonië was. In 
1975 en 1976 werden de nieuwste cij
fers samengebracht in twee lijvige 
Voiksuniedoesiefs. Verleden jaar 
schreef oud-VU*senator Maurits Van 
Haegendoren zijn ophefmakend boek 
«I-let geld der Vlamingen». 

Tegen deze lang bekende feiten en 
cijfers hebben de CVP, de BSP of de 
P W nooit iets ernstig ondernomen. 

De Volksunie heeft jarenlang een een
zame strijd daarover moeten voeren, 
ook tijdens de vorige regering. Bij de 
besprekingen die geleid hebben tot 
het vormen van de huidige regering 
heeft de Volksunie de deur dichtge
klapt, precies omdat men opnieuw 
een staatshervorming op stapel wou 
zetten zonder dat er een einde werd 
gesteld aan de miljardendiefstal. 

De Volksunie wil, dat er nu eens defi
nitief komaf gemaakt wordt met de 
scheefgetrokken rekeningen. Daarom 
willen we ook ekonomisch zelfbe
stuur: Vlaams geld in Vlaamse han
den. 

Vlaanderen is volkomen in staat 
voor zichzelf in te staan en zou er 
trouwens beter bij varen. Een staats
hervorming zonder het zuiver stellen 
van de centenkwesties moet belet 
worden. Dat wil niet zeggen, dat zij 
geen enkele vorm van solidariteit met 
Wallonië kunnen aanvaarden. Maar 
als Vlaanderen helpt, moet het dat 
vrijwillig doen en moet het zélf kun
nen bepalen, van welke omvang en te
gen welke voorwaarden ze solidair 
zal zijn. 

De Vlamingen betalen in verhouding 
veel te veel belastingen. Dat deert 
wellicht een rijke of welstellende Vla
ming minder, i-let is echter de gewone 

Vlaamse mens — de arbeider en de 
bediende, de ambtenaar of de kleine 
zelfstandige — die opdraait voor het 
verschil. 

Er is uitgerekend geworden dat 
Vlaams geld in Vlaamse handen aan 
Vlaanderen zou toelaten, de belastin
gen van de Vlaamse mensen met 

Een voorbeeld uit de sociale 
sektor: vorig jaar werd aan 
de Limburgse mijnwerkers 
2,7 miljard ontfutseld. 

De mijnwerkers uit Lim
burg betaalden in 1978 zo
wat anderhalf miljard frank 
meer aan pensioenbijdragen 
dan hun Waalse kollega's. 
De Waalse mijnwerkers kre
gen omzeggens hetzelfde 
bedrag extra uitbetalingen 
toebedeeld. Dit komt neer 
op een Limburgse bijdrage 
van 2,7 miljard, in één sektor 
en in één jaar... Vlaanderen 
zorgt voor 65 °/o in de verze
keringskas voor invaliditeit 
van de mijnwerkers en voor 
85 % van het vakantiegeld. 
Het krijgt respektievelijk 
slechts 24 % en 76 °/o terug. 
Wij gunnen de Waalse mijn
werker van harte zijn pen
sioen. Maar om klare toe
standen te scheppen, moe
ten eerst juiste rekeningen 
worden gemaakt. 

12 o/o te verminderen. «Minder belas
tingen door een goed zelfbestuur» is 
geen slogan, maar een eis die werke
lijkheid moet worden. 

Uit dit kaartje kan men aflezen, vanwaar de dagelijkse pen-
delstroom naar Brussel loopt: hoe dikker de lijn, hoe meer 
pendelaars. Praktisch drie-vierden van de pendelaars naar 
Brussel zijn Vlamingen. 
ledere dag gaan er bijna 200.000 Vlaamse arbeiders en be
dienden naar Brussel werken. Moesten zij ooit eens in «taai
staking» gaan, de hoofdstad zou als een kaartenhuis in me

kaar storten. Ondanks haar FDF-pretentle... 
Ook deze pendel kost Vlaanderen hopen geld. Aan private 
uitgaven alleen al is dat praktisch een miljard per jaar. Daar 
komen nog eens de miljarden bij voor het openbaar vervoer 
En wat krijgt Vlaanderen in ruil voor het feit dat het ieder jaar 
deze miljarden betaalt en iedere dag het werk in de Brussel
se kantoren en bedrijven doet draaien? Stank voor dank! 



Een kleine kwestie 
die 
een simbool werd 

Er zijn mensen — ook in Vlaanderen — die 
beweren dat de zaak van de Vlaamse 
school te Komen geen belangrijke kwestie 
is. En eigenlijk hebben ze nog gelijk ook: in 
een wereld boordevol grote problemen — 

zoals de krisis, de werkloosheid, de 
atoomraketten, de revolutie in de landen 
van de Islam — zou men zich met andere 
dingen moeten kunnen bezighouden. En 
toch is Komen een probleem geworden. 

WAALS VETO 
IN HET JAAR 
VAN HET KIND 
De feiten zijn inmiddels door ie
dereen gekend. Sinds jaar en dag 
richten de Walen en de Franstali
ge Brusselaars naar hartelust in 
de Vlaamse gebieden met taaifa
ciliteiten Franse scholen in. Zelfs 
als ze de wet tegen zich hadden, 
haalden ze steeds hun slag thuis. 
Er is Franstalig onderwijs in de 
Vlaamse Voerstreek, in Vlaams-
Brabant rond Brussel en in Ronse. 
Zopas nog, bij het begin van het 
schooljaar, heeft de regering ge
duld dat te Linkebeek in Vlaams-
Brabant een onwettige Franstali
ge school mocht voortwerken. 
In de voorbije zomer hebben, voor 
de allereerste keer in de geschie
denis van ons land, een aantal 
Vlaamse ouders in de tweetalige 
Henegouwse gemeente Komen 
gevraagd dat er voor hun kinde
ren een Vlaamse school zou wor
den opgericht. Hun verzoek was 
volkomen in orde, ze hadden de 
wet op hun kant. Maar onmiddel
lijk liet de Waalse onderwijsminis
ter Hoyaux weten, dat er van een 
Vlaamse school geen kwestie kon 
zijn. De Franstalige partijen in de 
regering, met het FDF op kop, de
den de Vlaamse ministers door de 
aaaan gaan: de CVP-ers en de 
BSP-ers herhaalden gehoorzaam, 

dat er van de Vlaamse school 
geen kwestie kon zijn. Maar ze 
zouden, zo zegden ze, de zaak la
ten onderzoeken. 

Inmiddels werden de Vlaamse ou
ders door de Komense Franstali-
gen gepest en onder druk gezet. 

Er waren er, die bedreigd werden 
met broodroof en die zo verplicht 
werden, hun handtekening onder 
de schoolaanvraag terug te trek
ken. Ze kregen dreigbrieven, wer
den dag en nacht opgebeld of 
vonden 's morgens geschilderde 
hakenkruisen en Franstalige slo
gans op hun gevels. 

In Vlaanderen brak een vloedgolf 
van protest uit en betoonden tien
tallen verenigingen en tienduizen
den mensen hun sympatic met de 
Vlaamse Komenaars. De Volks
unie ging te Komen betogen. Het 
was allemaal boter aan de galg. 

RAAD VAN STATE 

MAAT VOOR NIETS 
Een paar weken geleden heeft de 
Raad van State vastgesteld, dat er 
geen enkel wettelijk beletsel was 
om te Komen een Vlaamse school 
op te richten. Dat had dus zonder 
moeite aan het begin van het 
schooljaar kunnen gebeuren. In
middels is echter de tijd verstre
ken: in de loop van het schooljaar 
mogen geen nieuwe scholen op

gericht worden. De Vlaamse ou
ders te Komen moeten nu min
stens wachten tot september van 
volgend jaar. Maar ook dan zal het 
nog lang niet zeker zijn, dat er een 
Vlaamse school komt. Want de 
Waalse terreur tegen de Vlaamse 

Komenaars kan thans straffeloos 
nog maandenlang doorgaan. 

De Vlaamse regeringspartijen — 
de BSP en de CVP - hebben dan 
nog het lef om het zo voor te stel
len, alsof zij met die belofte voor 
september volgend jaar een 
Vlaamse overwinning hebben be
haald! 

De trieste werkeli jkheid is, dat 
men precies in het Jaar van het 
Kind aan Vlaamse kinderen het 
recht ontzegd heeft, onderwijs in 
hun eigen taal te volgen. 

De zaak van Komen is een sim
bool omdat zij bewijst hoe nog al
ti jd — na 150 jaar België — in dit 
land gemeten en gewogen wordt 
met twee maten en gewichten. 
Wat de Walen of de Franstalige 
Brusselaars willen, zelfs tegen de 
wet in, krijgen zij onmiddellijk. De 
Vlamingen moeten, ook als ze de 
wet op hun kant hebben, vechten 
en betogen om hun recht te kri j
gen. 

Daar moet nu maar eens definitief 
komaf mee gemaakt worden. Als 
Vlaanderen zelfbestuur heeft dan 
zal het, vanuit de volheid van zijn 
autonome kracht, andere en bete
re middelen hebben om de Vla
mingen te doen eerbiedigen ook 
in de randgebieden. 

Inmiddels is er uit de zaak Komen 
een belangrijke les te trekken: de
genen die door de knieën gegaan 
zijn voor het Franstalig veto, de
genen die verantwoordeli jk zijn 
voor het ti jdverlies en voor het 
feit dat de Vlaamse Komenaars nu 
een jaar lang in de terreur zullen 
leven, hebben hun onbetrouw
baarheid bewezen. Ook wat de 
staatshervorming betreft zijn de 
BSP en de CVP onbetrouwbaar! 
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Scherpe kogels 

voor Vlamingen 

Onder een Vlaamse eerste-minis-
ter en met de twee grootste 
Vlaamse partijen in de regering 
heeft de politiek van twee maten 
en twee gewichten een nieuwe en 
zeldzame hoogte bereikt: men kan 
in dit land met een geweer straffe
loos Vlamingen neerschieten. 

In de Voerstreek schoot de 
Waalsgezinde herbergier Gros-
jean een hele lader van zijn long 
rifle leeg op Vlamingen. Als bij 
wonder werden slechts drie men
sen gekwetst, waarvan er thans 
nog alti jd twee in doktersbehan
deling zijn. De dader werd door 
het Waalse gerecht binnen de 24 
uur na de feiten losgelaten. Zi jn 
spitsbroeder Hapart ontving hem 
in de Voersteek met bloemen en 
champagne. 

Toen de Volksunie op 29 septem
ber te Komen betoogde, grepen 
de Waalse rijkswachters ongena
dig in. Ooggetuigen hoorden het 
bevel dat hen gegeven werd: «ti-
rez a hauteur d'homme, nom de 
Dieu!» — «schiet op manshoogte, 
godverdomme». Het bevel werd 
uitgevoerd: er werd van op korte 
afstand geschoten met nylonko
gels, die de dood of zeer ernstig 
letsel kunnen veroorzaken. Gus-
taaf Van der Biest (onze foto), een 
ambtenaar uit Zandbergen en va
der van twee kinderen, die zich als 
toeschouwer ter plaatse bevond, 
werd getroffen: «Ik wist niet wat 
er gebeurde. Maar toen voelde ik 
mijn hemd nat en warm worden. 
Toen ik ze terugtrok, zat ze vol 
bloed. De bloedvlek op mijn hemd 
en jas werd steeds maar groter». 

Andere kogels beschadigden 
kruisen op het kerkhof van Wer-
vik. Een metalen omhulsel van een 
handluidspreker (onze foto) werd 
gewoonweg doorboord. 

Het was eerste-minister Martens 
zelf, die op voorhand het bevel 
had gegeven dat er met alle 
scherpte opgetreden moest wor
den tegen de Vlaamse betogers. 
Het hoeft dan ook geen verbazing 
te wekken, dat tot nog toe geen 
enkele gerechtelijke stap tegen 
de daders Is vast te stellen... 

WAAROVER 
SPRAK HAPPART 

MET 
KONING BOUDEWIJN? 

De Franstalige straatschender Happart, die terreur 
zaait in de Voerstreek, kreeg enkele weken geleden 
de gelegenheid de koning te ontmoeten. 
Ziehier enkele staaltjes van Waalse terreur in de 
Voer. September 1977: vijf auto's beschadigd, ruiten 
in een school vernield. Januari 1978: kinderen en 
een ziekenwagen aangevallen. Maart-april 1978: rui
ten kapotgegooid in vijf huizen, drie auto's bescha
digd. Mei 1978: kerk beklad en besmeurd. Juni 1978: 
molotovcocktail in apoteek. September 1978: vier 
Vlamingen ernstig gewond. November 1978: kerk
deur dichtgegoten. December 1978: schot door een 
ruit. April 1979: Vlaming zo erg gekwetst, dat hij nog 
altijd niet hersteld is. September 1979: franskiljon 
Grosjean schiet met zijn geweer drie Vlamingen 
neer en wordt de volgende dag vrijgelaten door het 
Waals gerecht. 

/ / Genoeg franstallge 

arrogantie # / 

Niet het toeval, maar de bittere 
noodzaak die de Vlamingen na 150 
jaar België er nog altijd toe dwingt 
strijdbaar te zijn, heeft Vic Anciaux 
ertoe gebracht een van zijn aller
eerste toespraken als nieuwverko-
zen VU-voorzitter te houden temid
den van de Komense betoging op 
29 september. 
Wat hij bij deze gelegenheid recht-
uit-rechtaan met heel zijn hart zeg
de, tipeert én de mens én de Vla
ming én de voorzitter in hem. 
'Ik ben niet voor mijn plezier naar 
hier gekomen; ik heb wellicht an
dere en nuttiger dingen te doen. 
Maar ik ben gekomen omdat ik 
uitdrukkelijk de Vlamingen van 
Komen een hart onder de riem wil 
steken.' 
«Tevens is het een verwittiging 
aan het adres van onze franstallge 
landgenoten: aan hun arrogantie 
moet dringend een einde komen». 
Vic Anciaux betreurde dat hij eer
ste-minister Martens niet anders 

kon afschilderen dan als 'een 
man die geëvolueerd is van een 
Vlaamse oproerkraaier tot een or
dehandhaver». 
«De Volksunie wenst geen esca
latie en evenmin een losbarsting 
van geweld. Maar aan de huidige 
politiek van twee maten en ge
wichten moet een eind komen. Tot 
de Walen zeggen wij dat zij hun 
lot in eigen handen mogen nemen. 
Zij mogen echter niet langer met 
vuur spelen. De Vlaamse gevoe
ligheid en het Vlaams geduld wor
den de jongste tijd al te fel op de 
proef gesteld. 
Vic Anciaux waarschuwde de Wa
len nadrukkelijk, dat er niet veel 
nodig is om de geldstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië stop te 
zetten: «De Walen teren goed
deels op ons geld. Ten gevolge 
van hun arrogantie zou Vlaande
ren wel eens kunnen gaan denken 
aan een financiële boycot». 

l 
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Vlaams geld 

in Vlaamsê  

handel 

Wat 

de Volksunie wil 
«Als Vlaanderen over zijn eigen 
geld zal beschikken en een eigen 
ekonomisch beleid kan voeren, 
dan zullen veel dingen mogelijk 
worden die vandaag als onmoge
lijk gelden». Aldus de Gentse eko-
nomist Jef Maton, ondervoorzitter 
van de VU (onze foto). 
Het is trouwens een noodzaak dat 
Vlaanderen zijn eigen ekonomisch 
en sociaal beleid kan bepalen. Ook 
op dit vlak zijn de verschillen tus
sen Vlaanderen en de rest van het 
land enorm. 
De Walen verwachten meer heil 
van de staat en van overheidstus
senkomst. De zin om te onderne
men en om zelf initiatieven te ne
men heeft in Wallonië sinds lang 
verstek laten gaan. 
Aan Vlaamse kant ligt dat hele
maal anders. De Vlaamse ekono-
mie steunt grotendeels op de zin 
om te ondernemen, om zélf initia
tieven te nemen en risico's te dra
gen. Het Vlaams bedrijfsleven 
steunt vooral op de kleine en mid
delgrote ondernemingen, op de 
tallozen die zich opgewerkt heb
ben en zich nog opwerken tot zelf
standigen, op de grotere arbeids-
zin van de Vlaamse werknemers. 

VLAANDEREN 

KAN 

HET BETER ZELF 

Daarom heeft Vlaanderen een to
taal ander sociaal en ekonomisch 
beleid nodig dan Wallonië. Voor 
dit beleid moet het kunnen be
schikken over zijn eigen geld. Dan 
kan bijvoorbeeld de tewerkstell ing 
bevorderd worden door een bij
zondere politiek ten overstaan van 
de kleine en middelgrote bedri j
ven, onder meer door belasting
verlaging en vereenvoudiging van 
de administratieve paperasserij. 

Vlaanderen verwacht minder van 
de kant van de overheid. Als het 
over zijn eigen geld zou beschik
ken, kan het een aangepast beleid 
voeren inzake begroting, prijzen 
en inkomens. Er zal een klimaat ge
schapen worden dat de zin om te 
ondernemen bevordert en de in
vesteringen aanmoedigt. 

Ook het voeren van een sociaal 
vooruitstrevend beleid wordt dan 
mogelijk. De mislukking van het 
sociaal overleg dat de regering 
Martens op gang heeft willen bren
gen, toont aan dat ook op dit vlak 
de Belgisch-unitaire metoden af
gedaan hebben. Een Vlaams soci
aal overleg daarentegen zou vri j 
spoedig naar goede resultaten en 
een gezond sociaal klimaat leiden. 
De Volksunie is de eerste partij 
geweest die zelfbestuur voor 
Vlaanderen wilde. Jarenlang heeft 
zij met deze eis alleen gestaan. De 
overige partijen komen thans ach
teraan gehinkt. En opnieuw is de 
Volksunie de eerste en enige partij 
om resoluut te stellen, dat het zelf
bestuur moet uitgebreid worden 
tot de sociaal-ekonomische en f i 
nanciële sektor: Vlaams geld in 
Vlaamse handen. 
Wat de andere partijen — de CVP, 
de BSP en de PVV — inzake de 
staatshervorming voorstel len, 
klinkt soms verlokkeli jk-mooi 
Vlaams. Maar wie hun kongrestek-
sten en programma's aandachtig 
leest, merkt het verschi l : zij stellen 
geen einde aan het afvloeien van 
miljarden uit Vlaanderen. 

Hernieuwd vertrouwen 

VU terug aan de slag 

De V o l k s u n i e w i l het bee ld beves t i gen van een rad ika le V laams-na t i o -
nale par t i j met een d iepe soc ia le b e w o g e n h e i d . Een par t i j d ie, t r o u w aan 
haar p rog ramma, haar ak t i v i te i ten o n t w i k k e l t op een j onge , f r i sse en 
p rope re wi jze. 

J f J ! ^ ^ ^ \ ^ ^ ^*?^^<J^ 

De Volksunie wil een Vlaamse natie verwezenlijken, waarin geen voor
rechten of achterstellingen, geen ongelijkheid in kansen mag bestaan. 

De Volksunie heeft een harde 
tijd achter zich. Ze had ongetwij
feld in de periode van de voor
bije periode van regeringsdeel
name, in haar begrijpelijk onge
duld om na bijna 150 jaar Bel
gisch unitarisme de Vlaamse na
tie op te bouwen, kontakt 
verloren met de levende stro
mingen in Vlaanderen. Deze 
bladzijde is definitief omge
draaid. Door haar programma, 
door het hernieuwd vertrouwen 

en door jonge en frisse werkme-
toden staat ze klaar om het ver
loren terrein te heroveren en 
nieuwe mensen, ook en vooral 
jongeren, te motivere;;̂ ue.̂ ;;o'v' «G 

Vic Anciaux 
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vu voor een groen Vlaanderen 
Reeds tien jaar geleden, op 
haar kongres van 1969, heeft de 
VU als eerste partij in dit land 
aandacht gevraagd voor de mi
lieuproblemen. 

Ze laat het sindsdien niet bij 
woorden. Waar ze dat kan, 
tracht ze te werken aan een ge
zond, een leefbaar en groen 
Vlaanderen. Van de zee tot over 
de Maas. 
Twee voorbeelden uit de praktijk 
van de jongste dagen. 
Te Diksmuide in West-Vlaande-
ren gooit VU-schepen Lieve Van 
Damme haar mandaat in de 
weegschaal om te beletten, dat 
er een vervuilende en milieu-on
vriendelijke verbrandingsoven 
voor huisvuil zou worden ge
bouwd. Ze steunt zich daarbij op Jaak Gabriels 

wetenschappelijke rapporten en 
op de aanbevelingen van de 
VVestvlaamse Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappij. 
Te Diksmuide wordt de meer
derheid in het schepenkollege 
echter gevormd door een ande
re partij, die absoluut de verbran
dingsoven wil. Het is dan ook 
niet zeker, dat de VU er zal sla
gen om de bevolking inspraak te 
verlenen en de bouw van de 
oven te beletten. Maar ze vecht 
er voor! 
Te Bree in Limburg heeft de VU 
wél de meerderheid in het sche
penkollege. De burgemeester 
van Bree is de jonge en dynami
sche Jaak Gabriels, volksverte
genwoordiger en ondervoorzit
ter van de VU. Onder zijn impuls 
komt er in het gebied van de in-

terkommunale vereniging Kem
pen-Maasland een breekwerf 
voor de verwerking van huisvuil. 
Zo'n breekwerf is niet alleen mi
lieu-vriendelijk en met-vervui
lend, ze is daarbij tientallen mil
joenen goedkoper dan een ver
brandingsoven. En ze laat toe, 
dat tal van nuttige produkten uit 
de huisafval herwonnen worden. 
In een tijd van stijgende schaar
ste en in een land dat praktisch 
geen grondstoffen heeft, is deze 
herwinning van afvalprodukten 
een zaak, die steeds van groter 
belang zal worden. 

De VU laat het inzake milieupro
blemen niet bij mooie woorden: 
waar zij de kans daartoe krijgt, 
zorgt ze er meteen voor dat er 
ook daden worden gesteld. 

Tegen kernraketten 
in België 

De Volksutwe wtt 
trouw blijven aan het vredesideaal 
van de Vlaamse beweging 
en aan de leuze «Nooit meer Oorlog» in 
de iJzertoren. 
Daarom heeft ze zich resoluut uitge
sproken tegen de opslag van atoomra
ketten in ons land. De plaatsing van 
tientallen kernraketten op ons klein en 
overbevolkt grondgebied, is een niet te 
verantwoorden faktor van gevaar. Het 
is daarenboven onaanvaardbaar, dat de 
beslissing om deze raketten te plaatsen 
ons wordt opgedrongen zonder degelij
ke voorlichting en demokratische in
spraak. 
De VU is echter niet naïef: ze beseft dat 
het verlangen naar algemene ontwape
ning altijd een wensdroom zal blijven, 
zolang deze ontwapening niet aan twee 
kanten gebeurt. Daarom wil de VU 
geenszins de Navo-solidariteit door
breken. Ze is echter wél van mening, dat 
de plaatsing van kernraketten de klas
sieke Navo-opvatting — die tot nog toe 
op verdediging was gesteund — gron
dig wijzigt. Door deze wijziging wordt 
het gevaar voor een tot Europa beperk
te atoomoorlog verhoogd. 
Omwille van haar bekommernis voor de 
vrede klaagt de VU tevens aan, dat Bel
gië meer en meer de draaischijf is ge
worden van de internationale 
handel in wapens en tweede-
handswapens. Op vele plaat
sen in de wereld worden 
konflikten uitgevoch
ten en volkeren ver
drukt met Belgische 
wapens, bijvoorbeeld 
in Biafra, Jemen, Pa
kistan, Argentinië en 
Iran. Daarom wil de 
VU dat de wapenhan
del en de wapenproduk-
tie gekontroleerd worden 
door gemeenschapsbe-
heer. 
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- 2230 House by the nver (film) 

Maandag 
DECEMBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Wattoo-Wattoo (fJ - 1805 Heidi 
(fJ - 18 30 Open school - 1900 
Doe mee - 19 30 Kijk uit' - 1945 
Nieuws - 2015 Dubbel dobbel 
(spel) - 21 00 De Ceder ( f ) -
21 50 Telecom 1979 (koncert) — 
22 30 Nieuws 

NED. 1 
18 54 Nieuws — 1859 De avontu
ren van Ivanhoe (f J — 19 25 Voor 
een bnefkaart op de eerste rang 
- 2015 Sword of Justice ( f ) -
21 05 Sanford en zoon ( f ) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Wat heet be te r ' 
— 22 30 Frans Halsema (reporta
ge) - 2335 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Doctor 
Snuggles ( f ) — 1905 A v r o s top-
pop — 2000 Nieuws — 2027Te-
lebingo - Spelen en laten spelen — 

21 30 De erfenis van Aphrodite ( f ) 
— 2225 Televizier magazine — 
2310 AVRO-akademie - 2330 
Nieuws 

LUX. ~ 
1200 La bonne Franquette — 
1840 Systeme D (spel) - 1900 
Nieuws — 1929 Le coffre-fort 
(spel) — 1945 Entre chiens et 
chats - 1955 Nieuws - 2000 
Kojak (fJ - 21 00 La vieille fille 
(film) 

RTB 1 
1845 Lundi-sports — 1915 Ge
westelijk nieuws —• 19 30 Nieuws 
— 2000 Le telephone rose (film) 
— 2230 Nieuws 

RTB 2 
1955 L'Ouhe d'Cristal (Waals to
neelstuk) — 21 15 A chacun sa 
musique (akkordeon) — 2200 
Nieuws — 2215 Lundi-sports 

ARD 1 
1610 Nieuws - 1615 Tocht in het 
verleden (dokJ — 1700 Spass 
muss sein — 1750 Nieuws — 
18 00 Das Intermezzo bietet an — 
1830 Gute Laune mit Musik (ont
spanning) — 1845 Het damhert 
(dok) - 2000 Nieuws - 2015 
Buddenbrooks ( f ) - 2115 Het 
Franse Vreemdelingenlegioen (re
portage) — 22 00 Bonkers (show) 
— 2230 Tagesthemen - 2300 
Der Anklaeger (film) — 040 
Nieuws 

ZDF ~ 
17 00 Nieuws — 1710 Abenteuer 
Wildnis (dok) - 1740 Die Dreh-
scheibe — 18 20 Polizeiarzt Simon 
Lark ( f ) - 1900 Nieuws - 1930 
Disco '79 (show) - 2015 Verwar
ring door woorden (dok) — 21 00 
Heute-journal — 21 20 Die Nacht, 
in der der Chef geschlachtet wur-
de (tv-film) — 2325 Nieuws 

D. 3 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Kultur in der Provinz — 
21 00 Momente — 21 15 Die eiser-
ne Maske (film) — 22 25 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 13 50 D'hier et d'au-
jourd'hui — 1800 Konsumenten-
magazine — 1835 LTIe aux en
fants — 18 57 Ongewone gebeur
tenissen — 1912 Damesmagazi
ne — 1920 Gewestelijke aktuali-
teiten — 1944 Les inconnus de 
19 u 45 (spel) - 2000 Nieuws -
2035 Un sac de billes (film) -
2213 Expressions - 2315 
Nieuws 

A. 2 ~ 
1505 Coup de bambou (film) — 
1625 Paysannes (dok) - 1720 
Kinderen en seksualiteit — 1750 
Jeugdprogamma — 18 30 Nieuws 
— 18 50 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1910 Quotidiennement 
vótre — 19 20 Gewestelijke aktua-
liteiten — 1945 Top club (show) 
— 2000 Nieuws - 2035 Ques
tions du temps — 21 40 Les Ordi-
nateurs (dokJ — 2235 Kunst en 
kuituur - 2325 Nieuws 

FR. 3 
18 30 Jeugdprogramma — 1910 
Nieuws — 19 20 Gewestelijke ak-
tualiteiten — 1940 Regionaal pro
gramma — 19 55 Bucky et Pepito 
(fJ — 2000 Les jeux de 20 heures 
(spel) - 2025 Les Shadoks -
20 30 L'ennemi public no 1 (film) — 
2200 Nieuws 

Dinsdag 
DECEMBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Wattoo-Wattoo ( f ) - 1805 Se
samstraat ( f ) - 1830 Open 
School — 1900 Een vliegreis met 
geschiedenis (dok) — 1945 
Nieuws — 2010 Julio Iglesias Ma
dison Square Garden (show) — 
21 10 Kind en echtscheiding (ge
sprek) — 22 00 JIJ of Wi j (kwis) — 
2225 Nieuws - 2240 Jumping 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (dok) -
2030 De kollegas ( f ) - 21 05 Pa
laver (film) 

NED. 1 
1030 Schooltelevisie - 1855 
Nieuws - 1859 EO-Kinderkrant 
- 1930 Het kleine huis ( f ) -
2015 Here Leer ons bidden — 
2045 EO-Aktief - 2050 Tijdsein 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Panora-
miek — 22 15 Het geheim van het 
vergrootglas (reportage) 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Sinbad de 
zeeman ( f ) — 1925 Duel in de 
diepte ( f ) - 2000 Nieuws -
2027 Dagboek van een herders
hond (fJ - 21 30 Brandpunt -
2205 Hotel op stelten ( f ) - 2235 
Hiroshima is overal - Kernwapens 
in Nederland (reportage) — 2335 
Adventsoverweainq 

LUX. 
1900 Nieuws - 1929 Le coffre-
fort (spel) — 1930 Le menteur 
(spel) — 1945 Entre chiens et 
chats - 1955 Nieuws - 2000 
Super Jaimie ( f ) — 21 00 Dynami
te Jack (western) 

RTB 1 
19 00 Kultureel magazine — 1915 
Gewestelijk nieuws — 1930 
Nieuws — 1955 Operation 
111111 - 2000 Orient-Express 
( f ) — 2045 Sous les paves La 
plage (variete) — 2215 Kunstma
gazine — 2230 Nieuws 

RTB 2 
1845 Curieuse nature (dok) — 
1955 Paroles et musiques — 
2100 Sportreportage - 22 00 
Nieuws — 2215 Le Monde du Ci
nema 

ARD 1 
1610 Nieuws - 1615 Dubbele in
komens en werkloosheid — 17 00 
Kinderprogramma — 17 40 
Goodbye Johnny (tekenfilm) — 
1750 Nieuws - 1800 Unterneh-
men Rentnerkommune — 1830 
Sendung und Echo — 18 40 Zim-
mer Frei - UNO-Nahe - 1915 Hier 
und Heute regionaal magazine — 
1945 Het «Vogtland» (dok) -
20 00 Nieuws - 2015 Kennen Sie 
K i n o ' (kwis) — 21 00 Panorama 
- 21 45 Die Spezialisten ( f ) -
22 30 Tagesthemen — 23 00 Tea-
tereffekt met oude middeltjes 
(show) — 030 Nieuws 

ZDF 
1700 Nieuws - 1710 Karneval 
der Tiere (poppenspel) — 1740 
Die Drehscheibe — 1820 Alle 
Jahre wieder (tekenfilm) — 1845 
D i e W o m b e l s ( f ) - 19 00 Nieuws 
- 19 30 Mathias Sandorf (TV-film) 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Curd Jurgens Bonn, wie ich es 
sehe — 2200 Uira, der Indiener 
(film) - 2330 Nieuws 

ARD 3 
755 Tele-Gymnastik - 1945 
Journal 3 - 2 0 0 0 Nieuws -
2015 Landesspiegel - 21 00 Mo
mente — 21 15 Krieg der Sterne 
(film) - 2200 Sport Kntisch -
2230 Tussen vrouw en vnendin 
(dokJ — 2315 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws - 1345 Le regard 
des femmes — 1800 Konsumen-
tenmagazine — 18 34 LTIe aux en
fants — 18 57 Ongewone gebeur
tenissen — 1912 Damesmagazi
ne — 1920 Gewestelijke aktuali-
teiten — 1944 Les inconnus de 
19 h 45 (spel) - 2000 Nieuws -
2035 Stalin-Trotsky (dok) -
21 30 Les hommes de la mer (dokJ 
— 2225 Les musiciens du soir 
(Schubert Mozar t RossinO — 
2300 Nieuws 

A 2 
1830 Nieuws - 1850 Des chif
fres et des lettres (spel) — 1910 
Quotidiennement vótre — 1920 
(gewestelijke aktualiteiten — 19 45 
Top Club (show) - 20 00 Nieuws 
- 2040 Mers-EI-Kebir (TV-film) 
— 2330 Nieuws 

FR. 3 
18 00 Ministère des Universites — 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Bucky et Pe
pito (fJ - 2000 Les jeux de 20 
heures (spel) — 2025 Les Sha
doks — 2030 La conquéte de 
I Ouest (western) — 23 05 Nieuws 

Woensdag 

I 5 DECEMBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip-
Top - 1815 Wattoo-Wattoo ( f ) 
— 1820 Uit het leven van een 
toondichter (Enk Satie) — 1850 
Projekt UFO ( f ) - 1945 Nieuws 
- 2015 Maak het waar ( f ) -
2050 Liefde is blind - 2200 Fun
damenten — 2250 Nieuws 

BRT 2 
2015 Idomeneo (opera van Mozart 
- tot 2220) 

NED. 1 
1530 De dieren van het groene 
woud (dok) — 1855 Nieuws — 
1859 Van gewest tot gewest — 
1950 Politieke partijen - 2000 
Staat u klaar meneer McGi l l ' (TV-
spel) — 2055 Ot en hoe zit het 
nou met S i e n ' — 21 37 Nieuws — 
21 55 Negen miljoen Sinterklazen 
— 2335 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 De pomp 
( f ) - 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Countdown (pop) - 21 10 
M O O I Nederland (dok) - 2140 
De piraten ( f ) - 2225 Info -
2305 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws - 1929 Le coff re-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats - 1955 Nieuws - 2000 
Hit-parade — 21 00 Le Californien 
(western) 

RTB 1 
1530Electronix — 1700 Feu ver t 
— 18 30 Katoliek-godsdienstige 
uitzending — 1900 Kultureel ma
gazine — 1915 Gewestelijk 
nieuws — 19 30 Nieuws — 20 (X) 
Le voyage de monsieur Pernchon 
(toneel) - 21 30 Leopold II ou l'art 
du dehors (reportage) — 2235 
Nieuws 

RTB 2 
18 45 La premiere annee de la vie 
(reportage) — 1955 Allemagne 
annee zero (film) — 22 00 Nieuws 
— 2215 L Enrage (boek over Breu-
gel) 

ARD 1 
15 40 Nieuws — 15 45 Sterren uit 
de oude doos (Hans Moser) — 
1630 Ziekenzorg in Afrika (repor
tage) — 1715 Kinderen in het ver
keer - 1 7 2 0 W K S k i e n - 1750 
Nieuws — 18 00 Jauche und Lev-
kojen ( f ) - 1830 Hit um halb 7 
(Hongaarse muziek) — 18 40 Jau
che und Levkojen (f J — 1915 Re
gionaal magazine — 1945 Roger 
Whittaker zingt — 2000 Nieuws 
— 2015 Der Lebemann (thnller) 
— 2200 Arne bittet um gehor 
(dok) - 2230 Tagesthemen (tot 
2300) 

ZDF 
1700 Nieuws - 1710 Flambards 
( f ) - 1740 Die Drehscheibe -
1820 Fruh ubt sich (show) -
19 00 Nieuws - 19 30 Voor en te
gen van proeven op dieren (dokJ 
- 2015 ZDF Magazin - 21 00 
Heute-journal — 21 20 Van der 
Valk ( f ) - 2215 Religie en mens
wording — 2245 Fuhrmann Hen
schel aV-spel ) - 0040 Nieuws 

ARD 3 
1900 Sterilizatie ja of n e e n ' — 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Alternativ l eben ' 

TF 1 
13 37 Les visiteurs du mercredi — 
1800 Konsumentenmagazine — 
1834 LTIe aux enfants — 1857 
Ongewone verhalen — 1912 Da
mesmagazine — 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 44 Les incon
nus de 19 h 45 (spel) - 2003 
Nieuws - 2035 Euphorie II (TV-
film) — 22 10 Le musee imaginaire 
d'Andre Malraux (reportage) — 
2300 Nieuws 

A 2 
1830 Nieuws - 1850 Des chif
fres et des lettres (spel) — 1910 
Quotidiennement vótre — 1920 
(jewestehjke aktualiteiten — 1945 
Top club (variete) — 2000 
Nieuws — 2035 Mi-fugue, mi-rai-
son — 22 35 La geographie du 
sang (dok) — 2325 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regionaal 
programma — 19 55 Bucky et Pe
pito (fJ - 2000 Les jeux de 20 
heures (spel) - 2025 Les Sha
doks — 2030 Je parie d'amour 
(film) - 2205 Nieuws 

JESPERS II 
Wat in België met kon, probeert de tot twintig jaar veroordeelde onderzoeksrechter Guy 
Jespers nu in Straatsburg, bij de Europese Kommissie voor de Rechten van de Mens ' 
een herziening van zijn proces Dat is zeker geen absoluut hopeloze onderneming, 
want er zijn wel erg vreemde dokumenten voor de draad gekomen Knack evalueert 
deze week Jespers'kansen tn Straatsburg en had een tien uur durend gesprek met zijn 
vrouw Ghislaine Jespers-Clyncke 

En verder 

Dr De Jonghe spreekt over de Belgische staatsveiligheid en hun houding tegenover de 
Gestapo tijdens de bezetting 
UFO's hoe worden ze waargenomen en hoe worden ze verklaard ' Zelfmoord bij 
jongeren, getuigenissen uit een Kritak-dossier 
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vu in Antwerpse gemeenteraad: 

«150 jaar België valt 
helemaal niet te vieren!» 
ANTWERPEN — Een gemeenteraad in de stad Antwerpen waarop zo'n 120 tot 
130 agendapunten moeten besproken worden is geen buitenbeentje. Voor een 
fraktie — hoe klein of hoe groot ook — vaak geen kleinigheid om het kaf van 
het koren te scheiden. 
Dit keer was de klemtoon echter vlug gevonden: de viering van 150 jaar 
België-
Namens de VU-fraktie kwam raadslid Staf De Lie aan het woord. Zoals hij 
reeds in een zitting van de Antwerpse provincieraad had verklaard deelde Staf 
De Lie ook hier mee dat de VU-fraktie niet akkoord kon gaan met deze feeste
lijkheden. 
Men. wil nl. n.a.v. 150 België een grote overzichtstentoonstelling inrichten on
der de titel -Antwerpen 1830-1980». 
Staf De Lie vroeg zich af wat wij als Vlaams-nationalisten, als Vlamingen, ja 
zelfs als Antwerpenaren te vieren hebben. Hij meende daarop negatief te moe
ten antwoorden. 

Staf De Lie- 'Het volstaat de geschie
denis van de Vlaamse stnjd geduren
de deze 150 jaar te overlopen om tot 
deze bevinding te komen. Het zijn 150 
jaar van onrecht, van vernedering, van 
achteruitstelling en van vechten om 
het bestaan geweest Vechten tegen 
verknechting, de uitbanning van onze 
taal, de verfransing van de administra
tie, gerecht, onderwijs e a Wij herinne
ren aan de strijd van de frontsoldaten, 
de Vlaamse pendelarbeid, de ongelijk
heid in loon, het verlies van volkskracht 
in Wallonië, in Brussel en aan de taal
grens, tot het prijsgeven van grondge
bied toe » 

Anti-Vlaams bestel 
'En ook vandaag duurt die strijd voort 
Er IS immers in deze staat geen beter
schap te bekennen, geen goede wil. 

Geen verzoening en geen amnestie 
leder stuk recht, ook het meest van
zelfsprekende moet afgekocht wor
den. De politiek van 2 maten en 2 ge
wichten blijft bestaan, de aanslag op 
onze geldmiddelen, onze werkkracht 
en onze spaarzaamheid duurt verder 

Als Antwerpenaren kunnen wij er 
overigens van meespreken, als we 
zien hoe er telkens om onze levensbe
langrijke noodwendigheden moet ge
smeekt en gedreigd worden bij de 
centralistische Belgische overheid In
tussen wordt Brussel verder ver
vreemd, IS er de hetze in de Voer
streek, in Komen, in Vlaams-Brabant 
Intussen gaat de hoogste vertegen
woordiger van dit land onderhandelen 
met de leider van een Waalse terreur-
bende in de Voer 

Er verandert nauwelijks iets aan de 
taaiverhoudingen in de administratie, 
het leger, de staatsondernemingen, in 
de buitenlandse vertegenwoordiging 
Daar blijven de Franstaligen het 150 
jaar oude onevenwicht behouden 
WIJ zouden zo kunnen verder gaan en 
velen zullen het hier wel met ons eens 
zijn er is als Vlaming mets te vieren!» 

Er is alleen te gedenken 
'Namelijk 150jaar Vlaamse Beweging! 
Laten wij daarom afstappen van deze 
onderneming, maar laten we deze ten
toonstelling in het teken stellen van 
150 jaar Vlaamse strijd, en laten we het 
geld — samen met dit van andere ge
plande feestelijkheden — ter beschik
king stellen van de strijd m de bedreig
de gebieden, in en rond Brussel, in de 
Voerstreek, in Komen 
Geen viering van deze Staat, geen vie
ring alvorens hij omgevormd is, zo dat 
WIJ ons onbevoegd kunnen ontplooien 
in een vnj en zelfstandig Vlaanderen -

Na deze «nagels met koppen» bracht 
men vanuit de PVV-hoek nog aan dat 
a u.b toch niemand zou gekrenkt wor
den in zijn overtuiging Ons raadslid 
antviïoordde daarop dat zoiets hele
maal met in zijn bedoeling lag en mocht 
de PVV-spreker toch iets krenkends 
ontdekt hebben dat hij dat dan maar 
moest zeggen. 
Waarop het in gans de raadszaal toch 
maar stilletjes bleef 

W.W. 
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OMDAT VROUWEN 

BELANGRIJK ZIJN 

MOETEN ALLE 
VU-VROUWEN 
DEELNENEM AAN 
DE AKTIE OP 
HET KONGRES VAN 
15 DECEMBER 

• 

Ter plaatse worden 
richtlijnen gegeven 

• 

Wij verwachten U 

DRINGEND 

Gemeente 
Boechout 
Een betrekking van konduk-
teur op proef is vakant. De 
sollicitaties met de vereiste 
bewijsstukken dienen aange
tekend gericht te worden aan 
het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen, uiterlijk de 
dertigste dag na het verschij
nen van deze advertentie in 
het Belgisch Staatsblad. 
Alle inlichtingen hieromtrent 
kunnen ingewonnen worden 
op de gemeentesekretarie, 
ook telefonisch 031-55.20.16. 
Namens het schepenkollege, 
De sekretaris, De burgemees

ter, 
W. Van Genechten E. Aus-

sems 

Gemeente 
Boechout 
Twee betrekkingen van on-
derwijzeries) zijn vakant. De 
sollicitaties met vereiste be
wijsstukken dienen aangete
kend gericht te worden aan 
het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen, uiterlijk op 
20 december 1979. 

Alle inlichtingen hieromtrent 
kunnen ingewonnen worden 
op de gemeentesekretarie, 
ook telefonisch 031-55.20.16. 

Namens het schepenkollege, 
De sekretaris. De burgemees

ter, 

W. Van Genechten E. Aus-
sems 

Wij zoeken: 
Zelfstandige uitbater voor Volksunie-lokaal te Wonnmelgem. 
Afspraak: 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
WOMMELGEM VZW 

Terhagelaan 8 
2220 Wommelgem 
Tel. 53.79.50 (Adv) 

WEDER-WOORD 
Wat er precies achter het 
letterwoord OCMW schuilt, zal nog 
wel niet in brede kring 
doorgedrongen zijn. Onze 
bevolking heeft ook zolang met 
begrippen als -armenbestuur» en 
«kommissie voor Openbare 
Onderstand» moeten leven dat een 
nieuwe benaming en vooral de 
nieuwe inzichten als die van de 
Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn nog niet 
zo gemakkelijk raakt ingeburgerd. 
Straks hebben de OCMWs in 
Vlaanderen drie jaar werking op 
basis van de wet van 8 juli 1978 
achter de rug. De Volksunie is bij 
een behoorlijk aantal van deze 
nieuwe instellingen rechtstreeks 
betrokken want, anders dan bij de 
werking van gemeenteraden — 
waar de verhoudingen duidelijk 
tussen meerderheid en oppositie 
zijn afgetekend, zou het beheer van 
een OCMW de taak moeten zijn 
van de gezamenlijke raad van 
beheer. Hoewel de opdrachten van 
de OCMWs voor elke gemeente 
dezelfde zijn, ligt in de praktijk d« 
hoedanigheid en, vooral, de 
hoeveelheid van hun aktiviteit 
hemelbreed uit elkaar. Centra die 
b.v. inrichtingen voor 
gezondheidszorg of bejaardenzorg 

in hun beheer hebben, kunnen 
moeilijk vergeleken met centra die 
geen of slechts zeer bescheiden 
diensten kontroleren. 
Wat ons hier moet interesseren is 
de aanwezigheid van de VU-leden 
bij de werking van de OCMWs, de 
wijze waarop zij hun taak opvatten 
en vooral de manier waarop vooral 
door VU-leden wordt gezocht om 
de zo uitstekende bedoelingen van 
de wet in praktijk te brengen. 

Misschien is nu de tijd rijp om 
even inventaris te maken en in de 
loop van 1980, b.v. aan de hand 
van 3 modellen van OCMW, na te 
gaan wat «r van de dienstverlening, 
zoals ze door de wet van 8 juli 
1978 werd opgevat is terecht 
gekomen. Daarbij moet dan 
aansluitend de vraag, zowel aan de 
VU-afdelingsbesturen als aan de 
VU-gelcozenen in het OCMW, hoe 
het met wisselwerking, 
doorstrvmiag en inspraak is 
gesteld! 

Politiek bedrijven wil niet in de 
laatste plaats zeggen: oog hebben 
voor de kleine menselijke noden 
van iedere dag. Onze OCMW-leden 
zijn dan wel uitstekend geplaatst 
om op deze zorg in te spelen. 

G. Van In 

Steun
en strifdfond^ 

vu-Bierbeek 2.500 
M.V., Tervuren 250 
H.D., Wetteren 250 
J. VDB-VDP, Wolvertem 1.000 
LIVI., Kumtich 1.000 
DM-W., Brussel 200 
M.T., Beersel 1.000 
Naamloos, Diest 1.000 
VU-Kruibeke 2.000 
C, Antwerpen .' 200 
F.V.C., Kapelle-op-den-Bos 200 
VVVG-Boom 1.000 
J.L., Wilrijk 500 
S., Ninove 250 
J.D.S., Eekio 250 
VU-Aartselaar 5.000 
VU-Bree 5.000 
VU-Lennik ...'. 1.000 
VU-Ninove 1.000 
H.D.G., Welle 250 
A.C., Schaarbeek 400 
J.A.H., Maasmechelen 1.000 
BS., Oostende 1.000 
H.M., Tongeren 1.000 
VU-Bree 1.100 
V.P., Brussel 1.000 
G.S., Maaseik 250 

Totaal 7e li jst 29.600 
Algemeen totaal 367.660 

Stort vandaag nog op rekeningnum
mer 435-0259601-12 van Volksunie 
vzw, 1000 Brussel, met vermelding 
«Steun- en stri jdfonds». 
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tweed is mode 

Succes Kleding Meyers, 
de grote Belgische modezaak, 
biedt je weer iets enig mooi tijdens haar 

SUPER PROMOTIEVERKOOP 
VAN LUXE TWEEDMANTELS 
/an allerbeste kwaliteit — zuiver scheerwol — / § ^ & M ^ i S ^ ^ ^ & - ' è * ï ^ i 
)nberispelijk afgewerkt, vind je ze in talrijke modellen Mjê^ëwMi^^'^^W^^'^^-^^ 
m in alle modekleuren. Ml&M^^fkMA-^mt 

Van allerbeste kwaliteit — zuiver scheerwol — 
o 
en 
Maten vaih 38 tot 52. 
Natuurlijk brengt Succes Kleding Meye 
deze droommantels tegen prettige 
promotieprijzen. Zo heb je reeds een 
prachtige tweedmantel vanaf 

3.995 F 

\̂ oor tweed kom je nu naar 

het loont echt de moeite ! 

EXTRA BON «WIJ» 
MET 10 % KORTING 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TEL. 031.87.38.42 A A K T S E L A A K 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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Pulderbos 

Viesenboswijk wil rechtvaardigheid 
werd toen gevraagd of, gelet op de fi
nanciële situatie van de Gemeentekas, 
bij aanleg van riolering de eigenaars 
bereid zouden zijn een som van 
1.400 fr. per meter bij te dragen in de 
kosten. De aanwezige eigenaars (een 
40-tal), gingen hiermee akkoord. Op te 
merken valt dat de mondelinge toe
stemming van het merendeel van het 
40-tal toenmalige eigenaars onmogelijk 
als representatief kan geacht worden 
voor de 387 huidige eigenaars. 

In augustus 1978 starten op initiatief 
van het gemeentebestuur van Zand-
hoven de rioleringswerken, zonder de" 
een nieuwe volksraadpleging gehou
den werd 

Op 30 november 1978 ontvangen de 
bewoners van de wijk Viesenbos een 
rondschrijven van de gemeente waar-
In deze vraagt een bijgevoegde «over
eenkomst» ingevuld en ondertekend 
terug te bezorgen. 

De Volksunie reageert onmiddellijk en 
verzet zich krachtdadig tegen heel dit 
gedoe uit rechtvaardigheidsoverwe
gingen. Inderdaad, alle overige riole
ringswerken in de gemeente (zowel in 
Zandhoven, Massenhoven, Viersel als 
Pulle) van verkavelingen en straten 
van vóór 1970 worden integraal be
kostigd door de gemeente. Nog nooit 
moesten de inwoners de rloleringskos-
ten zelf betalen. 

Gelet op de vele kwade reakties van 
de wijkbewoners organizeert het 
schepenkollege op 9 december 1978 
een voorlichtingsvergadering. Het 
schepenkollege motiveert haar werk
wijze met twee argumenten: 

Door het gemeentebestuur van 
Zandhoven werden in 1978 de riole
ringswerken aanbesteed voor de 
wijk Viesenbos, gekend onder de 
naam Nieuwe Wijk. 
Het gaat hier om een zeer grote wijk 
(387 kavels) en bijgevolg ook om een 
groot werk (aanleg van 10.487 meter 
riolering). De kostprijs van deze gi
gantische opdracht bedraagt (zonder 
rekening te houden met de reeds 
aangekondigde meerprijzen) 

46.542.712 fr. 
De staatssubsidies belopen 
22.952.000 fr. Bovendien neemt de 
gemeente met zekerheid 5.749.458 fr. 
ten laste voor de kosten van aanleg 
op de Pulsebaan (kavels 1 tot en met 
21). 
De vraag is nu: wie zal de resterende 
17.841.254 fr. betalen? 
De eigenaars of de gemeente? 
Beiden zeggen dat de andere partij 
moet opdraaien voor deze kosten. 

Historische evolutie 
De verkavelingsvergunning dateert 
van 22 december 1964 en werd afge
leverd door het schepenkollege van 
de vroegere gemeente Pulderbos. 
Deze vergunning legt aan de verkave-
laar de verplichting op om kavels 1 tot 
en met 21 (Pulsebaan) van nolenng te 
voorzien. Voor de kavels 22 tot en met 
387 wordt deze verkavelingsvoor-
waarde niet voorzien. 
In 1972 werd door het CSemeentebe-
stuur van PuWerlxJS een volksverga
dering ingericht Aan de eigenaars 

ANTWERPEN 
KflUnDCR 
NOVEMBER 
29 ANTWERPEN: Gespreksavond over de gewestvorming nnet vol

gende politka: Jan Kerremans (PW), Walter Joris (VU), Karel Dil
len (VB) en CVP en BSP. Om 20 u. in de tokalen van de Erasmus-
school, Begijnenvest 99: Organizatie: Erasmusschool met de leer
lingen Public-relations. 
WILRIJK: Kleinkunstavond in de aula major van de UIA, Universi
teitsplein. Te gast: Mtel Ckwis, Jos Ghysen, en 't KHekske. Organi
zatie: de oudervereniging van de Centrale Jongensschool, St-Cia-
nrvNtusstraat 33. Met medewerking van het Noordstarfonds vzw. 

DECEMBER 
1 ANTWERPEN (arrJ: 7de Nacht van de Vriendschap - Arrondisse

menteel bal in de nieuwe feestzaal «Alpheusdal», F. Williotstraat 
22 te Berchem. Okest: The Spklers. Inkom: 120fr. 

2 BORGERHOUT: Sinterklaasfeest in zaal Pas, Sterlingerstraat 80. 
Namiddag met poppenkast zang en geschenk. Aanvang om 14 u. 
Inschrijven bij bestuursleden. 

2 ZANDHOVEN: Sinterklaasfeest om 14 u. in zaal Vrolijk België, 
Dorp, Pulderboa Poppenkast en bezoek van Sinterklaas en 
Zwarte Piet Gratis toegang. Inschrijven bij bestuursleden. 

2 ZANDHOVEN: Sinterklaasbal met Tragedy Light and music dis
co show. Inkom: 50 fr In zaal Vrolijk België. 

2 HULSHOUT: Sinterklaasfeest om 13 u. 45 in de parochiezaal van 
Hulsfiout Geschenkenpakket voor alle deelnemers tot 12 jaar. In
schrijven bij bestuursleden. Deelnemersprijs: voor VU-leden 
70 fr., voor niet-VU-leden 80 fr. Poppenkast spel en zang. Toe
gang gratis. Leiding en animatie: mevrouw Verduyckt 

2 BORGERHOUT: Sinterklaasfeest om 14 u. in zaal Pax. Steriinger-
straat 80. Poppenkastvoorstelling «De tovertjol van heksemie», 
door Palut Om 16 u. intreden van de Sint en Zwarte Piet Organi
zatie: Nele aangesloten bij de Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen vzw. 

6 EDEGEM: Wijnavond in «Drie Eiken», om 20u. 30. 
7 EDEGEM: Tin-tentoonstetling in bovenzaal Drie Eiken van 19 u. 

tot 22 u. Ook op 8 en 9-12 van 14 u. tot 22 u. 
7 WOMMELGEM: VUJO-herberg- en andere spelen in Den Klau-

waert Dasstraat 23. Vanaf 20 u.: dammen, topbiljart vogelpik, 
scrabble, kaarten, enz. Iedereen welkom. 

7 ANTWERPEN: Kanneraadschapsavond onder het motto: «Wij 
bouwen samen aan Bomnshuis». Spreker: Andriee Bogaert. Om 
20 u. in het St-Jorishof, Diepestraat Org.: BDAC samen met een 
aantal Vlaams-nationale verenigingen. 
KIELDRECHT: Eindejaarsbal Amedée Verbruggenkring in zaal 
Gouden Fluim om 20 u. 30. Orkest: The (Dombo SpkJers. Inkom: 
99 fr. Gratis tombola op ingangskaarten. Hoofdprijs: draagbare 

BOOM: St-Niklaasfeest om 15 u. in lokaal Nel. 
EDEGEM: Kaartavond om 20u. in kjkaal Drie Eiken. 
KIELDRECHT-VERREBROEK: Eerste toneelavond om 20 u. in 
de sporthal te Kietórecht Inkom: 100 fr. Opvoering van «Allerzie
len» van Herman Heyermans door de toneelvereniging De Vlas-
btoem. Organizatie: Amedée Verbruggenkring. 
BOOM: VWG-kerstfeest om 15 u. De h. Wilfried Lauwers zal er 
vertellen over «Kindeke Jezus in Vlaanderen» van Felix Timmer
mans. 
KONINGSHOOIKT: 2de lustrumbal in de parochiezaal, Mechel-
baan. André Romano en zijn Sioeks met Vlaamse potpourri Van
af 20 u. 30. 
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• door de gemeente werd de verka
veling bouwrijp gemaakt door het trek
ken van straten; 
• indien de gemeente indertijd de rio
lering van de verkavelaar zou geëist 
hebben zou deze de hieraan verbon
den kosten doorgerekend hebben aan 
de kopers en zouden de bewoners de 
rioleringskosten volledig betaald heb
ben zonder dat ze het wisten. 
De meeste eigenaars namen deze uit
leg met zodat ondanks drie brieven 
van de gemeente en de door haar in
gerichte inlichtingsvergadering toch 
maar 38 % van de eigenaars de over
eenkomst ( = eenzijdige schuldbeken
tenis) getekend terugbezorgden aan 
de gemeente. 
Gelet op het kleine aantal binnengeko
men akkoordverklaringen, zag de CVP 
(enige meerderheidspartij) zich ver
plicht op de gemeenteraad van 28 de
cember 1978 een principiële verhaal-
belasting te stemmen, alléén geldend 
voor de wijk Viesenbos. De schrijnen
de onrechtvaardigheid werd dus om
gezet in een gemeenteraadsbeslis
sing! 
Door advokaat Doevenspeck, werd tij
dens vorige volksvergaderingen inge
richt door de wijkbewoners op 26 de
cember 1978 en 2 januari 1979 meege
deeld dat het schepenkollege niet in 
haar opzet zou lukken, omdat een ver-
haalbelasting die slechts betrekking 
heeft op een deel van de gemeente, 
niet zou aanvaard worden door de 
Provincie-Overfieid en zeker geen Ko
ninklijk Besluit zou worden. 
Deze voorspelling kwam uit: de ge
meenteraadsbeslissing van 28 decem
ber 78 werd door de hogere overhetó 
wegens onwettigheid vernietigd. 
De CVP die niet wü weten van het 
stemmen van de verhaalbelasting gel
dend voor de hele gemeente (vermoe
delijk omdat zij reeds aan te veel inwo
ners gratis riolering bekx)fd heeft) 
zocht dan een andere uitweg om al
leen de bewoners van de wijk Viesen
bos te doen betalen in de riolerings
kosten. Zij vraagt en bekomt tijdens de 
gemeenteraad van 5 juli 1979 toelating 
om in rechte te treden tegen de aarv 
vragers van de verkaveüngsvergun-
ning, tdgen de verkopers en tegen de 
kopers. 

Bij nazk:ht van de verkavelingsvergun
ning blijkt dat aanleg van riol^ing 
slechts opgelegd werd voor de kavels 
1 tot en met 21 (Pulsebaan), en niet 
voor de kavels 22 tot en nfiet 367! 

VU-kamerlid Hugo Schlltz kwam de wijkbewoners op de volksvergade
ring van 2 oktober een hart onder de riem steken. Naast hem Leo Thijs, 
VU-afdelingvoorzitter. 

Vermeldenswaard is ook dat de bewo
ners van de kavels 1 tot met 21 tijdens 
de voorlichtingsvergadering van het 
schepenkollege op 9 december 1978 
werden vrijgesteld van betaling, omdat 
zij, volgens de burgemeester, eigenlijk 
geen deel meer uitmaken van de wijk. 
Thans is met zekerheid geweten dat 
het gemeentebestuur haar bundel 
overmaakte aan advokaat Wijffels, zo
dat een gerechtelijke procedure on
vermijdelijk lijkt 

Volksvergadering 
Omdat de genneente Zandhoven geen 
enkel valabel rechtsmkMel bezit om de 
eigenaars tot betaling te dwingen, heb
ben de eigenaars alle reden om de ko-
nrwnde gerechtelijke procedure nnet 
vertrouwen tegenïoet te zien. 
Wel moet opgelet worden, want., in de 
nneeste aankoopakten Is een clausule 
opgenomen waarin voorzien is dat in
dien de gerrteente verdere wegenurt-
rusting (Üj voorbeeld riolering) zou ei
sen, de kosten ervan moeten gedra
gen \Morden door de koper. Deze clau
sule was klaarbfijkeli^ bedoeld voor de 
kavels 1 tot en met 21, maar werd per 
vergissing opgenomen in de meeste 
aankoopakten. 
IncBen nu de gemeente bij voorbeekJ 
enkel de verkavelaars zou dagvaarden 
en niet de verkopers of de huidige ei
genaars, is fiet nodig dat de eigenaars 
de procedure van nabij zouden volgen 

en desgevallend tussenkomen, tenein
de de eis van de gemeente op een 
passende manier te beantwoorden. 
Om deze eventualiteit op te vangen, 
blijkt het nu nodig dat elke eigenaar 
een aangetekende brief stuurt naar de 
gemeente, naar de verkavelaars en 
naar de vorige eigenaar van zijn grond. 
Telkens wordt daarin gevraagd bij 
eventuele procedure een afschrift te 
zenden van de uitgebrachte dagvaar
ding, zodat elke eigenaar in staat is in 
dat geding op te treden als «vrijwilliger 
verschijnende partij» en op die manier 
zelf te kunnen instaan voor een degelij
ke verdediging. 
Het nemen van deze noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen wettigde het 
houden van een volksvergadenng. 
Alle aanwezige wijkbewoners ontvin
gen een raamafftobe met als tekst: 
•Pulderbos wil geen gemolken geld
koe worden. Behandel ons rechtvaar
dig!» 

Raamaffiche-
Gedurende meer dan een maand hin
gen deze raamaffiches voor zo'n 20 
woningen (1/3 van alle huizen)! 
De CVP-meerdertieid van Zandhoven 
moeten ondertussen toch geleerd 
hebben dat de wijkbewoners niet lan
ger akkoord kunnen gaan met deze 
schrijnende onrechtvaardigheid. Nu 
aan haar om de volgende stap te doen! 
Leo Thijs, VU-afdelings-voorzitter 

Evahiatiedag zaterdag 1 dec te Nfiieve 

„Halfweg gemeentebeleid-evaluatie" 
Na drie jaar politieke aktie in Groot-
Ninove lijkt het ons nuttig deze eva-
luatiedag te organizeren om de kon-
krete realizaties en akties te bespre
ken en te evalueren, en ook om na te 
denken over het opmaken van een 
•driejarenplan» ter voorbereiding 
van de verkiezingen in 1982. Het 
wordt alvast een dag die door geen 
enkel bestuurslid mag gemist wor
den en ook voor de leden interessant 
zal zijn! 
Programma 
• kennismaking; inventarizatie der 
verwachtingen 
• overzicht gemeenteraadswerking 
door André Baro en Georgette De Ke
gel 

• leefmilieu: plaatselijke situatie
schets door Jan De Troyer 
• bespreking van de politieke 
werking in Ninove: inhoudelijke aspek-
ten (standpunten, voorstellen) 
• gezamenlijk middagmaal 
• uitgeven van een eigen streekblad: 
onderzoeken van de mogelijkheden 
door algemeen sekretans V^illy De 
Saeger, die de studiedag met ons 
doorbrengt en Rik Haelterman 
• bespreking van de politieke 
werking in Ninove: metodische aspek-
ten (fraktiewerking, propaganda...) 
• pauze 
• samenvatting en besluitvorming 
«op naar 1982». voorstellen tot aktie 
• einde. 
Plaats: Lokaal «De Grote Ezel», Steen
weg naar Aalst 2, Ninove. 
Aanvang: van 9 u. 30 tot 12u. 30 en 

van 14 tot 17 u. 
Inschrijving: bij de afdelingsvoorzit
ters of bij Rik Haelterman, Kruisveld-
straat 7B, Denderwindeke (054-

33.8657). 
Kursusbegeleider: Mark De Jaeger, 
stafmedewerker, nnaatscfiapp>elijk wer
ker. 

1 

OOST-VLAANDEREN 
KflL€nD€R 
DECEMBER 

1 WONDELGEM: St-Niklaasfeest nnet filmvoorstelling voor aHe 
kinderen om 14 u. 30. kikom: 20 fr. Om 21 u. jaariijks sinterklaas
bal met het orkest The Sunny Stars. Inkom 80 fr. In zaal •De 
Nachtegaal», Gentsesteenweg 119. 
BAAROEGEM: 4de dansfeest in Vlaamse Kkib, parochiezaal. Om 
21 u. nnet het MWnight Special Orkest Toegang: 50 fr., tombola in
begrepen. 
ST.-AMANOSBERG: Jaariijks Klaasfeest in zaal •Macaco», Ant
werpsesteenweg 119. Ontspanning en geschenken voor jong en 
oud - koffietafel, tekenwedstrijd. Alle kinderen tot 10 jaar zijn wel
kom. Inschnjven R. Herman, Grondwetlaan 95. Organizatie: VU, 
VUJO, F W , W V G . 
DENDERLEEUW: 20-jarig bestaan, verjaardagsfeest in zaal He
melrijk vanaf 20 u. Eregast: nattonaal voorzitter Vik Anciaux. Om 
20 u. receptie; om 21 u. welkomstwoord door schepen W. De 
Metsenaere en toespraak door Vik Anciaux; om 21 u. 30 koffieta
fel. 
RUPELMONDE: Sinterklaasbal van de Amedée Verbruggen
kring, zaal Scheldeland om 20 u. 30 met dj. Prijs: 200 fr. voor een 
prachtige pentekening van Annedée Verbruggen en 2 toegangs-
kaarten. Kaarten te verkrijgen bij mevr. Koppen, Temsestraat 51, 
te Rupelmonde. 
AALST: Viering 25 jaar Volksunie. Groot arrondissementeel 
dansfeest in de Keizershallen, Keizeriijkplein. Om 21 u. met het or
kest Ben Cramer en Samantha. Eregasten: oud-partijvoorzitter 
Hugo Schlltz en partijvoorzitter Vik Anciaux. 
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OpiiOuwende oppositie, 
mag dat in Diest? 

BRABANT 

Tijdens de gemeenteraad van 14 juni 
1979 deed Dirk Van de Weyer een po
sitief voorstel: een werkgroep oprich
ten, samengesteld uit vertegenvi/oordi-
gers van de leerkrachten, verschillen
de ouderkomitees en de gemeente
raad. Deze werkgroep was dan be
doeld om meer aandacht te schenken 
aan het gemeentelijk onderwijs. 
Vermits de Volksunie erg begaan is 
met het gemeentelijk onderwijs en ver
mits het de taak is van een stadsbes
tuur als inrichtende macht het gemeen
telijk onderwijs te helpen, deed ons 
VU-gemeenteraadslid dit voorstel en 
dus niet — zoals enkelen nu schreeu
wen — om er politieke munt uit te 
slaan. 

Elk aanwezig gemeenteraadslid was 
op 14 juni '79 akkoord het voorstel ter 
onderzoeking voor te^ leggen op het 

VVVG-federatie 
Leuven: winterfeest 
Op zondagnamiddag 9 december 
1979 grijpt om 14 u. het jaarlijks winter
feest plaats van VVVG-federatie Leu
ven in de zaal «De Kring», Jozef-Pier-
restraat 74 te Blauwput-Kessel-Lo. 

Niemand minder dan Willem De Meyer 
en zijn trouwe Fientje zullen in ons mid
den zijn. 

Na de zangstonde, etentje (mosselen 
op zijn Vlaams of een welgevulde 
vleesschotel). Vervolgens kosteloze 
tombola en gezellig samenzijn. Deelne
ming in de kosten: 120fr. 
Zohaast mogelijk in te schrijven bij F. 
Devijver, Swertmolenstraat 17, 3020 
Herent, tel. 016-22.49.86 of bij de ande
re bestuursleden. 

Vlaams-nationalisten van de derde 
leeftijd, uw plaats is bij ons. Wij ver
wachten ui ^ . 

-ntrt bne&iTt n99 f^ni^ -̂  

Kortnieuws uit Lembeek 
Op 11 november heeft een kleine af
vaardiging van de VU-Lembeek een 
bloementuil neergelegd aan het do-
dengedenkteken. Deze krans had een 
lint met het opschrift «nooit meer oor
log». Niet iedereen was het met deze 
hulde eens. Wij moeten echter beden
ken dat deze gedenkzuilen niet alléén 
ter nagedachtenis zijn van «Belgische» 
gesneuvelden 
ZIJ zijn ter ere van allen die hun leven 
hebben gelaten in een strijd tegen een 
overweldiger, en, die hoewel met een 
verschillend ideaal, een verschillende 
politieke opvatting, éénzelfde strijd 
hebben beleefd, en er zijn aan ten on
der gegaan. Voor de «officiëlen» van 
de 11 -novemberherdenking zal deze 
bloemenhulde wel een bittere pil ge
weest zijn. 

Nieuw bestuur 

Op 16 nQvember werd een nieuw be
stuur verkozen. 
De nieuwe ploeg: Johnny Hannon als 
voorzitter; Luc Petit, ondervoorzitter 
en penningmeester; sekretariaat, Jean-
nine Garcet, en voor propaganda & or-
g^nizat ie(.de^k>^' .Omer B ^ e n s , Ml-

) -«Éii*hsJnié'ej^9isi!(i.U f t / -

schepenkollege. Positief alleszins! 
Maar dan... 
De schepen van Onderwijs stapte ge
woon, zonder deze aangelegenheid op 
het schepenkollege te onderzoeken, 
naar het Ouderkomitee van Schaffen, 
waar er inderdaad moeilijkheden wa
ren betreffende de school. 
Daar moet de werkelijkheid verdraaid 
zijn want dit komitee richtte een erg 
boos schrijven «aan de gemeenteraad 
van de stad Diest». Hieruit kon men 
duidelijk opmaken dat het positieve 
voorstel van Dirk verkeerd was over
gewaaid. Hij zou voorgesteld hebben 
een werkgroep op te richten met voor
al vele politieke vertegenwoordigers 
en weinig vertegenwoordigers van de 
ouders... Uit welke richting kwam de 
wind? W e moeten het niet ver zoeken. 
Uit die brief: «Sommigen onder u kun
nen misschien de indruk krijgen dat dit 
schrijven zich richt tegen bepaalde 
personen of politieke partijen: niets is 
minder waar. Immers deze voorstellen 
konden door om het even welk ge
meenteraadslid gedaan zijn.» Hoe een 
dubbeltje rollen kan... 
Deze brief, die dan ter kennisname op 
de dagorde van de gemeenteraadszit
ting van 8 november 1979 werd ge
plaatst, had dus wel tot doel Dirk Van 
de Weyer in diskrediet te brengen. 
Nochtans werd het door-anderen-be-
oogd-effekt niet bereikt! 
Naast ons VU-raadslid waren enkele 
raadsleden, zelfs van de meerderheid, 
er niet mee akkoord een «anonieme» 
(inderdaad!) brief aan de orde te laten 
komen, zodat de brief nog sneller weer 
in het dossier verdween. Maar hierme
de was dan ook de terechte repliek 
van Dirk Van de Weyer to.v. de 
schepen van Onderwijs vlug ge
smoord. Voelden Marcel Verheyen en 
het hele schepenkollege zich werkelijk 
in het nauw gedreven? De Volksunie 
doet voort: «Opbouwende oppositie!' 

Herman Brems 

chel Vermeersch, Antoon Hannon en 
Louis Denayer; afgevaardigde Politiek 
Kollege Groot-Halle, ex-voorzitter Luk 
Langhendries. 
Dit betekent voor de afdeling Lem
beek een een nieuwe start na het poli
tieke immobilisme sedert 17 decem
ber. 
Ten slotte mag ik als ex-voorzitter nog 
de mensen van het Barrikadenplein 
danken voor de prettige samenwer
king. 

Luk Langhendries 

NIEUWPOORT 
Prachtige STUDIO'S 

en APPARTEMENTEN 
te NIEUWPOORT 

res. 't SANTHOOFT 
studio 720.000 fr. 
app. I k 985.000 fr. 
app. 2 k 1.295.000 fr. 

res. DE WIELINGEN 
app. I k 1.225.000 fr. 
app. 2 k 1.490.000 fr. 
Bezoek onze mooie realizatie 
de Wielingen, Franslaan 109 

Nieuwpoort 
Open: elke zat. en zondag 
V. 10-17 u. en op afspraak: 

Inlichtingen: 
IMMO WESTLAND 
Albert I laan 146 

NIEUWPOORT 
Tel.: 058/23.56.26 

Na 19 U.: 058/23.57.03. 

Gezocht 
Wij zoeken zeer dringend uitba
ter voor VU-lokaal te Edegem 
(deeltijds). 
Afspraak R. Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47, 2520 Edegem 
(031/49.64.89). 

(Adv. 392) 

— Weduwe uit Mechelen, met 
drie kinderen, zoekt zeer drin
gend een part-time betrekking 
als verpleegster-kinderverzorg
ster of als typiste-boekhoudkun
dige. Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse-
steenweg 11 te 2580 Sint-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21.79.00, referentie-
nummer 1851. 

Firma 
VAIM DOOREIM 

Hout 

fteriUt 
Bouwspeciallteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Ü m 
NOVEMBER 
30 KESSEL: Gespreksavond rond het tema Vlaams radikalisme 

vóór en na de oorlog. Sprekers: Ward Hermans en Walter Luy-
ten. In lokaal, Dorpsstraat 65 A. Org.: Volksunie. 

DECEMBER 
1 HEVERLEE: 6de VU-bal in de cafetaria van de Sporthal vanaf 

20 u. 30. Dj. Mike. Toegang: 50 fr. Tombola met als hoofdprijs een 
draagbare TV. 

1 LEUVEN: St-Niklaasfeest om 14u. in zaal Goudbloem Goud-
bloemstraat 50. Org.: FVV-St.-Jakob. 

7 HALLE-VILVOORDE: VUJO-klaasteedee in de Waltra-kelders. 

8 DIEST: Kantonnaal bal in de Hallezaal te Diest om 21 u. Ingericht 
door de afd. Diest-Kortenaken en Scherpenheuvel-Zichem. Ten 
voordele van hun streekpers. Toegang 50 fr. 

LEUVEN: Debatavond over «ekonomisch federalisme en de hui
dige staatshervorming» met Hugo Schiltz en professor Martou, 
FDF-senator. Als moderator Frans Verleyen (Knack) Orqaniza-
tie: VUJO-KUL In kollege De Valk. 

12 

15 

16 

MEISE, WOLVERTEM, OPPEM: 11de afdelingsbal om 20 u. 30 in 
zaal «Cecilia», te Wolvertem, Oppemstraat. Orkest: «Waltra». 
LEUVEN: FVV-kerstfeest om 14u . in zaal Goudbloem, Goud-
bloemstraat 50. Onkosten: 30 fr. voor FVV-leden en 40 fr. voor 
niet-leden. 

GEMEENTE 
HEKELGEM 

Bericht 
Het kollege van burgemees
ter en schepenen maakt be
kend: 

1. Een betrekking van tech
nisch ingenieur is te begeven 
bij de Technische Dienst -
Openbare Werken der ge
meente Hekelgem. 

2. De aanwervingsvoorwaar-
den hiertoe zijn vastgesteld 
als volgt: 
a) Belg zijn; 
b) Van onberispelijk gedrag 
zijn; 
c) Van de burgerlijke en poli
tieke rechten genieten; 
d) Aan de dienstplichtwetten 
voldaan hebben voor de 
mannelijke kandidaten; 
e) Minstens 23 Jaar zijn en de 
leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 1.12.1979. 
De prioriteitswetten van 
3.08.1919 en 27.05.1947 evenals 
de wetgeving betreffende het 
personeel in Afrika van 
21.05.1964 zijn van toepassing; 
f) Voldoen aan een be-
kwaamheidseksamen waar
van het p rogramma door de 
raad wordt vastgesteld. Om 
te slagen in gezegd eksamen 
dient de kandidaat 50 Vo van 
de punten te behalen in elk 
vak en 60 % van de punten 
over het geheel der af te leg
gen proeven; 
g) Lichamelijk geschikt be
vonden worden door een ge
neesheer door het schepen
kollege aan te duiden; 
h) Houder zijn van een regel
matig uitgereikt diploma van 
technisch ingenieur. 

3. De kandidatuurstelling 
dient te omvat ten: , 
a) Een eigenhandig geschre
ven kanaidatuurstelUng; 
b) Een uittreksel uit geboor
teakte op zegel; 
c) Eventuele prioriteitsbewij-
zen; 
d) Een recent bewijs van 
goed gedrag en nationaliteit 
op zegel; 
e) Voor eensluidend af
schrift van diploma. 

4. De kandidatuurstellingen 
met de nodige stavingsstuk-
ken dienen per aangetekend 
schrijven, uiterlijk ter post af
gestempeld te zijn op 7 de
cember 1979 en gericht aan: 

Het kollege van burgemees
ter en schepenen van en te 
1790 Hekelgem. 

Namens het schepencoUkegei 
O.B. de sekretaris, 

de burgemeester 

Adv. 393 

GEMEENTE 
HEKELGEM 

Bericht 
Het kollege van burgemees
ter en schepenen maakt be
kend: 

1. Een betrekking van bode-
telefonist(e) is te oegeven bij 
de gemeenteadministratie. 

2. De aanwervingsvoorwaar-
den hiertoe zijn vastgesteld 
als volgt; 
a) Belg zijn; 
b) Van onberispelijk gedrag 
zijn; 
c) De burgerlijke en politieke 
rechten genieten; 
d) Aan de dienstplichtwetten 
voldaan hebben; 
e) Minstens 18 jaar oud zijn 
en de leeftijd van 35 jaar niet 
overschreden hebben op 
1.12.1979. De prioriteitswetten 
van 3.08.1919 en 27.05.1947 
evenals de wetgeving betref
fende het personeel in Afrika 
van 21.05.1964 zijn van toepas
sing; 
f) Voldoen aan een be-
kwaamheidseksamen waar
van het programma door de 
raad wordt vastgesteld. Om 
te slagen in gezegd eksamen 
dient de kandidaat 50 % van 
de punten te behalen in elk 
vak en 60 % van de punten 
over het geheel der af te leg
gen proeven; 
g) Lichamelijk geschikt be
vonden worden door een ge
neesheer door het schepen
kollege aan te duiden; 
h) Houder zijn van ten min
ste een getuigschrift van la
ger onderwijs 

3. De kandidatuurstelling 
dient te omvatten: 
a) Een eigenhandig geschre
ven kandidatuurstelnng; 
b) Een uittreksel uit de ge
boorteakte op zegel; 
c) Eventuele prioriteitsbewij-
zen zoals bedoeld onder punt 
2 lit. e; 
d) Een recent bewijs van 
goed gedrag en nationaliteit 
op zegel; 
e) Miütiegetuigschrift voor 
de mannelijke kandidaten; 
f) Studiegetuigschrift. 

4. De kandidatuurstelling 
met de nodige stavingsstuk-
ken dient, per aangetekend 
schrijven, uiterlijk ter post af
gestempeld te zijn op 7 de
cember 1979 en gericht aan 
kollege van burgemeester en 
schepenen van en te 
1790 Hekelgem. Aldus ge
daan te Hekelgem op 9 no
vember 1979. 
Namens het schepenkollege, 
O.B. de sekretaris, 

De burgemeester, j 

Adv. 393 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 30.11 TOT 6.1i79 

TERVUREN 
Zondag: 15 u. K.T. 

MICKEY JUBILEUM 
van Walt Disney. 

Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30; zon
dag: 18 u. K T 
Tweede week. 

THE CHAMP 
Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag: 20 u. 30: K.N.T. 

DAG DOKTER 
Film van Ate De Jong. 

NIVWF 
Donderdag: 20 u. 30. K.T. 

PIST 

TIENEN 
K.T. Zondag: 15 u. 

BAMBI 
van Walt Disney. 

Vrijdag en zaterdag: 20 u.; zon
dag: 17 u. 30. K.T. 

BUCK ROGERS 
Film van Daniel Haller. 

Vrijdag, zaterdag: 22 u.; zondag;-
21 u. 30; maandag: 20 u. 30. 

K.NT. 
LES VALSEUSES 

Film van Bertrand Blier. 
Z O N D A G : 19 u. 30; dinsdag, 
woensdag: 20 u. 30. K.N.T. 

Première 
DAG DOKTER 

van Ate De Jonq. 
NIVWP 
Donderdag: 20 u. 30. K.N.T. 

NEVER PROMISED YOU 
A ROSE GARDEN 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag, woensdag: 15 u.; vrij
dag, zaterdag: 20 u. K.T. 

DE DOLLE KEVER 
van Walt Disney. 
Vrijdag, zaterdag: 22 u. 30; zon
dag: 18 u. K.T. 

PLAYERS 
van Anthoney Harvey. 

Zondag, maandag, dinsdag: 
20 u. 30; woensdag: 18 u. K.T. 

LOVE AND DEATH 
NIVWP 
Woensdag: 20 u. 30. K.N.T. 

I NEVER PROMISED 
YOU A ROSE GARDEN 

van Anthony Page. 

LEUVEN 1 
Vrijdag, zaterdag, zondag: 14 uur. 

K,T. 
Zevende week Dolby stereo 

MOONRAKER 
Roger Moore in de rol van James 
Bond 007. 

19 u. K.T. Tweede week 
NIET op donderdag 6 december 

SIBERIADE 
Donderdag 6 december: 19 u. 
Dolby stereo 

Voorpremière van 
Francis Ford Coppola's 

nieuwste film: 
APOCALYPSE NOW 

Vanaf 7 december loopt deze 
film in Studio 1. 
Reserveer vanaf nu reeds uw 
plaatsen aan de kassa van Studio 
1. 
16 u. 30 en 22 u. K.N.T. 

MIDNIGHT 
EXPRESS 

24 u. en maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag 14 u. 

TURKS FRUIT 

LEUVEN 2 
14 u. en 20 u. K.N.T. 

NEVER PROMISED YOU 
A ROSE GARDEN 
van Anthony Page. 

Met Bibi Anderson. 

15 u. 45 en 21 u. 45. K.N.T 
Tweede week. 

THE STING 
van Roy Hill. 

Met Paul Newman, Robert Red-
ford. 

18 u. en 24 u. K.N.T 
THE MAFU CAGE 

Film van Karen Arthur. 
Met Lee Grant en C^rol Kane. J 
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LIMBURQ 

KflL^nDCR 
NOVEMBER 

30 MILLEN: VU-herfstavondfeest in C C Millen, georganizeerd 
door afdeling Tongeren en Groot-Riemst Om 20 u 

DECEMBER 
1 MAASMECHELEN: Sinterklaasbal met Zwarte Piet (Jef Al-

brechts) om 20 u in zaal Jagersborg 

8 BUIZINGEN: VU-afdeling nodigt uit op haar pensenkermis in de 
Don Boscokelder, Steenweg naar Alsemberg te Buizingen Op 
zondag 9 december volledig middagmenu vanaf 11 u 30 

14 EIGENBILZEN: Breugeliaanse feestavond om 20 u in de ge
meentezaal Gastspreker algemeen voorzitter Vik Anciaux Prijs 
350 f r. 

14 KURINGEN: VU-bal namens volksvertegenwoordiger Willy De-
saeyere en de VU-afdeling Groot-Hasselt Om 20 u 30 in ontmoe
tingscentrum te Kuringen Inkom 100 fr 

Overwintering op PALIVIA vanaf 9.900 fr. 
Neem geen risiko weer een bar re winter mee te maken. Acht weken m een 
zuiders klimaat zijn beslist meer bevorderlijk voor uw gezondheid. 

Onze prijzen: 9.900 fr. per persoon voor Santa Ponsa 
10.980 fr. per persoon voor Puerto de Soller 

Inbegrepen 

— de luchtreis van Zaventem naar Palma en terug (charter
vlucht) 

— de huur van een appartement 
(woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer) 

— de overbrenging van de luchthaven naa r de woning en 
terug 

— het verzekerings- en dienstenpakket Reis plus. 

Inschrijving in alle VTB-kantoren. 

V.T.B. St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 ANTWERPEN 031/34.34.34 

verg. Kat. A 1185 

Gemeenteraad Sint-Truiden 

CVP-meerderheid knoeit verder 
SINT-TRUIDEN — De gemeenteraad 
van Sint-Truiden, die op 5 november 
j l . in openbare zitt ing vergaderde, 

kende een aanvang met veel kabaal. 
Nocfitans verl iep de zitt ing nadien 
vri j vlot. Pas toen de overeenkomst 

met de Haspengouwse Veil ing ter 
sprake kwam, werd er oneindig lang 
gediskuteerd. 

Aanbevolen huizen 
Franssens O p t i e k : 

S i lhouet te 
Marv\/itz 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel. 21.0856 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

IO%vr.V.U.Ieden 
<OSTUUM!> V t S I U N b BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tei 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 -19 u Zondag gesloten 

lOEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegeriheidsgrnfiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten Houten drukletters - flékla-
me-kale ' i. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-7340643 
Na18u 4254642 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri)tem 
Tel 054-33 37 56 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed < 
SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016-5693 34 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest,52. Antwerpea 

Tel 031-3135.83 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 
9258 SCHEIDDE W I N D E K E 
Alles vcxjr land- en tuinbouw 
Tel 091-62 5142 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31 1376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstellingen 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

N V Re in ig ingswerken 
P e e t e r m a n s . 

O n d e r h o u d en restaurat ie 
g e b o u w e n 

Se lsae tens t raa t 28 
2220 W o m m e l g e m . 

Tel 0 3 1 / 5 3 . 9 5 3 0 en 53.75.75. 

L U K O S p.v.b.a. 

R i n g m a p p e n - d o k u m e n t h o u -
de r - p o c h e t t e n - s n e l h e c h -
te rs - o f f e r t e m a p p e n . 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldiaan 47,1850 Grimbergen 

Tel 02-268 1402 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist pnmitiaf — 
stijlmeubelen en modem 

I N T R A F O R M - E u r o p a m e u b e l 
T o r h o u t s t e e n w e g 519 

8400 O O S T E N D E 
Tel 059-803172 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

PVBAJ BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 4125 89 

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

CVP-d ik ta tuur 

De zitting was nauwelijks begonnen of 
er ontstond heibel toen iemand uit het 
publiek rechtstond en met veel geba
ren en gemor zijn ongenoegen bekend 
maakte over de inderdaad gebrekkige 
werking van de geluidsinstallatie Na 
verwittigingen van een waakzame poli
tieagent en rechtstreekse waarschu
wingen van burgemeester Jef Cleeren 
aan het adres van de opstandige per
soon, nep deze laatste «CVP-dikta-
tuur» en vloog vanzelfsprekend aan de 
deur Dat het iemand van de BSP-aan-
hang betrof, vernamen we pas als de 
voltallige BSP-fraktie na veel geaarzel 
en onderlinge verdeeldheid uit protest 
de vergadering verliet De rest van de 
oppositie bleef kordaat zitten omdat zij 
het voorval niet ernstig genoeg be
schouwde om de verdere zitting te sa
boteren De CVP-bewindsploeg was 
op dat ogenblik door de afwezigheid 
van CVP-raadslid Tony Roggen met 
meer in de meerderheid Bijgevolg zou 
er enige dagen nadien toch een nieu
we vergadenng moeten belegd wor
den Alleszins was het zo dat de debat
ten, ondanks de afwezigheid van de 
BSP, er met onder leden F Vreven 
(PVV), L Gelders (Nieuw) en ons 
raadslud U Driljeux deden meer dan 
hun woordje 

T o e z i c h t s k o m m i s s i e 

De hernieuwing van de toezichtskom
missie van de Akademie Beeldende 
Kunsten lokte een langdurige diskus-
sie uit Schepen P Carlier stelde 2 le
den van de meerderheid en 1 lid van 
de oppositie voor Urbaan protesteer
de heftig omdat hij hierover niets in het 
dossier had gevonden en bijgevolg 
met voorbereid was op de stemming 
Bovendien waarschuwde Urbaan dat 
de schepen weer eens struikelde over 
een juridisch begrip in de tekst On
danks de overduidelijke uiteenzetting 
van ons raadslid over de vermelding 
«een vertegenwoordiger namens de 
minister» in het dossier, schenen de 
bewuste schepen en de burgemeester 
er geen fluit van begrepen te hebben 
Niet te verwonderen dat het aanwezi
ge publiek hardop lachte Freddy Vre
ven (PVV) van zijn kant merkte op dat 
de oppositie werkelijk ondervertegen
woordigd zou zijn HIJ stelde voor dat 
drie raadsleden van de meerderheid 
en twee van de oppositie zouden aan
geduid worden Na enige diskussie 
ging burgemeester Jef Cleeren met 
zijn voorstel akkoord en werd er beslo
ten dat de heren Cleeren, Carlier, 
Aerts (CVP), Dufaux (BSP) en Gysen 
(PVV) namens de gemeenteraad in 
deze kommissie zouden zetelen 

H a s p e n g o u w s e V l e e s v e i l i n g 

Schepen Remi Bels stelde voor een 
kontrakt af te sluiten met de heer Jean-
darme uit Bilzen in verband met de 
Haspengouwse Vleesveiling 
L Gelders noemde het een slordige 
overeenkomst Het feit alleen al, dat er 
in het kontrakt sprake is van vier ver
schillende partijen zou volgens zijn be
toog onvermijdelijk aanleiding geven 
tot betwistingen De schepen daaren
tegen was er met beschaamd voor 
openlijk te bekennen dat er voor de 
opstelling van dit kontrakt diverse ver
gaderingen hadden plaatsgehad 
F Vreven- jammerde dat de oprich
tingsakte van de PVBA Haspengouw

se Vleesveiling met in het dossier te
rug te vinden was Logischerwijze stel
de hij dan ook terecht de vraag of 
deze vennootschap, waarmee het kon
trakt onder andere moet afgesloten 
worden, wel degelijk werd opgericht 
Het schepenkollege scheen er blijk
baar met veel vanaf te weten, doch 
vermoedde dat de PVBA nog met 
werd gesticht De heer Vreven (nota
ris en bijgevolg specialist ter zake) 
deed opmerken dat in dit geval het 
kontrakt geen enkele juridische waar
de heeft 

Urbaan moeide zich eveneens in de 
debatten en toonde zijn spijt dat het 
stadsbestuur met streefde naar een 
kooperatieve veiling in samenwerking 
met Hasselt en Genk Landbouwsena-
tor Max Smeers pikte hier inmiddellijk 
op in en antwoordde dat de rivaliteit 
tussen beide steden reeds aanzienlijk 
was W I J stellen ons echter de vraag 
hoe een beetje gezonde naijver tussen 
de slachthuizen onderling zou kunnen 
schaden in een land van vrije marktj 
ekonomie 

Het viel echter wel op dat CVP-volks-
vertegenwoordiger en jurist Firmin 
Aerts samen met senator Smeers met 
hand en tand een kontrakt verdedigde, 
waarvan zij heel goed weten dat het 
barst van onduidelijkheden en juridi
sche fouten Het was dan ook ergens 
lachwekkend dat een jong advokaat 
zoals CVP-raadslid Jef Vanderschot 
oude ratten gelijk Smeers en Aerts uit 
de puree moest halen Hij stelde name
lijk voor de aanvang van het kontrakt 
als volgt te wijzigen «De gemeente
raad IS akkoord met de heer Jeandar-
me in persoonlijke naam of zich sterk 
makend voor de nog op te richten 
PVBA een overeenkomst af te slui
ten» 

Dit voorstel werd door alle aanwezi
gen goedgekeurd op uitzondering van 
L Gelders die tegenstemde omdat de 
verdere inhoud van het kontrakt niet 
werd aangepast 

In de overeenkomst met de heer 
Jeandarme staat er ook dat het stads
bestuur zal overgaan tot de uitbreiding 
van de koelruimten, waarvan de kos
ten op 2 958 000 fr worden geraamd 
De uitbreiding ervan werd toever
t rouwd aan de N V Grencobel uit Ant
werpen Urbaan betreurde dat er hier
voor geen openbare aanbesteding 
plaatshad 
Voor de lezer merken we tenslotte 
nog op dat, alhoewel dit dossier werd 
afgehandeld, wij nog met heel wat 
vraagtekens zijn blijven zitten Zo stel
len WIJ ons nogmaals terecht de vraag 
of al dat geknoei in kontrakten te wij
ten IS aan kwade trouw of aan onbe
kwaamheid van de CVP-meerderheid 

JPS 

Mededeling 
De Volksunie-part i jraad heeft 
t i jdens zijn samenkomst van 10 
november II. beslist dat, omwil le 
van het VU-kongres dat op za
terdag 15 dec a.s. plaatsvindt, 
op zaterdag 8 dec. a.s geen par
tijraad wordt samengeroepen. 
De ev. parti jraad valt op 13 ja
nuari 1980. 

G V a n In, 

voo rz i t t e r 

WIJ 11 29 NOVEMBER 1979 



WIJ IM [)€ l/OLI«Uni€ 

Prof. Maton te Wakken-Dentergem 
Op donderdag 22 november organi-
zeerde de VU-afdeling Wakken-Den
tergem een zeer geslaagde avond 
waarop het woord werd gevoerd door 
prof dr. Jef Maton, ondervoorzitter 
van de VU. Er was heel wat volk — tot 
van buiten het arrondissement — op

gekomen om te luisteren naar deze ge
boren Dentergemnaar die nu hoogle
raar is aan de Gentse Rijksuniversiteit. 
In zijn inleiding haalde Maton herinne
ringen op aan zijn geboortedorp, waar 
zijn vader hoofdonderwijzer is ge
weest. Van jongsaf aan had hij al de 

WEST-VU\ANDEREN 
LCnD' 

NOVEMBER 
30 ASSEBROEK-BRUGGE: Infovergadering over het gemeentebe

leid in zaal «Zeventorentjes», tevens vertoning van dia-reeks over 
Minnebo en het Daensisme te Brugge. 

30 AARSELE-KANEGEM: St.-Niklaasfeest voor alle leden en sym-
patizanten om 19 u. 30 in de voetbalkantine van Dosko-Kanegem. 
Gezellig samenzijn met akkordeonist de h. Deneweth. Tombola. 

MARIAKERKE: Gespreksavond over Frans-Vlaanderen met P. 
Ruysschaert (Duinroos). 
DE PANNE: Jaarlijks ledenfeest om 19 u. 30 in «Le Poulet de Ma-
lines». Zeelaan 57, De Panne. Inschrijven bij Jos Moors, West
hoeklaan 24, De Panne. Prijs: 345 fr. 

30 

30 

DJisrp 

DECEMBER 
1 WAKKEN: Sinterklaasfeest voor kinderen van aangesloten leden 

van het Ziekenfonds Westflandria. Om 17 u in zaal Uilepanne, 
Markegemstraat. 

2 OOSTENDE: Sinterklaasfeest om 14 u. bij onze kinderen in het 
Koninginnehof. 

2 GISTEL: Sinterklaasfeest om 15u. in het Parochiaal Centrum, 
Markt. 

2 ROESELARE: Zaal De Beurs om 14 uur Sint-Niklaasfeest, inge
richt door de VU-afdeling, de Vlaamse vrouwenafdeling Roesela-
re en het Ziekenfonds Flandria. 

3 ROESELARE: Stadhuis om 20 uur: Informatie- en protestavond 
omtrent de tweede faze van de staatshervorming. 

7 WAREGEM: 3de Volksunie-avondfeest in café-restaurant Week
end, Holstraat 300 fr. voor konijn op Vlaamse wijze met daarna 
rijsttaart en voordien uiteraard aperitief. Inschrijven in het 
restaurant of bij één der bestuursleden. 

8 ST.-ANDRIES-BRUGGE: Muzikaal ledenfeest om 20 u. 30 in zaal 
Jagershof. Toegang: 80 fr. 

8 DIKSMUIDE: Jaarlijks sinterklaasbal in het Vlaams Huis. 
8 lEPER: VU-herfstbal in zaal Cleper, Brugseweg te St-Jan-leper 

om 20 u. dj. Guy Devos, Marke. 
9 ALVERINGEM: «Super-Extrano-Show». Avond vol magie, hypno-

Se, lelepatische nummers, enz. in zaal «Het Vlierhof» om 20 u. 
Kaarten: 100 fr. bij G. Vanoverschelde, Weegschede 21, te Leise-
le, tel. 058-29.97.10. 

9 BRUGGE: Denderende Baskenavond om 20 u. in de Koncert-
zaal, St,-Jakobstraat 

14 MIDDELKERKE: Groot VU-mosselfeest met als spreker Jaak 
Vande Meulebroucke, om 20 u. 30 in lokaal «Were-Di», De Smet 
De Nayerlaan 19. Inschrijven bij één der bestuursleden. Tel. 059-
30.11.88 of 059-30.22.54 of 059-30.25.25. 

16 lEPER: Jaarlijks kerstfeest in zaal van het jeugdstadion, Leo
pold lll-laan. Org.: Vlaamse Vrouwen leper. 

idee dat we ons lot als Vlaming in eigen 
handen moeten nemen. Daarna gaf hij 
een situatieschets over hoe de Vlaam
se ekonomie er momenteel voorstaat 
to.v. de andere ekonomieën. die van 
Walloniè, Europa, de twee grote «blok
ken», de opkomende machten en de 
derde wereld. 
We hebben het op ekonomisch en so
ciaal gebied «ver gebracht», als we nu 
lezen wat tientallen jaren geleden 
werd geschreven door pater Stracke, 
Lodewijk de Raet, prof. Pinxten e.a. 
Maar nu staan we voor de ekonomi-
sche krisis die wereldomvattend is We 
hebben af te rekenen met de «onbere
kenbare» multinationals, van wie vesti
gingen hier rond 1960 als paddestoe
len uit de grond kwamen. 
Aan de hand van zijn stilaan beroemd 
geworden «Atlaskaart van de financië
le groepen» gaf hij vervolgens enkele 
voorbeelden van de manieren waarop 
politieke en zakenwereld met elkaar in 

Prof. Maton tijdens zijn 
uiteenzetting. 

verbinding staan, zodat bepaalde 
transakties op regeringsniveau plots 
heel wat duidelijker worden 

Zijn oplossingen waren dan ook oplos
singen van een ekonoom («politici heb
ben minder geduld») en hadden be
trekking op het ekonomisch federalis
me, de drang naar regionalizering en 
naar grotere rechtvaardigheid, solidan-
teit en samenhorigheid tussen Vlamin
gen onderling en tussen de Vlaamse 
regio, Europa en de derde wereld. 

Na een korte onderbreking was er nog 
gelegenheid tot diskussie en zowel uit 
de vi-agen van het publiek als uit het 
«professoraal» antwoord bleek eens te 
meer dat de Volksunie nog wat anders 
IS dan alleen maar een taaipartij, zoals 
ze door sommigen nog al te vaak 
wordt omschreven 

TOP 20 
1. Jan Caudron, Aalst (1) 648 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk (2) 366 
3. Jef Vinex, Erps-Kwerps (4) 297 
4. Guido Callaert, Opv»/ijk (6) 264 
5. Erik Vandewalle, Izegenn (3) 252 
6. Jan De Roover, Antv\/erpen (5) 204 
7. William Vandecauter, Hofstade (9) 168 
8. Jozef Allaert, Kortrijk (7) 156 

Rosa Lernout-Martens, Geluwe (12) 156 
Willy Serpieters, Oostende (—) 156 

11. VU-Hoboken ( - ) 144 
Veerie Thijssens, Ekeren (10) 144 

13. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe (8) 126 
14. Wilfried Vandaele, De Haan ( - ) 120 
15. VU-Veurne (10) 108 
16. VU-Londerzeel (17) 102 
17. Achiel Goderis, Oostduinkerke (12) 96 

Koen Van Meenen, Heusden (12) 96 
VU-Hoeilaart, ( - ) 96 

20. Paul Cresens, Schaffen (18) 84 
J. Balduck, Beveren-Waregem (15) 84 
VU-Hekelgem (15) 84 
Wed. Severins-Baick, Zwijndrecht (—) 84 

Er zijn op het eerste gezicht geen aardverschuivingen ge
beurd in de top-twintig. 
Toch zijn er weer enkele prachtprestaties geleverd. Jan Cau
dron heeft zijn puntenaantal weer met een kleine 150 aange
dikt, Guido (jallaert is op zijn kousevoeten tot op de vierde 
plaats genaderd en ook de prestaties van Willy Serpieters en 
Wilfried Vandaele zijn niet mis. 
Een week rusten kan fataal zijn! Dit ondervinden deze week 
Miei Van Langendonck en Jozef Verlinden. 

Interarrondissementele 
abonnementenstand 
1. Aalst (1) 848 
2. Oostende-Veurne-Diksmuide (4) 

522 
3. Halle-Vilvoorde (3) 402 
4. leper (8) 395 
5. Kortrijk (2) 347 
6. Antwerpen (7) 330 
7. Leuven (6) 310 
8. Roeselare-Tielt (5) 288 
9. Mechelen (9) 162 

10. Gent-Eekio (10) 129 
11. Turnhout (12) 97 
12. Hasselt (11) 93 
13. Dendermonde (14) 78 
14. Tongeren-Maaseik ( 1 3 ) . . . 55 
15 Oudenaarde (17) 47 

16. Brussel (15) 45 
17. Brugge (16) 44 
18. Sint-Niklaas ( - ) 13 

Nog drie weken... 
_ en de najaarsronde wordt afgeslo
ten. Dan worden de eerste prijzen on
der de arrondissementen verdeeld. 
Acfiter het nog steeds ongenaakbare 
Aalst komen de Westvlaamse arron
dissementen — met uitzondering van 
Brugge dan — meer en meer In de 
schijnwerpers. Alleen Brabant biedt 
moedig weerstand. 

Een publikatie van de Federatie Vlaamse Vrouwen 

Koëducatie-gemengd onderwijs 
weg tot emancipatie 9 
Een publikatie van de Federatie 
Vlaamse Vrouwen, september 
1979. 

Deze nieuwe brochure van 25 
bladzijden behandelt het pro
bleem van gemengd onderwijs in 
ons land. De auteur ziet in koëdu-
catie niet hét middel tot bevri j
ding van de vrouw, het is echter 
een belangrijk hulpmiddel hier
voor. 

Verder zet de auteur zich af te
gen de stereotype beroepen 
voor vrouwen en meisjes, zoals 
de massamedia ze voorstellen. 

Het bedrijfsleven en de adminis
tratie moeten leren aanvaarden 
dat vrouwen de verantwoorde
li jkheid willen en kunnen dragen. 

Maar staan de vrouwen zelf niet 
te onverschil l ig tegenover hun 
onderwijs- en beroepsemancipa
tie? 

In de brochure wordt uitgegaan 
van een algemene kritiek op ons 
onderwijssysteem. Weer te veel 
nadruk wordt gelegd op over
dracht van kennis, verwerven van 

een diploma en te weinig aandacht 
wordt gegeven aan de opvoed
kundige aspekten en het bevorde
ren van de gemeenschapszin. De 
school moet meer aansluiten op 
het dagelijks leven, met herwaar-
denng van de handenarbeid. Zo 
kan de school een school voor het 
leven worden. 

Onder koëducatie wordt in deze 
brochure niet enkel de gelijke op
voeding en opleiding van jongens 
en meisjes bedoeld, maar ook het 
wegwerken van alle passieve fak-
toren tot discriminatie in het on
derwijs, zoals vooroordelen, stan
denverschillen, aardrijkskundige 
of administratieve belemmeringen. 
De kwantitatieve achterstand van 
de meisjes en het volgen van an
dere studierichtingen van kortere 
studieduur worden vanuit een his
torisch sociaal-kultureel patroon 
verklaard; vrouwen worden huis
houdster en moeder. Mannen 
worden kostwinnaar en moeten 
zich dus voorbereiden op een be
roep. Vandaar dat meisjes nog 
meer dan jongens de traditionele 
studierichtingen volgen; vooral de 

richting snit- en naad in het tech
nisch- en beroepsonderwijs. 
Deze laatste vorm is dringend aan 
vernieuwing toe. 
De gelijke toegang tot alle onder
wijs- en beroepsmogelijkheden 
wordt gesteld — aan de hand van 
een aantal internationale verdrags
teksten — om dan te komen tot 
de wet van 4 augustus 1978 waar
in voor het eerst in ons land de ge
lijke toegangskansen tot alle be
roepen wordt geponeerd. Verder 
wordt dan uitgeweid over de 
stand van zaken i.v.m. de koëduca
tie in België, waarin het verschil 
tussen Vlaanderen en Wallonië en 
tussen het vrij en officieel onder
wijs wordt onderlijnd. 
Niettegenstaande het werkje ver
ward samengesteld is, waarschijn
lijk door zijn gestencilde vorm en 
niettegenstaande enkele storende 
tikfouten is het een nuttig werk, 
dat aanbeveling verdient gelezen 
te worden. 

Koëducatie. gemengd onderwijs, weg tot 
emancipatie, uitgegeven bij de Federatie 
van Vlaamse Vrouwengroepen, Benne-
steeg 2, 9000 Gent (091/23.38.83). 

VERENIGING VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
U ALS VLAMING sluit zeker aan bij het Vlaams 
Ziekenfonds van uw streek 

ANTWERPEN 
- Vlaams Ziekenfonds «IC DIEN», Merodestraat 30, 

MECHELEN. Tel. 015-20.66.13. 
— Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnhout, Bis

schopstraat 41, Antwerpen. Tel. 031-34.30.02. 

BRABANT 
- CEMBEL, Leuvenselaan 43, TIENEN. Tel. 016-81.34.35. 

OOST-VLAANDEREN 
- Vlaams Ziekenfonds SCHELDE DENDER DURME 

Em. Van Winckelln 5, DENDERMONDE. Tel. 052-21.75.45. 
- Ziekenfonds FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80, GENT. Tel. 091-23.52.27. 
- Ziekenfonds FLANDRIA MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, EEKLO. Tel. 091-77.23.51. 
- Ziekenfonds LAND VAN RHODE 

Hundelgemsesteenweg 359, MERELBEKE. Tel. 091-
30.79.09. 
- Ziekenfonds VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34, OUDENAARDE. Tel. 055-31.31.15. 

WEST-VLAANDEREN 
- Vlaams Ziekenfonds DE WEST 

Recolettenstraat 66, NIEUWPOORT. Tel. 058-23.37.15. 
- Vlaams Ziekenfonds HET BRUGSE VRIJE 

Suvéestraat 2, BRUGGE. Tel. 050-33.22.24. 
- Ziekenfonds WEST-FLANDRIA-KORTRIJK 

Veldstraat 170, KORTRIJK. Tel. 056-22.56.98. 
- Ziekenfonds WEST-FLANDRIA-ROESELARE 

Zuidstraat 18, ROESELARE. Tel. 051-20.83.45. 

WZ-SEKRETARIAAT: Veldstraat 170, 
KORTRIJK. Tel. 056-22.56.98. 

Adv. 320 
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GUIDO FREDRIX: 
BRUSSEL-ELSENE — De Brusselse Vlamingen zullen wel weer moe
ten wachten tot na Sinterklaas en allicht zelfs nog tot na de dag van 
de onnozele kinderen om van de overheid NIETS cadeau te krijgen» 
Bij de vorming van de huidige regeringsploeg was er inderdaad een 
nogal vage belofte om voor het Vlaams sociaal-kultureel leven in het 
Brusselse wat meer geld (enkele miljoentjes, géén miljarden) ter be
schikking te stellen, en vooral deze konkrete belofte: «de niet-discri-
minatie tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in de diensten van 
de gemeenten en van de centra voor maatschappelijk welzijn 
(OCMWs) van het Brusselse gewest (inzonderheid in persoonsge
bonden onderwijs-, kulturele en sociale aangelegenheden), zal het 
voorwerp uitmaken van een verslag dat de staatssekretarissen voor 
de kuituur, die voor Brussel zijn bevoegd, bij de regering binnen de 
drie maanden na de vorming ervan zullen indienen.» 
Dat beetje gemeenschapsgeld voor de Brusselse Vlamingen? Ver
geet het maar. Dat niet-discriminerende rapport van CVP-staatsse-
kretaris Rika Steyaert? Het is vandaag hoegenaamd nog niet in eind-
redaktie gegeven» 

Sekretaris Guido Fredrix van het koe
pelorgaan APSKW van de Vlaamse 
sociaal-kulturele raden is nogal ver
bitterd over het eens te meer schaam
teloos negeren van gerechtvaardigde 
Vlaamse grieven omtrent het leven in 
de hoofdstad. 
Terwijl het scepticisme al vrij groot 
was ten aanzien van het effekt van 
nog maar eens een ministerieel rap
port over discriminatie van de Vla
mingen, blijkt nu van het hele opzet 
nog immer niets in huis te komen. In
middels worden de Brusselse Vlamin
gen dan toch maar uitgenodigd om 
het Brusselse Millennium te vieren, 
en allicht ook volgend jaar om 150 
jaar België te vieren.. 

Ook w/as er nneteen onze vrees dat het 
lot van de Brusselse Vlamingen politiek 
zou gekoppeld worden aan dat van 
francofonen in het Vlaamse randge
bied. Recente uitlatingen van FDF-er 
Lagasse wijzen ook vandaag weer in 
die richting.» 

Een erezaak 
— En welke verzuchtingen heeft het 
APSKW dan precies aan staatssekre-
taris Rika Steyaert gemeld? 
Guido Fredrix: «Er zijn drie soorten dls-
cnminatie die de Brusselse Vlamingen 
nu eens en voor goed willen van zich 
afschudden. De zogeheten kleine pes
terijen zijn onderhand welbekend. 
Daarvoor hoeft de regering geen zo-

kend na een klacht bij de Kultuurpakt-
kommissie. 

In Vorst is een tijdlang een gedeelte 
van de begroting geblokkeerd gewor
den. In Etterbeek is er een Vlaamse 
klacht tegen het gemeentelijk informa
tieblad. 

Om maar te zeggen dat de Vlaming, die 
zich in de hoofdstad benadeeld voelt, 
ervaart dat hij niet alleen staat en dat hij 
vooral sterk staat als hij op een passen
de wijze de discriminatie aanklaagt. 

Maar er is nog meer. De Vlaamse 
staatssekretaris voor het Brusselse ge
west heeft ons toevertrouwd dat ze er 
een erezaak van maakt om binnen de 

n Geen Sinterklaas 
voor Brusselse Vlamingen tl 

De feestvreugde is evenwel ver zoek. 
Guido Fredrix: «Bij de jongste rege
ringsvorming hebben wij niet meteen 
zo heftig gereageerd als ten tijde van 
het Egmontakkoord. De reden daar
voor was eenvoudigweg dat wij als ge
wone burger bestookt werden 'met op
eenvolgende mistige plannen. We 
hebben wel in een memorandum nog 
eens een aantal elementaire eisen her
haald: het verkrijgen van voldoende fi
nanciële middelen voor het sociaal-kul
tureel werk, en strukturele ingrepen om 
de discriminatie van de Brusselse Vla
mingen uit de stad te helpen. 
De NCC-miserie is inmiddels in een 
nieuw krissistadium geraakt en over die 
discriminatie, over de francofone spel-
deprikken werd ons een rapport be
loofd 
Na acht maanden merken we nog niets 
van dat ministerieel werk opgedragen 
aan de staatssekretarissen Rika 
Steyaert en Frangois Persoons; een re
geringsrapport dat formeel reeds vijf 
maanden geleden diende klaar te zijn.» 

— Jullie hebben dan maar zelf een 
brochure 'Discriminatie? Nooit van 
gehoord!" gaar gestoofd.. 

Guido Fredrix: «Het was onze bedoe
ling in te haken op de regeringsbelofte 
en bouwstenen voor een goed rapport 
aan te brengen. We hebben ons dan 
ook gehouden aan de gestelde «dead
line» en tegen begin juli onze bevindin
gen en voorstellen op papier gezet. Het 
boekwerk hebben we zopas aan de 
pers voorgesteld Nochtans hebben we 
van meet af aan ervaren dat het in feite 
waanzinnig is om op het kabinet van 
een Vlaams-Brusselse staatssekretaris 
slechts 1 opdrachthouder te belasten 
met voorstellen om de discriminatie te 
lijf te gaan. 

veelste rapport op te maken. Trou
wens, men heeft het zo voorgesteld 
alsof de voorstellen van Steyaert en 
Persoons (benieuwd naar de diskrimi-
natie tegen Franstaligen...), alsof die mi
nisteriele bevindingen zo meteen tabula 
rasa zullen maken. 
W I J stellen het integendeel zo dat voor 
het wegwerken van die kleine discrimi
natie de Vlaamse politici zelf, onder 
meer in de kultuurraad, wél dekreten 
stemmen maar te weinig letten op de 
strikte naleving ervan. 
Dat is één. De belangrijkste, en wat wij 
noemen de grote discriminatie betreft 
het ontbreken van sterke Vlaamse 
macht op alle politieke niveaus; in de 
agglomeratiebesturen, in de gemeente. 
Een derde vorm van discriminatie die 
meteen onthutsende geldverspilling in
houdt IS het toekennen door Brusselse 
gemeentebesturen van aanzienlijke 
geldsommen aan private verenigingen 
(vzw's) die in feite selekte Francofone 
klubs zijn Wij zouden dit soort misbruik 
van gemeenschapsgeld trouwens ook 
aanklagen als het om Vlaamse klubs 
gaat.» 

— Goed, alle vormen van discrimina
tie zijn door jullie nog maar eens net
jes op een rijtje gezet ten behoeve 
van de regering. En, wat nu? 

Guido Fredrix: «Dat rapport is, ook al 
blijft het politiek ongebruikt — wat wij 
uiteraard geenszins hopen — dat rap
port IS nu reeds enorm dienstig. 
We hebben ermee een nieuwe injektie 
aan het zelfbewustzijn van de Brussel
se Vlamingen willen geven. 
Door het opvragen van grieven hebben 
we inmiddels immers duidelijk het indie
nen van klachten aangemoedigd. In 
Koekelberg werd de sociaal-kulturele 
raad door het gemeentebestuur er-

gestelde termijn haar discriminatie-rap
port af te werken, en bij de regering in 
te dienen. 
Er is vertraging op dat ministerieel 
werk, maar nu werd een nieuwe «dead
line» gesteld tegen einde december. 
Toch hebben wij zo het gevoel dat men 
in de regering ons dossier in de ijskast 
wil houden.» 
— Is er inmiddels in de feiten geen 
evolutie in de positie van de Vlamin
gen in Brussel? Er werd aanzienlijk 
veel infrastruktuur ter beschikking 
gesteld. Er werden zoveel gemeente
lijke raden opgericht En dies meer-
Guido Fredrix: «De «grote discrimina
tie» is nijfjender dan men zteh elders in 
Vlaanderen durft in te denken of wil in
zien. We blijven meer dan ooit met 
kracht pleiten voor eigen Vlaamse 
strukturen in Brussel. Het probleem 
van de Vlaamse identiteitskaarten is 
daarbij een «afgeleid probleem.» 
Het is onze bittere ervaring dat ver
scheidene gemeentebesturen menen 
hun verplichtingen tegenover Vlamin
gen helemaal op nul te kunnen terug
draaien als gevolg van het toekennen 
door de overheid (via de N C O van 
werkingsmiddelen. Wat zij dan wél 
haastig misbruiken om stelselmatig in-
frastrkuktuur en gemeenschapsgeld 
aan eentalig Franse verenigingen en ini
tiatieven te bedelen; met als gevolg dat 
de Vlamingen via de belastingkontro-
leur tal van die Frans-Brusselse uitvin
dingen voor 60 procent betalen! Op 
een zeer sluwe manier wordt ook ge
tracht de vreemdelingen in de commu
nautaire heibel te betrekken. 

Zo werd in Vorst de raad voor vreem
delingen door het gemeentebestuur er
kend, maar niet de Vlaamse sociaal-kul
turele raad.» 

Welzijnsraad, 
BRAU 
— Maar de Brusselse Vlamingen la
ten de moed niet zakken. Er werd een 
tweede editie van het kongres van 
Brusselse Vlamingen gemeld. 
Guido Fredrix (sekretaris van de kon-
greskommissie): «Het initiatief is uitge
gaan van het APSKW, kreeg meteen 
enorm veel bijval, en blijkt ook plaats te 
grijfjen op een belangrijk politiek mo
ment 

Er is geen apatie bij ons voor het poli
tiek gebeuren: reeds 50 verenigingen 
en instellingen hebben zich als aktieve 
deelnemer aangemeld, en voor de 
werkgroepen mochten we al 250 na
men noteren vooraleer de opdeling van 
die studiegroepen werd bekendge
maakt 

Na het eerste kongres werd, wat ik durf 
noemen het sociaal-kultureel bedrijf, in 
de diepte en de breedte heter uitge
bouwd. 

Neem bij voorljeeld de Brusselse Wel
zijnsraad (die zich bemoeit met miljar-
denbestedingen van francofone 
( X ) M W s ) , de middenstandsgroepe
ring, het Masereelfonds... 
Wat wij nu op het oog hebben is met 
alle mogelijke middelen (bij voorbeeld 
met een kongreskrant die vijf keer zal 
verschijnen) nog meer Brusselse Vla
mingen bij het bewustwordingsproces 
te betrekken. 

Zo is het een prettige ervaring dat er 
aanmoedigende syndikale belangstel
ling groeit voor de akties van de leefmi-
lieugroepjering BRAL die het probleem-
Brussel als stad voor tertiaire diensten 
op een brede horizont plaatst. 
Men moet in Vlaanderen beseffen dat 
wij niet bij de pakken blijven zitten; dat 
wij geenszins een afwachtende hou
ding aannemen. 
Maar op politiek gebied vragen we dan 
ook inwilliging van onze rechtmatige ei
sen», (hds) 

Wie de Brusselse Vlamingen niet wil 
loslaten en de tweede editie van het 
kongres '80 van de Vlamingen in Brus
sel metterdaad wil steunen, kan een fi
nancieel steentje bijdragen op reke
ningnummer 001-0668845-09 van 
«Kongres Brusselse Vlamingen», 
Kroonlaan 16 te Brussel 1050. 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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