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HET LOOPT OP ZIJN EINDE 
De achtbare heer Califice, minister van 
Arbeid en Tewerkstelling in de regering 
Tindemans (bij de gratie van de PSC) 
heeft ons via een partijmeeting laten 
weten dat het sociaal-ekonomische beleid 
van de regering langs geen kanten 
deugt. En dat de huidige krisis eigenlijk op 
een totaal andere wijze moet aangepakt 
worden. 
Zijn woorden waren nog niet helemaal 
koud of BSP-voorzitter Claes liet weten 
dat hij 's ministers toespraak biezonder 
positief vond, en dat de BSP bereid was 
haar verantwoordelijkheid op te nemen 
om de zaken anders aan te pakken. 
Dat de ministeriële kollega's van Califice, 
vooral de liberalen dan, niet erg opgeto
gen waren over diens «verkiezingstaai» 
ligt nogal voor de hand. 
De samenhorigheid in het kabinet Tinde
mans, die al niet veel zaaks meer was 

sinds de onverkwikkelijke affaire rond 
Perin, Gol en Knoops, wordt er verder 
door ondermijnd. 
Men vraagt zich af hoe zo'n regering, 
waarin RW-ministers naast PRLW-excel-
lenties moeten zitten en een Califice 
naast een De Clercq, dit land met zijn vele 
problemen nog zinnig kan' besturen tot in 
1978. 
In de koelissen van het Parlement spreekt 
iedereen dan al over de aanstaande parle
mentsverkiezingen, die in maart of april 
1977 zouden plaatshebben. De meningen 
lopen enkel nog wat uiteen over de aanlei
ding, of liever het voorwendsel tot de val 
van het huidige kabinet. Zullen de libera
len de katastrofale situatie van 's lands 
financiën daartoe gebruiken? Of maakt 
de CVP een elektorale kwestie van de dis-
kussies rondom de abortusproblema
t iek? 

In elk geval, de speech van Califice schijnt 
de verkiezingsstrijd te hebben ingeluid. 
De man heeft zich kennelijk kandidaat 
gesteld voor een ministerpost in een toe
komstige regering met de socialisten. Wie 
leeft zal zien, na nieuwjaar. 

Het politieke incident met de Waalse 
M.O.C.-er toont inmiddels nog maar eens 
overduidelijk aan op welke kurieuze en 
weinig ernstige manier een aantal Walen 
aan politiek doen. Califice is niet de eerste 
Waalse minister die openlijk kritiek uit
brengt op het beleid van de regering 
waarvan hij deel uitmaakt, en waar hij 
ten slotte mede-verantwoordelijk voor is. 
Na dit vooral, en na de ergerlijke touwtrek
kerij rond de RW-ministers, mag men zich 
als Vlaming toch wel gaan afvragen welk 
doelmatig beleid met dit soort grillige heer
schappen, die zich blijkbaar alles mogen 
veroorloven, nog mogelijk is. 
Een reden te meer om, overtuigder dan 
ooit, te streven naar het ruimst mogelijke 
zelfbestuur voor Vlaanderen. 

Paul Martens 

PERSKONFERENTIES 
/Dinsdag maakte de Volksunie, 
bij monde van de senatoren Rik 
Vandekerckhove en Rob Vande-
zande, en van kamerlid Vik An-
ciaux, haar standpunt bekend 
over het gezondheidsbeleid In 
ons land. 
Onze lezers vinden een echo 
van deze perskonferentie op 
blz.5. 
Woensdagnamiddag dan, net 
vóór het afsluiten van ons blad, 
hadden de VU-parlementsleden 
Coppieters en Vandemeulebrou-
cke een gesprek met de pers 
over de schoolpaktpenkelen 
Zie biz. 28. 
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f komt de redaktie eventjes op 
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beginnen dat U op 6 januari in 
de bus krijgt 
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SPIIG DE VLAAMSE PERS 
De mistige < dialoog > van de volksgemeenschappen ontlokt GAZET VAN 
ANTWERPEN een aantal bedenkingen met als hoofdlijn «laat de Brusselaars 
nu maar eens vragende partij zijn, en geef niets toe •. Wat het soort Vlaamse 
kompensaties betreft, dat ons dan wordt toegegooid zoals «faciliteiten » in 
Komen-Moeskroen, in ruil voor de randgemeenten en de Voerstreek, dat leert 
op een voor Vlaanderen beschamende wijze een artikel van Hilde Masui in 
DE BOND over de geterroriseerde Vlamingen in Komen en omgeving. Voor 
een Vlaamse taktiek op termijn, stelt DE NIEUWE zich vragen naar aanleiding 
van de gebeurtenissen in het Rass. Wallon. Het belangrijkste blijft voor Mark 
Grammens een onverzwakte en radikale opstelling van het Vlaams nationalis
me. Veel groter slingerlijn is dikwijls terug te vinden in het weekblad KNACK 
onder de schijnbaar afstandnemende titel - Het uiteenvallen van België mag 
niet al te nutteloos zijn » krijgen we een soort Brief over het Belgisch vader
land zoals de staatslakeibisschoppen er een publiceerden in 1930 bij het 100 
jaar bestaan van het 1830-geval. Liever dan die bisschoppen van 1930 en hun 
geestelijke klerk uit Knack is ons Prof. Herman Mertens, hoogleraar te Leu
ven en dr. theologie, die in het jongste nummer van het DAVIDSFONDS-ME-
DEDELINGEN een soort jaaroverzicht houdt van uit zijn kristelijke-Vlaamse 
bezieling. ^ 

Walter Luyten 

GAZET VAN ANTWERPEN 
« Ook op nationaal vlak kan Vlaande
ren rustig de anderen met vragen 
laten afkomen. Wij moeten het stand
punt innemen dat onze autonomie 
alles moet omvatten, wat niet strikt 
nationaal dient gehouden. Dan is 
weer Brussel de vragende partij, die 
moet pogen het aandeel van het cen
trale gezag te versterken. 

Indien de Vlaamse partijen deze tak
tiek volhouden, kan de dialoog lang 
duren — wat gerust mag — maar zal 
het eindpunt meevallen. Want telkens 
men ons iets vraagt, komt er immers 
de wedervraag wat we voor een 
gebeurlijke toegeving krijgen als kom-
pensatie... 

Het zit nu totaal anders dan in 1974. 
Toen werd gedialogeerd, met het doel 
een vergelijk over de staatsstruktuur 
te bekomen, en meteen een regering 
te kunnen vormen. Thans is die be
hoefte er niet en vervalt elk argument 
om toch maar vlug een arrangement 
tot stand te brengen. 

Voor de Vlaamse onderhandelaars 
moet het leidmotief zijn d^jtfze het 
hoofd koel en het been stijf moeten 
houden. Ze mogen de rol van vragen
de partij nooit overnemen en moeten 
op elk voorstel van franstaligen ant
woorden met de vraag naar tegen
prestaties. Ze moeten vooral hun frus-
tratiecomplexen tegenover Brussel af
leggen. Het is vooral die stad, die vra
gende partij is. En dus de betalende 
partij moet worden.» 

men vooriopig niet de nodige handte
keningen om een Vlaamse school te 
bekomen. Er worden wel al dagelijks 
60 kinderen naar Vlaamse scholen uit 
de omgeving gevoerd en dat kost de 
vriendenkring een slordige 25.000 fr 
per maand maar ze hebben het er 
voor over 

Al lijkt het ondenkbaar, dat in een 
gemeente waar in twee op de drie hui
zen Vlaams gesproken wordt, geen 
enkele Vlaamse school bestaat het is 
een fout Toegegeven dat er facilitei
ten zijn: Vlamingen kunnen Vlaamse 
formulieren bekomen op het stadhuis 
en bij de post en de belastingen, als 
ze dat maar luid genoeg vragen. Maar 
ja, als je hoort dat die Vlamingen wel 
thuis Vlaams spreken maar dat op 

de bond 
<• Niettemin is de meerderheid in deze 
streek — maar niet de bovenlaag van 
de bevolking en daar zit de angel — 
Vlaams gebleven, alle Hertoginneda-
len ten spijt 

Die bovenlaag is vaak Vlaams van 
huis uit maar Waalsgezind omwille 
van karrière of aanzien. Een Vlaamse 
school in de gemeente zou de eerste 
stap in de goede richting zijn. Maar de 
mensen zijn bang, zich openlijk als 
Vlaams aan te dienen... dus vindt 

straat al niet meer zo goed durven, 
kan je je voorstellen, dat ook de 
Vlaamse formulieren, die in het bijzijn 
van anderen moeten gevraagd wor
den, in het laatje blijven ». 

aBril 
'Blijkt op dat moment dat het RW in 
het sukkelstraatje van het faktionalis-
me terecht is gekomen, dan zal men 
het Waalse nationalisme als gesprek
partner kunnen ontberen. Het zal 
dan duidelijk gaan tussen Vlaanderen 
en het Brusselse België en de schei

dingslijnen zullen op een herkenbare 
manier afgebakend zijn. 
Het alternatief opent eveneens per-
spektieven. Een geradikalizeerd RW 
kan de oude separatistische tenden
sen in de Waalse beweging opnieuw 
tot leven brengen (iemand als de jon
ge volksvertegenwoordiger Duvieu-
sart streeft zonder meer het einde 
van België na), zodat de mogelijkheid 
van een verenigd Waals-Vlaams front 
niet volstrekt mag worden uitgesloten, 
althans op voorwaarde dat het Vlaam
se nationalisme niet helemaal ver
watert en waardeloos wordt 

De strategie van de Vlaamse Bewe
ging hangt dus in grote mate af van 
de ontwikkeling in Wallonië. Het is de 
taak van de Waalse kiezer om te zeg
gen hoe die ontwikkeling er uit zal 
zien. Maar wat er ook gebeure, of 
Vlaanderen nu Brussel als gespreks
partner krijgt of Waalse separatis
ten, in ieder geval stelt de ontwikke
ling in Wallonië aan de Vlaamse Bewe
ging de eis dat zij moedig en radikaal, 
zonder kompromis, leert spreken 
voor Vlaanderen.» 

knack 
'Met andere woorden: men voelt 
aan dat de mentale regionalizering tot 
pure staatsverzwakking leidt tot toe
nemende ondoorzichtigheid van de 
nationale budgetten en tot onduidelijk
heid in de machtsuitoefening. Nu is 
het zo dat het nooit de vooruitstreven
de krachten in de geschiedenis wa
ren, die aandrongen op het geringer 
maken van de staatsmacht Alle na
ties moeten zich in hun bestaan af en 
toe eens weren tegen de neiging tot 
heimelijke privatizering van het open
baar gezag, of tot het opstaan van 
gewestelijke demonen in Boergondië 
of de Elzas. Is die toestand ook niet bij 
ons aan de hand. 
Nochtans bestaat België. We bestaan 
in onze wegen, onze pensioenkassen, 
onze Ardense familiepensionnetjes 
waar Vlaams gesproken wordt tegen 
de klanten, onze elektrische leidingen, 
onze spoorboekjes, onze watervoor
ziening, onze magistratuur, onze rekru
ten, ons persoverzicht op de radio, 
onze diplomatie, onze Nationale Bank. 
Men zat op deze gedachte wet ant
woorden dat deze bindtekens niet 
meteen zullen worden uitgegomd. 

maar de tendens is er toch naar. De 
36 man die, overigens zonder veel 
nationale adhesie, bijeenzijn in de 
senaatskamers van de kommunautai-
re dialoog, moeten zich alleszins ook 
beraden over de toekomstkansen 
van een geruisloos toenemend en op 
het eerste gezicht niet ongezond neo-
unitarisme.» 

df mededelingen 
'Het IS echter niet mijn bedoeling hier 
de ganse brieventrommel te roeren. 
Toch wil ik nog even herinneren aan 
de Vlaamse strijd voor amnestie en 
voor de oplossing van het repressie
vraagstuk. De Waalse en Brusselse 
reaktie op het wetsvoorstel De Beule-
Somers was brutaal en kwetsend. Als 
kristen voel ik mij ter zake dubbel ont
goocheld. Want niet alleen het konink
lijk ambtsjubileum werd geen gelegen
heid tot genadeverlening (tenzij voor 
de veroordeelden van gemeen recht), 
maar ook het heilig jaar 1975 veriiep 
zonder enige politieke stap op de weg 
van de verzoening. De houding van 
de franssprekende 'parti social Chre
tien ' is onthutsend, beschamend. Hun 
embleem is allesbehalve geloofwaar
dig. Rechtuit gezegd, op vele punten 
voel ik mij persoonlijk méér geestes
verwant met de rode en de blauwe 
leeuwen dan met de kristendemokra-
ten van de ' parti social chrétien' die 
blijven weigeren over verzoening 
zelfs maar te praten. 
Vlaams radikalisme is geboden. De 
Vlaamse parlementsleden die mee op
stapten in de fameuze betoging van 
Halle in 1974. doch nadien van krom
me haas gebaarden, hebben ons diep 
ontgoocheld. De politieke resultaten 
waren echt de show niet waard". 

[ 

WERF N U 
EEN NIEUWE 
ABONNEE 
VOOR «WIJ» 

L DE FRANSTALIGE PERS 
Voorzitter Gendeblen van het RW pakte in het jongste nummer van 
zijn partijblad Perin minder zacht aan dan RW-kamerlid Blla de week 
ervoor. Het artikel was meteen een oproep tot progressieve frontvor
ming (in Wallonië) via en samen met federalisme. 

De Libre van haar kant ziet voor de zoveelste keer het spook van het 
separatisme opduiken, o.a. dat van wijlen André Renard, doch ook de 
schaduw ziet van het Vlaams patronaat in de gedaante van de h. 
Vaast Leysen. 

Combat ten slotte ontleedt konkreet hoe de rekonversie van een 
Waalse deelstaat er moet komen. Met nogal veel omhaal van woor
den. 
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WALLONNES 
«De h. Perm beweert dat wij de 
gemeenschappendialoog willen 
saboteren. Wie neemt echter nog 
de h. Perin ernstig o p ? Moeten 
we er dan nog eens op wijzen dat 
we In de regering blijven precies 
opdat deze dialoog zou slagen ? 
»De h. Perin verklaart dat we ter
roristen zijn. Hij zegt dat het FDF 
nnoet vernietigd worden, dat Brus
sel in Vlaanderen moet blijven, 
dat we moeten toegeven... Heeft 
hij dan vergeten dat hij in het 
federaal buro op 10 november jl. 
voorstelde, het nakend kongres 
volledig in het teken te stellen van 
de solidariteit met Brussel en met 
het FDF? De woordenstroom 
van de nieuwe vriend van de h. 
Descamps wijst naar een zwen
king naar uiterst rechts. Zal de 

PLP, thans geleid door kamerlid 
Perin een pre-fascistisch klimaat 
in het leven roepen ? Ik vrees 
ervoor. Men jaagt . het publiek 
schrik aan door simplistische beel
dentaal en de hergroepering aan 
te kondigen van de konservatie-
ven onder leiding van een nieuwe, 
bekwame en selektieve gids. 

"Daarom moeten de Walen, die 
de kolonisering en het pre-fascis
tisch poujadisme afwijzen, mobili
seren. Een aanval op de demokra-
tie, zoals uit de mond van het 
PLP-kamerlid weerklinkt, kan niet 
zonder repliek blijven. Onze 
vrees wordt bevestigd. Het mis
prijzen van F. Perin voor de 
arbeiders, de militanten, voor al-
wie geen universitair diploma 
heeft, wordt met de dag duide
lijker. De echte strijd voor de 
demokratie is een strijd voor de 
autonomie doch ook voor de 
demokratie. P.H. Gendebien ». 

L i LIBIE BEIBIHÜE 
«Indien men de leerling-tovenaars 
van de kommunautaire dialoog 
laat begaan, dan stevenen we 

regelrecht naar een klerikale 
Vlaamse staat, centrum-rechts, 
naar een leken- en kollektivisti-
sche Waalse staat en ten slotte 
naar een gewest-stad waar de 
Brusselaars niet veel in de pap 
zullen te brokken hebben en in 
een getto zullen terecht komen 
net als de Vlamingen. Een der ver
diensten van België was en is nog 
steeds een aanvaardbaar even
wicht te handhaven tussen de 
diverse krachten in een land 
waar heel wat dingen van elkaar 
verschillen in het noorden en in 
het zuiden. Dat men zich niet ver-
gisse: indien men er niet in slaagt 
dit proces te stoppen, dan zal dit 
federalisme (alle pakten ten spijt) 
de minorisering van de Waalse 
katolieken bevestigen evenals de
ze van de Vlaamse socialisten. 
Daarvan droomde de Waalse 
syndikalist Benard, het is ook de 
droom van de h. Vaast Leysen, 
woordvoerder van een zeker 
Vlaams patronaat. Zal men ech
ter zomaar laten begaan ? » 

EN VERDER 

«Geen enkel minister van de 
kommunautaire partijen (men 
spreekt steeds minder over de 
«taaipartijen» N.v.d.R.) RW, V U 
en FDF was aanwezig (in een zit
ting van de Kamer. N.v.d.R.)» 
We wisten niet dat de V U en het 
FDF ministers hadden (N.v.d.R.)... 

amba 
« De rekonversie van Wallonië be
tekent o.m. een autentieke, ge
westelijke planning, stellig soepel, 
maar ook vastberaden genoeg 
om de financiële middelen naar 
de strategische sektoren te oriën
teren. Dat betekent ook het mas
sale scheppen van werkgelegen
heid door naast de investeringen 
voor rationalisering nieuwe onder
nemingen in het leven te roepen, 
vooral op basis van het openbaar 
industrieel initiatief en de ontwik
keling van de grote kollektieve 
diensten. 

»De Waalse rekonversie bete
kent ook het her-boetseren van 
landschappen en steden door 
een socialisering van de bodem 
en door een bindende en ratione
le politiek inzake grondbeleid. Uit
eindelijk betekent de oriëntering 
van de ekonomische vernieuwing 
naar andere produktietypes, nut
tiger voor de bevolking afge
stemd op de reële behoeften en 
wars van verspilling. Kortom dat 
betekent het ontwerpen en gelei
delijk opleggen van een ander 
maatschappij-type, een nieuw ont
wikkelingsmodel waar het alge
meen belang voorrang heeft op 
de anarchie van de privé-konkur-
rentie.» 

WIJ t 23 DECEMBER 1976 
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OPEN BRIEF 

AAN DE 

HARTELOZEN 
In een open brief aan senator M.A. Pierson, fraktievoorzitter 
van de BSP/PSB reageert VU-senator Coppieters op de wei
gering — ook van de BSP — om zijn wetsvoorstel zelfs maar 
in overweging te nemen om een einde te maken aan « onwette
lijke situaties, strijdig met de grondwet, met de beginselen 
van een rechtsstaat en zonder twijfel met het statuut en de 
administratieve geplogenheden inz. overheidspersoneel». 
Volgende passussen uit deze brief verduidelijken het protest 
van senator Coppieters tegen de oppervlakkige en vooringe
nomen benadering van het amnestie-vraagstuk door hen die 
zich socialist en humanist noemen. Wij citeren : 

«Maar voor wat mijn hoger-
vermeld voorstel van wet be
treft, liggen de zaken gans 
anders : het beoogde een eind 
te stellen aan onwettelijke situ
aties, strijdig met de funda
mentele individuele rechten zo
als vervat in de Belgische 
Grondwet, strijdig met de prin
cipes van een rechtsstaat en, 
zonder twijfel, met het statuut 
en de administratieve geplo
genheden inz. overheidsperso
neel. 

Mijn voorstel van wet beoog
de het erkennen en het her
stellen van rechten ten gunste 
van personen die op geen 
enkel ogenblik werden ge
straft, noch door rechtbanken, 
noch ingevolge schrapping 
van de lijsten door de krijgsau
diteur. Het betrof personen 
die bij de bevrijding «zo 
maar» werden geschorst uit 
hun ambt of dienst, voor vele 
jaren of voorgoed. Zulke 
schorsingen druisten in tegen 

alle tradities van de Belgische 
administratie. 

Welnu, voor de berekening 
van hun pensioen, wordt de tij
delijke verwijdering uit de 
dienst als een «onderbre
king » beschouwd, derwijze 
dat niet alleen die jaren, doch 
ook de daaraan voorafgaan
de dienstjaren niet meegere
kend worden voor de bereke
ning van de dienstanciënniteit. 

Mijn voorstel van wet beoog
de deze onrechtvaardige toe
standen te verhelpen. 

Welnu, Mijnheer de Voorzit
ter, aangezien dit voorstel 
geenszins — zelfs niet indi
rect — amnestiërende maatre
gelen bevatte, moet U zich 
toch gaan afvragen of Uw ini
tiatief tot het afwijzen van de 
inoverwegingneming uiteinde
lijk niet voor gevolg heeft dat 
de terugkeer naar de eerbied 
voor de individuele grondwet
telijke vrijheden, de wettelijk
heid en het statuut van over
heidspersoneel onmogelijk 
wordt gemaakt. U maakt ter
zake ieder wetgevend initia
tief onmogelijk. Dat is schok
kend en noch moreel, noch 
juridisch verantwoord. 

Uw houding betekent in mijn 
ogen een kaakslag, aan de 
idealen waarvoor duizenden 
landgenoten, in hun verzet te
gen autoritaire willekeur en 
schending van de mensen
rechten, hun leven en goed 
hebben veil gehad». 

FRANK PEPERAAANS 
OVERLEDEN 

Alleen, op een hotelkamer te New York overleed, onverwacht Frank 
Pepermans gewezen afgevaardigd-beheerder van de Bell-fabrieken 
in België Gewezen, want ingevolge zijn voorwaardelijke veroordeling 
in de Baudnn-RTT zaak mocht Pepermans geen beheersfunctie meer 
uitoefenen. 
Afkomstig uit een Antwerpse volksbuurt werkte Frank Pepermans 
zich op eigen kracht op tot een geduchte, efficiënte en dinamische 
bedrijfsleider. Het zieltogende Bell-bednjf te Antwerpen herschiep hij 
tot een speerpunt-industne, die aan vele duizenden werk verschafte. 
Onder zijn impuls werd Bell-Antwerpen een eersterangs exportindus-
tne Ofschoon een filiaal van de Amenkaanse multinational ITT heeft 
Pepermans het Antwerpse Bell-bednjf steeds Vlaams weten te hou
den Beheer en hoger kader was hoofdzakelijk in handen van Vlamin
gen Want ofschoon hij zich weinig toonde buiten zijn beroepskring, 
was Pepermans, in al zijn sukses aan zijn volkse en Vlaamse afkomst 
trouw gebleven 
De aard van zijn bedrijf en de produkten die hij liet ontwerpen brach
ten uiteraard vele en doorlopende kontakten mede met administra
ties en regenngsleden. En ongetwijfeld zal Pepermans zoals alle 
industnelen, wel zorg gedragen hebben voor goede relaties met deze 
belangrijke opdrachtgevers Het is heus met nodig hem thans af te 
schilderen als een brave Hendnk Zijn veroordeling in de RTT-zaak 
liet echter bij alle ingewijden een onbehaaglijke indruk na Het was 
immers duidelijk, dat de feiten die werden ingeroepen weinig overtui
gend waren. Vast staat in ieder geval, dat Pepermans zich persoon
lijk niet vemjkt heeft De herkomst en de bestemming van vele miljoe
nen, die de Staat werden ontstolen in het RTT-schandaal moet men 
elders zoeken. Het heeft er sterk de schijn van, dat de veroordeling 
van Pepermans de aandacht moest afleiden van de werkelijke toe
dracht 
En deze vaststelling geeft aan het plotse overlijden van Pepermans 
iets makabers. Zij die met hem vertrouwd waren, zijn medewerkers 
vooral, wisten hoezeer het vertxKJ zijn bednjf verder te leiden Peper
mans gekwetst had. Want deze harde, efficiënte manager, deze vech
ter was ergens gevoelig en kwetsbaar. Zijn veroordeling en haar 
gevolgen zijn zeker niet vreemd aan zijn plotse dood. 
Een zondebok is overleden en de werkelijke breinen achter het RTT-
schandaal gaan praktisch vrij-uit Het onderzoek naar de ware schul
digen IS gesloten Liep het dood op de « raison d'état» ' Misschien 
dat sommige hoge heren in de politiek-financièle wereld zich opge
lucht voelen. 
Voor Antwerpen, voor het Vlaams bednjfsleven is het overlijden van 
Frank Pepermans een verlies. Het is tevens een smet op onze maat
schappij, die de moed met had een echt schandaal echt bloot te leg-
gen. ^ 

>%r% 

SPAARBONS, DAAR HEB JE GEEN K3PZORG MEE 
Als je wilt dat je geld goed opbrengt, koop dan Spaarbons van de ASLK. 
Van Spaarbons heb je een hoge opbrengst. 
Naar gelang van de duurtijd zelfs tot 10 % per jaar. En die interest wordt je 
gegarandeerd 
Met Spaarbons blijf je de baas over je geld. 
Spaarbons zijn effecten aan toonder. Dat wil zeggen dat je ze mag 
verkopen als je daar zin in hebt. Of ze kado geven aan wie je maar wfl 

ASLK-SPAARBONS: 

Met Spaarbons heb je nooit kopzorg. 
Je kan ze bij de ASLK m bewaring geven (dat kost je 
geen cent). Als je dat wenst zal men er de interestcoupons 

voor je afknippen en het bedrag op je rekening bijschrijven. 
Spaarbons kan je kopen in 

alle contactpunten van de 

ALGEMENE SPAAR
EN LIJFRENTEKAS ASLKS 

VOOR ALLE ZEKERHEID 

23 DECEMBER 1976 
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December dompelt zich in het vroege duister en het lijkt wel 
alsof je dan meer tijd hebt om na te denken over wat voorbij 
is. 

Handelaars maken een balans op [waarbij ze vaststellen dat 
het passief steeds zwaarder doorweegt), de versleten agen
da's worden met een tikkeltje weemoed opgeborgen (wéér 
een jaartje om), de laatste blaadjes verdwijnen van het kalen-
derblok, de penneridders doorblaaeren de berichten van de 
driehonderd vijfenzestig voorbije dagen en maken zich klaar 
om een aantal samenvattende bladzijden te brengen: van 
nieuws dat eigenlijk al oud is. 

Er was in 1976 al even weinig vrede als voorheen. Waar de 
kersttxxKischap het luidst moest doorklinken, werd ze het 
minst t>egrepen: Libanon verscheurde zichzelf in een meedo
genloze burgeroorlog en in Noord-lerland stierven de men
sen verder in wederzijdse haat Waar dit jaar het vernieti
gend ontiegrip ds mensenharten aanvrat was iedere keer 
een godsdiensttegenstelling de aanleiding. 
Toch poogden opnieuw een aantal mensen oprecht iets te 
ondernemen om de verstandhouding te herstellen of tenmin
ste de slachting te doen ophouden. 

In Noord-lerland sloegen een aantal vrouwen de handen in 
elkaar, richtten verschillende manifestaties in om vrede te 
eisen. Tóén op 27 novemkier zij hun grootste betoging organi-
zeerden op Trafalgar Square te Londen, was daar ook Joan 
Baez bij Zij deed even nog aan een hippe kontesterende tijd 
en een bittere oorlog terugdenken... maar het was dezelfde 
Joan niet meer en het was ook een andere oorlog, al bleef 
het verlangen hetzelfde. De zangeres liet nog eens We shall 
overcome door de betogers meezingen. Maar het was een 
bekentenis van onmacht: de vrede voor Noord-lerland was 
niet gekomen. De vrede was niet gekomen ook niet na de 
dood van de drie onschuldige kinderen in augustus, wat voor 
Betty Williams de aanleiding was geweest om de Vrouwenbe
weging voor de Vrede op te richten. De dode kinderen lieten 
de bomaanslagen niet ophouden, de schietpartijen duurden 
voort en de mensen stierven steeds weer: tot hiertoe dit jaar 
290, méér dan in alle voorbije zeven jaren van de burgeroor
log, 1972 niét meegerekend... 

Indien de Nobelprijs voor de vrede eerlijk werd gegeven, dan 
hadden de Noordierse vrouwen die moeten krijgen. Hun ver
langen naar het einde van een stilaan uitzichtloze slachting 
kreeg internationaal respons: aan de demonstratie van 27 
november namen niet alleen Amerikaanse en Engelse en Ier
se, maar ook Schotse, Noorse, Deense, Nederlandse, Duitse 
en Franse vrouwen deel Voor de jonge Noordierse meisjes 
die op Trafalgar Square huilden om iets wat ze nooit hebben 
gekend, het veilige gevoel van echt te mogen leven, zal die 
internationale bekommernis misschien een t>eetje geloof in 
de mensheid hebben betekend. 

Slachtoffers van een eindeloos konflikt was dit jaar nog de 
Franse etnologe Frangoise Claustre. Zij zal misschien de 
geschiedenis ingaan als de gijzelaarster van deze eeuw. 
Sedert 1974 is zij de gevangene van de opstandige Toek)oes 
in het Tibesti-hooggebergte van Tsjaad. Je kan je afvragen 
hoe zij zo vergeten werd. Zij was van geen politiek belang, 
geen vertegenwoordigster van om het even welke belangen
groep en dat verklaart wel één en ander Vergeten worden is 
het lot van vele mensen en dat is misschien de grootste 
onvrede die er bestaat 

We horen weer in allerliefste tonen « Vrede » door onze rijk-
verlichte straten klinken. Het is de uitdrukking — al steekt het 
in een kommercieel en klatergouden kleed — van de schrij
nendste onvervulde wens, van het grootste heimwee van de 
mensen. 

Huguette De Bleeckar 
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K O N T R O L E O P 
S C H O O L P A K T G E W E N S T 
De VU-kamerleden Vandemeu-
lebroucke en Kuijpers hebben 
een resolutie bij de Kamer 
ingediend, waarin gepleit 
wordt voor gemeenschappelijk 
leerlingenvervoer en hergroe
pering van alle onderwijsvor
men onder de bevoegdheid 
van de ministers van Nationale 
Opvoeding. Ze dienden een 
tweede resolutie in tot opma
ken en publiceren van het, sta
tuut van het personeel in het 
gesubsidieerd onderwijs. De 
twee VU-kamerleden hebben 
eveneens een wetsvoorstel in
gediend, om van de met de VU, 
RW en FDF in 1971 verruimde 
schoolpaktkommissie jaarlijks 
een verslag te krijgen zodat 
het parlement met kennis van 
zaken de materie kan bespre
ken. Via het schoolpakt verbon
den de partijen zich ertoe te 
zullen streven naar rationalize-

ring en demokratizering van 
het onderwijs, wegwerking van 
elke vorm van onderscheid en 
naar samenwerking tussen de 
onderwijsnetten. 

DE Z IEL V A N HET K I N D 

De door de CVP gemanipuleer
de vereniging van het gesubsi
dieerd onderwijs te Brugge 
heeft enkele tijd geleden « haar 
bezorgdheid uitgedrukt» over 
de door het nieuwe schepen-
kollege (BSP-VU-CD-PW) na
gestreefde pluralizering van 
het onderwijs. Er is nochtans 
niets dat dit onderwijsnet in 
het Brugse bedreigt, want plu
ralisme veronderstelt nu een
maal gelijkheid voor allen. 
Veeleer heeft de (korrupte) 
CVP-Brugge steeds gestreefd 
naar een monopolie van het 
onderwijs, hoewel ze niet eens 
de helft van het kiezerskorps 
vertegenwoordigt. De CVP-
Brugge heeft nooit wat anders 

gedaan dan het gemeentelijk 
onderwijs saboteren ten voor
dele van de eigen ideologische 
school. 

VVO WIL AKTIE VOEREN 
BINNEN ABOS 

De leden van het Verbond van 
het Vlaams Overheidsperso
neel, werkzaam bij het Alge
meen Bestuur voor Ontwikke
lingssamenwerking hebben 
hei plan Van Elslande tot her-
strukturering van het ABOS on
derzocht. 
De WO-Afdeling ABOS heeft 
besloten de Vlaamse ministers 
en Vlaamse Volksvertegen
woordiging attent te maken op 
dit dossier en een scherpe 
aktie te voeren binnen het 
ABOS zelf voor een eerlijke 
toepassing van de taaiwetge
ving die aan de beide gemeen
schappen een gelijkwaardige 
deelname in de ontwikkelings
samenwerking moet verzeke-

VAL d'AOSTA EN ZUID-TIROL 
EEN STAP VOORUIT 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

De Volksunie stelt met voldoe
ning vast dat, meer dan vroeger, 
nationale en gewestelijke krach
ten een merkbare rol spelen in de 
Europese politiek. Soms zijn het 
meerderheids-nationalismen zo
als het Vlaamse of het Ierse. In 
andere gevallen dringen zich zeer 
oude Keltische of andere ge
meenschappen op. Of het zijn 
minderheden die niet willen onder
gaan In de massa van een ander, 
talrijker volk. 

Bij de jongste vergadering van de 
Assemblee voor de Westeurope-
se Unie, deze maand te Panjs, 
was het opvallend welke ingrijpen
de wijzigingen de Italiaanse dele
gatie had ondergaan ingevolge 
de jongste parlementsverkiezin
gen. Van de achttien effektieve 
Italiaanse vertegenwoordigers 
waren er nog acht kristendemo-
kraten, op de voet gevolgd door 
zes kommunisten. De andere le
den van de nieuwe Italiaanse dele
gatie behoren tot kleinere partij
en : twee socialisten, één neo-fas
cist, en één vertegenwoordiger 
van de « Union Valdotaine »: de h. 
Pietro Fosson, die in de Senaat te 
Rome de franssprekende minder

heid van Val d'Aosta vertegen
woordigt. In de Romeinse Senaat 
zetelt verder nog de Zuid-Tiroler 
dr. Karl Mitterdorfer 
Ingevolge de nipte meerderheid 
waarover de kristen-demokrati-
sche premier Andreotti beschikt, 
IS hij gedwongen rekening te hou
den met de twee nationalistisch-
geïnspireerde partijen, die in het 
verleden moeite hadden om zich 
te doen gelden: we bedoelen de 
« Union Valdotaine », met één ver
tegenwoordiger in de Senaat de 
Südtiroler Volkspartei, met een 
senator en drie mandatarissen in 
de Kamer. 

Beide partijen, die respektievelijk 
de franssprekende en de duits-
sprekende minderheid vertegen
woordigen en vormen van prakti
sche onderlinge samenwerking 
beoefenen, zijn er nu in geslaagd 
met grotere nadruk dan voor
heen hun eisen bij de Italiaanse 
regering te stellen. Andreotti 
heeft hun stemmen nodig I 
In hoofdzaak kunnen ze zich hier
bij beroepen op beloften die door 
verscheidene Italiaanse rege
ringen gedaan zijn in het verle
den • beloften inzake de verwe

zenlijking van ekonomische en 
kulturele, politieke en sociale pro
grammapunten waarvoor de Duit
se en de franssprekende minder
heden sedert vele jaren in het 
gelid staan. Soms kunnen de min
derheidsgroepen zelfs verwijzen 
naar volkenrechtelijke akten zo
als het te Parijs dertig jaar gele
den gesloten verdrag, dat werd 
ondertekend door de Oosten
rijker Gruber en de Italiaan de 
Gasperi. 

In de loop der jaren zijn de ont
goochelingen niet gespaard ge
bleven aan de in Italië levende 
nationale minderheden. Ook in 
de huidige omstandigheden is 
het onzeker of het samenhangen
de eisen-« pakket» van de 
•Union Valdotaine» en van de 
« Südtiroler Volkspartei » er in 
zijn geheel zal dóór komen. 
Het is echter lang geleden dat 
de zaak van de frans- en van de 
duitssprekende minderheden in 
Italië er politiek zo goed voor
stond. Normalerwijze moeten 
hun levenskansen in de eerstvol
gende maanden beter dan voor
heen beveiligd kunnen worden. 

Senator Hektor de Bruyne. 
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GEZONDHEIDSBELEID EN SANERING 
VAN ZIEKTE- EN INVALIDITEITS- VERZEKERING 
Vorige dinsdag hielden de VU-kamer-
leden Anciaux en Van de Kerckhove 
(beiden arts) een perskonferentie. 
waarop ze het VU-standpunt ter zake 
toelichtten Hierna de voornaamste 
punten uit dit saneringsvoorstel 

Het debat rond de ZIV en de uitbouw 
van een echt gezondheidsbeleid staat 
volop in de politieke aktualiteit 
De problemen ter zake zijn echter 
met nieuv^ Integendeel, reeds jaren 
wordt eraan gedokterd, zonder tot 
fundamentele en gezonde oplossin
gen te komen Het ontbreken van een 
visie op de doelstellingen van een 
koherent gezondheidsbeleid zal hier
aan wel met vreemd zijn. 

De versnelde kostenstijging, die uit
gaat boven de uitgavenstijging voor 
andere gemeenschapsvoorzieningen, 
roept de vraag op of deze expansie 
van gezondheidszorgen in toenemen
de mate de volksgezondheid bevor
de r t De evolutie op het vlak van de 
verzorgingsinstellingen en gezond
heidsverstrekkers tonen de nood aan 
van een duidelijke strukturenng van 
het zorgenaanbod 

De strukturele en financiële problema
tiek van de gezondheidszorg moet vol
gens de V U fundamenteel aangepakt 
worden 

Fragmentaire maatregelen en voor
stellen lossen de zaken met langer op 
De Volksunie wil in haar nota over 
gezondheidsbeleid en sanering van 
de ZIV een optie brengen over een 
vernieuwd gezondheidsbeleid, vanuit 
volgende uitgangspunten 

1 gezondheidszorg is een recht van 
ieder mens, 

2 gezondheidszorg moet ingeschre
ven worden in een ruim welzijnsbe
leid en geplaatst in een maatschap
pelijke kontekst, met als belang
rijkste principes solidariteit en ver
delende rechtvaardigheid 

De konkrete voorsteilen die de Volks
unie wil doen hebben betrekking op 
1 De organizatie en strukturenng 

van de gezondheidszorg 
2 De financiering van de gezond

heidszorg 
3 De uitgavenbeheersing 
4. Een algemeen beleidsplan 

VOLKSUNIE-STANDPUNT 
D E O R G A N I Z A T I E V A N DE 
G E Z O N D H E I D S Z O R G 

De noodzaak tot strukturering van de 
gezondheidszorg stelt zich dnngend 
bij gebrek aan voldoende samenhang 
van de verschillende voorzieningen 
en bij gebrek aan samenwerking tus
sen de instellingen voor gezondheids
zorg en de andere welzijnsvoorzienin
gen 
De juiste plaats en opdracht van de 
verschillende gezondheidsaanbieders 
moet worden bepaald Om te komen 
tot een ordening van de afzonderlijke 
voorzieningen dient de gezondheids
zorg in een aantal echelons te wor
den onderverdeeld 

Binnen de echelons zullen de voorzie
ningen die voorheen gescheiden en 
onafhankelijk van elkaar funkttoneer-
den moeten geïntegreerd worden. 

a) de eerstelijnsgezondheidszorg: de 
huisarts samen met andere gezond
heidswerkers Er wordt nadruk ge
legd op de herwaardering, opleiding 
en een aangepast statuut van de huis
arts 

b) de tweede trap waann de specialis
ten, zowel pnvé als in het ziekenhuis, 
en de ziekenhuizen opgenomen zijn 
Wat de ziekenhuizen betreft onder
scheiden WIJ eveneens een echelonne
ring 
De V U is geen voorstander van een 
numerus clausus voor de opleiding 
van geneesheren en zegt dat een ves
tigingsbeleid slechts kan uitgewerkt 
worden na grondige studie en plan
ning van de behoefte in de medico-so-
ciale sektor 

c) Dit algemeen kader van de ge-
zondheidsorganizatie moet gepro
grammeerd en gerealizeerd worden 
in funktie van de behoeften van een 
streek Dit is hetgeen we bedoelen 
met de regionalizatie 

d) De V U is van oordeel dat de pre
ventieve gezondheidszorg grotere 
aandacht moet krijgen, gerationali-
zeerd moet worden en in koordinatie 
gebracht met de kuratieve sektor 

DE F I N A N C I E R I N G V A N D E 
G E Z O N D H E I D S Z O R G 

De V U opteert voor het volgend finan-
cienngssysteem • 
a) de volledige fiskalizenng van de 
geneeskundige verzorging, 
b) het heffen van sociale bijdragen 
voor de financienng van het vervan-
gingsinkomen 
Binnen de sektor van de sociale 
zekerheid heeft een herschikking 
plaats in die zin dat gedeelten van 
sociale zekerheidsbijdragen, thans be
stemd voor de financienng van de 
gezondheidszorgen, geruild worden 
voor een evenwaardig pakket aan 
overheidssubsidies, thans bestemd 
voor loonvervangende prestaties 
In feite gaat het hier om een blanko 
financiële operatie 

B E H E E R S I N G V A N D E 
U I T G A V E N 

a) geneesmiddelensektor: 

— koordinatie van het beleid 
— strengere kontrole op de toelating 

van nieuwe aeneesmidrlplpn en 
op de pnjzen 

— strenge reglementenng van de pu
bliciteit 

b) Het remgeld : 
moet ingebouwd worden in het raam 
van een algemene heroriëntering van 
het gezondheidsbeleid, waarbij dan 
vooral de chronische ziekten, grote 
risiko's en zware ingrepen ook finan
cieel meer aandacht moeten kriiaen 

Een uitbreiding van het remgeld voor 
kleine risikogevallen kan overwogen 
worden, alhoewel we met zeker zijn 
van de doelmatigheid ervan 

c] De mutualiteiten: 
teoretisch en pnncipieel staan we ach
ter de idee van een Rijksdienst als ver-
zekenngsinstelling, maar we begrijpen 
dat het huidig pluralisme in zake verze
keringsinstellingen zekere voordelen 
kan bieden op het menselijke vlak 
Niettemin dringt zich een uitzuivering 
op van de onderscheiden taken Al 

deze taken kunnen volgens ons moei
lijk door éen en dezelfde instelling 
waargenomen worden 

EEN A L G E M E E N 
B E L E I D S P L A N 

De V U pleit voor de openheid en dui
delijkheid in het gezondheidsbeleid en 
voor een planmatige aanpak 
ZIJ IS voorstander van de federalize-
ring van de gezondheidssektor 

Deze Volksunienota kan besteld wor
den op de Studiedienst Tribune
straat 16, 1000 Brussel door over
schrijving van 35 fr. op r.k. 435-
025425-94 met vermelding : Nota Ge
zondheidsbeleid en de sanering van 
de ZIV. 

VAKV WIL 
VLAAMSE ZIEKENHUIZEN 

VOOR BRUSSEL 
Dr. D e Beule, voorzi t ter van 
het V laams Akt lekomitee voor 
Vo lksgezondhe id te Brussel , 
bewees op zijn beurt aan de 
hand van cijfers dat de taalwet 
van 1963 geen verbeter ing in 
het z iekenhuiswezen in de 
hoofdstad heeft v e r o o r z a a k t 
In 1975 telde het personeel 
van de K O O ' s 65 % fransta-
l igen en 35 °/o nederlandsta-
l igen (in 1973 nog 40 Vo neder-
landstal igen en 60 % F). Bij het 
paramedisch personeel was 
de verhouding 67 o/o F en 33 "/o 
N. Er waren in [uni jl. 595 frans-
tal ige geneesheren en 142 ne-
derlandstal ige. O p 172 K O O - l e -
den zijn er slechts 19 neder-
landstal igen. O p grond van de
ze vaststel l ingen pleit het 
V A K V voor een radikale split
sing in N- en F-talige z iekenhui

zen, meer bepaald 4 v laamse 
z iekenhuizen van tenminste 
1500 bedden. Na de fusie van 
de 19 gemeenten zouden 4 van 
de 8 KOO-z iekenhu izen moe
ten verneder landsen. O o k en
kele pr ivé-ziekenhuizen zou
den moeten overgeheveld wor
den naar de nederlandstal ige 
kul tuurgemeenschap. Bepaal 
de kontrakten tussen K O O ' s 
uit V laams Brabant en Brussel
se franstal ige z iekenhuizen 
zouden moeten opgezegd wor
den, terwijl ook voor de 900 
een bi jzondere regeling moet 

getroffen worden. Ten slotte 
moet een sterkere medische 
doorstroming In het Brusselse 
tot stand komen door het aan
t rekken van afgestudeerden 
uit Gent, Antwerpen en Leuven. 

W O E N S D A G 15 D E C E M B E R 

# De kamer behandelt in de rekord-
tljd van 3 uren de zgn. zachte herstel-
wet De Kamer werkt eveneens een 
hele serie wetsontwerpen af. 

# De vrijstellingsmodaliteiten voor 
dienstplichtigen worden versoepeld. 

• Dr. Wynen zet zijn leden-artsen 
aan tot het nemen van een einde-
jaarsvakantie en stelt 3 januari als 
het begin van een artsenstaking 
voorop. 

• De zaken gaan bij Sabena 
steeds slechter: de drie miljard die 
dit jaar werden ingepompt zijn reeds 
uitgegeven, zodat de beheerraad nu 
reeds kredieten opvraagt, die nor
maal pas in 1977 beschikbaar zijn. 

• De Waalse vakbonden menen 
dat Siemens Oostkamp moet opgeof
ferd worden ten voordele van de Sie-
mensvestiging te Baudour... 

D O N D E R D A G 16 D E C E M B E R 

# De artsenfederatie Wynen, alsme
de de sindikale verenigingen van 
tandartsen en apotekers, betekenen 
bij het departement van Volksge
zondheid een officiële stakingsaan
zegging. De eerste reakties zijn zeer 
negatief. 

# Na een scherp incident tussen 
minister Michel en VU-senator Joris-
sen, die de minister een ondemokrati-
sche houding verwiit verlaat de VU-
senaatsfraktie uit protest de verga
dering. 

• De direkteur van het RW-studie-
buro loopt over naar de PSC. In de 
provinciale raad van Luik valt de 
RW-fraktie in drie subfrakties uiteen. 

• Het Vlaams Aktlekomitee Brus
sel ziet af van tweetalige ziekenhuis
diensten daar de taalwetten in de 
bestaande instellingen toch gesabo
teerd worden. In de plaats daarvan 
vraagt het VAK een voldoende aan
tal eentalig Nederlandse ziekenhui
zen, meer konkreet 4 ziekenhuizen 
van elk 1.500 bedden. 

V R I J D A G 17 D E C E M B E R 

9 De staking van het stadsperso
neel van Antwerpen eindigt na een 
akkoord tussen vakbonden en minis
ter Michel. Het akkoord sluit de 
daling in van de duur van de loop
baan, zoals door de vakbonden ge
vraagd. 
• De VU is van oordeel dat radio 
en tv gehandhaafd moeten blijven 
als een openbare dienst en verzet 
zich vooral tegen de privatisering 
van het nieuws en van de nieuwsdui
ding. 

Z A T E R D A G EN Z O N D A G 
18 EN 19 D E C E M B E R 

• Gewezen direkteur-generaal van 
Bell, de h. Frank Pepermans overlijdt 
aan een hartaanval te New York 
waarheen hij in opdracht van ITT 
was gereisd De h. Pepermans was 
betrokken in de zaak Baudrin en 
werd wegens aktieve omkoperij tot 
6 maanden gevangenis veroordeeld. 
Op grond daarvan en ondanks de 
amnestie (niet voor politieke delin-
kwenten en ex-veroordeelden !) ver
leend naar aanleiding van het zilve
ren ambtsjubileum van koning Bou-
dewijn, moest de h. Pepermans bij 
Bell ontslag nemen, ontslag dat hem 
- met spijt» werd verleend. De h. 

Pepermans (een selfmade man en 
een geboren zakenman] was zeer 
populair en genoot de algemene ach
ting. 

• Drie Waalse bewegingen — Re
novation Wallonne, La Wallonië Li
bre en de Mouvement Populaire Wal-
lon (Renard) — vragen op een geza
menlijke kontakt- en studiedag de 
bijeenroeping van een algemeen 
waals kongres, ten einde de federali-
zering te versnellen. Verscheidene 
vooraanstaande sprekers opteren 
voor een drieledige gewestvorming. 
Men stelt zelfs voor, Brussel « door 
een smalle gang met Wallonië te ver
binden (uiteraard op Vlaamse 
grond...) 

• De VU-senaatsfraktie dient een 
wetsvoorstel tot afschaffing van het 

stemmen bij volmacht gezien het 
groot aantal misbruiken, vooral tij
dens de jongste gemeenteraadsver
kiezingen vastgesteld. 

• Op het kongres van de Belgi
sche franssprekende ekonomisten 
te Charleroi beweert minister Califi-
ce, dat in tegenstelling met de gang
bare mening, niet de lonen oorzaak 
van inflatie zijn. Hij baseert zich hier
voor o.a. op de stijging van onze uit
voer, die dit jaar rekordcijfers be
haalt en vlugger steeg dan die van 
onze buurlanden. Oe minister haalt 
de zwakke bestnjding van de belas
tingontduiking aan als een der oor
zaken van het financieel tekort 

• Een 800 personen betoogden te 
's Gravenwezel tegen «de opkomst 
van het neonazisme in België» meer 
bepaald tegen een drukkerij, die neo-
fascistische publicaties drukt Ze ge
raken slaags met tegenbetogers 

waarop de politie moet ingrijpen. Er 
waren enkele gewonden 

MAANDAG 20 DECEMBER 

• In een verslag van de Belgisch-
Nederlandse Werkgroep ad hoc 
voor de oprichting van een advies-
en overlegorgaan voor de Neder
landse taal en letteren wordt gepleit 
voor het afsluiten van een taalunie
verdrag tot vrijwaring van de taaleen-
heid tussen Nederland en Vlaande
ren. 
• Onder de indruk van de vrij 
scherpe en afwijzende reakties op 
de rede van minister Califice, ge
houden voor de Waalse ekonomis
ten, poogt het kabinet van de minis
ter diens toespraak af te zwakken, 
ook al heeft de minister feitelijk 
niets nieuws verteld, tenzij dat hij 
met zijn opvattingen in de oppositie 
zit doch terzelfdertijd lid van de 

regering is, waarvan hij als zodanig 
besluiten goedkeurt die hij op straat 
afkeurt.. 
9 Tijdens een ontvangst ten palei-
ze van de < gestelde machten » (par
lement, regering, rechterlijke en ad
ministratieve macht) noemt koning 
Boudewijn de gemeenschapsvraag
stukken op lange termijn de belang
rijkste van alle vraagstukken. Op kor
te termijn zijn de werkloosheid, de 
ekonomische krisis, de openbare fi-
nancies en de geweldgolf zeer ver
ontrustend. 
• Het W O in ABOS zal een scher
pe aktie voeren tegen het plan Van 
Elslande, daar dit plan de Vlamingen 
achterstelt 
• Na een eerste kontakt tussen de 
regering en de artsenvakbonden 
wordt het duidelijk, dat de regering 
in de kwestie van de fiskale strook 
zal terugkrabbelen mede door de 
dreiging met een zorgenstaking 
door de Wynen-vakbond. 

/ ^ S ^ - a a ^ ^ 
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1976 door nationalisten gezien 
1976 : het laatste jaar van het 
officieel bestaan van honderden 
Vlaamse gemeenten. Het jaar van 
de gemeenteverkiezingen met de 
fusies. Wat gemeenten moesten 
worden naar de maat van de 
mens, werden gemeenten naar de 
wens van de CVP. Een jaar van 
de verdere afbrokkeling van het 
aureool van de man, die 
oppervlakkige hoop wekte bij 
vele 
niet-verder-dan-de-oppervlakte-
kijkers. Het jaar 3 van het 
Tindemanstijdvak, die in 
vroegere tijden waarschijnlijk al 
de bijnaam zou gekregen hebben 
van Leo de Schipperaar. 

JANUARI 
•k De waterellende te Ruisbroek en 
omgeving biedt een troosteloos jaarbe-
gin. De heren van de schuldige nalatig
heid gedurende jaren komen de put 
delven als... Ook bij de braafste der 
braven: Klein-Brabantse Vlamingen is 
de beker nu overgelopen. Een histo
risch moment en woord zal blijven als 
Boudewijn de eerste konder omwe
gen wordt aangepakt door de woeden
de bevolking en toegeslingerd krijgt 
« Mijnheer, in wat voor een land leven 
wij hier». Over de toestanden en 
opvattingen bij de heersers in dit land 
laat de Waalse liberale minister De-
fraigne nog minder twijfel bestaan als 
hij in een vraaggesprek met « Le Soir » 
vlakaf zegt (als minister van openbare 
werken] «dat geen frank van de 
wegenkredieten voor Wallonië naar 
de Vlaamse dijken mag gaan. 
* Bij de invoering van de beruchte 
grendelgrondwet heeft De Saeger 
nog verklaard dat, gezien de mentali
teit in dit land, deze grendel ooit mis
schien zou moeten gebruikt om 
machtsmisbruik tegen de Vlamingen 
af te remmen. Begin januari bij de 
stemming over de afschaffing van de 
Vlaamse randfederaties rond Brussel 
doet de Volksuniefraktie een beroep 
op de andere Vlaamse groepen in de 
senaat om de alarmbel te doen gaan 
op dit vlak. De VU staat alleen. De 
«gordel van smaragd» rond Brussel 
wordt op eis van de Waals-Brusselse 
CVP uiteengebrokkeld en te grabbel 
gegooid aan de PSC-FDF - koalities zo
als die zich in het najaar zullen vormen 
bij de gemeenteverkiezingen rond 
Brussel. 
* Op 14 januari overlijdt te Lier VU-
senator Bouwens. Van de beginjaren 

Rondvarend in januari met het 
bootje te Ruisbroek, waar de 
visuele resultaten lagen te 
drijven van jaren Belgische 
dijkverwaarlozing. Een midden 
van het jaar waar Tindemans 
rond het simbool van het 
agressieve Brussel « Nols », de 
kruipende schijnmeester bleef 
voor de rebellerende 
keukenknecht En nu in december 
het losgeslagen regeringsschip 
dat op de draaikolken van de 
Waalse watervallen het nieuwe, 
waarschijnlijk laatste 
regeringsjaar van het 
Tindemansbewind 
binnendobbert (W.L) 

'60 stond hij in deze streek en het gan
se arrondissement op de bres bij de 
uitbouw van de Volksunie. Als onder
voorzitter en lid van het Partijbestuur 
heeft hij een niet te onderschatten 
invloed gehad op de leiding van de par
tij. 
* Prof. Gerio, die ook in het verdere 
1976 herhaaldelijk de Vlaamse alarm
klok zal luiden, neemt geen blad voor 
de mond. In een opgemerkt Standaard
artikel noemt hij de regering Tinde
mans, onder haar voortdurend zwich
ten voor de Waals-Brusselse afdrei
ging, ronduit een van de meest ramp
zalige regeringen voor de Vlaamse 
beweging sinds vele jaren. 
* Onder stimulans van de Leuvense 
hoogleraar en seminarieprofessor prof. 
dr. Herman Mertens wordt een amnes-
tiekomitee opgericht van de zgn. « Ze
ven wijzen» waartoe o.m. behoren 
prof. Derine, senator Coppieters, Van 
Wilderode... Zij lanceren een petitie 
met de hoop daaronder de steun te 
verkrijgen van vele vooraanstaande 
Vlamingen om bij het ambtsjubileum 
van Boudewijn de eerste gedaan te 
maken met de sociale gevolgen van 
repressie en epuratie. 
* De laatste dag van deze januari
maand is de tienjarige herdenking van 
de tragische gebeurtenissen in 1966 in 
de mijnstreek te Zwartberg. Als « kom-
pensatie» in de Belgische verdelings-
politiek werd plots beslist als tegenhan
ger van sluitende Waalse mijnen ook 
de Limburgse Zwartbergmijn dicht te 
gooien. De wanhoop van de Limburg
se mijnwerkers werd onthaald op een 
wilde schietpartij van de Belgische 
gendarmerie afhangend van de rozige 
BSP'er vranckx. Twee doden en talrij
ke gewonden waren het resultaat van 

deze nationale en sociale kolonisatie 
waarvan Limburg nog steeds het slacht
offer was en blijft. 

FEBRUARI 
* Als een specht op de harde Belgi
sche boom blijft TAK doorhameren 
met zijn prikakties tegen de Belgische 
onwettigheden en anti-Vlaamse einde
loosheid. Vrucht van een maand: nieu
we schilderaktie op de Schaarbeeklo
ketten. Blitzbetoging in de Schaarbeek
straten. Een spandoek met de eis 
« Waterstaat voor Vlaanderen, zoals in 
Nederland » aan het ministerie van kop
pige Waal Michel. Tenslotte op het ein
de van de maand een optocht met 500 
man in de straten van het in 1963 ont
stolen Edingen. 
* Op het hogere politieke niveau en 
achter de schermen gonst gedurende 
dagen het Belgisch wereldje van ge
ruchten over «spoedige regeringsver
ruiming». Dit na stappen van VEV-
man Leysen die een soort vooraf
gaand akkoord zou bedisseld hebben 
tussen voldoende partijen om tot een 
2/3 meerderheid in het parlement te 
komen. In ruil voor een verregaande 
federalisering, zouden opnieuw gedeel
ten van een aantal Vlaamse gemeen
ten rond Brussel bij de verfransende 
agglomeratie worden gevoegd. Het 
protest IS groot in brede Vlaamse krin
gen. De Partijraad van de Volksunie 
wijst kategoriek elke gebiedsafstand 
ten nadele van de Vlaamse gemeen
schap van de hand. 
* Hoe verantwoord deze VU-hou-
ding wel is, blijkt weer duidelijk enkele 
dagen later als Messire Nothomb van 
de Waalse CVP (het partijtje met 6 
ministers op 22 kamerleden) nog maar 
eens vlakaf zegt «geen federalisme, 
wel gewestvorming met drie, en geen 
eigen fiscaliteit voor de gemeenschap
pen ». Met andere woorden: Katoliek 
Wallonië wil via de Vlaamse CVP-scha-
pen blijven profiteren van macht en 
geld van de Vlamingen in deze staat. 
* Bij een ophefmakende « goodwill »-
reis door Europa (De klop op de Euro
pese deur) van de Spaanse minister 
van Buitenlandse Zaken Areilza be
klemtoont de VU in een open brief aan 
Van Elslande haar visie op het absolu
te recht van de volksgroepen in Span
je en gans Eurooa op autonomie. 
Een daverende bevestiging van die 
VU-visie en beleving op het «Europa 
van de volkeren» wordt getoond en 
gehoord door meer dan 4.000 entoe-
siasten in het Gentse Kuipke. Vooraan
staande zangers uit bijna alle Europe
se volkeren zonder staat brengen de 

t i 

klinkende boodschap van dit Europa 
van de toekomst op het grootse EU-
RANJE, ingericht op 29 februari in het 
volgelopen Gentse sportpaleis 
Die opmarsj van de doodgezwegen 
volkeren wordt nog eens schitterend 
onderstreept door de resultaten van 
de tussentijdse verkiezingen in Schot
land, waar de Schotse nationalisten 
hun stemmenpercentage tot een flink 
stuk in de 30 % opjagen. Het oude 
centralistische Albion davert op zijn 
verroeste grondvesten. 

MAART 
* Te Sint-Genesius-Rode het door 
de frankofonen begeerde Vlaamse 
bruggenhoofd tussen Walenland en 
« Bruxelles » krijgt op 6 maart een paar 
duizend Vlaamse spoedbetogers bin
nen zijn muren in een door de VVB 
georganiseerde «snelbetoging» onder 
de leuze «Geen toegevingen meer», 
«Brussel geen enkele verdere uitbrei
ding». Als simbool van die Franse 
imperialistische geest kwam een fran
cofoon villaheerschap wat afdreigertje 
spelen met een geweer, gratis en vrij
willig. 
* Een Volksuniedelegatie gaat op 7 
maart het resultaat van enkele weken 
solidariteitsaktie met de getroffen ge
bieden van Ruisbroek overhandigen 
bij een reeks zwaar /geteisterden in 
het rampgebied. Meer dan een half mil
joen werd bij elkaar gebracht via ons 
blad. Daarbuiten hielpen VU-ploegen 
gedurende vele weekends in de hui
zen van door de overstroming getrof
fenen. 
* 13 maart wordt de eerste slag op 
de CVP-gong die de gemeenteraads
verkiezingen luid aankondigt. Wat nor
maal Kongres heet wordt nu CVP-kon-
ventie geheten in majorettenstijl en 
met de beloftentrommel op volle toe
ren. Martens vindt dat er maar eens 
eindelijk amnestie moet komen en dat 
het kiesdistrikt Brussel-Halle-Vilvoorde 
moet gesplitst. Voetnoot: Tindemans, 
hield het amnestieprobleem buiten zijn 
regeringsverklaring. De CVP (inbegre
pen de Hallebetogers) stemden tegen 
een VU-voorstel in de senaat om die 
splitsing mogelijk te maken. 
* Steeds meer Vlaamse gemeenten 
sluiten zich aan bij de amnestie-op
roep van het hogergenoemd komitee 
der 7 wijzen. Op 8 maart doet de Ant
werpse gemeenteraad dit. Oud-akti-
vist Craeybeckx kalfatert kort voor 
zijn dood zijn blazoen dan toch even 
terug op rond dit probleem. 
* Van «over de schreve» in Frans-
Vlaanderen komt voor het eerst sinds 
vele jaren een positief politiek geluid 
van bij de platgedrukte zuid-Vlaamse 
gemeenschap in de Franse staat. Bij 
de kantonnale verkiezingen haalt de 
Steenvoordse federalistische jonge 
apoteker Serpieter 10 % van de stem
men in zijn streek. Een vlammetje 
sloeg opnieuw doorheen de asse van 
wat men de totaal uitgedoofde Vlaam
se haard meende te zijn. 
* De lente kondigt zich mooi aan. De 
raad van state veroordeelt (eindelijk) 
'de loketregeling van Nols te Schaar
beek als strijdig met de wet. De Vlaam
se TAK-mensen houden een betoging 
te Brussel-stad om deze eerste gewon
nen zet te vieren en verdere afhande
ling van de zaak te eisen. Nols eist als 
tegenzet koppeling aan de kwestie van 
de taalrollen in de ASLK. 
* Bestendiging van die Vlaamse ne-
deriagen door eigen schuld krijgen we 
al op 26 maart in de kamer. Het wets
voorstel Somers-De Beul over een 
gedeeltelijke amnestie wordt zelfs niet 
in overweging genomen. Wallonië van 
alle partijen (uitgezonderd de ene 
RW'er Massart, oud-weerstander) 
stemt tegen een Vlaams blok van alle 
partijen, uitgezonderd de Vlaamse 
BSP, die voor de zoveelste maal de 
Vlaamse solidariteit doorbreekt. 
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1976 
1976 : het jaar dat VU-parlementairen 
het kabinet van een minister bezet
ten omdat die nalaat de wet toe te 
passen. Daarom worden zij als misda
digers vervolgd... 

1976: het jaar van Nols die in zijn 
burcht het nachtelijk beleefdheidsbe
zoek kreeg van « Alva » Ganshof Van 
der Meersch, maar verder gerust 
gelaten wordt. 

APRIL 
•*• Op 3 april spreekt ook het Davids-
fonds zich voor verregaande politieke 
en fiskale autonomie voor Vlaanderen 
uit. Zullen de Vlaamse katolieke doven 
het eindelijk gaan horen ? 
* Een druk bijgewoond en zeer 
geestdriftig Kongres wordt het voor 
de Volksunie op 4 april in de Antwerp
se universiteit. Er straalt een rustige 
zekerheid van een bezielde, gestruktu-
reerde partij uit de honderden kaderle
den. Voorzitter Schiltz stelt het duide
lijk : « De V U erkent voor de gemeente
lijke koalitievormingen geen bevoor
rechte partners». 
* De rozige toekomst die sommige 
ons op de Vlaamse mouw willen spel
den bleekt wel wat af met de sombere 
voorspellingen van de Vlaamse afde
ling van het Planbureau dat tegen 
1980 het probleem van de tewerkstel
ling zich scherper en scherper zal stel
len in vele Vlaamse bedrijfstakken. 
* Dertig jaar na de moord op de 
«oude door de pest geslagen krukke-
vent» dr. August Borms komen meer 
dan 2.000 Vlamingen te Merksem 
deze Belgische wraak gedenken op 
de man die door de Bormsverkiezing 
de zwaarste slag toebracht aan de 
anti-Vlaamse konstruktie van 1830. 
* «Betalen voor eigen slagen en 
schande», kan men wel opmerken bij 
het bericht dat de Vlaamse gemeen
ten rond Brussel en uit het pajotten-
land door ministenële beslissing moe
ten bijdragen om de miljoenentekorten 
van de Brusselse ziekenhuizen te hel
pen delgen. En voor «verzorging» en 
voor «betaling» is het nog steeds 
«pour les Flamands la même chose». 
* En ook doorheen de rangen van 
het ACV loopt op haar kongres van 
13 april de scheidingslijn in de geesten 
en politieke opstellingen tussen Vlamin
gen en Walen. «La Libre Belgique» 
kan jammeren over de zoveelste af
brokkeling van een Belgisch unitaire 
vesting. Doch zij wordt enkele dagen 
later getroost als profeet Henri Simo-
net (men noemt hem socialist) voor 
Fabrimetal de steun komt aanbrengen 
van zijn kringen met de woorden 
«Indien ons land aan deze groeiende 
eisen voor zelfbestuur zou toegeven, 
kan het ontstaan van twee afzonderlij
ke staten niet meer worden tegenge
houden. En dan kan ook niet belet wor
den dat de hoofdstad, ontdaan van 
zijn werkelijke rol en betekenis hope
loos tussen de twee zou blijven han
gen. » 
* « Een stoere Belg » in de betekenis 
zoals Elsschot het in zijn Bormsge-
dicht schreef, sterft te Brussel op 13 
april. Oud-VNV-kamerlid Romsee. Tij
dens de oorlog sekretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken, en waarover 
nu ook bij zijn dood al talrijke tegen

standers getuigen dat hij op een bewon
derenswaardige wijze alles in het 
werk heeft gesteld om het land zo 
goed mogelijk door de tragedie van de 
tweede wereldoorlog te loodsen. 
* De Vlaamse Ahasverus, VU-
kamerlid Willy Kuijpers trekt Oost
waarts. Zijn tocht naar Jerevan bij de 
Armeniërs in de Sovjetunie om er het 
zelfbeschikkingsrecht en de vrije uit
wisseling van ideeën (na de konferen-
tie van Helsinki) metterdaad te gaan 
bewijzen, is een paasboodschap van 
een andere allure dan de meeste parle
mentaire reisjes. De Sovjets juichen 
niet toe. 
* En als een ononderbroken verto
ning krijgen we in apnl een reeks 
bedrijven in het cirkus Nols van 

Schaarbeek. Brieven van minister Mi
chel. Repliek van Nols dat alles in orde 
is omdat... TAK het overschilderd 
heeft. Interpellaties in het parlement en 
de eeuwige Belgische gang van zaken 
kondigt zich al aan. Op een bescha
mende manier gaat de Vlaamse CVP 
door de knieën voor de RW-FDF-
chantage die reeds de koppeling aan

kondigt van het Vlaamse rechtsherstel 
voor de loketten en het frankofone 
opdringen in de Spaarkas. De Vlaming 
zal weer voor klown komen te staan, 
ondanks alle sussend CVP-gepraat en 
razende Roeland-geschrijf van de 
CVP-pers. 
* Tussen al dit petieterig gedoe een 
grotere, wenkende horizon voor de 
Vlaams-nationale inzet. Op 25 april 

gaat te Brugge een VU-studiedag 
door op niveau. Een man als prof. Brug-
mans onderschrijft er onze visie op 
het Europa der volkeren als bezielen
de « Wille zur Utopie » om het vastgelo
pen Europaproces terug uit het klem-
egoïstische slijkspoor te krijgen. 

MEI 

* 1 mei : «Le front flamand tient» 
schreef de Libre over konservatief 
Vlaanderen bij de grote staking van 
1960-61 van Andrè Benard. De Libre 
kan dit herhalen maar nu ter ere van 
de unitaristische BSP'ers. In zijn een
mei-speech toont Willy Claes zich het 
«Libre Belgique "-vertrouwen waardig. 
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1976 
* De republikeinen zitten nu blijk
baar elders dan in de jaren 1950 toen 
Jos Van Eynde vlammenspuwde in de 
richting van Leopold. Diens zoon Bou-
dewijn de eerste houdt op 8 mei een 
minder blijde inkomst dan voorzien in 
Antwerpen. Honderden Vlamingen 
schreeuwen het hem toe dat ze dit 
landje zonder amnestie, met Nols en 
zonder autonomie voor de twee volks
gemeenschappen meer dan kotsbeu 
zijn. 
* Een voorsmaakje wat «.gewestvor
ming met drie » kan betekenen krijgen 
wij op 10 mei. Een aparte Ziekenhuis
kommissie voor Brussel wordt door 
Vanden Boeynants geïnstalleerd, 
waarin de Vlamingen hopeloos niets 
te vertellen hebben. Betalen wel, zoals 
we schreven in ons apriloverzicht. 
* Wie het ook beu worden, zijn de 
bewoners van het in januari over
stroomde Ruisbroel<. De parade is 
voorbij, de heren van « m'as-tu vu » zijn 
verdwenen. De brokken blijven onbe
taald. Een Ruisbroekse delegatie 
zwiert Tindemans op 12 mei een hoop 
kapotte meubelen en een «ijskast» 
(meest door hem gebruikt instrument] 
voor zijn deur als aankondiging van 
de betoging van «gans het dorp» die 
op 30 mei in Brussei zei doorgaan. 
* De maand mei werd een Nols
maand. Ter herinnering de hoofdepiso
des die de stapstenen zijn naar de ont
knoping van 2 juni. 
(4 mei). Meer dan 100.000 Vlaamse 
spaarboekjes blijken door «techni
sche vergissingen» in het franstalige 
werkvolumesisteem te zijn terechtge
komen. Zelfs dat van prof. Gerlg. 
(13 mei). Eerste verwittigingsstaking 
van de Vlaamse bedienden van de 
ASLK. Doch het verraad zit eens te 
meer aan de kop. De Vlaamse ACV-
Karriërist Aerts direkteur-generaal van 
de ASLK schiet de mensen vari de 
Vlaamse bond in de rug. 
(19 mei). Minister Michel zegt geen tijd 
te vinden om een regenngskommissa-
ris aan te duiden bij de onwil van Nols 
in Schaarbeek. 
(21 mei). 16-VU-parlementairen bezet
ten het bureau van inciviekenbescher-
mer Michel. De gendarmerie beige 
speelt middeleeuwse burchtbestor-
mer. 
(23 mei). Op zijn kongres eist het FDF 
gelijktijdigheid in verband met de zaak 
Nols en de ASLK. 
(26 mei). De eensgezinde Vlaamse 
Kamer van de vaste kommissie voor 
taaltoezicht gaat niet akkoord met de 
vervalste cijfers van de beheerraad 
van de ASLK over het « werkvolume ». 
Tegen deze Vlaamse eensgezindheid 
sluit CVP-opperhoofd Martens zich 
aan bij die valse cijfers tegen de 
Vlaamse Kamer De Judaskus is gege
ven ; het drama van de Vlaamse zelf-
bespuwing kan zijn laatste fase in. 
Herodes is al aangeduid. Op 25 mei 
wordt Ganshof Van der Meersch, 
gewezen opper-Alva van de Belgische 
repressie tot « regeringskommissaris » 
te Schaarbeek aangeduid. 
* Ondertussen hebben de Vlamin
gen nog maar eens gezongen in het 
Sportpaleis voor federalisme met 
twee. Madame De Backer was er niet. 

JUNI 
* Ganshof Van der Meersch speelt 
«intocht van Alva» te Brussel. 2 juni 
om vijf uur 's morgens worden uit het 
stadhuis te Schaarbeek de betwiste 
loketborden weggehaald. Heel dit cow
boy-spelletje is de klassieke fopspeen 
voor de Vlamingen. Om 10 uur van die
zelfde voormiddag beslist de kabinets
raad het meest nadelige voorstel over 
de personeelsbezetting in ASLK door 
te drukken. Vlaanderen 59 % van de 
Belgische bevolking wordt herleid tot 
52,8 %. Het FDF kraait triomf in het 
parlement ondanks hun protest tegen 
de Ganshofraid. 

Een lichtpunt, enkele hogere Judassen 
en Pilatussen uitgezonderd, gaat het 
ganse Vlaamse personeel van de 
Brusselse ASLK-zetel spontaan in sta
king. 
* Doorheen deze problematiek van 
Vlaamse en sociale gebondenheid 
weeft zich een ander Vlaams en 
sociaal drama. De Standaard worstelt 
met moeite om in leven te blijven. Wan
beheer en kommerciële grootheids
waan van beheerders die reeds lang 
de oorspronkelijke idealen als bijkom
stig zijn gaan beschouwen heeft het 
zo ver gebracht. Op 22 juni wordt De 
Standaard-groep failliet verklaard. Na 
langdurige onderhandelingen wordt 
de krantengroep overgenomen door 
de VUM-Leysen. Welke ontwikkeling 
zal dit meebrengen? De betrokken 
Leysen zal een tijd later bij Boel te 
Temge verklaringen afleggen tegen 
het economisch federalisme die er op 
wijzen dat in de strijd voor de Vlaam
se zelfstandigheid weinig té verwach
ten is van zulk soort Vlaams-Belgische 
kapitalisten. 
* Van wie al even weinig te verwach
ten is, en dat wisten we al langer is Wil
ly BSP-Claes. De Vlaamse BSP'ers bui
gen voor de druk van Brusselaars en 
Walen en gaan akkoord met een BSP-
PSB-plan dat gewestvorming met drie 
voorziet. Als zeldzame Vlaamse witte 
raaf in deze « gealiéneerde » BSP-bent 
onthoudt Rik Fayat zich op het BSP-
Kongres van 27 juni. Hij slikt de uitver
koop van de Vlamingen te Brussel 
niet 
* Twee dagen daarvoor (25 juni) 
wordt de lijn nog maar eens doorge
trokken. Bij de verdeelsleutel voor de 
gewestelijke kredieten beslist de ploeg 
Tindemans dat Vlaanderen slechts 
voor 51,3 % krijgt toebedeeld. De 
ASLK-regeling heeft school gemaakt. 
* Om te laten voelen hoe de reële 
verhoudingen liggen reageert de gen
darmerie beige haar sadisme af op 
500-7">4/C-betog(e/-sdie werkelijk als vrij-
wild behandeld worden in de Schaar-
beekse straten waar zij op 27 juni beto
gen voor respekt voor de Vlamingen 
in de Brusselse ziekenhuizen. 
Het beate Vlaanderen moppert die 
avond wat bij de duidelijke TV-beelden 
over dit walgelijk gendarmerie-optre
den en maakt zijn koffers klaar om op 
vakantie te gaan. 

1976: het jaar van de uitzonderlijke droogte. 

JULI - AUGUSTUS 
• Willy Claes, die het BSP-plan «ge
westvorming met drie » als hét van hét 
beschouwt richt een reeks bneven 
aan de voorzitters van de andere par
tijen om voorafgaande gesprekken 
over de staatshervorming te beginnen. 
De 10 oktober-horizont wenkt. 
* In de warmste IJzerbedevaart 
sinds zijn ontstaan is er wat minder 
volk dan vorige jaren. De vreselijke 
aanhoudende hitte sinds weken over 
het land opent perspektieven volgens 
cinici. Als België een soort Sahel-woes-
tijn wordt kunnen de Vlamingen emi
greren naar Nederland en de Walen 
naar Frankrijk. 

* / / juli: meer een rouwdag dan een 
feestdag na al de kaakslagen die de 
Vlaamse gemeenschap de jongste tijd 
te inkasseren kreeg. Hugo Schiltz in 
een 11 juli-oproep bestempelt het voor
bije jaar als een slecht jaar voor Vlaan
deren. En waarschuwt voor de bedrei
ging van een drieledig federalisme. 
Voor de nuchtere toeschouwer blijkt 
weer hoe (met de magere bevlagging) 
het ontbreken van een voldoende 
breed Vlaams-nationaal gevoel DE be
dreiging blijft voor de Vlaamse toe
komst. Betekent voor de doorsnee-Vla
ming autonomie niet meer dan een 11 
juli-leeuw (met rode pootjes) aan rijks
wachtkazernes, postkantoren en Belgi
sche stations? 

1976: het jaar dat de Vlaamse ASLK-ambtenaren zich boosmaakten en op straat kwamen voor hun rechten. 
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* In de stilte van de julimaand sterft 
op 25 juni de Antwerpse burgemees
ter Lode Craeybeckx. Een van de zeld
zame BSP-flaminganten met konse-
kwentie verdwijnt hiermee. 

* Maar Vlaanderen kan soms ook 
nog juichen. Van Impe wint de Ronde 
van Frankrijk. « Le muscle flamand » is 
sinds 1302 nog met helemaal ver
droogd. 

* Hoe de Belgische «verdeelsleu
tels» ingrijpen in het leven van elke 
dag klaagt scherp het weekblad DE 
BOND aan. De gelden voor de Vlamin
gen zijn uitgeput in het woningfonds. 
Van de voorziene miljarden krijgen de 
Vlaamse gezinnen slechts 48 %, ter
wijl meer dan 60 % van de bouwle-
ningsaanvragen uit Vlaanderen ko
men. 

* Als cijfertegenstelling. De Sabena-
cijfers worden prijsgegeven aan de stil
te van de zomer. Meer dan 2,47 MIL
JARD tekort voor het jaar 1975. Voor 
die Vlaamse bouwlustigen hoger-
genoemd was er juist geteld 1,2 miljard 
dat ontbrak. Langs andere wegen 
wordt vernomen dat er 40.000 gratis-
vliegers zijn in Belgiè, waarschijnlijk 
onder de leuze « Dank zij Sabena zijn 
wij er gratis». 

* De politieke zomerstilte wordt ook 
nog doorbroken door een reeks be
richtjes die melden dat politiekertje X 
IS overgewipt naar partij Y Dit alles 
gepaard gaande met grotere of min
der grote verklanngen en als prakti
sche ondergrond telkens «de datum 
van 10 oktober.» 

* Uit Brussel komt wat positiever 
nieuws over de Vlaamse lijsten aldaar. 

SEPTEMBER 

* En zo duikelen we de verkiezingsat
mosfeer in. Gemeentelijk niveau Niet 
van aard om de politieke zeden te ver
edelen. 

* Begin september zien wij fel verzet 
groeien van, vooral de katolieke nor-
maalscholen, tegen de hocus-pocus-
politiek over de studentenstop in in vol
le improvizatie uitgebroed door groot-
licht De Croo. Wellicht mede om de 
naderende verkiezingen wordt De 
Croo en de regering verplicht in te bin
den. 

* Het indienen van de lijsten tegen 
11 september op basis van de nieuwe 
wetgeving brengt heel wat touwtrekke
rij mee. «Wie woont waar?» zouden 
we het kunnen samenvatten. Antoinet

te Spaak verliest de bal in dit politieke 
rugbyspelletje. Joos Somers geeft de 
lokale CVP-sjagrijnigaards het nakij
ken en verhuist met vrouw en kinde
ren van de geannekseerde naar de 
niet geannekseerde hoek van Sint-Ka-
telijne-Waver. 

* Tindemans verheft zijn profetische 
stem om den volke te verkondigen dat 
hij de Kommunautaire dialoog op gang 
wil brengen 
* De verkiezingskampagne en de in
gediende lijsten na 12 september ont
maskeren weer een aantal schijn-hei-
ligen of schijn-Vlamingen. De CVP die 
in Brussel op heel wat plaatsen samen
bleef met de PSC tegen de Vlaamse 
eenheidslijsten in, zwijgt klassiekerwij-
ze als Vanden Boeynants het Brussels 
gewest wil verheffen als gelijkwaardig 
in de toekomstige Belgische Bond. 
De CVP zwijgt ook als diezelfde PSC-
bondgenoot tot diep in Vlaams-Bra-
bant francofone eenheidslijsten in
dient met de rabiaatste FDF'ers. 
Het CVP-«Vlaanderen » zo triomfalis
tisch uitgestald op de peperdure wan-
dborden in Vlaanderen wordt zedig 
overplakt in het Brusselse. 

* En in de Voerstreek zien wij ook 
dat de verkiezingen naderen; de Wa
len uit Luik komen er terug van hun 
oren maken over het feit dat de onwet
tige Franse schooltjes er misschien 
met meer zouden gesubsidieerd wor
den. 

* Wat cijfers betreft kunnen we 
deze septemberdagen vermoeden 
waar het zuurgewonnen geld naar toe 
gaat. Chabert geeft toe dat aan de 
Brusselse metroput zonder bodem 
reeds 27 miljard werd gespendeerd. 
Juist voor de verkiezingen zal de Waal
se staatssekretaris Gol een nieuwe 
luchtlijn Luik-Parijs invliegen zoals 
Luik-Londen reeds vroeger de miljoe
nen aan 't vervliegen is. 

* Einde september verklaart ijzige 
Outers nog eens dat Wallonië steeds 
verder moet gaan naar Integratie met 
Frankrijk. «Maar het incivisme is 
Vlaams» zoals kolonel Louette van de 
resistensialisten deze septemberda
gen nog eens duidelijk laat verstaan 
met zijn «nooit geen amnestie» tegen 
de gegroeide amnestiestroming in 
Vlaanderen. 

OKTOBER 
• Nog een staaltje van de racis
tische verkiezingswaanzin van wat 
men stilaan de lokale Schaarbeekse 

1976: het jaar van de niet-aflatende strijd voor zelfbestuur. Brengt 1977 Vlaanderen 
een stap dichter bij deze gedurfde droom ? 

nazi-sturmer kan gaan noemen geeft 
Nols. Hij zet er in een rondschrijven de 
geneesheren van het lokale zieken
huis toe aan de taalwetten te overtre
den omdat er zogenaamd weinig of 
geen Vlaamse ziekenhuispatiënten 
zijn. Cijfergegevens: 2 Vlaamse ge
neesheren in deze kliniek, tegenover 
75 franstaligen. De zuiver Vlaamse lijst 
te Schaarbeek zal alleen reeds 11 % 
halen, dan moet nog gerekend met 
Vlaamse zieken uit het omliggende 
Vlaams-Brabant. 

* 10 oktober brengt dan het uur der 
waarheid ; soms de droevige waarheid 
van de Vlaamse politieke onderontwik
keling. Het FDF kanalizeert verder het 
Brussels taalracisme. De CVP profi
teert in Vlaanderen van de klaarge
maakte fusierecepten. De PSB doet 
het in Wallonië. De Volksunie blijft 
gelukkig een rots in de storm en vangt 
zeer goed het voor de nationalisten 
gewoonlijk eerder nadelige gemeente-
verkiezingseffekt op. De parlements
verkiezingen kunnen door de V U met 
vertrouwen tegemoet gekeken, Vlaan
deren ontwaakt langzaam uit de kunst
matige euforie van de einde jaren '60/ 
beginjaren '70. 

* In dit verband krijgen wij reeds op 
18 oktober. Het Overlegcentrum van 
de Vlaamse verenigingen kondigt voor 
6 november onder wat pompeuze titel 
Een sta ten-generaal van de Vlaamse 
verenigingen aan. Gedragen door Da-
vidsfonds. Willemfonds, Vermeylen
fonds IS 't meest verheugend hoe de 
gedachten ontwikkeld zijn sinds het 
begin van de jaren '60. Van uit de 
Vlaamse pijnlijke verdeeldheid van de 
jaren na 1945 zijn deze kultuurdragers 
en geestelijke voorhoede bij hun volk 
tot het inzicht gekomen dat alleen 
radikaal zelfbestuur, in een eerlijke 
tweeledige federalistische formule de 
Vlaamse toekomst kan waarborgen. 

* En dan begint het gekrakeel in het 
hanekot: de tweestrijd Gendeblen te
gen Périn breekt door naar de opper
vlakte en zal zich in de laatste weken 
van het politieke jaar doorzetten, een 
politieke vaudeville waardig aan de 
steek- en degengeschiedenissen van 
de musketiers van de grande histoire 
frangaise 

* De Vlamingen trekken verdere per-
spektieven tegemoet. Met een aantal 
vooraanstaande Vlamingen uit de bre
dere Vlaams-nationale kring wordt het 
VIC (Vlaams Internationaal Centrum) 
opgericht om het Vlaamse standpunt 
naar voor te brengen in het Europese 
en wereldgebeuren. 

* Tegenover de wankelende rege-
ringswinkel neemt de VU-leiding de 
houding aan dat bij onverhoedse rege-
ringskrisis de Volksunie korte tijd een 
passieve steun aan de regering wil 
geven om een grondwetsherziening 
op weg naar het federalisme mogelijk 
te maken. 

NO VEMBER-DECEMBER 

* Als een stem uit het graf van 1830 
verzet het studiecentrum Van Auden-
have zich tegen een nieuwe grond

wetsherziening. De VU-fraktie in de 
Antwerpse provincieraad maakt be
zwaar tegen de 600.000 fr. subsidie 
aan deze oud-Belgische remblokken 
geschonken door de provincie Antwer
pen, 
* Het reeds genoemde Overlegcen
trum met Vlaams-nationalisten, katolie-
ke, liberale en socialistische Vlamingen 
spreekt zich voor een bomvolle Beurs
schouwburg te Brussel op 5 novem
ber uit voor tweeledig federalisme. 
* Minder fraaie slavenzielen boeren 
nochtans voort op de oude voren. Bur
gemeester ACV-er Lambrechts van 
Kortrijk verbiedt een VOS-herdenking 
op 11 november om de beroepspatriot
ten van de NSB niet te frustreren. Hij 
buigt voor dit soort Belgen, dat 4 
dagen later met hun NSB-vlaggen de 
Antwerpse katedraal zal verlaten om
dat bij het feest van de dinastie ook de 
Vlaamse leeuw wordt gespeeld. 
* En ondertussen stuiven in het 
Waalse hanenkot de pluimen steeds 
hoger op. Staatssekretans Gol wordt 
buitengegooid op een RW-vergade-
ring. Staatssekretaris Knoops wordt in 
Charleroi uit de partij gestoten. Wie is 
nog wie in het Rass. Walton ? En dan 
komt op 24 november de ontknoping: 
Périn, Gol en Knoops treden toe tot 
een verruimde federalistische liberale 
partij in Wallonië. «Het einde van de 
politieke droom van trikolore Van Au-
denhove» wordt hardop gezegd. 
De regeringskar wordt meegesleept in 
die dolle Waalse rit Tindemans wacht 
het december kongres af van het 
Rass. Wallon «style nouveau». Hier 
heeft op 4 december Gendebien het 
niet meer lastig om te triomferen over 
zijn « romppartij». Met Robespierriaan-
se zuiveringswoede keert de Waalse 
«linkse» baron zich nu in de richting 
Tindemans om de aanpassing van de 
regering te eisen. De haarloze scalp 
van minister Périn moet er uiteindelijk 
aan geloven. Vlaanderen kijkt bij dit 
alles nogal verbijsterd toe. «Er zijn 
inderdaad duidelijk twee volkeren in 
dit land » zegt Schiltz het in het parle
ment. Maar dit is al volle aktualiteit. 
* Een ding verandert spijtig genoeg 
niet in Vlaanderen, de slijkbesmeuring 
van eigen blazoen door de Vlaamse 
BSP-ers. Amper heeft prof. Gerio zich 
einde november op het lustrum van 30 
jaar Vermeylenfonds uitgesproken 
voor federalisme of twee dagen later 
krijgt hij reeds de volle laag van burger
man Willy Claes, die hem het recht ont
zegt namens de Vlaamse Socialisten 
te spreken. Alleen hij, Claes, mag ver
der swatelen namens de domge
houden BSP-massa in Vlaanderen. 

Een slotwoord bij zulk voor 
Vlaanderen niet al te optimistisch 
jaaroverzicht. Het woord dat 
Dosfel ongeveer als volgt ooit 
formuleerde. « Ik ben niet zeker 
van de overwinning van het 
Vlaamse 
zelfstandigheidsbeginsel. Een 
ding weet ik dat Vlaanderen staat 
of valt met de al of niet verdere 
doorbraak van het 
Vlaams-nationalisme ». 
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onze wêReiD 

FEDERALIZERINGSPROCES 

OP GANG 

GEBRACHT 
In deze tijd van dollarhonger bi| de olieproducenten, ruilhandel in politieke 
gevangenen tussen Oost en West, van een feestelijke voorbereiding van een 
machtswisseling aan de Sovjet-top, van een eerste elektoraal sukses voor 
de Spaanse regering , van de voorbereiding van de opvolging te Washington, 
van onzekerheid in Rodesie, Zuid-Afrika, Libanon, in dergelijke periode wordt 
minder aandacht geschonken aan het op gang brengen van een federalise-
ringsproces m drie Westeuropese landen Dit proces is nochtans van groot 
belang voor de verdere evolutie van het Europa der Negen (over welke evolu
tie de scheldende EG-kommissievoorzitter Ortoli ten zeerste is teleurge
steld). Het zou wel eens kunnen dat er via de regionalisering meer Europees 
resultaat wordt geboekt dan thans, waar de eenmaking telkens opnieuw 
wordt geremd door het staatsnationallsme 

Het verst gevorderd is sinas vonge 
week donderdag het Verenigd Ko
ninkrijk waar een wisselmeerderheid 
een konnfortabele overwinning beoog
de aan het regenngsontwerp inzake 
gewestvornning 292 lagerhuisleden 
stemden voor, 247 tegen (45 stem
men over) Onder leiding van oud-pre-
mier Heath stemden 30 konservatie-
ven mee met Labour (ondanks de uka
ses van de partijleiding) de liberalen 
en de Schotse en Welshe afgevaar
digden, tenvijl 15 Labourafgevaardig-
den zich onthielden Deze meerder
heid dankte de regenng aan haar 
belofte in Schotland en Wales een 
volksraadpleging in te richten, waarbij 
de bevolking zich moet uitspreken 
voor of tegen de autonomie en voor 
of tegen verder lidmaatschap van het 
Verenigd Koninknjk Opiniepeilingen 
hebben al uitgewezen dat een meer
derheid voor de autonomie zal stem
men, doch dat een nog grotere meer
derheid tegen een afscheiding van de 
Kroon is 

De regenngsvoorstellen voorzien 
voor Schotland een eigen parlement 
een eigen voor dit parlement verant
woordelijke regenng, met beperkte be
voegdheden Edinburg zal nochtans 
bevoegd zijn voor de volksgezond
heid, de sociale zekerheid, toensme, 
justitie en rechtbanken, vervoer on
derwijs (universiteiten uitgezonderd), 
huisvestng en milieu Maar de twee 
deelstaten (feitelijk vier want ook 
Engeland en Noord-lerland worden 
gewestelijke staten) zullen geen fiska
le bevoegdheden hebben doch zich 
financieel moeten bedruipen met wat 
Londen aan dodaties kwijt wil Dit is 
een typisch unitanstische bejaerking, 
die ook andere landen, eveneens met 
regionalisenngstendenzen gekonfron-
teerd weigeren om aan de deelstaten 
een fiskale bevoegdheid te geven Ter
wijl Schotland wetgevende macht zal 
knjgen wordt dit aan het zoveel kleine
re Wales ontzegd (en aan het even 
kleine Ulster wel toegestaan) 

Wellicht zal de regionalisenng van 
Groot-Bnttannie (er is nog lang geen 
sprake van echt federalisme) een 
oplossing voor Ulster in de hand wer
ken Waarom zouden ovengens 
Noord- en Zuid-lerland geen federatie 
kunnen uitmaken, waardoor de rech
ten van de meerderheid en van de min
derheid in Ulster zouden kunnen ge
waarborgd worden, dit terloops) 

Ten slotte zal de centrale regenng te 
Londen elk besluit van Schotland en 
Ierland kunnen blokkeren, wanneer 
dit besluit stnjdig wordt geacht met 
de algmene belangen Londen houdt 
dus nog een zeer dikke vinger in de 
pap 

Tot zo ver de vordenngen in Londen 
In Spanje heeft de regenng Suarez 
vage regionalisenngsbeloften gedaan 
en deze week nog verklaarde de 
Spaanse eerste minister dat het Kata-
laans officieel naast het Spaans zal 
erkend worden Ook voor het Basken
land zou een zekere autonomie voor
zien zijn Maar dit alles is tot op heden 
weinig konkreet omschreven, ook om
dat de klemtoon voorlopig op de 
demokratisenng van het p)OSt-Franco-
Spanje ligt 

Wat België betreft hier hoeven we 
geen verdere uitleg te geven tenzij de 
vaststelling dat ook hier de unitansten 
zich nog met gewonnen geven en 

alles in het werk stellen om de regiona
le ontvoogding zo miniem mogelijk te 
houden 

In Frankrijk is de regionalisenng zoals 
de Gaulle die had uitgestippeld (en die 
feitelijk een kankatuur van een echte 
gewestvorming is) momenteel in de 
vergeetboek geraakt waar toch alle 
aandacht uitgaat naar de komende 
krachtproef tussen links en rechts, tus
sen oud-premier Chirach en president 
Giscard maar ook tussen Chirach en 
Mitterand-Marchais De erkenning 
van de eigen volkse identiteit van Bre-
tanje, Occitanie, Baskenland en Elzas 
IS nog met voor morgen (Sw) 

t ' Ontwikkelingslanden 
• • • Armste landen 

DE ARMSTE ONDER DE ONTWIKKELINGSLANDEN 

Op deze kaart ziet men de landen die gewoonlijk Ont
wikkelingslanden worden genoemd De Organisatie 
van de Verenigde Naties stelt verder een lijst op van 
de bijzonder onderontwikkelde landen De meeste van 
die landen liggen in Afrika Met uitzondering van Zuid-
Afrika worden trouwens alle Afnkaanse landen tot de 
Ontwikkelingslanden gerekend zelfs Libie waar het 
bruto binnenlands produkt per hoofd van de bevolking 
toch zeer hoog is geworden sinds m Libie petroleum 
wordt gewonnen Die olie-inkomsten komen echter 
slechts aan een kleine groep ten goede en het aantal 
mensen dat kan lezen en schrijven en dat in redelijke 
omstandigheden leeft voor wat betreft voeding huis
vesting en gezondheid blijft zeer genng 
Dikwijls hoort men de bewering, dat de armoede in de 
Derde Wereld het gevolg zou zijn van de uitbuiting 
door het Westen in het bijzonder gedurende de kolo
niale [senode Prof dr PT Bauer hoogleraar in de eko-
nomie aan de London School of Economics wijst deze 
beweringen van de hand in een sterk gedokumen-
teerd artikel verschenen in het januari-nur»"mer van 

«Commentary» Prof Bauer wijst er onder meer op 
dat er onder de armste landen verscheidene zijn die 
nooit gekoloniseerd zijn geweest door of zelfs maar 
kontakt hebben gehad met het Westen en geeft als 
voorbeelden Afghanistan, Nepal, Tibet Liberia Spre
kender voort>eeld is misschien nog Ethiopië dat welis
waar zes jaar door Italië is bezet maar toch eigenlijk 
nooit echt een kolonie is geweest 
Kontakt met het Westen en in het bijzonder de koloni
satie, hebben de armoede veelal verminderd en ver
scheidene landen zijn juist door de kolonisatie tot eko-
nomische ontwikkeling gekomen Voor de invoering 
van het koloniale stelsel was de kakaoboom in Ghana 
en Nigeria onbekend Thans nemen deze landen dank 
ZIJ het koloniale stelsel de eerste en tweede plaats in 
onder de kakaoproducerende landen Prof Bauer 
wijst er op, dat in het bijzonder in Afnka ten zuiden 
van de Sahara, de grondslagen en alles wat nodig is 
voor een modern ekonomisch en sociaal leven, daar 
zijn gebracht door de Westelijken bijna altijd geduren
de de koloniale tijd 
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(jeeveedee) Nederland lijkt de laatste 
weken dolgedraaid door wat de zaak-
Menten heet Het gaat onn een 78-jan-
ge miljonair uit de deftige streek Het 
GOOI (zuidoostelijk van Amsterdam) 
die beschuldigd word van een groot 
aantal moorden op Poolse burgers De 
man, Pieter Menten, zou deze misda
den bedreven hebben tijdens de oor
logsjaren, maar de beschuldigingen 
zijn nu pas losgekomen nadat televi
sie- en weekbladjournalisten deze zo
mer op onderzoek waren gegaan Hoe
wel de Nederlandse justitie de bewij
zen voor Mentens gedragingen niet 
afdoende vond, besloot men hem aan 
te houden Toen de politie /Jich echter 
bij de pompeuze villa van de miljonair 
vervoegde, bleek de vogel gevlogen 

Dne weken later werd hij in Zwitser
land gevonden 

Wat er naar aanleiding van deze zaak 
allemaal met aan het rollen is gegaan, 
kan men zich nauwelijks voorstellen 
Justitieminister Dries van Agt, pas aan
gewezen als lijstaanvoerder van het 
CDA (Christen-Demokratisch Appel) 
voor de verkiezingen van volgend jaar 
mei, moest een frontale aanval in het 
parlement weerstaan omdat hem nala
tigheid werd verweten bij de behande
ling van de Menten-kwestie Een groot 
deel van de media sprong eveneens 
de minister op de rug Tegelijk dook de 
pers in het verleden van Pieter Men
ten, die kort na de oorlog al tot een kor
te gevangenisstraf was veroordeeld 

Er vielen namen van vroegere politie
ke kopstukken allemaal van knstelijke 
huize, waarbij meteen maar werd ge-
konkludeerd dat de katolieke politici 
van vandaag ook met deugden Kort
om, zowat heel Nederland kreeg de 
Menten-koorts Het scheelde weinig of 
een van de journalisten die zich enkele 
maanden met de zaak had bezigge
houden, werd tot nationale held uitge
roepen In elk geval verschenen er bor
den langs de weg waarin het Neder
landse volk de bewuste joernalist 
dank bracht i 

Temidden van die vloed van histene 
was het dan ook een verademing toen 
de minister van Binnenlandse Zaken, 
De Gaay Fortman, in een tv-uitzending 
woorden sprak die erop neerkwamen, 
dat de Nederlanders hun tijd en ener
gie beter aan belangnjker zaken zou
den besteden dan aan het jagen op 
een oude man De minister had natuur
lijk groot gelijk Want zelfs als straks 
voldoende bewijzen voor Mentens 
schuld op tafel komen, zal men toch 
met kunnen getuigen dat de op sensa
tie beluste massa de afgelopen weken 
gedreven werd door een zucht naar 
gerechtigheid 

Dit brengt ons op het verschijnsel dat 
ruim dertig jaar na de Duitse bezetting 
iedereen tracht te bewijzen hoe flink 
men zich in de oorlogsjaren wel gedra
gen heeft De «nationale geschied
schrijver» van die tijd, prof Louis de 
Jong, heeft die mythe al lang ont
zenuwd, maar niettemin houdt dat 
sprookje nog altijd stand En het geval 
van een man als Menten, die — zon
der dat hij veroordeeld is — algemeen 
als «oorlogsmisdadiger» werd aange
duid, schiep nog eens alle gelegenheid 
om zich massaal op de borst te slaan 

(Waarbij we de kleine schare van 
degenen die tijdens de bezetting wer
kelijk wat presteerden, alsmede de 
slachtoffers die nog onder de gevol
gen gebukt gaan, uiteraard buiten 
beschouwing laten) 

Scherp ironisch beschreef de beken
de literator Willem Frederik Hermans 
zopas die heldenmentaliteit van de 
toenmalige Nederlander «Iedereen 
ging in het verzet Zelfs het kopen van 
een pakje sigaretten op de zwarte 
markt is al een verzetsdaad, want 
a) het IS verboden en b) elke sigaret 
die door een vaderlander wordt opge
rookt, komt in elk geval met aan het 
front, bij de SS terecht en draagt dus 
niet bij tot de goede stemming in de 
strijdende troep van de vijand Het pak
je sigaretten doorverkopen aan een 

Duitse soldaat met woekerwinst doet 
natuurlijk nóg meer afbreuk aan de 
macht van het Derde Rijk En het bou
wen van een bunker voor de vijand, 
kost deze laatste veel geld Welke 
wraak is zoeter dan als vrouw een uit
heemse strijder in je bed te lokken, ter
wijl de wettige eega en de kindertjes 
van die knjgsman niet beter weten 
dan dat pappie pal staat op alle fron
ten •?» (tijdschrift Hollands Diep van 
deze maand) 

We haalden dit aan om de verontwaar
diging die de Nederlanders de laatste 
weken zo demonstratief aan de dag 
legden, een beetje door te lichten 

Want wat is de werkelijke instelling 
van de doorsnee burgers van dit land 
anno 1976? Daarover heeft het So
ciaal Kultureel Planbureau een uitvoe
rig rapport uitgebracht Er bleek uit dat 
de Nederlanders veel minder plezier 
hebben in hun werk dan de voriqe 
generatie, dat de verdraagzaamheid 
tegenover buitenlanders duidelijk 
terugloopt, dat de milieuverontreini
ging velen met meer interesseert in 
het kort dat het volkje van boven de 
Moerdijk in de richting van het konser-
vatisme koerst De zestiger jaren met 
de massale uitbarstingen van onbeha
gen zijn definitief voorbij Wat men wil, 
IS konsolidatie, rust en orde En als die 
waarden bedreigd lijken te worden 
doordat een oude man op de vlucht 

slaat ontstaat er een kollektieve boos
heid Want wie weet er weg met din
gen die zowat 35 jaren geleden ge
beurd zijn "7 Dan draait men de zaken 
om en verklaren duizenden zich tot 
held 

Het IS allemaal weinig verheffend Van 
ons mag er alle gerechtigheid worden 
gedaan aan Pieter Menten als bewe
zen wordt dat hij de misdaden heeft 
begaan waarvan hij wordt beschul
digd Maar laten we er alstublieft met 
een nationale genoegdoening van ma
ken Er zijn inderdaad belangnjker 
zaken om onze tijd en energie aan te 
besteden i 
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DE WET OP HET 
POLITIEK VERLOF 
In het Belgisch Staatsblad van 24 
augustus 1976 verscheen de wet 
van 19 juli 1976 tot instelling van 
een verlof voor de uitoefening 
van een politiek mandaat. 
Deze wet is een kaderwet, dit 
betekent dat enkel het kader 
wèarbinnen het politiek verlof 
zich situeert, in de wet is aangege
ven, om de praktische modalitei
ten te bepalen moeten nog uitvoe
ringsbesluiten genomen worden. 
Door deze wet verkrijgen de 
werknemers uit de privé-sektor 
het recht afwezig te zijn op hun 
werk, ten einde hun politiek man
daat of ambt naar behoren uit te 
oefenen. 
De personeelsleden van de vri je 
gesubsidieerde onderwijsinrich
tingen vallen buiten de toepas
sing van deze wet. 
1. Mandaten die In aanmerking 
komen voor een polit iek verlof. 
— Het voorzitterschap of lid

maatschap van een provincie
raad, agglomeratieraad, fede-
ratieraad en gemeenteraad. 

— Het voorzitterschap of lid
maatschap van een kommis
sie voor de kuituur van de 
Brusselse agglomeratie. 

— Het voorzitterschap of lid
maatschap van de raad van 
het OCMW. 

— Het voorzitterschap of lid
maatschap van de Raad van 
de Duitse Kultuurgemeen-
schap. 

— Het lidmaatschap van het uit
voerend kollege van één van 
deze instellingen. 

Deze wet is niet van toepassing 
op de bestendig afgevaardigden 
van de provincieraad. 
Bovendien kan de koning, onder 
de voorwaarden door hem te 
bepalen, voor de gemeenten met 
meer dan 50.000 Inwoners, de 
burgemeester, de schepenen en 
de voorzitter van de raad van het 
OCMW, onttrekken aan de toe

passing van de bepalingen van 
deze wet. 
2. Duur van het polit iek verlof. 
De koning bepaalt de duur van 
het politiek verlof. 

3. Behoud van loon. 
Bedoelde mandatarissen hebben 
het recht tijdens het politiek ver
lof van hun werk afwezig te blij
ven, met behoud van hun nor
maal loon. De instelling waar het 
mandaat uitgeoefend wordt, be
taalt aan de werkgever het over
eenstemmende brutoloon terug, 
vermeerderd met de werkgevers
bijdrage welke aan de instellingen 
voor de sociale zekerheid wer
den gestort. 
Deze som wordt voorafgenomen 
op de vergoeding die aan het 
mandaat verbonden is — zitpen-
ningen bvb. — deze voorafname 
mag echter niet hoger zijn dan de 
helft van die vergoeding. 
4. Beschermingsmaatregelen. 
De kandidaat-werknemer bericht 
zijn werkgever hiervan binnen 

zes maanden vóór een verkie
zing. 
— Vanaf ontvangst van dit schrij
ven tot 3 maanden na de verkie
zing, in het geval de werknemer 
niet verkozen werd, mag de werk
gever de arbeidsovereenkomst 
niet eenzijdig verbreken (ten zij 
om redenen die vreemd zijn aan 
het feit dat de werknemer kandi
daat is). 
— Werd de werknemer wel ver
kozen dan blijft deze bescher
ming van kracht tijdens de ganse 
duur van het mandaat, en ti jdens 
de 6 maanden die er op volgen. 
— Het bewijs van de ontslagre-
den is ten laste van de werkge
ver. Indien de voor het ontslag 
aangevoerde reden niet beant
woordt aan bovenvermelde voor
schriften, of bij ontstentenis van 
reden, moet de werkgever aan 
de werknemer een forfaitaire ver
goeding betalen, gelijk aan het 
brutoloon van 6 maanden, onver
minderd de vergoedingen ver
schuldigd bij beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst. 
5. Inwerkingtreding van de w e t 
Deze wet treedt in werking op 1 
januari 1977. De beschermings
maatregelen zijn reeds van 
kracht vanaf 24-8-1976. 

BIJEENROEPING EN INSTALLATIE 

VAN DE GEMEENTERADEN 
Op 14 dec. '76 werd het Kon. Besl. 
van 6 dec. '76 tot wijziging van het 
Kon. Besluit van 3 okt 75, houdende 
regeling van zekere modaliteiten en 
gevolgen van de samenvoeging van 
gemeenten en grenswijzigingen, ter 
bekrachtiging aan het Parlement voor
gelegd. 
Dit nieuw Kon. Besluit wil moeilijkhe
den in verband met de bijeenroeping 
en de installatie van de gemeentera
den in de gefusioneerde gemeenten 
voorkomen. 

1} Bijeenroeping van de nieuwe raad 
— De burgemeester van de pllootge-
meente welke met de kiesverrlch-
tlngen is belast (zoals opgesomd In 
het Kon. Besl. van 3 oktober 75), 
roept de nieuwe gemeenteraad bijeen 

VVM-KONGRESDAG - 9 JANUARI 
PROGRAMMA 

14.30 uur: Verwelkoming door Volksvertegenwoordiger An
dre De Beul, voorzitter van de V V M . 
Kongresrede door gemeenteraadslid An Gysen-
Demeester. 

15.30 uur: Goedkeuring beginselverklaring en struktuur 
van de V V M . 
Voorstelling van de Nationale Stuurgroep. 

16.00 uur: Vertoning van de film « Een toekomst voor ons 
verleden ». 

16.30 uur: Slottoespraak door partijvoorzitter Hugo 
Schlltz. 

17.30 uur: Einde. 
waar: Universitaire Instelling Antwerpen, Aula Major, Unl-
verslteltspleln 1, 2610 Wilri jk. 
Kinderoppas voorzien. 

in het gemeentehuis van die gemeen
te of, indien noodzakelijk, in de door 
hem bepaalde plaats. 
— Behalve In de gevallen dat de ver
kiezingen van 10 oktober 1976 nog 
niet zijn geldig verklaard, stelt hij de 
datum van de installatievergadering 
vast op uiterlijk 3 januari 1977. 
— De oproeping geschiedt schriftelijk 
en aan huis, ten minste vijf vrije 
dagen vóór de vergadering; zij ver
meldt de agenda. 
— Indien de burgemeester deze ver
plichtingen niet nakomt treedt de 
arrondissementskommissaris in zijn 
plaats op; In dit geval is de gestelde 
oproepingstermijn niet meer van toe
passing. 
De aan het optreden van de arrondis
sementskommissaris verbonden kos
ten, zijn ten laste van de In gebreke 
blijvende burgemeester. 
2] Installatie van de gemeenteraad 
— De burgemeester van de nieuwe 
gemeente Installeert de nieuwe ge
meenteraad. 
— Is de nieuwe burgemeester nog 
niet benoemd, of heeft hij de eed nog 
niet afgelegd, dan is de vroegere bur
gemeester van de pllootgemeente 
(cf.K.B. 3 oktober '75) met de installa
tie belast 
Hetzelfde geldt bij verhindering van 
de nieuwe burgemeester 
— De sekretarls van de pllootgemeen
te Is belast met het opmaken van de 
notulen van de Installatievergadering 
totdat de voorlopige sekretaris van 
de nieuwe gemeente Is aangewezen. 
Bij afwezigheid of verhindering van 
de sekretaris van de pllootgemeente, 
wijst de voorzitter van de vergade
ring een plaatsvervanger onder de 
verkozen leden aan. 

TOP 50 
De abonnementenslag is nu ongeveer halfweg. Zodat we 
reeds een voorzichtige pronostiek kunnen maken: de wer
ving '76-77 zal een sukses zijn ! 
De sterren van deze week zijn vooral Luk Vanhorenbeek 
van de afdeling Bierbeek en Leo Callaert uit Lebbeke. 
Luk rukte van de 23ste naar de 5de plaats op en wordt een 
regelrechte bedreiging voor de koplopers. Leo daarentegen 
komt alé het ware uit het niets op de 6de plaats postvatten. 
Ge moet het maar kunnen I 
Weken na mekaar hebben wij ons afgevraagd maar waar bli j
ven toch de dames in onze TOP. En zie, daar staan ze. Drie 
van de eerste vier plaatsen worden door vrouwen ingeno
men. 
Er is voor de anti-feministen onder het mansvolk eien schone 
taak weggelegd I 

1. Georgette De Kegel, Ninove 960 
2. Kris Versyck, Gent 540 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 360 
4. Annie Pottie-Kindt, Roeselare 312 
5. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 258 
6. Luk Bohe, Vichte 240 

Leo Callaert, Lebbeke 240 
Emiel Van Langendonck, St.-Katelijne-Waver 240 

9. Erik Vandewalle, Izegem 204 
10. Achiel Goderis, Oostduinkerke 198 
11. Ferre De Beuckelaer, Kontich 192 
12. Frits Cornelissen, Houthalen 190 
13. Jozef Labaere, Kortrijk 168 

Wouter Leus, Zaventem 168 
Koen Van Meenen, Heusden 168 
Daan Vervaet, St-Laureins-Berchem 168 

17. Albert Jacobs, Beringen 156 
Juul Moens, Antwerpen 156 

19. Jos Verlooy, Jette 135 
20. Lieve Favoreel-Craeynest Lauwe 132 

Vital Peeters, Berchem ^.... 132 
Jan Roux, Genk ^ ^ ^ ^ ^ 132 

23. ErikClerckx,Vilvoorde... 120 
Jaak Janin, Hulse 120 

25. Daniel Denayer, Aalst 108 
Willem Nollet Hove 108 
Maurice Passchijn, Meise 108 
Leonie Vanderstraeten, Brussel 108 

29. Wllly Serpleters, Oostende 96 
30. Pol Verhelen, Tildonk 84 
31. Jozef De Meyer, Heverlee 72 

Omer Dombrecht Brugge .- 72 
Johan Laeremans, Grimbergen 72 
Leo Meskens, Watermaal-Bosvoorde 72 

35. Staf De Nul, Roosdaal 60 
Joris Depré, Tervuren 60 
I. Janssens, Meisbroek .-. j . / j . , , . , 60 
Plet Severins, Zwijndrecht * ^ > ^ . . . . . 60 
Frans Van Dessel, Nijlen 60 

40. Robert Arickx, Dulsburg 48 
Jo Belmans, Geel - i * » " * ^ , ^ 
Edmond Bruggeman, Waasmunster i S S ^ ^ 
Donald Dewlspelaere, Kapellen .'. 48 
Paul Lelièvre, Wetteren 48 
Antoon Neyt Evergem 48 
Tuur Robberechts, Turnhout 48 
Jos Truyen, As 48 
Arnold Vandermeulen, Belsele 48 
Willy Vlieghe, Drongen 48 

50. Mark De Winne, Herzele 42 

P.S. Heelwat lezers denken dat zij niet kunnen deelnemen aan 
de lottrekking voor de kleurenteevee wanneer ze niet in onze 
TOP geraken. Dat is een heerlijk misverstand I Elke nieuwe 
abonnee op « WIJ » geeft recht op één deelname aan de lot
trekking. Wie dus meerdere abonnementen werft ligt dus 
kanslengten voor... 
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KOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND VAN WILRIJK 

Volgende betrekkingen worden openverklaard 

gezins- of bejaardenhelpsters (verzorgingsassistenten) 
voor hulp in de gezinnen 

Vereiste diploma's : brevet gezins- of bejaardenhelpster van 
het Ministene van Volksgezondheid, of het brevet van 
gezins- en sanitaire helpster. 

full-time of 40 u (5 dagen van 8 uren) 
part-time of 20 u (5 dagen van 4 u r e n ) ' 

De kandidaturen worden ingewacht uiterlijk op 25 januari 
1977. 

Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het Sekretariaat 
der COO, Bist 25, 2610 WILRIJK 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN (ARR.) EDEGEM 

Langs deze weg bieden de leden van 
het arrondissementeel bestuur aan al
le VU-leden en sympatisanten hun 
beste wensen aan voor een vredevol 
kerstfeest en een vreugdevol en voor
spoedig nieuwjaar 

9JANUARI1977 
IS de dag waarop ALLE mandataris
sen van ons arrondissement ver
wacht worden in de UIA te Wilnjk 
waar zij samen met alle mandatans-
sen uit de andere Vlaamse provincies 
zich zullen buigen over de aktuele pro
blemen 
Het IS de plicht van onze gemeente
raadsleden en leden van de OCMW's 
die dag aanwezig te zijn opdat ons 
arrondissement een voorijeeld zou 
zijn voor de anderen 

SPOEDIG HERSTEL 
wensen wij aan Leo Ooms, arrondis
sementeel bestuurslid, die reeds ver
scheidene weken herstellende is van 
een operatief ingrijpen Wij hopen Leo 
vlug terug in ons midden te mogen 
begroeten 

ANTWERPEN (STAD) 

VUJO 
Voor informatie, Erika De Motte, Ve-
nezuelastr 6/91, 2030 Antw 
DIENSTBETOON 
Door volksvertegenwoordiger A De 
Beul, bijgestaan door prov raadslid 
mevr Monseur, telkens op maandag 
van 16 tot 19 u in de Wetstraat 12, 
2000 Antwerpen Tel 368465 Door 
onze gemeenteraadsleden bij hen 
thuis op tel afspraak Door senator 
Bergers bij hem thuis, telkens op 
zaterdag, St Jansvliet 19, Antwerpen 
Door onze afgevaardigden bij de 
COO, voor aangelegenheden betref
fende Antwerpen Stad, op telefoni
sche afspraak De Boel 386692 en 
De Laet 339790 

BORGERHOUT 

HERNIEUWING LIDKAARTEN 
1977 
De nieuwe lidkaart zal eerstdaags 
aangeboden worden aan 120 fr per 
hoofdlid en 60 fr per bijlid en jeugdlid 
Geef de adressen door van simpati-
santen, die wensen lid te worden, aan 
het sekretanaat Stationlei 8, Borger
hout Tel 353658 

«WIJ» 
Al de " WIJ «-lezers zullen hun abonne
ment zeker hernieuwen en minstens 
een nieuwe lezer aanbrengen 
De pnjs per abonnement jaarlijks 
500 fr , halfjaarlijks 300 fr , driemaan
delijks 150 fr 

DEURNE 

ZITDAGEN ALGEMEEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
Het algemeen Vlaams Ziekenfonds 
houdt vanaf 1 januan 1977 haar zitda-
gen op elke tweede en vierde dinsdag 
van de maand, van 14 tot 1645 u in 
lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 te 
Deume 

De maand december in Dne Eiken 
— Elke donderdagavond EHBO-kur-
sus, ingencht door het Vlaams Kruis 
— Oudejaarsavond, op 31 december 
Zoals vorig jaar wordt de gelagzaal 
open gehouden door Els en Jef Toe
gang natuurlijk vrij en gezelligheid en 
goede muziek gewaarborgd 
VUJO 
In samenwerking met de afdelingen 
Hove, Wilrijk en Mortsel, werd te Ede-
gem terug gestart met de VUJO-kern 
Belangstellende jongeren wenden 
zich liefst aan Ward Boeykens, Klad-
denbergstraat 9 te Edegem 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Gelieve adressen van sympatizanten 
door te geven aan het VÜ-Sekreta-
naat Geestenspoor 72 Ekeren Tel 
410441 - of aan een bestuurslid 
Dank bij voortjaat 

VUJO 
Kontaktadres Gravenlaan 25 Eke
ren Tel 450580 

WENSEN 
Het VU-bestuur van Ekeren wenst 
alle leden en simpatisanten een zalig 
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar i 

HERENTHOUT 

SINTERKLAASFEEST 
Het sinterklaasfeest kende een talrij
ke opkomst Dank zij de inzet van 
onze vrouwelijke medewerkers en de 
leiding van Mana Cambre konden 
onze kleintjes ten volle genieten van 
het hoog bezoek en van de gooche
laar Josly 

DEBATAVOND 
Senator Wim Jonssen heeft ons een 
geslaagde debatavond bezorgd Spij
tig dat er met meer volk aanwezig 
was Onze afwezige leden wekken op 
die manier met het nodige entoesias-
me op bij ons bestuur 

KESSEL 

Op amper veertigjange leeftijd over
leed na een pijnlijke ziekte Godelieve 
Keirsmakers, echtgenote van VU-be-
stuurslid Maurits Gnelen Samen met 
haar man behoorde zij tot de eerste 
VU-ploeg die het in Kessel in 1963 
van aan de grond moest oprichten In 
moeilijke omstandigheden in een ge
meente met verpletterende CVP-
meerderheid legde deze ploeg tot dus
ver de basis waarop samen met Mij
len nu de grote doorbraak mogelijk 
werd bij de jongste gemeenteverkie
zingen Moge het voor de overledene 
een troost zijn geweest nog te heb
ben mogen meemaken hoe de nieu
we gemeente Nijlen-Kessel-Bevel een 
voorbeeld is geworden voor heel 
Vlaanderen 

MERKSEM 

EEN VREUGDEVOL KERST
FEEST 
Dit wensen de Merksemse Volksunie-
mandatarissen en bestuursleden aan 
alle lezers, leden en sympatisanten 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

TIP 
Zoek met langer naar een gepast 
geschenk voor de eindejaarsfeesten 
Schenk een abonnement op ons 
weekblad « WIJ » Voor 500 fr kunt U 
dan wekelijks het werk van onze par
lementsleden op de voet volgen, krijgt 
U informatie over de Vlaamse Bewe
ging en in de bewegingswijzer vindt U 
de berichten van de plaatselijke VU-
afdeling Aarzel met langer en kontak-
teer vandaag nog een van onze man-
datanssen of bestuursleden of beter 
nog, loop even binnen op het VU-se-
kretanaat Trammezandlei 11 

TOT WEERZIENS, MONIQUE 
Op zondag 12-12 zijn alle vrienden 
van het Vlaams Huis Tijl afscheid 
komen nemen van Monique, de simpa-
tieke uitbaatster die «den Tijl» ver
laat Dat dit afscheid met veel spijt 
werd vernomen werd bewezen door 
de geschenkenregen waaronder zij 
werd bedolven en verklaart tevens 
het feit dat « den Tijl» die zondag veel 
te klem bleek te zijn om allen gelijktij
dig te ontvangen, want iedereen wilde 
erbij zijn We danken Monique voor 
alles wat zij in de voorbije 7 jaar voor 
alle verenigingen en voor de Volks
unie heeft gedaan en wensen haar 
alle goeds toe voor haar verdere 
leven Onze dank gaat eveneens naar 
Juliette en Alois voor hun hulp en het 
gepresteerde werk We wensen bij dit 
afscheid geen «vaarwel» maar een 
welgemeend «tot weerziens- te roe
pen 

LIDMAATSCHAP 1977 
Eerstdaags zullen de wijkverantwoor-
delijken zich bij onze leden aanbieden 
teneinde de lidmaatschapsbijdrage 
voor 1977 te innen We hopen dat U 
deze mensen goed zult ontvangen en 
hun taak zoveel mogelijk zult willen 
verlichten door bv uw huisgenoten 
van hun komst te verwittigen en de bij
drage, 120 fr voor een hoofdlid en 
60 fr voor een bijlid klaar te leggen 

DRIEKONINGENFEEST 
Onze leden ontvingen reeds een rond
schrijven waarbij zij werden uitgeno
digd hun kinderen en kleinkinderen in 
te schnjven voor dit jaarlijkse kinder-
feest Zoals steeds zal dit feest wor
den verzorgd door onze damesafde
ling «Vrouwen van vandaag» en 
plaatsvinden op zondag 9 januan om 
14 u 30 in zaal Tijl Alle kinderen gebo
ren na 1 1 '64 hebben recht op een 
geschenk Teneinde onze dames in 
de gelegenheid te stellen zich tijdig 
van het nodige te voorzien wordt de 
inschnjving onherroepelijk gesloten 
op 1212 76 De inschrijvingsformulie
ren kunnen worden ingeleverd op de 
volgende adressen Sekr Volksunie, 
Trammezandlei 11 - Sekr Vrouwen 
van Vandaag, Flamingostraat 21 of in 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298 

ABONNEMENTEN 
« W I J . 

Tot onze spijt hebben we moeten 
vaststellen dat enkele lezers hun 
abonnement op «WIJ» nog met heb
ben hernieuwd Daar de postbode 
geen derde maal zal langs komen, zul
len onze wijkverantwoordelijken, bij 
de hernieuwing van de ledenkaarten 
eveneens het abonnement voor 1977 
ter hernieuwing aanbieden Voor nieu
we abonnementen kunt U ook steeds 
terecht bij onze mandatanssen en 
bestuursleden maar zeker en vast op 
het sekretariaat Trammezandlei 11 
Het IS dringend en noodzakelijk dat 
nieuwe abonnenten worden aange
worven Maak propaganda voor ons 
weekblad bij vrienden en kennissen 
Laat hen kennis maken met «WIJ» 
door Uw eksemplaar, na lezing, door 
te geven als proefnummer Doet U 
ook mee ' 

LEDENHERNIEUWING 
Onze wijkverantwoordelijken zijn op 
weg om de lidgelden voor 1977 te 
innen We hopen dat zij goed zullen 
worden ontvangen U kan hen helpen 
door de bijdrage, 120 fr voor het 
hoofdlid en 60 fr voor een bijlid, klaar 
te leggen en eventueel uw huisgeno
ten van de komst van onze mensen te 
verwittigen Zo kunt U hen misschien 
een nutteloze verplaatsing besparen 
BIJ voorbaat hartelijk dank voor uw 
medewerking 

PLAATSAANBIEDING 

VUJO-NATIONAAL zoekt 
een bediende voor zijn sekre
tariaat 
Vereisten : 

— diploma secundair onder
wijs van de hogere graad 

— ten minste zes maanden 
ervanng hebben gehad in 
het jeugdwerk (nationaal, 
regionaal of lokaal) 

Kandidaturen met curnculum 
vitae dienen gericht te worden 
aan het VUJO-sekretanaat, 
t a v Karel Van Reeth, Barnka-
denplein12 te 1000 Brussel, 
vóór 15 januari 1977 

MORTSEL 

JAARLIJKSE AMNESTIEMIS 
WIJ nodigen alle vnenden met aan
drang uit op de amnestiemis in de 
kerk van Sint-Lodewijk, Osylei te 
Mortsel, op donderdag 23 december 
om 20 u 

SCHILDE en 'S-GRAVENWE-
ZEL 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Senator H De Bruyne zetelt te Wijne-
gem, Vleminckhof, Marktplein 8 tel 
538926, 1ste en 3de maandag van 19 
tot 20 u 
Onze nieuwe mandatarissen staan 
gaarne ter uwer beschikking A 
Claessens, Dwarsdreef 29, Schilde, 
tel 830256 M Corluy-Smet Jacht
hoornlaan 11 's-Gravenwezel, tel 
5887 34 C Elen-Josephy, Groene
laan 46, Schilde, tel 830203 , R Lenie, 
Fazantenlaan, 's-Gravenwezel, tel 
588748 J Renders, Terputtenlaan 
37Schilde, tel 831848 M Schadick-
Stryckers, Leeuwenkendreef 3, Schil
de, tel 832297, F Van Opstal, Van 
de Wervelaan 50, Schilde, tel 
830259 

SCHOTEN 

ABONNEMENTEN «WIJ» 
Een abonnement op ons weekblad 
« WIJ » kan je bekomen op het volgend 
adres Borkelstraat 115 of telefonisch 

585242 waar ook adressen van mo
gelijke abonnenten kunnen meege
deeld worden 

TURNHOUT (ARR.) 

ARR BESTUUR 
Ter vervanging van L Geens werd 
Katrien Apers uit Herentals verkozen 
tot lid van het arr bestuur Tot dusver 
was Katnen arr-voorzitster van VU
JO ZIJ wordt de derde vrouw in de lei
ding van ons arrondissement 
ARR RAAD 
De arr raad werd met 4 gekoopteer-
de leden aangevuld Herman Roels 
(Beerse], Werner Boons (Noorder-
wijkj, Denis Mertens (̂ Oevel) en J 
Van den Eynde (Hulshout) 3 van de 4 
gekoopteerden komen uit gemeenten, 
die tot dus ver met in de raad ver
tegenwoordigd waren 

LEDEN en ABONNEMENTEN 
Herenthout heeft als eerste afd de 
ledenhermeuwing afgewerkt en daar
naast nog talrijke nieuwe leden gewor
ven In de abonnementenslag haalt de 
afd Laakdal al de afgesproken norm 
Ook Westerio is al een flink eind op 
weg Waar blijven de anderen ' 

BELANGSTELLING VOOR 
6-NOVEMBER DOKUMENT 

Mede doordat op het parlementaire 
en partijpolitieke vlak, de grondwets
herziening en de hervorming van de 
staat steeds op het voorplan blijft is 
er bij de Vlaamse publieke opinie een 
zeer brede belangstelling merkbaar 
voor het« Schema tot federale omvor
ming van de Belgische Staat» dat op 
6 november jl plechtig door het Over-
legcentrum van Vlaamse Vereni
gingen werd bekendgemaakt 
Op aanvraag van velen had de VVB 
de integrale tekst van dit dokument 
afgedrukt in zijn nummer van 30 
november II Door een spijtige vergis
sing in de schikking van de tekst liet 
de duidelijkheid van deze overdruk te 
wensen over Daarom zal de VVB in 
haar volgende uitgave van Doorbraak 
de volledige tekst opnieuw, en met 
een juiste en praktische tekstschik-
king, afdrukken 

Belangstellenden kunnen zich voor be
stelling van dit Doorbraak-nummer 
richten tot het Alg Sekretanaat van 
de VVB, Goudbloemstraat 19, 2000 
Antwerpen, tel 031/31 2007 

COMMISSIE VANOPENBARE 
ONDERSTAND VAN ANTWERPEN 

De plaats van LOGOPEDIST 
wordt openverklaard. 

Huidige aanvangswedde 
29 447 fr of 29 839 fr bruto per 
maand naargelang de kandidaten 
gerechtigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing 

Werfreserve 3 jaar met aanvang 
bij de indiensttreding van de eerst 
in aanmerking komende kandi
daat 

Vereist diploma gegradueerde in 
de logopedie Houd(st)ers van 
een diploma opgesteld m een 
andere taal dan het Nederlands 
dienen onderworpen aan een taai-
proef, in te richten door het Vast 
Wervingssekretariaat 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat-
test 

Minimumleeftijd 21 jaar uiterlijk 
op 31-12-1977, maximumleeftijd 
40 jaar op 14-1-1977 Toepassing 
der wetten van 3-8-1919, 27-5-
1947 en 27-7-1961 
Inschrijvingsformulier, volledige 
voorwaarden en examenprogram
ma te bekomen op de 7e afdeling. 
Personeelszaken van de Kommis

sie van Openbare Onderstand, 
Lange Gasthuisstraat 39, Antwer
pen 

Inschrijvingörecht 120 fr 
De aanvragen dienen op het Se
kretanaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 14-1-1977 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel 031/867121 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 Gent 
Tel 091/22 45 62 

I Knip deze bon uit' 

I ERASMUS 
I Autorijschool, Begijnenvest 99,0] 
I Antwerpen Een speciale dagkur- j 

I 

isus wegcode start op maandag 
27 dec te 10 u (10-12 u) VU-le-

j den genieten 20 t h korting op de 
I teoretische kursus 11 
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ISde eeuwse Brussel 

m 

spoed-inventaris 

(M.v.L) Brussel tegen de afbraakwoede beschermen ? Wat doe je er aan ? 
Kun je er echt wat tegen doen ? 

De belangen van bepaalde verantwoordelijken (ministers, burgemeesters, 
e.a.) zijn vaak zo verstrengeld met deze van immobiliënmaatschappijen, bouw
promotoren, e.a. zodat je je wel moet afvragen of er werkelijk wat tegen te 
doen is. Goddank zijn er mensen die echt tegen de stroom opgaan. Het oude 
Brussel afbreken wil ook zeggen het Vlaams karakter van deze stad mee ver
nietigen. Wanneer zoiets gebeurt zetten Vlamingen de stekels recht Wij 
zagen de afbraak van het Noordkwartier, de bedreiging van de Marollen... 

De Nederlandse kommissie voor de Kuituur van de Brusselse agglomeratie 
nam het vraagstuk ter harte en Het alvast voor wat het negentiende-eeuwse 
bouwkundig erfgoed betreft een inventaris opmaken. Op een perskonferentie 
lichtte André Monteyne, voorzitter van de werkgroep kulturele uitstraling 
deze inventaris en het beleid inzake monumentenzorg toe. In aanwezigheid 
van de heren Weckx, Verlooy, Hoppenbrouwers en tal van geïnteresseerden in 
de problematiek. Van deze mooie Anspachlaan uit 1877 rest nog enkel het door ons gerasterde gebouw. Zo breekt men een 

stad van de mens af... 

BRUSSEL BESCHERMEN EN WEER LEEFBAAR MAKEN 
De inventaris werd gemaakt door 
het St-Lukasarchief. Sedert okto
ber 1974 werken de heren Jan 
Apers en Jos Vandenbreeden 
o.i.v.' prof, Alfons Hoppenbrou
wers aan deze opdracht. 
Het St.-Lukasarchief is in 1967 ont
staan op initiatief van Alfons Hop
penbrouwers en heeft zich als 
voornaamste basisopdracht ge
steld : het verzamelen, rangschik
ken en toegankelijk maken van 
informatie omtrent architektuur, 
stedebouw en milieubeheer in Bel
gië gedurende de XIX^ en de 
XX^'^ eeuw. De bekomen gege
vens vormen het vertrekpunt van 
verder bezinnings- en studiewerk 
en van een verantwoord politiek 
beleid op dit vlak. Het archief wil 
uitgroeien tot een onderzoeks- en 
aktiecentrum van waaruit elke stu
die en elke handeling die wil bijdra
gen tot een verantwoord milieube
heer, kan vertrekken. 
Uit de toelichting van de heer 
Monteyne onthouden wij vooral: 
Het werk van de Nederlandse Kul-
tuurkommissie is een kollektief 
produkt; het is gegroeid in werk
groepen en sekties waarbij des
kundigen van de diverse discipli
nes alsmede de grote « kultuurge-
bruikers» betrokken zijn. 

Een eerste besprekingspunt was 
of in de hoofdstad een « Vlaams» 
monumentenbeleid verantwoord 
is ? Sta me toe onmiddellijk te zeg
gen dat alhoewel de Nederlandse 
Kultuurkommissie ontegenspreke
lijk bevoegd is voor monumenten
zorg, wij onvoorwaardelijk bereid 
zouden zijn geweest akties voor 
de Brusselse monumenten hoofd
zakelijk langs de Verenigde Kul-
tuurkommissies (dus samen met 
de Franse Kultuurraad) te laten 
lopen. Om bepaalde redenen kon
den deze Verenigde Kultuurkom-
missies tot dusver spijtig genoeg 
hun opdracht niet vervullen Wij 
hebben gemeend dat wij dan 
maar zelfstandig een kultuurbeleid 
in die sektor moesten ontwerpen, 
in samenspraak met het ministerie 
van Nederlandse kuituur en met 
de Franse Kultuurkommissie. 

Wij zouden schromelijk tekort zijn 
geschoten in onze taak indien wij 
onverschillig waren gebleven 
tegenover alles wat ons als vol
waardige inwoners van deze stad 
aangaat: wij zijn Vlamingen maar 

ook Brusselaars en de ontzetten
de ontaarding van onze stedelijke 
omgeving — waarvan de vizuele 
banalisering een onderdeel is — 
het verkwanselen van een buiten
gewoon architekturaal, en histo
risch immobiliënpatrimonium dat 
voor een stuk ook een Vlaams erf
goed is, gaat ons inderdaad ten 
zeerste aan.» 

EEN MONUMENT 
STAAT NIET ALLEEN 

Vervolgens zei de heer Montey
ne : « Wij zijn ervan uitgegaan dat 
monumentenzorg te Brussel geen 
zaak van esteten en antikwaars 
moet worden, maar moet gezien 
worden in de maatschappelijke 
kontekst: ontvolking van de agglo
meratie wegens hoge grondprij
zen, milieuhinder, toenemende 
straatschenderij, onveiligheid. 
»Wij zouden volledig wereld
vreemd werken — zeker in een 
tijd als deze waarin een kwart mil
joen mensen werkloos zijn — 
indien wij ons beleid uitsluitend 
toespitsten op het bewaren van 
de talrijke monumenten van Brus
sel. Een louter estetiserende of 
antikwansche benadering zou niet 
beletten dat Brussel, zoals Vene
tië, verder wegzinkt in het verkrot-
tingsproces dat zich nu reeds bui
ten de Brusselse kuip uitstrekt en 
stilaan de ganse agglomeratie in 
haar vangarmen lokt.» 
Het heeft inderdaad geen zin spijt 
te hebben omdat bepaalde monu
menten uit het stadsbeeld verdwij
nen. Erger is dat zij plaats maken 
voor zielloze kantoorgebouwen 
die het stedelijke leven tot nul her
leiden. De heer Monteyne ziet het 
als een belangrijke opdracht voor 
de Kultuurkommissie de stad Brus
sel weer bewoonbaar te maken. 
«Het volstaat met dat de monu
menten formeel beschermd wor
den : zij moeten ingeschakeld wor
den in het stedelijk leven en een 
zinnig gebruik krijgen. Een monu
ment staat inderdaad «niet al
leen» En een zinnig gebruik kan 
alleen maar worden gevonden 
wanneer ook wat gedaan wordt 
om de omgeving leefbaar te ma
ken, om de stad terug bewoon
baar te maken, om opnieuw een 
stedelijke kuituur te scheppen.» 

VERENIGING 
VOOR 
STADSHERNIEUWING 

Daarom wil de Kultuurkommissie 
aantonen dat oude gebouwen 
leef- en bewoonbaar zijn mits 
moderniseringsaanpassingen. De 
huizen in de inventaris voorge
steld kunnen dan vaak aangena
mer en goedkoper bewoond wor
den dan de woningen die men als 
«sociaal» aanduidt 
Een probleem dat even ter sprake 
kwam was de financiering. Het 
werken op kleine schaal — zo 

hoopt de Kultuurkommissie — 
waarbij zij binnen de perken van 
haar financiële mogelijkheden 
blijft moet uiteindelijk dermate aan
stekelijk werken dat gunstige re-
zultaten spontaan volgen. 
Om al deze plannen gestalte te 
geven zal de Nederlandse Kultuur
kommissie nog deze maand een 
Vereniging voor Stadsvernieu
wing oprichten. 

30.000 FOTO'S 

De urgentie-inventaris door het 
St-Lukasarchief opgemaakt be
staat uit een lijst van 2.654 gebou
wen of gehelen waarvan er 670 

De Lambermontlaan te Schaarbeek, voorbeeld van een stedel ke s te 

bij hoogdringendheid moeten be
schermd worden. Dat is weinig, 
maar toch al iets als we weten dat 
op de 291.886 gebouwen die Brus
sel telt er slechts 17 uit de XIX''® 
eeuw beschermd zijn. Het is dus 
begrijpelijk dat men de inventaris 
een spoed-karakter heeft meege
geven. Met gradaties worden de 
gebouwen in zes kategorieën inge
deeld van uniek (1) tot begelei
dend (6). (Laten wij er terloops 
aan toevoegen dat het Barrikaden-
plein, waar de VU een thuis heeft 
gevonden, onder het nummer 1 
gerangschikt staat.) 
Ongeveer 30,000 foto's werden 
geschoten van de te beschermen 
gebouwen en meteen is duidelijk 
wat voor een enorm werk de men
sen van het St-Lukasarchief ge
presteerd hebben. 
Nog even de heer Hoppenbrou
wers aan het woord over de 
monumentenzorg: 'Elke vorm 
van monumentenzorg die toelaat 
dat ondertussen de rest van de 
stad verminkt en verkracht wordt, 
is noodzakelijkerwijs ongeloof
waardig, ja zelfs overbodig. Het 
gaat in eerste instantie niet over 
monumenten en ook niet over los
geziene estetika.' 
En over de huidige « monumenten
zorg» : 'Want wat zou men den
ken van een tandarts die hier en 
daar zonder onderscheid goede 
en slechte tanden zou trekken en 
dan wildweg in de plaats slagtan
den en andere vreemdsoortige 
dingen zou inplanten op een wijze 
dat men de mond niet meer kan 
sluiten ? Dat is wat in feite nu nog 
steeds de stedebouwkundige arts 
doet» 

Met deze ietwat overtrokken 
maar duidelijke vergelijking moet 
iedereen wel begrijpen hoe slecht 
het met Brussel gesteld is. Wat 
wens je de Vlaamse Brusse
laars ? Dat er een einde komt aan 
de zinloze afbraak van de mooiste 
gebouwen van hun stad. Het oude 
Brussel afbreken is het ontvlaam-
sen, misschien willen bepaalde 
mensen dat wel doen. Brussel 
tegen zichzelf beschermen, het is 
nodig, het is dringend ! 

St-Lukasarchief Paleizenstraat 
70, 1030 Brussel. Nederlandse 
Kommissie voor de Kuituur van 
de Brusselse agglomeratie. Her
togstraat 33, 1000 Brussel, 
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DE FRANSTALIGE SCHOLEN 
IN HET VLAAMSE LAND 
Uit een pariementaire vraag van 25 juli 1975 van VU-kanrierlid Vik 
Anciaux is gebleken dat er tijdens het schooljaar 1974-1975,31 frans-
talige scholen (of afdelingen) bestonden in het Vlaamse land Een 
nieuwe vraag luidde als volgt 

1 ° Welke IS de toestand voor het schooljaar 1975-1976, zijn er institu
ten verdwenen, bijgekomen of is het een status-quo ' 
Graag vermelding van de afdelingen kleuter, lager, middelbaar Bij 
de opsomming van de instellingen, eveneens graag het aantal leer
lingen per afdeling 

2° Hoeveel bedraagt de financiële last van elke s c h o o l ' 

3° O p basis van welke wettelijke bepaling werden deze scholen 
Ofjgencht of gesubsidieerd ' 

Minister Decroo verstrekte volgende cijfers 

I — Franstalige afdelingen afhangend van fiet Bestuur van het 
Sekundair Onderwijs 

Tijdens het schooljaar 1975-1976 waren aan de hierna vermelde 
instellingen van het Nederlands taalgebied de volgende franstalige 
afdelingen voor sekundair onderwijs verbonden 
Rijksinstituut voor Sekundair Onderwijs te Ronse 
Lager sekundair technisch onderwijs 
— Electricite (1-2-3-4), 16 leerlingen, 
— Commerce (1 -2-3), 12 leerlingen , 
Hoger sekundair technisch onderwijs 
— Electncite (1-2-3), 11 leerlingen, 
— Commerce (1-2-3), 10 leerlingen 

Hoger Rijksinstituut voor Paramedische Beroepen te Ronse 
Hoger sekundair beroepsonderwijs Puenculture (1-2-3), 65 leer
lingen 
Hoger sekundair technisch onderwijs Aspirantes en nursing (1-2-3), 
17 leerlingen 
Aanvullend sekundair beroepsonderwijs Hospitalieres (1-2), 15 leer
lingen 
In vergelijking piet het schooljaar 1974-1975 zijn er geen franstalige 
afdelingen verdwenen of bijgekomen 
De instandhouding van deze afdelingen is gebaseerd op artikel 7, 2° , 
van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 

II — Franstalige scholen en afdelingen onder het Bestuur van het 
Basisonderwijs 

Volgende franstalige scholen en afdelingen bestonden tijdens het 
schooljaar 1975-1976 in het Nederlands taalgebied (afwijkingen voor
zien in de wet van 30 juli 1963, houdende taalregeling in het onder
wijs) 

A — Gewoon onderwijs 

1 ° Autonome scholen • 
Koksijde Gesubsidieerde officiële lagere school. De Pannelaan 55, 
17 leerplichtigen, 
Koksijde Gesubsidieerde vrije lagere school, Zeedijk 216, 66 leer
plichtigen , 
Nieuwpoort Gesubsidieerde vnje kleuterschool. Zeedijk 105-107, 21 
kleuters, 

Oostduinkerke Gesubsidieerde officiële kleuter- en lagere school, 
Albert l-laan 154, 74 leerplichtigen, 56 kleuters, 
Oostduinkerke Gesubsidieerde vrije lagere school, Kluislaan 5, 36 
leerplichtigen, 

Tervuren Gesubsidieerde vnje kleuterschool, Hertenbergstraat 14, 
72 kleuters 

2° Afdelingen 

As Gesubsidieerde vnje lagere afdeling, Bilzerweg 88, 32 leerplich
t igen, 

Averbode Gesubsidieerde vrije lagere afdeling, Westelsebaan 104, 
59 leerplichtigen, 

Koksijde Gesubsidieerde vrije kleuter- en lagere afdeling. Professor 
Blanchardlaan 2, 47 leerplichtigen, 27 kleuters, 
Kraainem Gesubsidieerde officiële kleuter- en lagere afdeling. Steen
weg op Brussel 304, 29 leerplichtigen, 24 kleuters 

B — Buitengewoon onderwijs 

a) Basisonderwijs 

1 ° Autonome sctiolen 
'*) = aantal kleuters 
' ') = aantal leerlingen lager onderwijs 

(*) 

8 
— Gesubsidieerde vnje school, Kapellestraat 88, 

Bredene 
— Gesubsidieerde vrije school. Koninklijke Baan 79, 

Klemskerke — 
— Gesubsidieerde vnje school, Leopoldlaan 24, 

Klemskerke — 
— Gesubsidieerde vrije school, Veurnelaan 109, Koksijde — 
— Gesubsidieerde vnje school, Dewittelaan 1 

Oostduinkerke — 
— Gesubsidieerde vrije school. Zeedijk 250, Oostende — 
— Gesubsidieerde vrije school, Heirbaan 23, Wilskerke — 
— Gesubsidieerde vrije school, Miksebaan 264, 

Brasschaat — 
— Gesubsidieerde vrije school, Frans Daystraat 1, 

Buizingen 20 
— Gesubsidieerde vnje school, Ganspoel 2, Huldenberg 12 

— Gesubsidieerde vnje school. Steenweg op 
Terhulpen 708, Ovenjse 13 

— Gesubsidieerde vnje school, Inkendaalstraat 1, 
Vlezenbeek .'. 28 

2° Afdelingen van gesubsidieerde vnje scholen 

— Dnftweg 136 (voordien 119), Klemskerke — 
— Professor Blanchardlaan 2, Koksijde 
— Zeedijk 286, Oostende 

b) Sekundair onderwijs (alle zijn afdelingen) 

n 
51 

75 

36 
36 

26 
13 
13 

25 

20 
10 

49 

47 

13 
25 
10 

Aantal leerlingen 

— Instituut«Ganspoel», Huldenberg 7 
— Instituut« Sint-Vincentius a Paulo », Zeedijk 286, Oostende 

(onderwijs voor sociale promotie) 9 
— Instituut« Koningin Elisabeth », Groenendijk, Oostduinkerke 

(sociale promotie) 10 
— Openluchtschool • Vrij en Vrolijk •, Miksebaan 264, 

Brasschaat . 8 6 
— Instituut« Jeugdzorg », Koninklijke Baan 73, 

De Haan-aan-Zee 18 
Algemeen totaal 1 292 leerlingen 

Toestand 1975-1976 in vergelijking met 1974-1975 
De gesubsidieerde vnje lagere school Veurnelaan 109, Koksijde, 
werd op 1 september 1975 een autonome school voor buitengewoon 
onderwijs Tijdens het schooljaar 1974-1975 was deze school een 
afdeling voor gewoon basisonderwijs 
De gesubsidieerde vnje lagere school voor buitengewoon onderwijs, 
Molenheide 109 te Pulderbos werd afgeschaft op 1 september 1974 
De gesubsidieerde vnje lagere school voor buitengewoon onderwijs, 
Dnftweg 55 te Klemskerke, werd afgeschaft (kwam voor op de lijst 
van het schooljaar 1974-1975) 
Hierbij dient nog te worden genoteerd dat de volgende afdelingen 
voor sociale promotie, hiert)oven vermeld onder het punt B, b, reeds 
bestonden tijdens het schooljaar 1974-1975 
— Instituut - Sint-Vincentius a Paulo », Zeedijk 286, Oostende 
— Instituut « Koningin Elisabeth », Groenendijk, Oostduinkerke 
Al deze franstalige scholen en afdelingen werden opgencht op grond 
van artikel 7, 2de lid, 1° en 2° van de wet van 30 juli 1963, houdende 
taalregeling in het onderwijs 
Wat de financiële last betreft, vermeld onder het punt 2 van zijn 
vraag, zal deze het geacht lid worden medegedeeld, zodra de nodige 
gegevens zullen verzameld zijn 
Kommentaar lijkt hier overtaodig Er rest slechts één vraag Wanneer 
verdwijnen deze nutteloze en uitdagende scholen uit Vlaanderen "̂  J 

PARLEMENTAIRE VRAGEN 
Hoewel gewoonlijk de donderdag in 
de Kamer de dag der vragen bij uit
stek IS werden vonge week dinsdag 
reeds ettelijke vragen «afgevuurd» 
op ministers en staatssekretarissen 
VU-kamerlid Jo Belmans zette de 
reeks in met zijn vraag naar de oorza
ken van het faillissement van een 
bekend textielbednjf te Turnhout en 
waardoor 200 werkplaatsen verloren 
gingen Bijkomende vragen hadden 
betrekking op de eventuele reddings
pogingen, het aantal faillissementen in 
de textielnijverheid in het Tumhoutse 
met opgave van verlies aan werkgele-
genheden en ten slotte of er een alter
natief IS 

Staatssekretaris Mark Eyskens zei in 
zijn antwoord dat de firma in kwestie 
met kon gered worden, met alleen 
omdat de Nederlandse moeder-maat
schappij zelf failliet is gegaan doch 
omdat de Tumhoutse onderneming 
een eigen negatief vermogen ver
toonde Sinds drie jaar zijn er in het 
betrokken arrondissement 26 textiel
bedrijven over de kop gegaan met 
een verlies van 1 297 artieidsplaatsen 
Tot slot beloofde de staatssekretans 
dat de industriële inplanting in de Kem-
fjen voorrang zou verknjgen 

VU-kamerlid mevr De Kegel-Martens 
maakte zich tot tolk van vele gemeen

teraadsleden en gemeentelijke bedien
den in vertjand met de aangevochten 
uitslagen van de raadsverkiezingen in 
de gemeenten Zottegem, Brakel en 
St-üevens-Houtem, waardoor bij een 
te lange wachtti jd op de uitspraak 
van de Raad van State verwarnng 
zou kunnen ontstaan met alle nadelen 
vandien voor de rechtstreeks betrok
kenen 

Minister Michel gaf een tipisch admini
stratieve «uitleg» waaruit we de in
druk opdoen, dat er geen wolkje aan 
de lucht IS 

Mevrouw Nelly Maes sprak in een 
vraag, gericht tot de minister van 
Landsverdediging, haar onbehagen 
uit over de dreigende taal die de mili
taire syndikaten gebruiken, om hun 

verzet tegen bepaalde t)eschikkingen 
van de programmawet (hoofdzakelijk 
m verband mèt de pensioenen) kracht 
bij te zetten Ze achtte dergelijke taal 
onaanvaardbaar en vroeg de minister 
wat hij daartegen zou ondernemen 
Minister Vanden Boeynants zei dat hij 
met gerechtigd was, om de vakbon
den een bepaalde taal voor te schnj-
ven, doch dat er tegen bepaalde 
excessen opgetreden wordt op grond 
van het tuchtreglement De bewinds
man bleek van mening te zijn dat het 
toestaan van het recht op sindikeren 
automatisch de overheid verhindert 
louter disciplinair op te treden Er 
wordt ingegrepen waar dit mogelijk is 
maar de taak van de minister is dik
wijls delikaat en altijd moeilijk Aldus 
V D B 

Jaak Vandemeulebroucke: 

POLITISERING REMT 
ENTOUZIASME IN 
ONDERWIJS 

In een interpellatie tot minister Decroo 
hekelde het Oostendse kamerlid de 
improvisatie en wanorde die kenschet
send zijn voor de politiek van het 
departement van Nationale Opvoe
ding De interpellant gaf een overzicht 
van de onderhandelingen tussen rege-
nng en vakbonden en van de bereikte 
akkoorden, waarvoor echter vaak 
geen besluiten worden uitgevaardigd 
Z o moest tegen 1 maart jl het ak
koord over de maximum-prestaties in 
het basisonderwijs beginnen, maar er 
kwam mets van in huia De bezoldi
ging van het overwerk is evenmin 
geregeld Een KB over de bijslagen in 
het voorschools onderwijs is nog 
steeds met verschenen Sinds 1973 
werden zes KB's met uitgevaardigd 
terwijl voor het protokol van 1975 nog 
24 kon besluiten op publikate wach
ten i 

Kamerlid Vandemeulebroucke repli-
keerde herhaaldelijk tijdens het ant
woord van minister Decroo Hij stelde 
vast dat de minister hem op verschei
dene punten had moeten gelijk geven 
Dat IS echter onvoldoende, het belang-
njkste IS dat de getroffen akkoorden 
ook uitvoerbaar worden gemaakt 
een beginsel dat de minister blijkbaar 
met kent 

KLEURPARTIJEN 
WEIGEREN BIJZONDERE 
KOMMISSIE VOOR 
GRONDWETSHERZIENING 

Zoals reeds bekend heeft de V U een 
wetsvoorstel (F Baert) tot herziening 
van de grondwet ingediend, wat kon-
kreet zowel een waarborg als een 
pnkkel inhoudt Vonge week donder
dag stelde de VU-fraktie bij monde 
van haar voorzitter Vik Anciaux voor 
dit voorstel en eventueel andere voor
stellen met hetzelfde doel naar een bij
zondere kamerkommissie te verwij
zen m plaats van naar de gewone Vik 
Anciaux wees er op dat de bestaande 
kommissie reeds overlast is Hij ver
wierp de insinuatie, als zou de V U met 
de indiening van het voorstel Baert de 
gemeenschap8diakx>g willen sabote
ren Niets is minder waar, de grond
wet moet trouwens nog om andere 
dan kommunautaire redenen herzien 
worden Bovendien is het zo dat bij 
mislukking van de dialoog de bijzonde
re kommissie toch een (onvermijdelij
ke) grondwetsherziening mogelijk zou 
maken 

Nadat partijvoorzitter Schiltz gepro
testeerd had tegen de indiskreties die 
begaan worden ivm de gemeen-
schapsdialoog, verwierp de Kamer 
(dit zijn de dne traditionele partijen en 
het RW, FDF) het VU-voorstel De 
«ex-umtaristen» bewezen daarmee 
eens te meer dat oude liefde met 
roest 

T W E E V I N N I G E 
INTERPELLATIES 

Dinsdag vorige week was het een 
drukke dag voor VU-kamerlid Luk 
Van Steenkiste Hij belegde in het 
perszaaltje van de Kamer eerst een 
perskonferentie waarop hij de bedrei
ging van de levenssfeer schetste 
door het instellen van een rijksregis
ter HIJ handelde ook over de heersen
de verwarnng en de politizenng in de 
regionale informatikacentra 's Namid
dags interpelleerde het dynamische 
Kortrijkse kamerlid de ministers van 
Justitie, van Begroting en van het 
Openbaar Ambt over deze knellende 
materie Hij kwam nog tussen in het 
debat over de toestand b j de firma 
Siemens, meer bepaald over de voor-
uitgangskontrakten maar ook over tal
rijke andere, soms nevenkontrakten, 
waarover men met wordt ingelicht 
niettegenstaande het parlement moet 
ingelicht worden vermits het hier be
stellingen betreft die door de hele 
gemeenschap moeten betaald wor
den Na de interpellatie over de regio
nale informatikacentra kwam het tot 
een bijwijlen bitsige dialoog tussen de 
minister en de interpellant Maar nie
mand zal kunnen zeggen dat onze 
Benjamin zijn dossiers met kent en 
geen flink debater is Integendeel, en 
zijn tegenstanders weten erover mee 
te praten 
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Vorige week donderdag kwam het t i jdens de Interpellatie van senator Jor ls-
se, over het niet t i jdig beantwoorden van vragen, tot een zwaar incident tus
sen de interpellant en de minister van Binnenlandse Zaken Michel. 
Wi j geven hierna de voornaamste passussen uit deze interpellatie en de 
replieken. De gezaghebbende Manu Ruys schreef zaterdag in zijn bekende 
rubriek > Van kamerleden en senatoren » ronduit dat Wim Jorissen geli jk had 
en dat de minister zich aanstel t 

«MICHEL IS EERDER 
EEN FASCIST DAN 
EEN DEMOKRAAT »! 

k.r^^\^ 'J ; , i :Vci , 

DE HEER JORISSEN. - Kenmer
kend voor onze demokratie is het 
parlementaire stelsel van meerder
heid en minderheid. De oppositie 
geniet er bescherming en haar rech
ten zijn onder meer neergeschre
ven in het senaatsreglement De 
oppositie heeft het recht en de 
plicht de regering te kontroleren, zij 
kan het woord voeren tijdens de 
debatten, zij heeft het recht tot inter
pellatie en tot het stellen van monde
linge en schriftelijke vragen. 

De procedure inzake schriftelijke 
vragen is omschreven in artikel 32 
van het reglement van de Senaat 
Wanneer het beantwoorden van 
een vraag opzoekingen vergt, die 
niet of moeilijk binnen de voorge
schreven termijn van veertien da
gen kunnen gebeuren, dan krijgt 
men een voorlopig antwoord. Wan
neer de senator hier geen genoe
gen mee kan nemen, dan grijpt hij 
naar het wapen van de interpellatie. 
Op zestien vragen van Volksuniese
natoren werd zelfs geen voorlopig 
antwoord verschaft; het waren 
zelfs geen vragen waarvoor uitvoeri
ge informatie moest opgezocht wor
den. 

In de loop van de maanden juni tot 
en met oktober werd op de volgen
de vragen van de zitting 1975-1976 
geen antwoord verschaft: vraag 
114 van senator Persyn, de vragen 
118, 119 en 120 van senatoren Van-
dezande, de vragen 123 en 125 van 
senator Persyn, de vraag 127 van 
senator Bergers, de vragen 130 en 
131 van senator Vandezande, de 
vraag 133 van senator Maes, de vra
gen 134 en 136 van senator Van In, 
de vraag 156 van senator Vande
zande, de vraag 159 van senator 
Persyn. De vraag 3 van senator 
Vandezande en vraag 6 van sena
tor Persyn met betrekking tot de zit
ting 1976-1977 bleven eveneens on
beantwoord. 

Het gaat hier niet alleen om een 
overtreding van het reglement, doch 
duidelijk om slechte wil De voorzit
ter van de Senaat t>eloofde over 
deze aangelegenheid een gesprek 
te hebt>en met de minister van bin
nenlandse zaken. Doch ook nadien 
gebeurde niets. De minister meent 
klaarblijkelijk dat zijn macht die is 
van een diktator en dat hij vragen 
kan beantwoorden of niet naarge
lang de senator of fraktie hem sym
pathiek is of met Ik ben twaalf jaar 
lid van de Senaat en ik heb nog 
nooit zoiets meegemaakt De minis
ter heeft niet het recht de oppositie 
uit te dagen het spel langer te spe
len, omdat hij zelf zijn grillen wil door
voeren. 

In de toelichtende nota bij deze inter
pellatie heb ik vragen opnieuw op
gesomd en de minister gevraagd er 
thans in openbare vergadering op 
te antwoorden. 

De minister moet het senaatsregle
ment eerbiedigen zoals iedereen en 
de voorzitter, die de beschermer 
van het reglement is, dient de rech
ten van de senatoren te doen eer
biedigen. Als men dit standpunt niet 
bijtreedt kan men ook ons niet vra
gen het reglement te eerbiedigen. 
(Applaus bij de Volksunie en op 
enkele banken van de BSPl. 

DE HEER MICHEL, minister van Bin
nenlandse Zaken. — Vanaf het 
ogenblik dat ik minister van Binnen
landse Zaken werd heb ik ervoor 
gezorgd dat de parlementaire vra
gen volledig en tijdig beantwoord 
werden. Ik bevestig dat het een 
recht is van de parlementsleden 
over de daden van de uitvoerende 
macht ingelicht te worden. 
Vanaf het ogenblik dat parlementsle
den echter misdrijven begaan en 
daarbij misbruik maken van hun hoe
danigheid van parlementslid, is het 
vertrouwen tussen de uitvoerende 
en de wetgevende macht weggeno
men. (Onderbrekingen bij de Volks-

DE HEER RAMAEKERS. - Dat 
heeft er niets mee te maken. 

DE HEER MICHEL, minister van Bin
nenlandse Zaken. — Ik verwerp 
met kracht het beroep dat de heer 
Jorissen doet op de demokratie, als 
er zijnerzijds geweld wordt gebruikt. 
(Onderbrekingen bij de Volksunie 
en de BSP — De voorzitter hamert ] 

DE HEER JORISSEN. - In België 
bestaat nog steeds de scheiding 
van de machten. Bovendien zijn wij 
nog niet door de rechtbank veroor
deeld. Dat gaat dus de minister niet 
aan. Eertijds werden wij tot wan
hoop gedreven omdat de minister 
weigerde de wet inzake Schaar
beek toe te passen (applaus bij de 
Volksunie), èians daagt hij ons op
nieuw uit door het reglement van de 
Senaat te miskennen. De heer Mi
chel is niet waardig een minister te 
zijn, hij is eerder een fascist dan 
een demokraat 

DE VOORZITTER. - Mijnheer Jo
rissen, ik kan het woord "fascist» 
niet aanvaarden. Ik verzoek u dat 
woord in te trekken. 

DE HEER JORISSEN. - Als de 
minister het reglement niet eerbie
digt zal ik tiet ook niet doen. Onze 
fraktie aanvaardt dergelijke fascisti
sche houding niet 

DE VOORZITTER. - Ik herhaal dat 
tiet woord onaanvaardbaar is. Ik zal 
die kwestie aan de leden van het 
bureau voorleggen. 
— Het incident is gesloten. 

DE HEER JORISSEN. - Onze frak
tie aanvaardt noch de houding van 
de minister noch die van de voorzit
ter en verlaat daarom uit protest de 
zaal 

Z A K E L I J K E R 
D I P L O M A T E N G E W E N S T 

In het debat over de begroting Buiten
landse Zaken van Buitenlandse han
del 1977 (met aanpassing voor 1967} 
drong VÜ-senator Jorissen aan op 
een grondig onderzoek door de rege
ring naar de hulp aan de kleine en mid
delgrote ondernemingen ten einde ze 
dichter bij de uitvoer te betrekken. 
Het aantal handelsprospektoren moet 
opgedreven worden, en moeten In effi
ciënter voorwaarden kunnen werken. 
Een grotere zelfstandigheid (en min
der en remmende bevoogding door 
de ambassades) lijkt aangewezen. 

•*> ''if~t.".J 
Maurits Coppieters 

KERNCENTRALES 
ZIJN 
ONGEËVENAARDE 
ENERGIE
VERKWISTERS 
Senator Coppieters Is inzake kerncen
trales van mening dat de huidige 
debatten te laat komen want de beslis
sing Is reeds gevallen (zonder in
spraak noch raadpleging) en zo 
wordt Doel het grootste atoompark 
van het Europa der Negen, tussen 
twee industriële groeipolen (Antwer
pen en Gent) en te midden van een 
smal woongebied, het land van Waas. 
In 1975 reeds zei de Nederlandse 
regering neen tot het projekt wegens 
een te hoge bevolkingsdichtheid. 
Geldt dat dan niet voor Antwerpen en 
Oost-Vlaanderen ? De regering heeft 
trouwens geen antwoord op vragen 
naar veiligheid, kernafval, bewaking. 
De kerncentrale te Doel veroorzaakt 
termische verontreiniging van de 
Schelde. De EBES-vooruitzichten ter 
zake waren onjuist zodat men ver
plicht was een koeltoren van 170 m. 
te bouwen. De kerncentrales zijn on
getwijfeld grote energieverkwisters. 
Z e zouden warmte kunnen leveren 
voor honderdduizend appartementen. 
Senator Coppieters besloot zijn rake 
uiteenzetting met een reeks vragen 
waarop minister Hermari maar half 
antwoordde. Dat wordt trouwens met 
deze regering een gewoonte. 

Bovendien moeten de jonge diplo
maten opgeleid worden tot zakelijke 
gezanten opdat ze aktlef zouden me
dewerken aan onze handelsultbrei-
ding. Hoewel de middelen niet ontbre
ken heeft onze kommerciële prospek-
tie een achterstand. 

Senator Jorissen besloot als volgt : 
«Uit idealistische motieven wil men 
vaak de buitenlandse handel schei
den van de ontwikkelingshulp. Dat 
lukt niet altijd zodat de ontwikkelings
hulp zelf er onder li jdt In sommige 
gevallen is een harmonische samen
werking mogelijk als we maar een 
starre toepassing van de beginselen 
vermijden.» 

B E K N O P T 

• Daar het onderzoek aansleept 
naar de oorzaak van het hoog percen
tage ongeschikten voor militaire 
dienst bij de franstallgen, onthield de 
VU-senaatsfraktie zich bij de stem
ming over het wetsontwerp over de 
vaststelling van de legersterkte 1977. 

• Via een mondelinge vraag vestig
de VU-senator Van In de aandacht 
op een mogelijk geval van zwendel bij 
aanbestedingen voor RTT-gebouwen. 
Minister Chabert zei dat de admini
strateur-generaal van de R I T op 23 
november over mogelijke onregelma
tigheden te Antwerpen werd ingelicht 
en dat er een diskreet onderzoek aan 
de gang Is. 

• Tijdens de bespreking van het 
wetsvoorstel betreffende de herbe
noeming en pensionering van gemeen-
tesekretarissen en gemeenteontvan
gers van samengevoegde gemeenten 
verdedigde VU-senator Vandezan
de een amendement dat ertoe st rekt 
een «vergeten kategorie» eveneens 
van de nieuwe wet te laten genieten, 
nl. de gewestelijke ontvangers. Sena
tor Vandezande diende minister Mi
chel van antwoord na diens repliek, 
waarbij hIj herinnerde aan een uitla
ting van de minister in de kommissie 
^Is zou deze kwestie reeds in overleg 
met de provinciegoevemeurs gere
geld zijn, wat blijkbaar niet zo Is. 

Carlo Van Eisen: 

ENERGIE MOET 
DRASTISCH 
AANGEPAKT WORDEN 
VU-senator Van Eisen wees er op dat 
hoewel de kernenergie beschouwd 
wordt als een alternatief voor de klas
sieke energiebronnen en verwekkers, 
er aan deze nieuwe ontwlkkellngsvor-
men ook gevaren zijn verbonden, 
meer bepaald Inzake veiligheid en 
milieu. Anderzijds brengt de exploita
tie van andere energiebronnen nog 
groter gevaren met zich. Daarom 
moet rekening gehouden worden met 
de risico's wanneer men ergens een 
kerncentrale wil Inplanten. Senator 
Van Eisen uitte zijn bezorgdheid over 
de wijze waarop met de afval wordt 
omgesprongen. Vooraleer men een 
beslissing neemt moet men absolute 
zekerheid hebben over de eventuele 
ondergrondse opstapeling van afval. 
Moest men morgen de kernenergie 
verkiezen boven de klassieke dan 
moeten er zonder verwijl een maxi
mum aantal waarborgen gegeven 
worden voor de veiligheid en de vrij
waring van het leefmilieu. Ook moet 
er aangedrongen worden op energie
besparing. 

Kerstmis 1976 
(y.l.G.) Op vraag van de socialisten (senator Pierson) heeft de 
Senaat op donderdag 16 dec. II. zich bij meerderheid (PSB-BSP, 
PRLW, R.W., PSC) uitgesproken tegen de inoverweging-neming van 
een VU-voorstel (senator Coppieters e.a.) om de toestand te milde
ren van diegenen die in overheidsdienst het slachtoffer waren van de 
administratieve epuratie. 
Onder de handtekening van vijf VU-senatoren (één uit elke vlaamse 
provincie) heeft de VU-senaatsfraktie daarop onmiddellijk een voor
stel van resolutie neergelegd die ertoe strekt aan de verantwoordelij
ke ministers formeel ofxJracht te geven om het jaar 1976 met te laten 
voorbijgaan zonder dat een gebaar van verzoening inzake repressie 
en epuratie wordt gesteld. 
De tekst van deze resolutie luidt als volgt : 
W e vragen ons af of óók Kerstdag 1976 zal voorbijgaan, zonder een 
gebaar van «kiezlnnlng >• en of de franstallgen, nu het gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap begonnen Is, zich verder onverzoen
lijk zullen blijven opstellen... 

WEER GEEN 
VERZOENING? 
Het jaar 1976 stond in het teken van de herdenking van de troonsbe
stijging van Koning Boudewijn, 25 jaar geleden. In brede kring werd 
in dit verband de hoop gekoesterd dat deze herdenking niet zou voor
bijgaan zonder dat een gebaar van verzoening zou gesteld ten 
opzichte van diegenen, die in de verwarring van oorlog of na-oorlog 
het voorwerp waren geweest van repressieve akties. Het is pijnlijk te 
moeten vaststellen dat dit gebaar van verzoening achterwege is 
gebleven. 
Aansluitend bij de mening zoals door heelwat prominenten uitgespro
ken en door diverse bestuurslichamen op het lokale vlak bijgetreden, 
menen we echter te mogen stellen, dat speciaal dit jaareinde aanlei
ding mag zijn, om de Senaat zich over de problemen van repressie 
en epuratie te laten t>ezinnen. 
Wij weten dat de minste allusie op het stellen van een gebaar van ver
zoening bij sommige leden van de Senaat een weerzin opwekt Wij 
menen er echter van te mogen uitgaan dat deze uiting veelal is inge
geven door een bepaald vooroordeel, met name de gedachte dat 
ofwel de strafrechterlijke problemen zijn opgelost en zich geen vra
gen van sociaal-humanitaire aard stellen, ofwel elk verzoeningsge
baar een goedkeuring zou inhouden van de politieke opties die tij
dens de bezetting werden genomen. 
Een en andere overweging, en zulks mag geen twijfel laten, houdt 
geen rekening met de werkelijke toestand en met de werkelijke 
bedoelingen. 
Overigens ligt de bezettingstijd nu ruim 31 jaar achter ons, wanneer 
— en de bewijzen liggen voor de hand — kan worden aangetoond 
dat vele en sociaal minder begoede personen an de gevolgen van 
repressie en epuratie lijden, dan moet elke kti talijk of humanistisch 
ingestelde instantie de moed hebben daar een einde aan te stellen of 
tenminste de nadelige gevolgen te t>eperken. 
Met deze bekommernis voor ogen is het dat we de Senaat uitno
digen goedkeuring te hechten aan volgende motie: 
De Senaat is de mening toegedaan dat het jaar waarin het 25-jarig 
jubileum van 's Konings troonb>estijging werd herdacht niet mag voor
bijgaan zonder dat een gebaar van verzoening wordt gesteld tegen
over diegenen die het slachtoffer waren van repressie en epuratie. 
De Senaat drukt de wens uit dat dit verzoeningsgebaar zich zou 
uiten hetzij door het uitvaardigen van een amnestiewet ten voordele 
van degenen die voor feiten tijdens de bezetting gepleegd wegens 
hun politieke gedragslijn werden gestraft hetzij door het milderen 
van de diverse wetgevingen die bedoelde personen bij hun sociale 
aanspraken hebben uitgesloten. 

De Senaat geeft dan ook opdracht aan de Minister van Justitie, aan 
de Minister voor Volksgezondheid, aan de Minister voor Arbeid en 
Tewerkstelling en aan de Minister van Soc. Voorzorg om ten spoe
digste gestalte te geven aan de hier uitgedrukte bekommernis. 

G. Van In, W. Jorissen, 8. Maes, E. De Facq, R. Van de Kerckhove 
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LERAARS 

BEZOEKEN 

DE 

VERENIGDE STATEN 

3 tot 17 april 1977 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op onze informatiena
middag in ons bondsgebouw te Antwerpen op 26 januari 
1977 te 15 uur 
Indien U onderstaande bon terugstuurt ontvangt U de uitnodi
gingskaart (gratis toegang) 
Gelieve mij een toegangskaart te sturen voor de info-namid-
dag op 26 januan 

Aantal personen 

Naam en voornaam 

Straat 

Gemeente postnr 

Belangrijk : de inschnjvingen voor deze reis kunnen nu reeds 
gebeuren Er zijn slechts 50 plaatsen ter beschikking i 

Inlichtingen en inschrijvingen. 

VLAAMSE TOERISTENBOND 

St-Jakobsmarkt 45 
Antwerpen — Tel 03/31 7680 
Vergunning Kat A - nr 1185 Lidmaatschap vereist 

Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, 
Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, 
St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde 

Sociaal-Kulturele Raad van Sint-Gillis-op-Brussei 
IVIoskoustraat 19 te 1060 St-Gillis 

werft een 

SOCIAAL-KULTUREEL WERK(ST)ER 
aan om in funktie te treden rond 1 maart 1977 
Voorwaarden 
— behoren tot de nederlandstalige kultuurgemeenschap, 
— getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen, 
— burgerlijke en politieke rechten genieten en voldaan heb

ben aan de militieverplichtingen, 
— ten minste 21 jaar oud ziin, 
— titulans zijn van een diploma van maatschappelijk assis-

tent(e), bij voorkeur specialiteit sociaal-kultureel werk, of 
van een diploma van een daarmee gelijk te stellen oplei
ding in een post-secundair opleidingsinstituut, of geduren
de vijf jaar een grondige ervanng hebben opgedaan in 
het sociaal-kultureel werk, 

— eens benoemd zal de kandidaat in een van de negentien 
gemeenten, liefst Sint-Gillis, moeten wonen, 

— de statuten van de Nederlandse Commissie voor de Cul
tuur, van de Sociaal-Kulturele Raad en Sociaal-Kulturele 
Werker kunnen op aanvraag bekomen worden 

Barema rang 22 
Sollicitaties met curriculum vitae en afschnft van bekomen 
diploma's worden ingewacht uiterlijk op 31 januan 1977 op 
hogervermeld adres t a v de Heer Guy Rommel 
De kandidaten worden ter plaatse verwacht op donderdag 3 
februan 1977, te 17 u waar ze na beraadslaging van de exa
menkommissie over de regelmatigheid van hun kandidatuur 
dadelijk zullen toegelaten worden tot een schriftelijke en mon
delinge proef van algemene vorming 

BRABANT 
ASSE 

VUJO-NIEUWS 
Op vrijdag 3 december had de eerste 
VUJO-vergadenng plaats in Groot-As-
se De Volksuniejongeren namen da
delijk een goede start ëllerlei aktivitei-
ten werden gepland Om wat geld in t 
bakje te krijgen organiseren we een 
VUJO-FUIF op zaterdag 15 januari 
77 in zaal CANTECLAER op de 
Markt te Asse ledereen van harte 
welkom 
Alle jongeren die belang stellen in 
onze werking worden verwacht op de 
eerstvolgende VUJO-vergadenng die 
plaats vindt op donderdag 23 decem
ber om 20 uur in het Kummelshof Sta
tionstraat te Asse 

BUIZINGEN 

UITSLAG STEUNBOEK TOMBO
LA OP VOLKSUNIE-PENSEN-
KERMIS 

DOKUMENTATIE 
VOOR GEMEENTE
MANDATARISSEN 

Uitslag van de « steunboek » 1 Edou-
ard Mertens 2 Frangois Agnees-
sens 3 Jef Debelder 4 Julien Ge-
resch 5 Alex Gremmelprez 6 Frans 
Walravens 7 Jacques Camermans 
8 Adelheid Dekegel 
Uitslag van de tombola verbonden 
aan de kaarten die op voorhand wer
den verkocht 755 992 635 720 525 
912 771 786 615 892 1035 
Deze pnjzen kunnen afgehaald wor
den bij Juul Denayer Kornijkveld 7 te 
Buizingen Tel 3563025 

EEN LEIEUW OP U W WAGEN 
W I J hebben voor u een voorraad 
leeuwenklevers (rond model) aan
gekocht Bestel vandaag nog bij 
Willy Somers, Klappijstraat 55, 
3294 Molenstede, tel 013-
33 2669 Prijs 20 fr (verzending 
inbegrepen) 

DIEST 

r 
I u w S T E M O P HET 

G E M E E N T E H U I S 

. De VU-afdeling Kuurne stelt 
I haar 40 biz tellende program-

I
mabrochure van de laatste ge- -
meenteraadsverkiezingen te 1 

. koop Prijs 50 fr ' 
I Bestelling door storting op | 
! bankrekening 465-3135961-80 ' 
I van de h J Piepers, Beuken- 1 
I laan 39, Kuurne | 

GROOT-HALLE 

Overwinningsbal 
Zaterdag 29 januan 1977 om 20 u 30 
in de parochiezaal St-Rochus, Melke-
rijstraat te Halle 

LIMBURG 
EIGENBILZEN 

MEETING 
Op zaterdag 15 januan 1977 heeft er 
een grote meeting plaats in cafe Wald-
schanke Litsebeekstraat te Eigenbil-
zen Sprekers volksvertegenwoor
digers A De Beul en J Gabriels van 
Bree 

MUNSTERBILZEN 

NIEUWE AFDELING 
Op vrijdag 14 januari 1977 zal de nieu
we afdeling Munsterbilzen worden op
gericht Bij deze gelegenheid zal te
vens het nieuwe bestuur worden ver
kozen Ook zal volksv E Raskin een 

toespraak houden over de aktuele 
politieke toestand Dit alles in cafe 
Lotus Perron (vlak tegenover Kerk) 

RIEMST 

Op zondag 5 december jl vergaderde 
de bestuursleden van de VU-afde-
lingen van de nieuwe gemeente 
Riemst in Hove Malpertuus Dit in aan
wezigheid van volksv E Raskin 
Bij deze gelegenheid werd vooral aan
dacht besteed aan de werking van de 
nieuwe gemeenteraad O m werd aan
dacht besteed aan de verkiezing van 
de OCMW-leden aan de opstelling 
van de VU tov de andere oppositie
groepen aan de problematiek waar-

KORTENBERG 

POLITIEK KOLLEGE 
Op 23 december om 19 u 30 verga
dert het Politiek Kollege in « De 3 Spar
ren » Op de dagorde bespreking van 
de verslagen van de verschillende 
werkgroepen Langs deze weg willen 
WIJ alle leden die wensen mee te wer
ken uitnodigen eens te komen luiste
ren en zich in te schakelen in een of 
andere werkgroep 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Wist U dat men ook bij de Vlaamse 
Ziekenkas aan voorhuwelijkssparen 
kan doen ' Dat men er bekwame bij
stand verleent voor het invullen van 
allerlei formulieren betreffende de zie-
kenbond men zorgt er voor een snel
le terugbetaling en bijkomende tussen
komst ingeval van hospitalisatie 
Neem inlichtingen en sluit aan 
Alfons Noppen Parkstraat 42 Korten-
berg 
Willem Van Huychem, Vangramberen 
straat 5 Erps-Kwerps 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Vanaf januan start de VU in Groot-
Diest met een nieuwe vorm van 
sociaal dienstbetoon Dit is een recht
streeks gevolg van de beslissingen, 
welke kort na de jongste verkiezin
gen werden genomen door de politie
ke raad 
In een volgende uitgave van «WIJ» 
zullen WIJ de nodige detailgegevens 
verstrekken Inmiddels kan iedereen 
terecht bij gemeenteraadslid Dirk Van 
de Weyer Langeberg 30 te Molenste
de tel 013-331408 

NU 
EEN NIEUWE 
ABONNEE 
REK. 000-0171139-31 
WIJ 
BARRIKADENPLEIN, 12 
1000 BRUSSEL 
Vermeld abonnement 1977 

mee de nieuwe gemeente wordt ge-
konfronteerd, enz 

TONGEREN-MAASEIK 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
De ek zitdag sociaal dienstbetoon 
van volksv E Raskin te Helchteren 
Eksel Peer, Bree Kaulille Sint-Hui-
brechts-Lille Overpelt en Lommei op 
zaterdag 1 januan 1977 wordt afge
last om voor de hand liggende rede
nen Volgende zitdag zaterdag 5 fe
bruan 1977 
Uiteraard wordt de zitdag die volksv 
E Raskin iedere maandag aan huis 
houdt tussen 19 u 30 en 20 u 30 
gehandhaafd 

OOST-VLAANDEREN 

DOSFEL-WERKING 
IN BRABANT 

ZAVENTEM, STEENOKKERZEEL, KAMPENHOUT 

VORMING GEMEENTERAADSLEDEN 
Op 4 6 11 13 januan 77 in het kasteel van Ham telkens van 20 tot 
23 uur Inschrijvingen en inlichtingen bij Hollaender B Tel 02-26 92 76 

MEISE, VILVOORDE, GRIMBERGEN 

VORMING GEMEENTERAADSLEDEN 
Op 19 21 26 28 januan 1977 
SPREKEN IN HET OPENBAAR 
Op 16 18 22 24 februari 1977 Beide kursussen gaan door in het Kul-
tureel Centrum van Strombeek-Bever telkens van 20 tot 23 uur 
Inschnjvingen en inlichtingen bij Hollaender B Tel 02-2692768 

DENDERMONDE 

Onze VU politieke raad heeft zijn ver 
tegenwoordiger bij het OCMW aange
duid 
De 2 kandidaten Lutgarde De Beul 
uit Dendermonde en Herman Van 
Den Abbeele uit Schoonaarde be
sloten het 6 jaar durend mandaat te 
delen Herman Van Den Abbeele zal 
de eerste 3 jaar •> dienen - terwijl Lut
garde De Beul de laatste 3 jaar voor 
haar aktief neemt 

DENDERWINDEKE 

GESLAAGDE KOLPORTAGES 
De huis aan huis verkoop van «Wij» 
op 12 en 19 december 11 is uitge
groeid tot een waar sukses De reak-
ties van de inwoners varieerden van 
entoesiast vnendelijk tot weigerach
tig maar nergens bruut In totaal wer
den 294 exemplaren van «Wij» ver

kocht op een duizendtal huizen Voor 
de eerste maal is dit toch wel een 
mooi resultaat Langs deze weg dan
ken WIJ onze medewerkers, en ook de 
leden en simpatisanten voor hun 
steun Uit de reakties van de mensen 
gaan wij nu de nuttige gegevens 
halen voor onze leden- en abonne
mentenwerving 

DESTELBERGEN-HEUSDEN 

NIEUW SEKRETARIAAT 
Vanaf 1 januan 1977 is het nieuwe 
sekretariaat van de plaatselijke VU-af-
deling gevestigd bij Frans Van Lae-
ken Dendermondsestwg 797 te Des-
telberqen Tel 283008 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdagen te Neusden eerste en der
de dinsdag van de maand van 18 tot 
19 uur bij Haentjes Dorpslaan 7, 
Heusden 

Zitdagen te Destelbergen tweede en 
vierde dinsdag van de maand van 18 
tot 19 uur bij Joris Dessel Walbos-
straat 7 te Destelbergen 
Ziekenfondsbode Hektor Benoit 
Verdere inlichtingen buiten de zitda
gen bij raadslid Van Meenen (tel 
52 22 33) of rechtstreeks op het hoofd-
sekretariaat Keizer Karelstr 80 te 
Gent Tel 2352 27 

SCHEPENRUZIES 
In de CVP zit het er bovenarms op 
Sommige kandidaat-schepenen bele
ven slapeloze nachten Ze zijn onze
ker I Er moeten in onze nieuwe fusie
gemeente 3 schepenen verkozen wor 
den en er zijn er 7 in de CVP die dit 
willen zijn De ene kandidaat bekriti
seert de andere De woorden «Dom 
Kalf» en dergelijke zijn niet uit de 
lucht Van lef gesproken als je weet 
dat de bekwaamheidsgraad van som
mige schepenen (vooral die van Heus
den) beneden alles is 

WIJ 16 23 DECEMBER 1976 



WIJ in D€ I/OLKSUhl^ 

Ook voor de O C M W duiken 3 tot 4 
CVP-kandidaten op Ze wensen allen 
voorzitter te v^iorden Mensen, wat 
gaan wij pret beleven i (de CVP heeft 
12 van de 23 verkozenen) 
Men kruipt niet alleen in al zijn dwaas
heid voor een franskiljonse kasteel
heer-ridder, maar ook voor de eer en 
het geld 
En eenmaal verkozen, dan zes jaar 
wanbeleid voeren op de meest onbe
kwame en ondemokratische wijze, zo
als we (vooral te Heusden) het reeds 
jaren gewoon zijn 

N I E U W E S U P P O R T E R S K L U B 
F C D E S T E L B E R G E N 
Sinds het begin van dit jaar is nu ook 
te Heusden een voetbalsupporters-
klub van FC Destelbergen (2de pro
vinciale) Het lokaal bevindt zich in 
cafe Matroos, Magerstraat 
Inlichtingen voor degenen die wensen 

aan te sluiten in het lokaal zelf of bij 
de dinamische ondervoorzitter Roger 
De Geest (•> WIJ—abonnent), Steen
voordestraat 62, te Heusden 

K E R S T K O N C E R T 

Op maandag 27 december om 20 uur 
in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw-
kerk te Destelbergen Aan het orgel 
Jozef Chnstiaens uit Destelbergen 
Verder een optreden van jeugdkoor 
«Wase Lijsters» uit St-Niklaas o l v 
zuster Rita, met o a oud-Vlaamse 
kerstliederen Toegang 50 fr Kinde
ren gratis Dit mag je met missen i 

G E N T 

W E L K O M 
Jagerskapel -(- V K Roeland nodigen 
U uit naar het Oudejaarsavondbal op 
31 december 76 in de Roeland, Korte 
Kruisstraat 3 te 9000 Gent 

G E N T B R U G G E 

F V V N A A R T O N E E L 
Op vrijdag 10 december waren wij 
allen te gast op een toneelavond in 
teater Vertikaal te Gentbrugge, gast
heren en -vrouwen waren de Goosse-
naertsknng en de FVV-Gentbrugge -
W e werden bedacht met een avondje 
volkse ontspanning van de bovenste 
plank het kabaretgezelschap van Mi
chel Bracke, Oswald Versijp en Rik 
Vander Beeken bracht ons balladen 
van de oude t rant grepen in de heim-
weesfeer met hennnenngen aan «het 
schooltje van toen», brachten kntiek 
op de milieuvervuiling, en hekelden de 
«hoge» heren die een taal spreken 
die de gewone man met begnjpt Nu 
eens in een keung ABN, dan weer in 
een fleung Gents, hadden ze het over 
het dagelijkse leven, en de dagjesmen
sen Er was een héél goede decoront
werper en een zéér knappe muzikant 
die nu en dan op het toneel kwam en 
nooit iets zei In ieder geval hebben 
we een leuke avond beleefd, en we 
hebben hartelijk gelachen wat al te 
weinig gebeurt de dag van vandaag, 
zo dachten we Hartelijk dank aan de 
innchters en innchtsters en vooral 
aan de FVV-voorzitster ter plaatse, 
Maartje Bouman 

G E N T - E E K L O (Arrond.) 

V V M G E S T A R T 

Zoals reeds eerder in enkele andere 
arrondissementen gebeurde, is nu 
ook in ons arrondissement Gent-Eek-
lo de Vereniging van Vlaamse Manda
tarissen (VVM) gestart, dit op dins
dag 14 december in Vlaams Huis Roe
land te Gent 
De belangstelling was alles behalve 
schitterend en hoopgevend' Slechts 
een kleine helft van alle verkozenen 
was aanwezig Weinig bemoedigend i 
Deze eerste kontaktavond bestemd 
voor alle raadsleden uit ons arrondis
sement was nochtans zeer interes
sant en dringend noodzakelijk voor 
de verdere koordinatie tussen alle 
mandatanssen 
Gemeenteraadslid Guido De Roo uit 
Gent werd als voorzitter aangeduid 
van het eerste arrond VVM-komitee 
HIJ zal tevens het arrondissement ver
tegenwoordigen in de nationale V V M -
raad 
De ovenge funkties worden op e k 
VVM-bestuursvergadenng definitief 
vastgelegd 

A B O N N E M E N T E N S L A G 
Het voorstel van ons arrondissement 
IS ieder bestuurslid maakt minstens 2 
nieuwe abonnementen op «WIJ», ie
der verkozen raadslid minstens 5 
Op dit ogenblik staan volgende afde
lingen aan de leiding in ons arrondisse
ment Gent (stad), Destelbergen-

Heusden, Evergem en Drongen Wie 
neemt vandaag nog zijn Vlaams-natio-
nale verantwoordelijkheid op ' 
Tevens dringt het arrondissementsbe-
stuur erop aan, dat ieder in zijn eigen 
afdeling zo vlug mogelijk de met her
nieuwde abonnees zou gaan bezoe
ken De afdelingssekretaris zou nor
maal de lijsten in zijn bezit moeten 
hebben Zoniet laat dit ons zo vlug 
mogelijk weten 

(Verantwoordelijke voor « WIJ «-abon
nementen Koen Van Meenen, Neder-
broekstraat 1, te Heusden Tel 
5 2 2 2 3 3 , of dinsdagavond op het 
arrond sekretariaat 

A R R O N D S E K R E T A R I A A T 
Open iedere dinsdag van 20 u 30 
tot 22 u 30 (voorlopig nog in Vlaams 
HUIS Roeland, Korte Kruisstraat 3 te 
Gent) Tel arrond sekretanaat 
237098 

L E D E N H E R N I E U W I N G 
Penningmeester Leon Lippens ver
zoekt de andere afdelingen de lidkaar-
ten voor 77 zo spoedig mogelijk af te 
halen op het arrond sekretariaat tel
kens op dinsdagavond vanaf 20 u 30 

AFREKENINGEN LIDKAARTEN 
Dit kan gebeuren iedere dinsdag op 
het arrond sekretanaat bij penning
meester Leon Lippens 
Laatste dag van afrekenen lidkaarten 
1977 dinsdag 25 januan 1977 

H O F S T A D E _ ^ _ _ 

S T I C H T I N G A F D E L I N G 
Te Hofstade (in groot-Aalst) had op 
13 december jl de stichtingsvergade
ring plaats van de vijfde nieuw-opge-
richte afdeling in het arr Aalst na de 
verkiezingen In aanwezigheid van arr 
sekretaris Dany Denayer werd vol
gend bestuur aangeduid William Van-
decauter (vz), Geert Meuleman 
(sekr ) . Pierre Van Liedekerke 
(prop J Gustaaf Redant ( o r g ) , Filip 
De Smet (penningm), Herwig De 
Bruyn en Hendnk Wijnendaele (le
den) 
W I J rekenen op deze nieuwe ploeg 
om van Hofstade een sterKe V U -
burcht te maken Veel sukses ' 

K R U I B E K E 

R O U W I N D E 5 C H E L D E K A N T 
Zelden werd zo algemeen gerouwd 
en medegeleefd met het leed dat 
ouders, famil ie en vrienden getroffen 
heeft bij het overl i jden en de begrafe
nis van ons jongste en veelbeloven
de bestuursl id Yolande Spildoren en 
haar ver loofde Mare D'Hondt van 
Bazel, beiden omgekomen in een 
smartel i jk verkeersongeval. 
De beide families, de buren, onze 
parlementairen, alle mandatarissen 
en bestuursleden uit de fusie-ge
meente Kruibeke, alle VU-leden die 
zich maar enigszins hadden kunnen 
vri jmaken, afvaardigingen van 
Groot-Temse en het arrondissemen
teel bestuur, van de studenten van 
de Leuvense KUL en de Gentse 
RUG met hun professoren en een 
massa mensen uit alle kringen, allen 
rouwden en treurden bij dit t ragisch 
afscheid. 

De mdrukwekkende plechtigheid m 
de parochiale kerk van Bazel, de 
zang van het plaatseli jk koor, de 
indrukwekkende stem van Simon 
Waltens, de woorden van t roost en 
hoop van E.H. pastoor, het eenvou
dig maar roerend afscheid van de 
Leuvense en Gentse studenten, de 
eindeloze offergang, het mooie 
doodsprent je met een diep ontroe
rend gedicht door H.D.G., de aangrij
pende l i jkreden door een profes
sor van het observator ium en kamer
lid Nelly Maes. Al les droeg er toe bij 
om te mogen schri jven, hoe in-treu
rig het ook was : het was een prinse
li jke begrafenis. Mogen zij, die al
leen achterbl i jven, hierin t roost vin
den. 

L O C H R I S T I - Z A F F E L A R E 
Z E V E N E K E N - B E E R V E L D E 

Op 16 december heeft in onze afde
ling een algemene vergadering plaats
gehad Bedoeling hiervan was een 
bestuur samen te stellen en de nieu
we funkties aan te duiden gezien de 
voorzitter tot op heden Guido Boone, 
verkozen werd tot gemeenteraalid 
Volgende uitslag kwam uit de bus 
voorzitter Lutgarde Vervaet-Block 
sekretans Vera de Sager-Van Lint, 
Penningmeester Raf Cosi jns, propa
ganda onder leiding van Mare Dumon 
en Guido Wille 

Verder werd een dagelijks bestuur 
samengesteld waann de voorzitter en 

het gemeenteraadslid zetelen, bijge
staan door 1 persoon per deelge
meente, nl Andre Baert voor Zaffela-
re Mare Lievens voor Beervelde, 
Albert Wispoel voor Zeveneken en 
Leon Braecke voor Lochristi 
Eveneens werden besproken leden-
vermeuwing en abonnementenslag 
Er werd tevens een optie genomen 
op het inrichten van diverse aktivitei-
ten met de bedoeling onze afdelings-
kas, leeg tot op de boden na de verkie
zingen, te spi jzen, een lentehespen-
feest en een toneelavond werden 
vooropgesteld Volgende vergadenng 
vindt plaats tussen 2 en 17 januan 
Datum zal later meegedeeld worden 

N I N O V E 

LEDENFEEST 
Het jaarlijks ledenfeest van VU-NIno-
ve zal doorgaan op zaterdag 29 janu
ari 1977 in de zaal Van Vaerenbergh 
te Outer Als spreker verwelkomen 
we senator Frans Van der Eist stich
ter en ere-voorzitter van de partij 
Hou deze datum vrij Nadere gege
vens volgen nog 

T W E E V L A A M S - N A T I O N A L I S 
T E N IN G E M E E N T E R A A D 
Voor de eerste maal in de geschiede
nis zetelen Vlaams-nationalisten in de 
gemeenteraad van Ninove, namelijk 
kamerlid Georgette De Kegel en An
dre Baro ZIJ zullen er zetelen in oppo-
•sitie evenals de tien verkozen CVP'-
ers De bestuursmeerderheid werd ge
vormd door 13 Centrum PVV'ers en 6 
BSP'ers 
Deze koalitie die een einde stelt aan 
18 jaar CVP-BSP-bestuur bracht heel 
wat beroering in stad en omliggende 
gefuzioneerde gemeenten Op de in-
stallatievergadenng van 1 december 
1976 wordt dan ook heel wat volk ver
wacht zodat deze gepland werd in de 
turnzaal van de stadsschool op de 
Oude Kaai 

Alle bestuursleden, oud-kandidaten 
en leden die zich kunnen vnj maken 
worden er verwacht De V U moet 
erbij zijn niet alleen in de raad, maar 
ook in de zaal 

S T . - L I E V E N S - H O U T E M 

S T I C H T I N G A F D E L I N G 
In aanwezigheid van arr voorzitter 
Bert De Cremer had op 17 decem
ber jl de stichting plaats van afdeling 
St -Lievens-Houtem Dit werd dan met
een de zesde nieuwe afdeling sinds 
de jongste gemeenteraadsverkiezin
gen in het arr Aalst 
Het bestuur is als volgt samenge
steld Herman Hermie (vz), Michel 
Sturtewagen (sek r ) , Andre Haelter-
man (penningm), Roland Roels, An
dre Hermie en Romain Coppens 
(prop) Michel Vaes (o rg ) , Cynel De 
Windt (dienstbet 1 Remi De Swaef en 
Herman Delclef (leden) 
Met deze stichting is de laatste « witte 
plek » op de kaart van het arrondisse
ment Aalst gevuld met een aktieve 
ploeg W I J wensen hen een suksesvol-
je werking i 

SCHOONAARDE 

Leden & abonnementenslag is begon
nen Iedereen neemt zijn verantwoor
delijkheid W I J willen in de ranglijst i 

W A A R S C H O O T 

G E M E E N T E R A A D 
Op donderdag 23 december '76 komt 
de gemeenteraad voor de laatste 
maal bijeen in zijn huidige samenstel
ling 
Onze fraktie zal vragen stellen, over 
de organizatie van de overbrenging 
der graven van de oude naar de nieu
we begraafplaats 
Het blijkt dat er bij de betrokkenen 
een aantal vragen onopgelost blijven, 
en het schepenkollege gewoontege
trouw allesbehalve klare wijn schenkt 

IN HET G IPS 
Ons bestuurslid en nieuw-gekozen ge
meenteraadslid Alain Vervaet die 
zuurstof ging opdoen in een ski-vakan-
tie in Oostennjk, is thuisgekomen met 
het linkerbeen in een gipsverband 
W e vernemen dat hij tijdens de aan-
stellingsvergadenng begin januan 7 7 
een eerste tussenkomst zal houden 
over de niet-toegankelijkheid van het 
gemeentehuis, onder het motto voor 
minder-validen, een lift nu i 

F L A N D R I A M E E T J E S L A N D 
In een rondschrijven werden alle 
Waarschootse Vlaams-nationalisten 
opgeroepen over te komen naar ons 
eigen ziekenfonds 
Via een aantal huisbezoeken stromen 
de nieuwe inschrijvingen toe De 
achterblijvers geven gauw een seintje 
aan Andnes Mathys, Notelaarstraat 7 

ni 
V r o e g e r A l g e m e e n S e k r e t a r i a a t V o l k s u n i e 
b r u i k b a a r a ls k a n t o o r r u i m t e o f w o o n h u i s 
V o l d e r s s t r a a t 71 1000 B r u s s e l 

O p p e r v l a k t e v a n het h o o f d g e b o u w 118 m^ 
O p p e r v l a k t e g r o n d en g e b o u w e n 2 a 28 ca 

B E K N O P T E B E S C H R I J V I N G 

— ke lde rve rd iep ing 1 woonp laa t s , ke lder cent ra le ve rwar 
ming, kelder , to i le t ten 

— ge l i j kv loers b r e d e g a n g m e t t rap, 2 ve rgaderza len , keu
ken , koer , tu in 

— ee rs te ve rd iep ing 2 g r o t e bureau 's , 2 kleine bureau 's 
— t w e e d e ve rd iep ing 2 g r o t e bureau 's , 1 klein bu reau 
— zo lde rve rd iep ing 2 m a n s a r d e k a m e r s , zo lder 

HET K O M F O R T 

W a t e r , gas , elektr ic i te i t , r io ler ing, cen t ra le v e r w a r m i n g 

V E R K E E R S W E G E N EN V E R K E E R S M I D D E L E N 

T r a m en a u t o b u s - n iet ve r v a n s ta t ion Brusse l -Zu id 

B E Z O E K : al le w e r k d a g e n t i jdens k a n t o o r u r e n na te lefoni 
s c h e a f sp raak o p 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0 me t G de Ba
cker , Ba rnkadenp le in 12, 1000 Brusse l 

V R I J : onmiddel l i j k 

NATIONALE LOTERIJ 
47ste tranche 

KERSTTRANCHE 

HET BILJET 500 fr 
HET TIENDE 55 fr 

Trekking op woensdag 29 december Ie Brussel 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens • bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels • knmerversieringen - wastafels 

en waskussens • kinderkleding 

SPORTART-IKELEN allerlei - turnkledij • ruiteriiitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol- en ijsschaatsen -

kampmgartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - auto e • go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en wiegjes burelen lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

MALDEGEM TGETROUWE» 

In het noordwesten van Oost-Vlaan-
deren ligt Maldegem (meer dan 
14600 inwoners) de gemeente waar 
mevrouw Courtmans, een onzer goe
de schrijfsters uit de vonge eeuw, leef
de en werkte 

Gabnel de Lille, uit een vooraan
staand Maldegems geslacht gespro
ten, heeft voor de Vlaamse Toensti-
sche Biblioteek de brochure met 
bovenstaande titel, nr 206 in de 
reeks, geschreven 

Het k ostte de auteur moeite om in 
zo'n geringe omvang geschiedenis en 
beschnjving van zjn gemeente samen 
te ballen De toenst is dan ook goed 
gediend door deze brochure, want 
behalve de geschiedenis — en daar 
staan nogal wat feiten, met altijd treun-
ge, in geboekt — brengt de auteur 

ons naar de hoofdkerk, een der oud
ste van Vlaanderen, de kerken van de 
gehuchten Kleit en Donk, het kasteel 
Sint-Anna en het Kasteeltje Malde
gem IS een torenstad Het werk be
sluit met biografische nota's over de 
meest vooraanstaande personen, die 
hier geboren werden, er werkten of 
stierven 

Losse nummers van de Vlaamse Toe
ristische Bilbioteek zijn, zolang de 
voorraad strekt, te koop in al de VTB-
boekhandels tegen 30 fr per exem
plaar (32 fr als over de post moet wor
den toegezonden) Men kan daar ook 
insctirijven op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende nummers 
tegen slechts 300 fr, verzendingskos
ten inbegrepen Zulk abonnement kan 
op ieder ogenblik ingaan 
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IN MEMORIAM 
RICHARD JOSEPH 
Zaterdag 11 december werd in 
de dekanale kerk een dienst op
gedragen ter nagedachtenis van 
onze ere-voorzitter Richard Jo
seph die op 2 dec. te Benidorm 
(Spanje) plotseling overleed De 
dienst werd bi jgewoond door 
een zeer groot aantal vrienden 
van de overledene 
Op zondag 12 december werd 
het stoffel i jk overschot aan de 
aarde toevertrouwd in aanwezig
heid van familieleden en goede 
vrienden. 
De afscheidsrede werd ge
houden door de afdelingsvoorzit
ter Cyr Bultynck, die o a volgen
de woorden sprak «Nauweli jks 
waren de kil le kerkers en Belgi
sche koncentratiekampen ge
sloten, of daar stond U opnieuw 
klaar en paraat voor de dienende 
daad ' Met moed en vertrouwen 
hebt U opnieuw de leiding van 
talri jke Vlaamse verenigingen op 
U genomen. Jarenlang hebt U in 
voorbeeldige toewijding en 
trouw de VU-afdeling Diksmuide 
ge le id , rusteloos en vol ernst 
hebt U het beste en schoonste 

van jezelf geschonken, teneinde 
de afdeling tot een bruisende 
burcht van Vlaams-nationalisme 
op te tillen. Af en toe hadden we 
wel eens financiële zorgen, doch 
die werden door Uw toedoen en 
vooral door uw persoonlijke m-
zef rustig opzij geschoven Vlaan
deren en dan vooral de Vlaams-
nationale parti j is U veel, heel 
veel dank verschuldigd ». 

WEST-VLAANDEREN 

Feestzaal«JAGEBSHOF > 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St-Andr ies 
Tef-e50/31 3Z10 en 31.34.06 

ALVERINGEM 

BESTUURSNIEUWS 
Tijdens de jongste vergadenng vs^erd 
vastgelegd dat ons afdelingsfeest dit 
jaar doorgaat op 12 februan 1977 
Onze ledenslag is nu vertrokken, of
schoon de kaarten ons laattijdig be
reikten Anderzijds werden reeds ne
gen nieuwe leden geworven door Gui-
do Bruneel en Edward Dezwarte 
Iedereen aan het werk om een flinke 
sprong naar voren te maken 

BLANKENBERGE 

TURNLESSEN - VVVG 
De plaatselijke afdeling van het 
Vlaams Verbond voor Gepensioneer
den heeft het initatief genomen turn-
lessen in te nchten voor personen 
van de Derde Leeftijd Deze lessen 
zullen gegeven worden in de Studio-
zaal van het Rijkssportcentrum ter 
Boudewijnlaan en zulks elke dinsdag 
vanaf 4 januan e k van 14u 30 tot 
15 u 30 Het IS aangewezen zich van 
een aangepaste sportkledij te voor
zien Er 18 mogelijkheid tot het nemen 
van een stortbad na de oefeningen 
Deze lessen zijn volkomen gratis en 
kunnen/) i jgewoond worden door alle 
personen van de Derde Leeftijd De 
belangstellenden dienen zich echter 
vóór 1 januan te laten inschnjven bij de 
voorzitter Frans Pulinckx, 2 Astnd-
laan -Bus II, tel 41 38 65. De lessen wor
den gegeven door een licentiate in de 
L c h Opvoeding 

F I L M V O O R D R A C H T - IJZERBE
D E V A A R T 
Op donderdag 23 december om 20 u 
heeft er in het Stedelijk Kleinkunsttea-
ter in het Casino een filmvoordracht 
plaats door Pieter De Wit onder het 
motto «Aan de Kleine Rivier» Deel I 
Aan de Kleine Rivier (kleurenfilm) -
deel II IJzerbedevaart 1976 Deze 
voordracht wordt ingencht door de 
plaatselijke afdeling van de VTB-VAB 
Prijzen 30, 25 20, 15 - en 10 fr 
W I J zetten al onze lezers aan deze 
zeer belangnjke voordracht bij te 
wonen 

D I K S M U I D E - B E E R S T 

O V E R L I J D E N 
Te laat vernamen wij dat op 26 okto
ber ons jarenlange lid Marcel Ameel 
overleden is op nauwelijks 57-jarige 
leeftijd Marcel was een gewezen 
Oostfronter Met zijn echtgenote en 
kinderen rouwen wij om het verlies 
van een trouwe kameraad 

D R A N O U T E R 

« Z W A F F E R » S T A R T 
O P K E R S T D A G 
« Zwaffer •• is een kersverse volksmu-
ziekgroep die zich in luisterkroeg « De 

Zon» te Dranouter voorstelt op de 
avond van Kerstmis 25 december 
Kersvers is de groep, maar elk lid van 
het nieuwe tno heeft al zijn volksmu-
zieksporen verdiend Ron Cottam, 
Knstien Dehollander en Alfred den 
Ouden, drie mensen die al geruime 
tijd meedraaien in het volksmuziekwe-

reldje en na verschillende omdwa-
lingen besloten hebben hun krachten 
te bundelen tot een groep die een nog
al nieuwe visie heeft over de volksmu
ziek 
De muziek die zij spelen is gevarieerd, 
van zeer traditioneel gespeelde balla
des tot tamelijk progressief gespeel
de dansen Dit laatste houdt dan in 
dat ZIJ er met voor terugdeinzen om 
naast hun rustige akoestische muziek 
ook volledig elektrisch te spelen wat 
teoretisch misschien vreemd klinkt 
maar op scene heel tof tot zijn recht 
komt 
Het repertoire bestaat voor het groot
ste deel uit liederen en dansen uit 
Vlaanderen en Nederland met de 
nadruk op de muziek uit Frans-Vlaan
deren (waarbij het onlangs heruitgege
ven liederenboek van de Coussema-
ker zeer dankbaar gebruikt wordt) 
Een enorme afwisseling in het pro
gram is de inbreng van verschillende 
Engelse en Ierse liederen en dansen 
en dit dan door Ron die langs die kan
ten geboren werd 
De bezetting is als volgt Ron Cot
tam elektrische en twaalfsnange gi
taar mandoline, viool en voetbas, 
Knstien Dehollander viool, hobo en 
bombarde, Alfred den Ouden trek
zak, gitaar, hakkebord pijpzak en 
bombarde De zang wordt verzorgd 
door alle drie 
Wie dit allemaal wil horen en beleven 
kan dus terecht op zaterdag 25 de
cember in folkklub « De Zon » in Dra
nouter, vanaf 20 u 30 Leden komen 
gratis, anderen betalen een kleine bij
drage (60 f r ) 

H O O G L E D E 

AFDELINGSNIEUWS 
Blijde geboorte van Adelheid als vier
de parel aan de kroon van onze leden 
Trees en Willem Boussier i Harte
lijkste gelukwensen 

* 
De afdeling neemt met dank afscheid 
van onze voorzitter die na zijn huwe
lijk naar Kortnjk verhuisd is, we wen
sen hem verder sukses in de politiek 
van zijn nieuwe woonplaats 

* 
Langs deze weg vragen we alle aan
gesloten leden om nieuwe leden aan 
te werven of adressen door te spelen 
aan sekretanaat Kasteelstraat 41, tel 
051/207452 
Vragen vooral een inspanning te 
doen nieuwe abonnees te werven 
Voor ons weekblad « Wij -

* 
Afdeling - Hooglede Gits wenst alle 
aangeslotenen sfeervolle kerstdagen 
- VoorsjDoedig, gelukkig 1977 

IZEGEM 

FINANCIËLE TOESTAND 
Het VU-bestuur stelt er prijs op allen 

nogmaals van harte te danken die 
ons kiesfonds gespijsd hebben De 
financiële steun was spontaan en 
kwam van zeer velen Toch staat ons 
bestuur voor een financieel probleem 
Een kiesstrijd kost immers veel geld 
Laten we het maar ronduit bekennen 
er IS een «gat» in de kas ' Bij wie al 
steunde durven en willen wij met nog
maals aankloppen Maar mogen wij 
rekenen op wie wellicht nog geen 
gelegenheid had om onze kas te hel
pen ' Of op wie zich misschien op
nieuw een financiële opoffenng wil 
getroosten ' En vergeet met dat ook 
kleine bedragen welkom zijn Wie kan, 
storte een bedrag op rekening 465-
0134301-85 van VU-lzegem, met de 
vermelding «kiesfonds» 
Men kan ook het bedrag overmaken 
aan afdelingsvoorzitter Jons Verbe-
ke Krekelstraat 33 of aan penning
meester Pierre Decoene, Sint-Jons-
straat 37 of aan een ander bestuurs
lid 

LEDEN- EN 
ABONNEMENTENWERVING 
Maak de V U nog sterker Word lid 
(120 fr per jaar) indien U dat nog niet 
was U kan daarvoor terecht bij een 
bestuurslid 
Help ook ons VU-weekblad «Wi j» 
voorui t Het is het enige persorgaan 
waarover de V U beschikt Wat kan U 
d o e n ' Ga na in Uw omgeving wie 
ook nog abonnee kan worden 
(slechts 500 fr per jaar) Spreek die 
persoon zelf aan of geef naam en 
adres door aan Enk Vandewalle, H 
Dunantstraat 11 (tel 302670) 

KORTRIJK ( S T A D ) 

KERSTFEEST 
De Vrouwenafdeling van de Volks
unie Kortrijk Stad hield op zaterdag 
12-12-76 haar jaarlijks traditioneel 
Kerstfeest voor de kinderen onder de 
12 jaar Ook dit jaar waren 60 kinde
ren van de partij 
Een goochelaar toonde zijn kunsten 
en nadien kreeg iedereen een gepast 
geschenk van de Kerstman 

V U J O 

Op 1 januan start ook voor de V U J O 
een nieuw werkjaar Alle jongeren die 
mee wensen te werken kunnen zich 
wenden tot R Declerck, Harelbeek-
straat 15, 8550 Zwevegem, tel 
756399 
L E D E N EN A B O N N E M E N T E N 
Stort zo vlug mogelijk uw lidgeld voor 
1977 op rek nr 460-0288901-75 van 
de Volksunie Kortnjk 
Neem ook een abonnement op het 
weekblad WIJ van de Volksunie Alle 
informatie bij W Maes, 't Hoge 108 E, 
Kortrijk, tel 21 71 22 

L E F F I N G E - S P E R M A L I E 

O V E R L I J D E N 
Ons bereikte het treurig nieuws van 
het overlijden van ons lid Julia Veree-
cke-Vanovertserghe, moeder van 
mevr Laleman-Vereecke Onze innige 
deelneming aan de familie 

B E S T U U R 
Tijdens de laatste bestuursvergade
ring werd een nieuwe voorzitter geko
zen, na het ontslag van Louis Vanees
sen Dnes Vanhercke Het speciaal 
dienstbetoon staat voortaan onder de 
zorgen van Irene Vaneessen-Blont-
rock en Jan Defurne Wij wensen 
hun veel ijver en sukses 

M I D D E L K E R K E 

LIEF EN LEED 
Ons lid Ingrid Vandenberghe dochter 
van onze kandidaat bij de jongste ver
kiezingen, IS in het huwelijk getreden 
en verlaat onze gemeente en gaat te 
Torhout wonen Proficiat Ingrid en goe
de vaart 
Anderzijds werd de familie Vanden
berghe getroffen door het ove/lijden 
van Jean, broer van Georges Een 
echte Middelkerkenaar is voor goed 
heengegaan Innige deelneming 

M O O R S L E D E - D A D I Z E L E 

W E L K O M 
Op kerstavond, 24 december 1976, 
verwacht de VU-afdeling ieder lid en 
iedere simpatizant op hun T-dansant 
om 20 u in zaal D'Hoeve te Dadizele 
Toegangskaarten aan 60 fr (voorver
koop aan 50 f r ) te verkrijgen bij alle 
bestuursleden 

N I E U W K E R K E 

V V V - W A N D E L I N G 
Zondag 26 december om 14 u 30 
gaat de eerstkomende geleide wande
ling door V V V Westvlaamse Bergen 
telkens ingencht op de vierde zondag 
van de maand, door te Nieuwkerke 
Het vertrek is zoals steeds om 
14 u 30 stipt De wandelaars komen 
samen op de Markt te Nieuwkerke 
waar ze vertrekken aan het fraaie 
gemeentehuis De wandelleider zorgt 
ervoor dat trajekt en omstandigheden 
aangepast worden aan het weer Het 
is hoe dan ook aangeraden stevig 
schoeisel mee te brengen 

O O S T D U I N K E R K E ^ ^ 

R O U W 
Het VU-bestuur, en leden, diep getrof
fen door het plotse overlijden van de 
heer Houjjelyne Fernand (kandidaat 
VU-lijst 10 oktober), bieden zijn echt
genote Annie Vanoverbeke, zoontje 
Steve, en haar achtbare familie, de 
betuiging van hun innige deelneming 
aan 

A B O N N E M E N T E N S L A G « W I J » 
Het gaat een zware karwei worden, 
als kleine afdeling, om onze propagan
dist in de tOF)-20 te houden Het 
bestuursteam Boucquez M , Goderis 
A Vandenberghe F o l v onze pen
ningmeester gaan in de komende 
weken alle VU-leden bezoeken Het 
slagwoord luidt VU-leden = WlJ-le-
zen Onze jonge sekretans reist met 
de «WIJ» in de hand, door het ganse 
land HIJ mocht drie nieuwe abonnees 
noteren nl te Roesbrugge Buggen-
hout en in Nijmegen (Nederland) Je 
hoort nog wel van ons 

V U J O - N I E U W S 
Het vormen van een VUJO-kem is 
een « must» geworden Tijdens de e k 
bestuursvergadenng zal 
door de sekretans, en VUJO-ver-
tegenwoordiger aan alle bestuursle
den een werkschnftje overhandigd 
worden, waann o a het gemeentelijk 
jeugdbeleid kritisch wordt doorgelicht 
plus een aantal elementen en ideeën 
vervat zijn om een degelijke VUJO-
werking uit te bouwen Tevens wordt 
gedacht aan de arr VUJO-raad nieu
we impulsen te geven door het innch-
ten van een «stimulans-weekend» 

G E B O O R T E 
Het VU-bestuur, en leden feliciteren 
hartelijk Freddy en Hilde Ramman, als
ook hun familieleden bij de blijde 
geboorte van hun tweede dochtertje, 
en wensen de kleine Lotte een flinke 
gezondheid en een gelukkige toe
komst toe 

O.V.D. (arr.) 

DE SLAG VOOR «WIJ» 
Alle afdelingen ontvingen een streef
cijfer waardoor ons arrondissement 
naar de 900 abonnees moet opruk
ken dat IS 25 % meer dan vorig jaar 
Zoals de ledenslag suksesrijk gewon
nen werd moet de slag voor ons blad 
ook lukken i W e moeten aan het 
werk I 

OOSTENDE 

SCHITTEREND BAL 
Nog nooit kende te Oostende een 
Volksuniebal dergelijk sukses als vori
ge zaterdag i W e danken al degenen 
die zich ervoor ingespannen hebben 
ofschoon de nieuwelingen in ons be
stuur, R Vandromme en W Cleen-
werck toch een aparte pluim verdie
nen De tombola en het bal samen 
kwamen bijna toe om de overblijven
de verkiezmgsschuld te delgen Oef 
en dank aan allen, ook de vrienden 
van de buurafdelingen 

O O S T E N D E - M A R I E K E R K E 

BESTUUR 
Mevrouw Defour verliet ons met be
stemming Antwerpen In haar vervan
ging werd Edmond Roose verkozen, 
kandidaat op onze iijst namens de 
landbouwers Aanvullend werd ook 
Ronny Braat in ons bestuur opgeno
men eerlang komt h j op de « nieuwe 
Koers» wonen Aan beiden van harte 
welkom 

WESTENDE 

LEDENSLAG 
Nu de kaarten toegekomen zijn roe
pen we alle leden op om onze vnen-
den goed te ontvangen de lidkaarten 
moeten op 20 januari afgerekend zijn 
Onze afdeling wist reeds tien nieuwe 
VU-leden in te schrijven 

WESTOUTER 

KERSTZANGAVOND 
Het Sint-Elooiskoor van Westouter no
digt uit voor een fijne kerstzangavond 
op woensdag 29 december a s om 
19 u 30 in de Sint-Elooiskerk 
Sinds weken wordt door het Sint-
Elooiskoor aan deze avond gewerkt 
Onder leiding van koorleider Wilfned 
Barbry zingt het koor bekende en min
der bekende kerstliederen Een kwar
tet goede muzikanten staat in voor de 
ondersteuning en brengt eigen kerst-
muziek Flor Barbry aan het orgel, 
Johan Arnout altviool. Jozef Arnout 
blokfluit en Frank Verdru, dwarsfluit 
Antoon Pattyn zingt enkele sololiede-
ren 

Ten slotte knjgt de ganse kerk de 
kans om samen onder leiding van de 
koorleider onze oude kerstliederen te 
zingen, waarvoor tekstbladeren ter be
schikking liggen Een kleine bijdrage in 
de kosten wordt gevraagd (40 f r ) 

EEN 

UNIEKE 

HEUVELLANDSE 

SCHOOLATLAS 

In 1970 verscheen de Heuvellandse 
Schoolatlas, een unieke atlas voor de 
lagere scholen van het Heuvelland Hij 
werd opgemaakt door een ploeg leer
krachten binnen de werkgroep onder
wijs 

'In de schoolatlas staan kaarten over 
het relief (Heuvelland, België, Europa], 
over het water (Heuvelland, België), 
over de bestuurlijke indeling (Heuvel
land, West-Vlaanderen België Euro
pa), over landbouw (Heuvelland, 
West-Vlaanderen), over werkgelegen
heid (Westhoek, België), over toeris
me (Heuvelland, West-Vlaanderen), 
over bevolkingsontwikkeling (West-
Vlaanderen, België), over de ganse 
problematiek van de Westhoek in ver
houding tot de rest van de provincie 
Deze schoolatlas is afgestemd op het 
vijfde en zesde leerjaar, maar kan ook 
In de tweede graad diensten bewij
zen Bijna alle scholen uit Heuvelland 
gebruiken hem zeer goed in de klas
sen Ook buiten het Heuvelland is hij 
in gebruik bij enkele scholen in het 
arrondissement leper Om zijn grote 
pedagogische waarde wordt hij ook 
in de Torhoutse normaalschool ge
bruikt 

Van deze atlas verscheen zopas de 
tweede herwerkte druk Het spreekt 
vanzelf dat bij deze herwerking in de 
eerste plaats de kaartjes rond de 
bestuurlijke indeling vernieuwd wer
den Zo komt er een nieuw kaartje 
met de gemeentegrenzen binnen het 
Heuvelland, met de nieuwe gemeen
ten binnen het arrondissement leper 
en de provincie West-Vlaanderen De 
tweede druk kost 50 frank Voor 
schoolbestellmgen van meer dan 10 
exemplaren is er een korting voorzien 
van 20 % (40 fr scholen uit het 
Heuvelland genieten echter 40 % kor
ting (30 frank) 

Bestellingen gebeuren door over
schrijving van het bedrag op rekening 
000-0017365-02 van Opbouwwerk 
Heuvelland Vermeld duidelijk aantal, 
adres en bij schoolbestelling de naam 
van de school Wie de boekjes met 
afhaalt in het Streekhuis te Kemmel 
voegt de portkosten bij het bedrag 
(10 fr -I- 10 fr per 4 exemplaren) 
Heuvellandse Werkgroep Onderwijs, 
Streekhuis Malegijs 8948 Kemmel 
tel 057/444710 
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— Kans voor tewerkstelling bestaat 
voor Vlamingen in een officieel Neder
lands pedagogisch onderzoekscen
trum. 
Alleen uiterst bekwame elementen 
• met ruime en gevarieerde onderwijs
ervaring komen in aanmerking. 
Universitaire vorming strekt tot aanbe
veling maar wordt waarschijnlijk niet 
vereist. 
Verdere inlichtingen bij oud-senator 
M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee. Antecedenten en 
motivatie schriftelijk mededelen. 

N149 

— Jonge vrouw — diploma hostess-
receptioniste zoekt passende betrek
king. Schrijven of telefoneren W. JO-
RISSEN, senator, Loulsastraat 31, 
2800 MECHELEN, tel. 015/41.35.96. 

R150 

— Wie helpt werk vinden voor 23-jari-
ge jongeman, A2 elektronika-elektrici-
te i t? 
Inlichtingen aan: prov. raadslid Staf 
Kiesekoms, Muilemstraat 314, 1770 
Liedekerke, tel. 053/66.65.84. 

N151 

ZOEKEN PASSENDE JOB 
— 20-jarige jongedame, diploma eko-
nomische humaniora, met kennis van 
daktylografie en vertrouwd met boek
houden. 

— Jongeman met handelsopleidir.g. 

— 57-jarige produktieleider-perso-
neelschef zoekt nieuwe betrekking; 
na 5 jaar kunst en ambachten oplei
ding genoten in sisteemontwikkeling 
(Stanwick), produktie en budgetkon-
trole met talrijke studiereizen in Euro
pa en Amerika aangaande produktie-
problemen. 

Voor verdere inl ichtingen : Volksver
tegenwoordiger Dr. J. Valkeniers, Ni-
noofsesteenweg 11,1750 Schepdaal. 
Tel. 02/569.16.04. N-146 

Zoekt een betrekking: jonge man 23 
jaar, legerdienst volbracht houder v 
diploma drukker A3 en diploma foto
grafie en patronaat. Zich wenden tot 
senator Pieter Leys, Manitobalaan, 5 
8200 BRUGGE. Tel. 050.51.55.20. 

N-148 

Zoeken passer de betrekking : 
Jonge dame, diploma ortopedagogie, 
liefst in gehandicaptenzorg, observa
tiecentrum voor moeilijke kinderen of 
PMS-centrum. — Dr. in de rechten, 
oud-assistent (30 jaar). — Jonge da
me (19 jr.) diploma lager middelbaar. 

— Jonge dame, lic. in de rechten 
(23 j.). — Dr. in de scheikunde (24 j.). 
— Sekretaresse met kennis van Duits 
en Engels (26 jr.). — Regentes Frans, 
Engels, geschiedenis (24 jr.). — Re
gentes handelswetenschappen 
(26 jr.). — Dame, hulp in winkel (50 jr.) 
Schrijven of telefoneren Wim Joris-
sen, Loulsastraat 31, 2800 Mechelen -
Tel.: 015/41.35.96. N-139 

Plaatsaanvraag 
Er wordt een betrekking gezocht 
voor : 

— Jongeman diploma A 6 / A 2 boek
houden. 

— Jongeman A6 /A1 boekhouden. 

— Jongeman A l boekhouden-bank
wezen. 

— Juffrouw laborante. 

Kontakt op .„men met prov. raadslid 
vyjles Henderickx, Papegem 9/2, 9262 
Vlierzele. Tel. 053/70.07.30. N-147 

GROOT-GENT 
25-jarig technicien electriciteit en elec-
tronica, specialiteit: Textielmachines; 
zoekt passende betrekking. 
Zich wenden: senator Oswald V A N 
OOTEGHEM, Rode Kruisstraat 7 -
9219 GENTBRUGGE - tel. 0 9 1 / 
30.72.87. N-152 

Jongeman, 17 jaar, zoekt werk als 
bediende, liefst in Vlaams-Bra-
bant. Lager techn. middelbaar, ge
tuigschrift elektriciteit, 1 jaar hoger 
Chimie, tweetalig, notities van En
gels. Graag een antwoord redak-
t ie« WIJ .,02/219.49.30. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelltundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeel<j 

02/734.06.43" 
Na 18 u. 425.46.42 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel.: 02/268.14.02 

DE OUDE KRING 
Cafè-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburq 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren. 

Em. Jacqmainlaan 144-146,1000 Brus
sel 
POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat). 
1700 Asse. 

ELECTRA-BREE p.v.b.a. 
Electro - Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.11.88-46.24.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.17.42-44.17.43 
MIELE-AEG-LINDE 

P.V.8.A. Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 - 2921 Nieuwenrode 

TeL:015/71.12.40 

AL-AL keukeninrichtingen. 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel. 016/23.47.94 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN -PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
steenhouwers vest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

TeL: 054/33.37.56 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33.2000 Antwerpen 
031-37.45.72] 

ZALU 
BLUZUN 

BU DE NMKN 
GESPAARD TE HEBBEN 

•••e 

KREDIETAoNUVERHErD 
W a t e r l o o l a a n 16 • 1000 Brussel - t e l . 0 2 / 5 1 3 . 6 2 . 8 0 . 

1.200 adviseurs in gans België • 
Raadpleeg de gouden telefoongids. 
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SOCWIM L€l/^n 

DE GENEESHEREN 
De medische wereld komt regelmatig in 
het nieuws. Haast zonder onderbreking 
brengen de kranten ons berichten om
trent nieuwe ontdekkingen of opmerkelij
ke vorderingen in het wetenschappelijk 
onderzoek. De ene ziekte na de andere 
wordt door de geneeskundige wereld 
bedwongen. Al deze gewonnen veld
slagen in de lange oorlog tegen de ziekte 
zijn als zovele roemrijke bladzijden in de 
geschiedenis van de geneeskunde en de 
chirurgie. 

De medische wereld komt de jongste 
jaren ook op een andere wijze in het 
nieuws. En dat zijn dan meestal geen 
roemrijke bladzijden, maar eerder betreu
renswaardige bedrijven in een reeds ver
schillende jaren durend drama. Bedoeld is 
de aktie van de geneesheren om hogere 
erelonen te mogen aanrekenen. Die aktie 
wordt door sommige woordvoerders van 
huisartsen en specialisten evenwel niet 
altijd op de goede manier gevoerd, wat 
voor gevolg heeft dat de reputatie van 
deze beroepsgroep er meestal nog een 
stuk slechter door wordt dan ze, terecht 
of ten onrechte, reeds is. De close-ups 
van deze film zijn ook niet altijd van dezelf
de kwaliteit, noch getuigen ze van dezelf
de goede smaak: Men treft er de dood-
ernstig-kijkende dr. Wynen aan, maar, 

men vindt er ook de foto van een genees
heer die zijn bloot achterwerk aan de 
persfotografen toont I 

Om onze lezers in staat te stellen de aan 
gang zijnde diskussie met meer kennis 
van zaken te volgen, brengen we hierna 
enkele statistische bazisgegevens over 
omvang en inkomen van het medisch 
korps. 

Aantal 
Wat betreft het aantal in België werkende 
geneesheren (huisartsen en specialisten 
samen), ziet de toestand er als volgt uit : 

Per 
Jaar Aantal lo.OOO 

inw. 

1960 11.380 12,5 
1970 14.991 15,5 
1971 14.887 
1972 15.888 -
1973 16.476 -
1974 17.272 
1975 17.983 17,6 
1980(1) 23.160 23,4 

(1) De gegevens voor 1980 zijn berekend 
door D. Deliège (Belgisch Tijdschrift voor 
Sociale Zekerheid, 1974, biz. 508). 

^ \ ^ a K .;s«-^UÏ4i.\N^^ï^vv, 

«De medische dichtheid is in België een 
van de hoogste van Europa» (Verslag 
Petit, bIz. 367). Dat blijkt duidelijk uit vol
gende cijfers per 10.000 inw. (Gegevens 
uit « Europolitique » nr. 210 van 22-02-75). 

Land 1971 
België . . . . . , . . . . . . . _ . . , . 17,1 
Nederland - ^ ^ ^ ^ ï l ^ " ^ ^ - - - 14,2 
Frankrijk .. .r : 12,9 
Luxemburg 11,7 
W.-Duitsland 20,4 
Gr.-Brittannië 10,2 
Ierland 10,1 
Denemarken 14,1 

De cijfers voor België zeggen weinig, 
indien men niet eveneens de gegevens 
per provincie onder ogen neemt, want de 
verschillen zijn opmerkelijk. Bekeken per 
provincie zien de cijfers (per 10.000 inwo
ners) er inderdaad onevenwichtig uit: 

Provincie 1/1/60 1/1/75 
Antwerpen 10,2 13,4 
Brabant 18,8 26,4 
W.-Vlaanderen 8,6 13,7 
O.-Vlaanderen 10,1 14,6 
Henegouwen 11,5 15,8 
Luik 15,7 21,8 
Limburg 6,2 9,3 
Luxemburg 8,5 12,5 
Namen 13,4 18,8 

HetRijk 12,5 17,6 

Indien men de provincies groepeert naar 
de taaistreken, valt onmiddellijk de wan
verhouding ten voordele van Brussel-
Hoofdstad op. (Eveneens per 10.000 inwo
ners). 

Streek 1/1/65 1/1/75 
Vlaanderen 10,8 14,0 
Wallonië 14,7 18,4 
Brussel-Hoofdstad. 30,4 34,4 

Een laatste cijfer nog in verband met de 
verhouding huisartsen/specialisten: In 
1968 waren 40,7 % van het totaal aantal 
geneesheren onder te brengen in de kate-
gorie «specialisten»; in 1974 was dit 
reeds 44,8 % geworden. 

Inkomen 
Uit het verslag Petit ontlenen we enkele 
gegevens i.v.m. het gemiddeld inkomen 
van onze geneesheren. Omwille van de 
objektiviteit moeten we deze cijfers ech
ter laten voorafgaan door drie opmer
kingen : 

1. In deze cijfers zitten de erelonen van 
zowel huisartsen, specialisten als tand
artsen. 

r n 
SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN IX/22 

O 

o 

OPZEG VAN PACHT VOOR 
NIET-AGRARISCHE DOELEINDEN 

Sinds de pachtwet van 4 november 1969 geniet de pach
ter van een belangrijke bescherming: in algemene regel 
gelden de door hem afgesloten pachtovereenkomsten 
voor negen jaar. Kopers van een verpacht stuk grond tre
den volledig in de rechten en de plichten van de vorige ver
pachter Van deze regel kan niet afgeweken worden, zelfs 
niet door het opnemen van een andersluidende bepaling 
in de koopovereenkomst 
Hoe kan een eigenaar nu zijn goed vrijkrijgen voor niet-
agrarische doeleinden ? 

1. Bouwgrond 

Art 6 van voornoemde wet van 4 november 1969 voor
ziet een afwijking van de algemene 9 jaar-regel ten voor
dele van eigenaars van gronden die als bouwgrond moe
ten beschouwd worden. Daartoe dient evenwel voldaan 
te zijn aan een voorwaarde. 
a) In de oorspronkelijke pachtovereenkomst staat ver
meld dat het verpachte perceel bouwgrond is. Dit ken
merk van bouwgrond moet het betrokken perceel werke
lijk hebben op het ogenblik dat de overeenkomst gesloten 
werd. In dit geval mag de verpachter de pacht opzeggen 
op eender welk ogenblik, mits Inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maand. 
b) In de oorspronkelijke pachtovereenkomst staat niets 
vermeld over het karakter van bouwgrond, hetzij omdat 
zulks niet het geval was, hetzij omdat men deze vermel
ding gewoon niet in de overeenkomst heeft opgenomen. 
In dit geval kan de verpachter, vanaf het ogenblik dat het 

perceel werkelijk als bouwgrond mag beschouwd worden 
en ten laatste drie maand vóór het einde van de aan gang 
zijnde periode van negen jaar, aan de pachter melding 
doen van het gewijzigd karakter van het perceel. Tijdens 
de volgende periode van negen jaar kan de verpachter 
dan op om het even welk ogenblik de pacht opzeggen, 
mits Inachtneming van de opzegtermijn van drie maand. 
c) In de oorspronkelijke overeenkomst staat niets ver
meld en het perceel had voordien of verkrijgt nadien het 
karakter van bouwgrond. In dit geval kan de pacht opge
zegd worden met Inachtneming van de opzegtermijn van 
drie maand, doch slechts op het einde van de aan gang 
zijnde periode van negen jaar. (In feite Is c. een variante 
van b.). 

2. Andere reden 

Art. 7 van de hoger geciteerde wet voorziet, behalve de 
gevallen van onenigheid tussen pachter en verpachter, 
slechts één niet-agrarlsche reden op grond waarvan de 
verpachter, op het einde van de aan gang zijnde pachtpe-
riode van negen jaar, de pacht kan opzeggen: « De aan
wending voor gezinsdoeleinden en ontspanning van een 
aaneengesloten perceel, dat echter niet groter mag zijn 
dan 20 a of groter dan 1 /20 van de opp. van het verpach
te goed Indien dit gedeelte 20 a overtreft». 

3. Onderlinge overeenkomst 

De pachtovereenkomst kan ook beëindigd worden door 
een onderlinge overeenkomst tussen pachter en verpach
ter, vastgesteld door autentleke akte of bij een verklaring 
voor de Vrederechter afgelegd op diens ondervraging. 

Cw. 

WIJ to 
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2. Elke kritiek op deze bedragen moet 
rekening houden met de lange studie
duur, het hoog aantal uren prestaties 
per week, de verantwoordelijkheid, de 
personeelskosten, de verplaatsings
kosten, de kosten van de medische 
apparatuur, enz. 

3. Er worden in de privé-sektor wedden 
betaald die met die van bv. huisartsen 
vergelijkbaar zijn, maar waarvan de 
werkomstandigheden zeker niet verge
lijkbaar zijn. 

Jaar Inkomen per arts 
1967 1.101.064 
1970 1.468.983 
1972 1.671.849 
1973 1.926.940 
1974 2.044.339 

Wij behoren niet tot diegenen die zich 
blindstaren op de naakte getallen en daar
bij geen rekening houden met de minder 
prettige elementen van het vraagstuk. Op 
één zaak moeten de geneesheren even
wel acht slaan: Als hun woordvoerders 
de indruk geven voor niets anders aan
dacht te hebben dan voor de financiële 
aspekten van het beroep, dan hoeft het 
niemand te verwonderen dat ook de 
« man in de straat» voor geen enkel ander 
aspekt van het beroep enig oog heeft! 

Willy Cobbaut 

BEVOLKING 
EN GEZIN 
Vanwege de uitgever ontvingen we het jong
ste nummer van « Bevolking en gezin ••, met het 
vriendelijk verzoek dit tijdschrift aan onze 
lezers voor te stellen. Verzoek waaraan wij 
hiermee graag gevolg geven. 
«Bevolking en gezin» Is een viermaandelijks 
verschijnende publlkatle en wordt gezamenlijk 
uitgegeven door het Centrum voor Bevolkings-
en Gezinsstudlèn (CBGS) te Brussel en het 
Nederiands Interuniversitair Demografisch Insti
tuut (NIDI) te Voorburg. Het CBGS hangt af 
van het Ministerie van Volksgezondheid en 
van het Gezin. 
In de redaktlekommissie zetelen bekende na
men : Prof. dr. R. Cliquet dr. G. Dooghe, dr. H. 
Moors en dr. D Van de Kaa De redaktleraad 
Is eveneens gestoffeerd met een indrukwek
kende reeks professoren, doctors en docto
randi. Het wetenschappelijk peil van de uitgave 
Is alleszins veilig gesteld I 
Wat biedt « Bevolking en gezin » zijn abonnen-
ten voor hun jaarlijks leesgeld ? Het jongste 
nummer bevat volgende bijdragen die samen 
128 bladzijden beslaan : « Het bevolkingsbeleid 
In Europa en Noord-Amerika» (Dr. J. Van de 
Kaa); «De bevolkingsoptlmumtheorie: een 
waardering vanuit bevolkingspolitiek stand
punt» (S. Vanistendael); «Burgeriijke staat en 
doodsoorzaak : een overzicht van de situatie in 
de 19e en het begin van de 20e eeuw » (F. Van 
Poppel); <• Verzorgingsbehoeftige bejaarden » 
(Dr G. Dooghe); « Demografische verdelings
formules» (Dr. H. ter Heide); «Rezultaten van 
een onderzoek naar de bruikbaarheid van 
een houdingsschaal voor het meten van « waar
de van het hebben van kinderen» (Drs. F. 
Deven); <• Intrageneratlemoblllteit en vrucht
baarheid » (H. Brutsaert en L Peeters). Elk arti
kel Is gevolgd door een samenvatting ervan In 
het Engels. 

Omdat we in onze dokumentatle nog enkele 
oudere nummers van «Bevolking en gezin» 
konden op de kop tikken, kunnen we de lezer 
nog enkele vroeger verschenen titels van bij
dragen geven, wat hem nog beter zal toelaten 
zich een oordeel te vormen over het terrein dat 
door voorliggend tijdschrift wordt bestreken. 
Zo verschenen reeds. Leeftijdsstruktuur en 
ekonomische groei - Het levenspeil van de Bel
gische gezinnen in 1961 naar het aantal kinde
ren ten laste - Statistieken in de sociale zeker
heid en hun demografische interpretatie - Dè 
Immigratie in België - Onderhoudsplicht en 
huwelijk - De gezinnen in België volgens de 
volkstelling van 1961 - De demograffsche stre
ken In Belgié - Onderwijsniveau van de Belgi
sche bevolking volgens de volkstelling van 
1961 - Evolutie van de gezinsgrootte bIj de 
Nederlandse Kultuurgemeenschap in België 
1966-1971. Enzovoort. 

De gebruikelijke gegevens vindt U onderaan. 
J.V.B. 

' Bevolking en gezin > - Ultg. CBGS en NIDI • 
Verschijnt driemaal per jaar. Losse nummers : 
125 fr Abonnement: 340 fr. Abonnementen 
bij De Nederlandsche Boekhandel (Kapellen). 
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LEKTUUR 
VOOR 
HEEL 
HET 
GEZIN 
Margaretha Ferguson, Een Haagse 
dame in China, 190 biz. Uitg. Leopold. 
Iedereen is wel een beetje nieuwsgie-
ng naar het nieuwe leven in dat China 
van Mao-zaliger. Margaretha Fergu
son heeft het land bezocht met een 
cynische ingesteldheid, maar werd 
keer op keer beschaamd door de kon-
frontatie. De Chinezen zijn vast be
sloten om de wisselvalligheden van 
het lot te overwinnen. Daartoe werd 
sinds de revolutie iedereen her
schoold, worden voortdurend de wer
ken van Mao bestudeerd en worden 
zijn teorieën ingnjpend toegepast op 
het levenspatroon. Men trouwt er niet 
vóór zijn vijfentwintigste, men heeft 
slechts twee kinderen om zich des te 
meer te kunnen inzetten om het volk 
te dienen. Wie aan de universiteit wil 
studeren moet eerst twee jaar op het 
land werken en zal dan door de boe
ren beoordeeld worden of hij wel vol
doende in staat is om door zijn stu
dies nog meer het volk te kunnen die
nen. 

Het boek is geschreven als het dag
boek van een dame uit Den Haag met 
oog voor het detail. 
Het is een intensief reisprogramma 
met bezoeken aan Peking, Tangsjan, 
Tientsin, Sjangai, Tsjangsja, aan een 
mijn, een haven, een ziekenhuis, monu
menten, een kaderschool, normaal-
school, krantenbedrijf, kommunes 
enz... 
Het bevat talloze diskussies die een 
beeld geven van een totaal herdachte 
samenleving. Op die manier is het 
boek niet alleen een reisverhaal maar 
evenzeer een ontdekkingsreis. 

Margaretha Ferguson, Ontstuimig, 
170 bIz. Uitg. Leopold. 
In Rusland net zoals in China is indivi
dueel reizen schier onmogelijk. Je 
komt altijd terecht in officiële hotels 
waar alles streng geregeld is. Alleen 
steekt volgens schrijfster de stiptheid 
van de Chinezen fel af tegen de war
righeid van de organisatie in Rusland. 
Als men de taal van het land niet 
spreekt komt men alleen daar terecht 
waar men je hebben wil. In China is 
het buiten Peking zelfs zo erg dat je 
een volksoploop veroorzaakt als je 
van de voorgeschreven paden af
wijkt In haar reisverhaal over Rusland 
tracht M. Ferguson vooral de sfeer 
van verschillende steden te vatten. 
Tasjkent met zijn kleurige klederdrach
ten, het Arabische Boechara, het 
luxueuze Samarkand, Tbilisi, hoofd
stad van Georgië, stad van warm
waterbronnen. In deze stad komt M.F. 
in persoonlijk kontakt met vrienden 
van Pasternak. 

Wat het regime aan het leven van de 
Russen ook moge gewijzigd hebben, 
de ontstuimige Russen zullen nooit 
getemd geraken, dat is een eigen
schap, die de reiziger voortdurend 
voor verrassingen plaatst 

Myrna Pollak, «Wie is wie in het 
Oude Testament, 128 bIz., 245 fr. Uitg.' 
Elsevier. 

Van een reisverhaal kan jong en oud 
genieten, dat mag op elk verlanglijstje 
staan, maar in elk biblioteekje, hoe 
klein ook moet het Boek der Boeken 
vertegenwoordigd zijn en daarvoor is 
< Wie is Wie in het Oude Testament > 
een aan te bevelen afgevaardigde. De 
Bijbel is zo omvattend, zulk een ge

wichtig werk 'dat het soms deugd 
doet hem terug te vinden onder een 
nieuwe gedaante. « Wie is Wie in het 
Oude Testament» is een heerlijk geïl
lustreerd gekommentarieerd namenre
gister. Heet je Debora, Eli, Sam, David, 
Lea, Rachel of iets specialer; Bram, 
Ruben, Jaèl, je vindt er je naamge
noot zijn zending of zijn lotgevallen. 

* 
Eliza Thomson, Setengah Mati, (Kind 
in een Jappenkamp), 126 bIz. Uit Leo
pold. 

De jaren van de tweede oorlog ko
men de laatste tijd meer en meer naar 
voren in de literatuur, deels omdat zij 
nu werkelijk tot het verleden gaan 
behoren. Alle volwassenen van om en 
nabij de dertig waren toen nog met 
eens geboren, en wie onder de oorlog 
een kind was heeft als schrijver nu 
pas zijn vruchtbare leeftijd bereikt 
Eliza Thomson heeft als tienjarig kind 
de Japanse bezetting meegemaakt in 
Oost-indiè en beschrijft zeer nuchter 
haar hennnenngen over het dagelijk 
leven, ervaren door een kind. Het is 
een waardevol dokument omdat het 
zonder passies geschreven is en het 
laat ons toe om ieder voor onszelf ver
gelijkingspunten te ontdekken met 
wat hier in kampen gebeurde. De 
roman werd in 1964 bekroond door 
de Indische Kulturele Kring. 

Jim Keulemans, De dieren gaan met 
vakantie, 86 bIz. Uitg. Spectrum. 

Als een kind een boek leest dan 
zoekt het daar in overeenstemming 
met zijn eigen aard soms heel verschil
lende verhalen. 
Of het wil in een fantasiewereld 
terecht komen, of het zoekt zichzelf, 
of het gaat op ontdekkingstocht naar 
de wereld buiten zichzelf. 
Voor dat fantasiewereldje zijn we niet 
meer uitsluitend aangewezen op 
sprookjes, buiten de grote klassiekers 
zijn er karrevrachten sprookjes die 
ook wel beginnen met « Er was eens » 
maar die datgene missen dat een 
sprookje onvergetelijk maakt Is het 
dan niet beter in de fantasiewereld te 
blijven van hun eigen bestaan ? Want 
het duurt minstens een jaar of acht 
eer de kinderen er echt achter komen 
dat bloemen met praten. 
Hier kunnen de dieren ook praten, 
een koe is er dom, een paard is er 
slim en het gaat er over het recht om 

met vakantie te gaan, en het gaat er 
nog over Sinterklaas, maar hier en nu, 
in de stad Sint Niklaas in de wereld 
van onze kinderen. Zulk een kinder
boek waar vooral de taal een taal is 
om van te snoepen, dat is een boek 
dat zelfs volwassenen zullen uitlezen. 
Het werd niet voor niets bekroond 
met de pnjs van de stad Sint-Niklaas. 
(van 8 jaar af]. 

Dolf Verroen, Allemaal de boom in, 
76 bIz. Uitg. Leopold. 

Een voorleesboekje voor de kleinsten 
of een leesboek voor zeven en achtja-
ngen moet helemaal nog niet in de 
sprookjesatmosfeer geschreven zijn. 
Die kinderen zijn nog heel blij als zij 
het leven van alledag verwoord zien, 
de doodgewone lotgevallen van kinde
ren zoals zij. Maar dan is het aan de 
volwassenen ervoor te zorgen dat de 
taal van die boekjes ^en taal is waar
mee wij onze kinderen willen sieren, 
het is dan onbewust een leerschooltje 
voor « het juiste woord ». 

Onbewust kunnen we de kinderen 
nog wat anders meegeven en dat is 
ook een verdienste van Dolf Ver
roen , in de lotgevallen van zijn person-
nages steekt een beeld van de maat
schappij waarin de huidige kleine kin
deren leven waar een vader net zo 
goed voor het huishouden instaat als 
een moeder, of kinderen zonder va
der, kortom allerhande situaties wor
den vanuit de blik van het kind als 
heel gewoon aanvaard. 

Dolf Verroen, Paarden van die enge 
grote, 134 bIz. Uitg. Leopold, Den 
Haag. 

Zo goed als Verroen kinderen in de 
stad beschrijft, zo goed kan hij een 
jongetje van buiten in zijn levenswan
del volgen. Het boekje staat vol 
geneugten van het buitenleven. Het is 
echter vooral de manier waarop de 
schrijver zich in dat kinderzieltje weet 
te nestelen, er de angsten en vreug
den van kan verwoorden maakt dat 
een volwassen lezer zelf genoegen 
kan scheppen in de dichterlijke een
voud waarmee een kind tegen de 
wereld aankijkt Lezertjes van een 
jaar of acht zullen zichzelf graag her
kennen in Jan Kees. 

Genade DE LILLE 

VOOR DE KLEINSTEN 
Kijk 'ns in de la. Marga Minco. De 
Bezige Bij, Amsterdam, 1976, 54 
bIz., 9,50 f. 
Een origineel en heel grappig boek
je geschikt voor kinderen van van 
6 tot 10 jaar. 
Humor en fantasie zorgen ervoor 
dat het zelfs een charmante lek-
tuur is voor ouderen en ouders. 
Clary Mastenbroek illustreert het 
geheel met speelse tekeningen. 

Lach maar liever met Pietje Pen-
newip. Cyriel Verleyen. Uitg. Lan-
noo, Pats-boeken, Tielt 1976, 48 
blz., 98 B.fr. 
Door allerlei moppen en grapjes 
van Pietje Pennewip worden de 
lange winterdagen voor de kleu
ters een echt festijn. Wie aan de 
sombere kant is, en er iets wil aan 
doen, moet dit boekje zeker lezen. 

Knutselen met Diewke en Dorus-
je. Mariette Vanhalewijn. Uitg. Lan-
noo, Pats-boeken, Tielt 1976, 48 
blz., 98 B.fr. 
Een prettig verhaaltje is telkens 
het uitgangspunt om zelf iets te 
knutselen met gewone dingen die 
iedereen in huis heeft. Er wordt 
niet verwacht dat je de dingen 
zomaar nabootst laat je eigen fan
tasie werken I Een boek waaraan 
je op meer dan één manier plezier 
kan beleven. 

Poppenspel met Piet en Nel. Louis 
Contryn. Uitg. Lannoo, Pats-boe
ken, Tielt 1976, 48 blz., 98 BF. 
Een plezierige handleiding om zelf 
poppenkast te spelen. De kinde
ren vinden hierin een aantal 
ideëen om zelf leuke opvoeringen 
te geven uit zelf vervaardigd ma
teriaal. 

Mijn- gouden dierenboek. Henk 
Kooijman & Karoly Reich. Uitg. 
Lannoo, Tielt 1975, 32 blz, 125 
B.fr. 
Eekhoorn, forel, libel, hert uil, das, 
varken, vos, beer en egel. Allen 
komen ze aan bod met grappige ^ 
teksten en tekeningen. Bijzonder 
aansprekend voor kleuters. 

De leukste spelletjes buiten. Linda 
Yeatman & Johan Ducheyne. 
Lannoo, Tielt' 1976, 64 blz., 220 
B.fr. 
Woord voor woord worden 40 
spelen onderverdeeld in jacht- en 
zoek-en-vind-spelletjes, bal- en 
groepsspelletjes, spelletjes voor 
weinig spelers en spelletjes op 
een feest tot in detail uitgelegd. 
Boven elk spel staat er heel over-
zkïhtelijk gemeld hoeveel spelers, 
welke dingen je nodig hebt en 
hoe de stemming zal zijn. Het 
boek is prachtig geïllustreerd. 

Mies Bouwman laat Nederlandse 
en Vlaamse moeders vertellen 

(M.v.L) Mies Bouwman is niet alleen 
de charmante TV-dame zoals wij ze 
hier in Vlaanderen kennen maar ook 
de geestige schnjfster van kinderlite
ratuur Mies Bouwman komt altijd 
leuk uit de hoek, nu doet ze dat bie-
zonder aangenaam met de uitgave — 
bij de uitgeverij De Fontein, De Bilt 
waar zopas de derde druk verscheen 
— van Moeders Mooiste, een gezellig 
dik boek vol verhalen waarvan uw kin
deren vele uren zullen genieten. 
De verhalen zijn bestemd voor de leef
tijdsgroep van 5 tot 9 jaar alhoewel 
ook ouderen met plezier de 34 gebun
delde vertellingen zullen lezen. 
Moeders Mooiste is met alleen een 
goed boek, het is vooral een prachtig 
boek. Het zit met zijn 220 bladzijden in 
een rood linnen omslag die op zijn 
beurt in een kleurige kaft gewikkeld is. 
De verhalen werden door vier beken
de illustrators prachtig verlucht zodat 
de verbeelding van de kleine vriend
jes een duwtje meekrijgt 
Wat was de bijdrage van Mies Bouw
man bij de verwezenlijking van het 
boek? 

In haar voorwoord schrijft ze: 'On
der de duizenden moeders in Neder
land en Vlaanderen zijn er enkele tien
tallen die niet alleen kinderverhalen 
vertellen maar ze ook schrijven. Zij 
kennen ons probleem dat ook het hun
ne is. En zij hebt)en op ons verzoek in 

eigen werk gezocht naar dat verhaal 
waarmee ze bij hun eigen kinderen ot 
andermans kinderen het meest suk-
ses hadden ». 
Volgens Mies Bouwman is de verza
meling een hulp voor de moeders en 
de vaders als de inspiratie om te ver
tellen niet wil komen. En daarbij denkt 
moeder Mies aan haar eigen moeder 
die haar dochter jaren na mekSar 
steeds heteelfde verhaaltje vertelde 
omdat net haar wel eens aan inspira
tie ontbrak. 
En ietwat triestig besluit Mies Bouw
man : "Ik denk nu weer aan mijn moe
der Voor haar komt Moeders Mooi
ste te laat Voor mij gelukkig niet!' 
Onder de 26 schrijfsters vinden wij 
naast Mies Bouwman namen als Har
riet Freezer, Letty Kosterman, Maria 
de Lannoy, Rutgers van der Loeff-Ba-
senau, Anme MG Smidt Cri Stellweg, 
Maria de Vleeschouwer-Verbraeken 
en natuuriijk de dochter van onze bes
te verteller Lia Timmermans. 
Een prachtige bundeling ons door een 
bovenmoerdijkse lieve moeder — 
moeders mooiste — aangeboden. 
Ook dank aan de Nederlandse en 
Vlaamse (goddank geen Belgische) 
schrijfsters. 

Mies Bouwman — Moeders Mooi
ste — uitg. De Fontein, De Bilt Voor 
Vlaanderen, Westland-Schoten, 
285 f r. 

23 DECEMBER 1976 
WIJ I I 



kRITKCH D€K€K€M 

Jotie 't Hooft komt in de jongste poëzie in Vlaanderen naar voren als 
een sterke dichterlijke persoonlijkheid en niet zozeer als de vaandra
ger van een nieuwe richting Zijn kracht ligt in de taal Na de nieuw-
realistische versobenng, die er wel nodig was na de eksperimentele 
en vooral de neo- of postekspenmentele beoefening van het woord, 
rees opnieuw de behoefte aan een rijpere, voldragen dichterlijke taal 
Bovendien zijn de tijden helemaal veranderd sinds 1950 De eksperi
mentele poëzie van de Vijftigers was in bepaalde opzichten revolutio
nair-anarchistisch, de nieuw-realisten stonden onder de invloed van 
popuianserende en socialiserende stromingen en ijverden voor een 
dichtkunst die ontdaan was van de oude weelde en het plechtige, 
breedsprakenge vers, eigen aan de hoog op zijn voetstuk verheven 
dichter De nieuw-realistische dichter wil tussen de mensen gaan 
s taan, het konkrete dagelijkse leven wordt onderwerp van de poë
zie Vlaamse dichters die in de beschreven richting werkzaam zijn, 
gedeeltelijk in het spoor van Nederlandse dichters als Cees Bud-
dingh', J Bernlef, K Schippers, zijn Daniel Van Ryssel, Roland Joor-
is, Herman De Coninck, Patncia Lasoen en andere Aan de nieuw-rea-
listen werd wel eens verweten dat ze een soort konsumptiepoezie 
schreven Daartegen komt nu een reaktie 

JOTIE 't HOOFT: 

DE PRACHT 

VAN HET VERVAL 
Na 7 0 en zelfs naar 75 toe groeide weer de aandacht voor het ver
fijnde, stylistisch bewerkte woordgebruik De kunst of liever het kun
stige wordt het voorwerp van een kultus Dat verschijnsel hangt 
samen met een kentenng in het gevoelsklimaat en met een sterke 
afkeer voor maatschappelijk engagement het is een reaktie tegen 
de banaliteit en het verlies aan oorspronkelijkheid in de samenleving 
Vandaar de nadruk op de enkeling en de herwaardering van het artis
tieke, van de fraaie vorm, van een beeldrijke taal Hiermee hebben 
we al gewezen op enkele voorname kenmerken van de taal van Jotie 
't Hooft, die in 1975 debuteerde met Schreeuwlandschap en thans 
zijn tweede bundel publiceert Junkieverdnet Naar tematiek en taal 
zijn beide bundels sterk verwant met elkaar, al is de tweede in een 
nog beeldnjkere en meer gesloten stijl geschreven 
Het wereldbeeld van Jotie 't Hooft wordt gevormd door een aantal 
kernpunten of grondervanngen die een heel gevoelsklimaat konfigu-
reren de vader, de moeder, samengevat de vergnjzende, <• vermor
zelde» mens, de dood, de liefde en wat de dichter het «junkiever
dnet» noemt, een onbepaalbare sfeer van moedeloosheid, sluime
ring, moeheid, angst, schemering, twijfel, doem, kortom een dekaden-
te sfeer van verfijning en lusteloosheid, waann geen spoor te vinden 
IS van een doelgenchte levenswil of van een vitalistisch streven naar 
een levenskrachtige samenleving Alles ademt verval en lusteloos
heid Dat gevoel blijft niet beperkt tot de dichter, hij ziet er een alge
meen kenmerk in van de tijd 

Junkieverdnet, bass-toon van deze tijd 
Waar de verschopte verschaalt in een dcxie hoek 
Van het denkperspectief, in de paranoia 
Van de kleine penis en de schizofrenie van schaamte 

Het woord van de dichter onderga je als een soort bedwelmend gif 
dat het psychische leven uitholt en dat allerlei onkontroleerbare 
geheimzinnige krachten met zich meesleept, die bestendig herinne
ren aan de dood, het einde, de stof, het graf, het wezenloze Het land
schap waarin de mens verankerd ligt, wordt vervaagd tot een echo 
van wegstervende klanken, die de doodsgedachte verkondigen 

Wind bladert in de kruinen 
En leest het dode lover af 
Belegert onze dorre tuinen 
En scheidt koren van het kaf 

Kind, die in de bossen noten raapt 
Hoor de dood in onze schedel kruipen 
En zie hoe vjij het geluk besluipen 
Dat binnen in die bittere bolster slaapt 

Tussen de dichter en de taal bestaat als het ware een afspraak die ik 
als een vorm van medeplichtigheid zou willen bestempelen Ik bedoel 
hiermee dat de dichter de taal met alleen in funktie stelt van zijn 
falend levensvermogen, maar dat hij het woord aanwendt als een ver
nietigend middel, als een radioaktieve stof of als een geestelijke kan
ker die het levensverval bespoedigt De dichter werkt aktief mee aan 
dat verval, door aan de ervaring van de vergrijzing en de aftakeling 
de bekoorlijke glans en de aantrekkelijkheid te geven van de artistie
ke of dichterlijke schoonheid De dood is in de schitterende prinselij
ke mantel van de dichterlijke metaforiek gehuld Het dichterschap 
van Jotie 't Hooft steunt op een wezenlijke paradoks tussen een 
levensgevoel van fatalistische ondergang en het haast onuitputtelijke 
aktiveren van die gedachte door middel van het dichterlijke woord 
Kenmerkend hierbij is het herhaalde gebruik van de ik-vorm, wat op 
een sterk bewustzijn wijst, zoals in de volgende strofe 

Dat heb ik geleerd Nog ben ik jong 
Maar ik ben oud Al wat ik bezong 
Verschrompelt vlug, waf ik bemin 
Bestaat, hoewel ik het verzin 
En door mijn woorden waadt het einde 
Nader, duidelijker dan het begin 

Het «ik » IS een zeer werkzaam gegeven, het is een « aktief «ik », dat 
een grensgebied vormt in het dualistische wereldbeeld van dood en 
geboorte van heden en verleden, van de schemering en de werkelijk
heid De dichter houdt van het middengebied, waar hij zijn mytische 
wereld van verval kan opbouwen zonder er zelf wezenlijk door aan
getast te worden Want de vraag die ik me stel bij de poëzie van 't 
Hooft IS de graad van waarachtigheid van dit spel met de dood De 
dichter blijft meester van de toestand, wat onder meer tot uiting komt 
in zijn subtiele humor en handige woordspelingen Dat meesterschap 
heeft hij te danken aan zijn dichterlijk taalvermogen hij bespeelt het 
woord als een soepel en njk besnaard instrument 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Jotie 't Hooft Schreeuwlandschap Brussel, Manteau, 1975, 48 biz, 
115 fr , Junkieverdnet, Brussel, Manteau, 56 bIz, 1976, 185 fr 

Jozef Vandromme's SEIZOENEN 
OOK NAAR ONS HART 
( M v L ) Het ontroert telkens wanneer 
WIJ vernemen dat een gewoon ie
mand op eigen houtje een dichtbun
del de wereld instuurt Nu weten wij 
ook dat niemand gewoon is leder van 
ons IS een qeval apart Nee, we bedoe
len met gewoon iemand die (nog met 
behoort tot de godenbent van onge
naakbare dichters die liefst zo herme
tisch mogelijk maar wat aanklungelen 
en zich in de opeenstapeling van een 
mislukt post-vijftigersgedoe verber
gen 
Het ontroert ons wanneer wij een bun
del als deze van Jozef Vandromme 
(Remngelst, 30 juli 1942, lager onder
wijs te Westouter, werkt tans bij de 
post publiceerde in weekbladen en 
tijdschriften) ter hand nemen 
In eigen beheer uitgegeven, in offset 
gedrukt, zo voordelig mogelijk Wij 
kennen het scenario de ontroenng 
van de dichter het produkt in eigen 
handen te kunnen nemen, de daarop
volgende ontnuchtering als hij bedenkt 
hoe de stapel drukwerk aan de man te 
brengen zonder er zo weinig mogelijk 
van de eigen protemonee bij te verlie
zen 

Offset of stencil, voor ons speelt het 
allemaal geen grote rol, als het maar 
goed IS en de bundel De seizoenen 
van mijn hart is goed i 
Dat zegt Daniel Merlevede in zijn 
voorwoord, waann hij de dichter in 
zijn omgeving — het Westvlaamse 
Heuvelland — situeert ook 
Jozef Vandromme is een volksjongen 
en de taal waarin hij zich uitdrukt is 
volks, de beelden die hem in zijn 
gedichten vergezellen zijn dat ook De 
seizoenen, het land, de mensen zijn 

gebleven wat ze zijn, maar wij zijn het 
vergeten Vandromme herinnert er 
ons aan Prachtig is dat i 
W I J hoeven Merlevede's woorden met 
te herhalen, toch een bedenking stel
len «De hele tragiek van een indus
trieel onderontwikkeld gebied zit in 
het hart van deze jongeman be
sloten hij IS 34 en heeft mets in han
den, tenzij de latente en bestendige 
vreugde, van zijn eenvoudige poë
zie " 
Maar in de inleiding staat nog meer 
een heel leven met alles d'er op en 
d'er aan, zon en schaduw, jeugd en 
ouderdom i 

Verdraaid, het hoeft toch allemaal met 
zo ingewikkeld en onverstaanbaar te 
zijn 
Lees er Mijn Dorp op na en Jeugd
land Het ligt zo voor de hand als b v 
de beschrijving van de morgen in Mor-
genglans (Wie van onze dichters 
durft nog het woord vogelkijn gebrui
ken •? Niet allemaal tegelijk Q 
Ik weet het Jozef Vandromme rijmt 
het soms wel wat te gewild aan 
mekaar Maar laten wij deze Heuvel-
landse vogel zingen zoals hij gebekt is 
en dat is inderdaad op plattelandse 
wijze, maar wat horen w i i ' Klinkt in 
zijn achterhoofd met de metalen zang 
van de getouwen uit de spinnenj te 
Belle (Frans-Vlaanderen) waar hij wer
ken moest na het overlijden van zijn 
vader-landbouwer "̂  
Aan zijn vader wijdde de dichter een 
ontroerend gedicht 
Nog steeds hoor ik over het veld je 
stem 

en zie ik je stappen achter paard en 
ploeg 

'k Vind geen woorden mooi genoeg 
om uit te drukken wat voor liefde je 
voor dit alles droeg 
In de reeks Ik voel holten staan een 
paar merkwaardige gedichten 
Afscheid (door Georg Hermanowski 
vertaald, Abschied), Derde Wereld en 
als laatste van de reeks en de bundel 
Ballade voor een fabrieksmeisje 
(eveneens door Hermanowski ver
taald. Fur ein Fabnkmadchen) 
Spin maar voort aan de draad van 
je leven — jij frangoise — die elke 
dag weer opnieuw uit de schoot van 
stalen monsters en het geluid van 
dronken motoren koortsachtig deze 
ruwe draden doet herboren worden 
tot een harmonisch geheel van zilve
ren meeldraden 

Ongewild dachten wij na het lezen 
van deze bundel terug aan andere uit
gaven, om er maar twee te noemen 
Verzekens van de werkman-dichter 
Fons Van de Maele (Erembodegem) 
en Marcel Anckaert (Galmaarden) De 
Muze na Fabriekstijd 
Want er lopen gelijke lijnen van 
streek naar streek, van fabriek naar 
fabnek, van kouter naar kouter, van 
mens naar mens 
De poëzie zal, als ze moet overleven, 
gered worden door de eenvoudigen 
Seizoenen van mijn hart is daartoe 
een bijdrage 
Vier vertalingen, twee in het Frans 
door E Kesterman en twee in het 
Duits door G Hermanowski, werden 
opgenomen Illustraties zijn van Lau
rent De Backer 

Jozef Vandromme — Seizoenen van 
mijn hart — in eigen beheer 1976. 

NET (GENT) 
Prachtige realisatie van «A 
CHRISTMAS CAROL» naar 
Charles Dickens in de zeer 
goede regie van JO GEVERS. 

( A S ) Met het overbekende kerstver
haal Christmas Carol kan men ge
makshalve terugdenken naar de tijd 
onzer schooljaren toen er nog armoe
de was onder de mensen Hierdoor 
het aktuele van de boodschap van 
Dickens van ons weg schuiven met 
de idee, dat alles nu toch veel beter is 
geworden, zou al te gemakkelijk zijn 
Wel nee, naar ons gevoel komt het 

Nationaal Eigentijds Teater op het 
gepaste moment uit met dit zoge
naamde ouderwetse, romantische 
stuk van Dickens Juist nu er zovelen 
in de wereld snakken naar een beetje 
naastenliefde Er zovelen zijn die hon
ger hebben en wij met onze vetge
meste wirtschaftwunder-mentaliteit 
de ware boodschap van naastenlief
de aan het vergallen zijn met dure 
geschenken, waar niemand nog wat 
aan heeft, maar vergeten dat er mis
schien naast onze deur een eenzame 
ziel snakt naar een woordje van 
vriendschap van ons Het stuk zit vol 
sociale aanklachten, die spijtig ge
noeg nog steeds aktueel zijn en het 
misschien nog veel te lang zullen blij
ven 

De regie van Jo Gevers is gewoon af 
HIJ laat zijn akteurs evolueren van het 
ene personage naar het andere. 

steeds weer de juiste sfeer en toon 
vindend, en dat met zeer beperkte 
middelen Niet veel van de groten zul
len het hem nadoen i De goede 
groepsgeest van zijn spelers zal hier 
wel met vreemd aan zijn 

We vermelden graag de schitterende 
vertolking van Anton Gogen, Werther 
Van Der Sarren, Enk Verscheuren, 
Didier Delmotte (prachtig stemgeluid), 
Cecile Rigolle (vooral in de rol van 
dievegge] en Greta Van Langen-
donck 

Wat de kostumes betreft, een pluim 
voor het huis Baeyens en mevr Anna 
Gevers 

Er zijn nog voorstellingen op elke dins
dag, donderdag en zaterdag telkens 
om 20 u tot en met 8 januari '77 in de 
nieuwe Arca-schouwburg, St-Wido-
straat 4 te Gent Warm aanbevolen 

KAN DIT NOG 
TOEVAL ZIJN ? 
Dinsdag 14 december werd op het 
Maloukasteel te St.-Lambrechts-Wo-
luwe (een van de 19 Brusselse ge
meenten) t i jdens een perskonferen-
tie de nieuwe start gegeven aan de 
uit leengaleri j van kunstwerken Ver
re van het nut van deze nieuwe vorm 
van kunstdemokrat izering te bekri t i -
zeren zijn wij van deze perskonferen-
tie weggelopen. 
Na de verwelkoming, uitsluitend in 
het Frans, door de voorzit ter van de 
vzw Uit leengaleri j sprak namens de 
gemeente St-Lambrechts-Woluwe' 
kultuurschepen madame Goor 
(PDF), uitsluitend in het Frans, waar
na de h. Mon De Rijck, direkteur en 
bezieler (volgens hef persbericht) 
het woord nam. 
Mon De Rijck is een uit Ninove afkom
stige kunstenaar en Nederlandstal ig 
zoals u en ik. En waf deed Mon De 
Ri jck ' ' Hij las de aanwezige pers
mensen en kunstl iefhebbers een 
briefje voor met een in het Frans 
opgestelde teks t 
Prachtig initiatief die uit leengaleri j, 
maar ons niet gezien. 
De subsidie door de gemeente en de 
agglomeratie Brussel geschonken 
aan de vzw kunnen toch niet de oor
zaak zijn van deze onbeleefdheid 
tegenover de Nederlandstal igen 

Op de i l lustratie ziet U de direkteur-
bezieler in safari-kledij na het schie
ten van een., leeuw. 
Vlaamse leeuwen uit het Brusselse 
zijn gewaarschuwd f 
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EGYPTE'S GLORIE 
In het voorjaar schreven wij met lofrij
ke woorden over de grandioze Ram
ses de Grote-tentoonstelling die deze 
zomer in het Parijse Grand Palais tien
duizenden bezoekers trok. Voor Wie 
de kans niet had deze ode aan de 
Egyptische kunst te bevironderen is 
de tot 20 februari in het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten ge
houden expositie Egypte's Glorie een 
absolute «must». Deze tentoonstel
ling wordt georganizeerd in het ge
heel van de manifestaties rond het 
tweehonderdjarig bestaan van de 
Verenigde Staten en omvat de verza
meling van het Brooklyn Museum. 
Deze verzameling zoals zij getoond 
wordt, omvat slechts een negentigtal 
overigens niet eens grote voorwer
pen, maar het zijn stuk voor stuk ech
te meesterwerken die de veelzijdige 
originaliteit en de sublieme geest
kracht van de faraonische kunst weer
galoos evokeren. 

De kollektie van het Brooklyn Mu
seum is ontstaan rond een 1902 ver
worven en zeer zorgvuldig geselek-
teerde, kleine kern en heeft zich 
sedertdien ontwikkeld tot een der 
gaafste ter wereld, in niet geringe 
mate onder impuls van onze landge
noot Jean Capart, die van 1932 tot 
1938 Curator of Egyptology te Brook
lyn was. Ondanks haar relatief beperk
te omvang bestrijkt de verzameling 
liefst vijf millennia Egyptische kunstge
schiedenis, van de Predynastische 
Tijd tot de inval der Romeinen, waar
van zij dankzij de unieke kwaliteit van 
elk objekt een waardige afstraling is. 
In het bestek van een rubnek als deze 
is het onmogelijk de luister van deze 
hele expositie te beschrijven (daartoe 
IS trouwens een fraai geïllustreerde, 
verklarende en voor z'n 150 frank niet 
eens dure katalogus voorhanden), zo
dat we ons beperken tot enkele van 
de opvallendste hoogtepunten waarin 
de krachtlijnen van de Egyptische 

kunst het duidelijkst aanwijsbaar zijn. 
Met qraaa eerst een eresaluut aan 
Manfred Hürrig en Maurice Roquet 

die met diskretie en goede smaak de 
tentoonstelling een prachtige lay-out 
gaven waardoor de meesterwerken 
op betoverende wijze voluit tot hun 
recht komen. 
R O N D G A N G 

Uit de prehistorische en archaïsche 
periodes dateren een aantal gebruiks
voorwerpen die opvallen door hun 
stijlzuiverheid en geometrische deco
ratie. Opmerkelijk hierbij is hoezeer 
deze vormentaal een brug legt van de 
prehistorie naar de eerste dynastieën, 
wat meteen aantoont dat de Egypti
sche kunsttraditie in feite ankert in de 
eerste artistieke bewustwording van 
de mens in deze historische situatie. 
Bijzonder fraai uit die verre tijden is 
een 33,8 cm hoog vrouwenbeeldje 
met opgeheven armen (kat. nr. 1), plas
tisch heel primitief, maar zo onwezen
lijk gestyleerd dat er een magisch 
sakrale kracht vanuit gaat. 
Beeldend verder gevorderd is een 
subliem 21,4 cm hoog godenbeeldje 
(kat. nr 9) uit de 3de dynastie, een uit
zonderlijk voorbeeld van antropomor
fe godenskulptuur die een aangrijpen
de impakt aan mannelijkheid en 
kracht uitstraalt. In de later archaï
sche koningshoofden krijgt de Egypti
sche beeldhouwkunst haar definitie
vere gestalte: een fel getekende 
neus, volle sensuele lippen, schijnbaar 
lege maar tegelijk ongemeen levendi
ge ogen... kortom, levensechte groot
heid, zeer aards van allure, maar door
straald van nederige adel en vergees
telijkte levenskracht. Een subliem 
meesterwerk is het 39,2 cm hoge 
beeldje van koning Pepi il op de 
schoot van zijn moeder (kat nr. 17). In 
een onevenaarbare kompositie en bij
na plechtstatige maar gevoelvolle ver
houdingen komt hier al het respekt 
van de oude Egyptenaars voor de oer

krachten en de menselijke relatie tot 
uitin tot uiting. 
Uit het Middenrijk stammen de eerste 
kubüsbeelden. (kat. nrs. 22, 28, 39, 74, 
78). Zij stellen steeds een zittende 
man voor en danken hun voornamen 
aan het massieve blok dat het li
chaam voorstelt, waarboven het 
hoofd uitstijgt. Hierdoor ontstaat een 
gebalde monumentaliteit van een ver
rassend « modern •• allure, waarbinnen 
een brede gamma van funktionele en 
emotionele toepassingen mogelijk is 
(dat «expressionisten» als onze Os
car Jespers of Minne de plastische uit
drukkingskracht van deze beelden 
kenden is overduidelijk). 

T O P P U N T E N 

In deze veelheid van meesterwerken 
het «beste» willen aanwijzen, zou 
onrechtvaardig voor de andere zijn. 
Maar één beeld heeft ons zo aange
grepen dat we deze misstap graag 
zetten. Het 38,9 cm hoge uit donker
groene steen gehouwen Hoofd van 
een vrouwelijke Sfinx (kat. nr. 23, zie 
illustratie) is zo adembenemend vol
maakt en geladen van inneriijke gran
deur dat je er enkel minutenlang spra
keloos van bewondering en ontroe
ring naar kijken kunt. Dit hoofd dat dit 
van een koningin is en oorspronkelijk 
op een leeuwelichaam rustte, is weer
galoos gaaf van vorm en absoluut feil
loos van afwerking. Al het realisme 
ten spijt is het voor alles een inneriijk 
portret van een begenadigde vrouw 
wier schoonheid de evokatie is van 
een rijp en mild gemoed, waarin zinne
lijkheid en vergeestelijking van het 
levensbesef op intense wijze beleefd 
werden. Het polijstende geduld en de 
vakbekwame trefzekerheid waarmee 
de beeldhouwer dit uitgedrukt heeft, 
maken dit beeld tot een unieke erva
ring waar wij de Gioconda graag 
even voor vergeten. 
Een zittend aapje (kat. nr. 46) van blau
we faïence en amper 5,4 cm hoog is 
een ander meesterwerkje, ruw en wat 
speels, maar zo levensecht en vol lief
de weergegeven dat er een niet te 

Hoofd van een vrouwelijke sfinx, 38,9 cm, steen, 12de dynastie 

ontkomen aantrekkingskracht van uit
gaat Even overtuigend maar dan vol 
majesteit en heersende grootsheid is 
het bronzen 28,8 cm hoge beeldje dat 
de god Horus als valk voorstelt (kat, 
nr. 70). Deze koninklijke vogel met zijn 
sterke klauwen en de dubbele kroon 
van Beneden- en Boven-Egypte en 
met een gestyleerde vederaanduiding 
een koptekening is een opmerkelijk 
voorbeeld van het samenvallen van 
zuiver skulpturale en grafische ele
menten. Een van de «jongste» beel
den uit de tentoonstelling is het« zwar
te hoofd van Brooklyn- (kat nr. 84) 

van dioriet en stammend uit de tijd 
van Julius Caesar. Het heeft dan ook 
al duidelijk Hellenistische en Romein
se invloeden, maar door zijn ernst in 
de uitdrukking en de synthese van 
een spirituele en lichamelijke werkelijk
heid blijft het ontegenzeggelijk zijn 
oorsprong getrouw. Egypte's Glorie is 
een tentoonstelling waar u gewoon 
net aan mag voorbijgaan. 

Egypte's Glorie, meesterwerken van 
het Brooklyn Museum, Paleis voor 
Schone Kunsten, Koningsstraat, 
Brussel, tot 20 februari 1977. 

KAREL DE BAUW SCHILDERT WAT STREUVELS SCHREEF 
(M.v.L) Een paar weken geleden heb
ben wij de tentoonstelling aangekon
digd die nog tot 9 januari 1977 in het 
Intercom-gebouw te Willebroek loopt 
Daar worden een dertigtal werken 
tentoongesteld van de kunstschilder 
Karel De Bauw. De werken komen 
alle uit privè-bezit en zijn dus niet te 
koop. De belangstelling voor deze ten
toonstelling IS zeer groot en wie de 
kunstenaar ter plaatse wil spreken 
moet werkelijk in het rijtje aanschui
ven. 

Toen De Bauw 65 werd hebben we in 
ons blad uitvoerig geschreven over 
deze streek- en volksverbonden kun
stenaar Wij situeerden hem toen in 
het licht heuvelend landschap rond 
Asse in Vlaams-Brabant waar hij in 
1909 geboren werd en waar hij, toen 
verre horizonten veelbelovend wenk
ten, niet vandaan wenste te gaan. 
Cyriel Verschaeve zou De Bauw ooit 
hebben gezegd; «Blijf in uw streek, 
dat is de beste manier om over de 
grenzen te geraken.» 
De Bauw heeft dat letterlijk opgeno
men. Hij IS in zijn streek gebleven. 
In het gedenkboek dat n.a.v. zijn 65ste 
jaardag uitgegeven werd, kun je lezen 
bij wie werk van De Bauw in de beste 
kamer hangt. 

Ons oog viel op een zekere meneer 
en mevrouw Geneen in de VSA. De 
Bauw vertelde ons zeer uitvoerig wie 
deze meneer is, nl. de big-boss van 
ITT. Toen meneer Geneen in Brussel 
voor zaken was wenste hij een tipisch 
Belgisch schilderij mee te nemen. 
Hem werd gezegd dat zoiets niet 
bestond en terzelfder tijd een doek 
van Karel De Bauw aangeraden. De 
ITT-boss spoedde zich naar Asse en 
kwam er onder de indruk van een 
driespan Brabantse trekpaarden, hij 
wou er eentje mee hebben. 
Tientallen doeken met Brabantse 
driespannen werden daarna de oceaan 
overgevlogen. Mister en mrs. Ge
neen kwamen nog eens over de Gri •• 
te Plas om zich te laten portrettere' 
want De Bauw weigerde tot dr iemai ' 
toe en onder zeer gunstige financiéh • 
voorwaarden naar de VSA over t 
vliegen. 

De woorden van Verschaeve klonke: 
tientallen jaren nadien nog door I 

De gehechtheid aan aard en land lees 
je zo af van de werken van De Bauw. 
Het zijn telkens weer uitingen van lief
de voor mens en land, dat stuk 
Vlaams-Brabant van Asse tot Gaas
beek, om het bruut te tekenen; het 
Pajottenland. Op de opening van de 
tentoonstelling te Willebroek noemde 
dr. Renson, de konservator van Gaas
beek, De Bauw de Streuvels van de 
Vlaamse schilderkunst.. 
De afkomst van ieder van ons blijft 
bepalend voor ons later gedrag, ook 
de mens De Bauw draagt in zich de 
adem van zijn streek. Vader De Bauw 
was chauffeur van een grote hophan-
delaar die naar de grote hopmarkten 
in Duitsland, Oostenrijk en Engeland 
trok. De kleine De Bauw werd onder
gebracht bij zijn grootouders op een 
boerenhofje in Walfergem, een wijk 
van Asse. Daar deelde hij het leven 

van de hoerenkinderen en haalde hij 
zijn liefde voor mens, plant en dier 
vandaan. Deze elementen kregen 
zeer vlug vorm want het kind De 
Bauw tekende houtskoolmannekens 
op de witgekalkte boerderijmuren. 

Vader De Bauw was niet gelukkig 
toen zijn zoon vertelde dat hij kunste
naar zou worden. Dat kon gewoon 
met Karel zou boekhouder worden, 
dat was ten minste een ernstig be
roep Ondertussen ging hij maar door 
met tekenen tot op de muren van het 
ouderiijk estaminet De klanten kre
gen elk hun kop op de wanden en dra 
ging men het café 't muzeum noe
men. .. 

Met z'n 20 jaar maakte De Bauw voor 
het eerst een levensecht port ret Het 
stelde zijn grootvader voor in een ne
ten zetel gezeten. Het doek heette 

Charel Schoen, want zo werd de 
oude man genoemd. De klanten in het 
café stonden er paf van en zelfs 
meneer Delvaux van het nabijgelegen 
Wolfsrotkasteel kwam eens kijken. 
Meneer vroeg Karel mee naar het 
kasteel en bracht hem op zolder waar 
hij de schildersezel van wijlen zijn 
maman kado kreeg. 

De opgang van kunstschilder Karel 
De Bauw begint zonder kompleksen 
schildert hij het leven rondom hem: 
de oogst veldbloemen, bedelaars, 
bon-vivants, vrouwtjes, blote kinder-
kens en... Brabantse trekpaarden! 

Met die trekpaarden wordt De Bauw 
beroemd tot in de V S A ^ a a r wie een 
echte retrospektieve wil zien van De 
Bauws werk zou een vliegtuigticket 
moeten nemen want naast alle Euro
pese landen zou hij niet alleen Noord

en Zuid-Amerika moeten aandoen 
maar ook Haïti, Marokko, Zaïre, Indo
nesië. .. 

Karel De Bauw die met zijn spranke
lend palet de zomers mooier maakte 
dan dat ze al waren, de bedelaars 
armer en boeren allemaal een beetje 
Manke-Fil is een kind van het land van 
hopduvel Eugeen Van den Broeck en 
de zandtapijten van Hekelgem maar 
ook een Vlaming uit één stuk die wan
neer zijn doeken op het Brusselse 
Stadhuis hangen even overtuigd Vla
ming blijft als wanneer ze in een gelijk 
welke Vlaamse gemeente ten toon 
staan. Een grote meneer die in één 
adem met Streuvels mag genoemd 
worden. 

Nog tot 9 januari aan het Van Lan-
deghempleln te Willebroek. Ate l ier : 
Nerviërslaan 4, 1700 Asse. 
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HET LP-DEBUUT VAN 
MARCO VAN HEYST 

Ik heb het aantal wijselijk niet geteld maar nooit heeft een zanger op 
een elpee zoveel keer hetzelfde woord, in casu «zee» gebruikt. 
Zodat er geen twijfel meer bestaat waarover de man het heeft Door
heen de ganse plaat kan je het gevoel niet afzetten dat Marco Van 
Heyst deze schijf misschien in het Westvlaams had gezongen. Hoe
wel zijn uitspraak niet direkt afkomst en dialekt verraadt komt het 
echter duidelijk naar voren in zijn tussen haakjes zeer zwakke tek
sten waar bepaalde woorden en zegswijzen natuurlijker en vanzelf
sprekender zouden klinken. Het inleidend country-getinte Rosaline is 
een doordeweeks prettig nummertje dat onwillekeurig doet denken 
aan wat Yvan Heylen vroeger deed. Het elektrisch klinkende «stand 
by » is van opzet geslaagd maar mist naast de realistische aanpak elk 
greintje zeemanspoëzie. Euvel dat ook op te merken is voor de ande
re liedjes, en het blijft zoals ondermeer in « Zeebrugge » of nog het 
afsluitende «Sluis brj de zee» bij een vrij oppervlakkige beschrijving 
en opsomming van wat hij hoort en ziet Muzikaal is het een zeer 
degelijke opname met misthoorn, gefluit en Brugse beiaard inkluis, 
produktie door Sylveer V. Holmen. Een van de meest aansprekende 
liedjes IS het Aufray en Lonnie Donnegan gekleurde skiffle-walsje 
over het verzonken dorp «Coudekerke», nummertje dat hem op de 
voorkant wellicht het best ligt 

Van betere smaak is het liedje «Jan Mare» opgedragen aan zijn der
de kind en «Julie Johnson» die de achterkant fijn inzetten. 
In «aan jou » ontpopt hij zich even als rythm & blueszanger in het 
refrein en de prachtige pedalsteel van Kevin Mulligan in « al mijn kan
sen» plus het romantisch aandoende «Dame uit Damme» dat afsluit 
maken de beekant zeer genietbaar. Kortom het repertoire van de 
moderne zee-troebadoer waar je echter weinig terugvindt van 
Freddy Quinn's « Guitarre und das Meer » sfeertje en het hedendaags 
se realisme veelal de bovenhand kri jgt fEMI CO64-236001. 

ARABELLA EN BIZJOE: 
PLANKEN-PREMIERE 
In het Mechels Miniatuurteater giug de persvoorstelling door van 
twee jonge debuterende groepen die een frisse wind blazen door
heen deze stofferige en inspiratieloze periode. Na een free-show te 
Vilvoorde en een try-out te Kortrijk in de Hallen was het door elektrici
teitsonderbreking afgeknapt optreden van de muzikale mimegroep 
Arabella van onverwacht zeer hoog gehalte, en met de hulp van pas
sende kleinteater-akkommodaties komen deze jongens best aan hun 
trekken. Muzikaal is het alvast op degelijk peil en hoewel enkele 
jokes nog wat stroef overkomen is de show fijn afgewerkt en een 
aanrader voor organizatoren van kleinkunstavonden. De voortduren
de afwisseling van muzikale stijlen en de uitdrukkingsvolle uitbeeldin
gen maken het zeer genietbaar. 
De groep Bizjoe, die de avond inleidde is eerder op het Vlaams pop-
gebeuren afgestemd en doet soms erg denken aan de nu gesplitste 
groep Magenta. Misschien is het deels wel dank zij het uiterlijk en 
ook de muzikale stijl van Jean Rousseau die ook de meeste num
mers schrijft, en eerder met Bert De Coninck fijne dingen heeft 
gemaakt De nummers zijn echter niet van die aard dat ze de ver
wachte -ambiance» in de zaal zouden brengen, en het gemis aan 
goede bindteksten schaden aan de overtuigingskracht. Zodat alles 
ondanks de ingestudeerde muzikale begeleiding en de zang van Sja-
rel Van den Bergh (Kadullen) vaag en met direkt aansprekend over
komt 

Serglus 

DE TWAALF 
MAANDEN 
VAN HET JAAR 

Een uitgave die onze speciale aan
dacht weerhoudt zowel om de origine
le opzet als wegens het feit dat hier
mee gelijktijdig in Nederland en (voor 
het eerst) in Vlaanderen een «boek 
van de maand » gepropageerd word t 
Men kan als lezer en boekenliefheb
ber met een dergelijke aktie best 
gelukkig z i jn ; een samenwerking tus
sen Noord en Zuid is immers steeds 
een heuglijke verwezenlijking, en de 
kans bij tijd en wijlen een kwaliteits
boek aan flink verminderde prijs te 
kopen is evengoed meegenomen. Ho
pen nu maar dat deze aktie, die jaren 
geleden in Nederland startte, en er 
een vrij groot sukses kent ook bij ons 
Inslaat (De oplage steeg van ca. 
35.000 eks. voor de eerste uitgaven 
tot 100.000 a 120.000 eks. voor de hui
dige edities). Dan pas zal het mogelijk 
worden enige Vlaamse inbreng in de 
selektie te verwerven. Immers, zonder 
chauvinist te willen zijn, enkele spre
kende namen en beelden «van bij 
ons» hadden voor de verkoop in 
Vlaanderen een bijkomende stimu
lans kunnen betekenen. 

Wat bieden ons « De twaalf maanden 
van het jaar»? Een boeiend relaas 
over de kring der jaargetijden, een 
aansporing om het hele jaar rond, al 
wat reilt en zeilt in de natuur te ontdek
ken of opnieuw te leren waarderen. 
Een verrukkelijke kombinatie van na
tuur- en wandelgids, van kijkboek en 
encyklopedische informatie. En voor 
onze jongeren beslist een kluifje inza
ke werkelijkheidsonderricht 

De Twaalf Maanden van het Jaar, 
een uitgave van het Spectrum, gepro
moveerd door de Vereniging ter 
Bevordering van het Vlaamse Boek
wezen, doch wordt van 9 december 
tot 8 januari, uitsluitend In de erken
de boekhandel, aangeboden aan de 
voordeelprijs van 285 fr. (Daarna 495 
fr.0 

BAAS IN KAAS 
Deze enciklopedie van de kaas, door 
de Nederlandse auteur Nancy Eek-
hof-Stork, verscheen tegelijkertijd in 
nederlandse en engelstalige versie. 

De belangstelling van de «Book of 
the Month Club » voor deze publikatie 
was evenwel zo groot dat er in de V S 
zelfs vóór de verschijning al heel wat 
bekendheid was aan gegeven. Wat, 
samen met het feit dat de schrijfster 
een autoriteit is inzake kaas en aan
verwanten, beslist een goede referen
tie is. En deze atlas is inderdaad 
gegroeid tot een deskundige en at-
traktieve gids voor al wie wegwijs wil 
worden in de wereld van de kaas. 

Een uitdaging tot experimenteren met 
minder bekende soorten, zowel als 'n 
uitnodiging om ook de kaasstreken te 
gaan opzoeken: vrijwel allemaal ook 
toeristisch aantrekkelijk. 

Alle interessante kazen komen aan 
bod, met telkens een brok geschiede
nis, de bereidingswijze, karakteristiek 
uitzicht en tipische smaak e.d. 

Verder heel wat bruikbare tips en goe
de raad over kiezen en kopen van 
kaas, over kaas en wijn, kaasrecep-
ten... 

Beslist een voortreffelijke aanwinst in 
de groeiende reeks nederlandstalige 

culinaire atlassen. Het moge de fijn
proever verbl i jden: inzake gastrono
mische lektuur hoeft hij langs om min
der op de buitenlandse toer. 

Kaasatlas, Spectrum, 239 biz. 

WIJN ATLAS 
Zowat alles wat hierboven over de 
kaasatlas werd gezegd, geldt mutatis 
mutandis voor deze Spectrum Wijnat-
las. 

Op vijf jaar tijd aan de zesde druk toe, 
hoeft hij bij de wijnkenner eigenlijk 
niet meer geïntroduceerd: een stan
daardwerk van Hugh Johnson, in 
voortreffelijke vertaling en bewerking 
van Wina Born, waarin voor het eerst 
alle wijngaarden van enige betekenis, 
waar ook ter wereld gelegen, op kaart 
werden gebracht Men leest daarbij 
geboeid de geschiedenis van druif en 
wijnstok, de beschrijving van het 
eeuwenoude métier der wijnbouwers, 
de waardering en het advies over hon
derden gerenommeerde wijnen. Dit al
les in klare en gevatte stijl, en zonder 
gewichtigdoenerij. Aanbevolen I 

Wijnatlas, Spectrum, 1975; 271 bIz, 
1420 fr. 

BOMENBOEK 
Vooreerst een kleine waarschuwing: 
dit bomenboek is geen bomenencyklo-
pedie, doch een overzicht van 63 in 
onze streken veelvuldig voorkomen
de bomen en heesters. Bij de deskun
dige en uitvoerige beschrijvingen van 
de auteur Cyril Hart (Engeland), vor
men de fraaie kleurtekeningen van 
Ch. Raymond een waardevolle aanvul
ling. Het resultaat is een degelijk 
album dat menig bomenliefhebter be
koren zal. 

Wie echter «het van het» wil (en er 
een groter budget voor over heeft), 
verwijzen we naar het onovertroffen 
«Van Bomen en Bossen» van prof. 
M. van Miegroet eerder in dit blad uit
voerig besproken en geprezen. 
Bomenboek, Spectrum, ca. 150 biz, 
1976. 

COLIBRANT NAJAAR 1976 
Onder de tien najaarsuitgaven van 
'76, bij Colibrant zijn er acht dicht
bundels van om en bij de 50 pagi
na's. Boekjes die door hun mooi en 
toch eenvoudig uitzicht tot inzage 
uitnodigen. Jammer van hun hoge 
prijs, maar de kwaliteit van de poë
zie is een troost 

• 
Mijn tweede huis is de tweede bundel 
van Gerda Berckmoes, die bij haar 
eerste publikatie (1969) werd begroet 
als «de dichteres van de precieuze, 
sprookjesachtige melancholie», wier 
poëzie begint waar de emotie eindigt 
Het titelgedicht begint zo (bIz. 7 ) : 
«Hoe eenzaam is dit uur/onder de 
appelbomen lopend/en denkend aan 
mijn tweede huis/en kijkend naar het 
sneeuwen/van bloesems (...)' 

• 
Op goede voet is een «tweeluik ». In 
het eerste deel, «Taferelen uit de val
kenjacht», heeft Fernand Bonneure 
het over de spanning man-vrouw en 
de strijd mens-mens. In het tweede 
luik, «Afvaart naar mijn zeeschap», 
speelt het water een bi jzonder^ rol. 
« Doppelinterpretiert » (bIz. 16), uit het 
eerste luik, begint als volgt 'Ik leef 
onhandig en scherp/binnen een we
reld van mannen,/maar ik bewoon het 
verdriet/van een vrouw.' 

• 
Driehandig van Dirk Christiaens be
staat uit drie suites: «Thuissuite», 
« Griekse suite » en « Oosterse suite » : 
simbolen waarin en waardoor de dich
ter zijn houding en ontgoocheling ver
woordt tegenover het leven. Zeer 
mooi is de derde strofe uit « Bomen » 
( Ie suite, bIz. 25) : "Zinvol barst het 
blad uit zijn tak/ Tussen knop en bloe
sem en vrucht/Stijgt het zachte sap 
in zijn bast/Alles vloeit in dezelfde stil
te verhuld.» 

• 
Fernand Handtpoorter, uit Assenede, 
vond inspiratie in de tuin : Bericht uit 
de gekwetste tuin heet zijn bundel 
Voor hem is de aarde een paradijs 
waarin de tuinman weerloos gevan
gen zit en dat bewoond is door boos
aardige wezens die het ondergraven. 
De eerste strofe van «Grensgebied» 
(bIz. 51): «De wind graaft zich in, wol
ken/zetten een domper op het zure 
land,/het grensgebied is aan de dood 
verwant/met bomen afgeboord als 
hoge dolken ». 

Mark Dangin, die eigenlijk Luc Van 
Clooster heet werd voor het hand
schrift van Mijn Nieuwe Wereld in 
1975 bekroond met de « FVijs van de 
Vlaamse Poëziedagen» te DeuHe 
(heette die bundel toen niet « De nieu
we gedichten » ?). Een voorbeeld van 
zijn «langzame en ritmische spreek
stijl » (bIz. 39) : «£r (s geen water dan 
het verdriet van het meisje/geen 
vreugde dan de wolken,/de regen en 
het lied. Een man gaat slechts/door 
het bos van stilvallende huizen.» 

• 
Marieen Decree-Roex bundelde in 
Bloem aan het bloed gedichten over 
de moeizame tocht van het ik naar de 
anderen, naar de kern van de mens, 
naar de longen van het leven, naar de 
bloem die ademen laat in een wereld 
die verdwalen doet en die verst ikt 
Een voorbeeld (bIz. 13): « want willen 
wij- deze stad/wel bevolken/met 
woorden, met daken,/met wolken./de 
tijd is te glad/de geliefden verzaken.» 

• 
Annie Reniers, een Vlaamse dichte
res wier ideeënwereld vooral gevoed 
wordt door de filosofie van Heideg
ger, is op zoek naar de zin van het zijn 
en dit in een taal, eenvoudig van beel
den, verwoording en gedachtenker-
nen. Een citaat uit haar nieuwe bundel 
Offerland (bIz. 32) : «/n de blonde 
zee/glijden de golven over elkaar/ 
slaan de vissen/hun vangarmen uit/in 
geluidloze wanden van water-. 

• 
Lieven Rens zoekt in zijn poëzie via 
kleur en klank het laatste mysterie 
van de mens en de dingen te benade
ren. Een poëzie die niet diskursief 
maar suggestief is en die naar de diep
ten der psyche peilt In Leander ge
beurt dat door nog meer sombere en 
meer gebonden middelen. Een citaat 
uit «Loch Ness» (bIz. 32): «zwem 
voor je leven/de bloedrode kaak 
van/de zeedraak is het/duidelijk me
nens ». 

• 

Een detai l . bij nazicht van elke bundel 
afzonderlijk merkten wij dat het aan
tal pagina's slechts in één geval over
eenkwam met het aantal dat wordt 
opgegeven in het foldertje van de Coli-
brant-uitgaven, ons bezorgd. In onder
staande technische gegevens vindt u 
het aantal genummerde bladzijden 

van elke bundel, zoals wij die kontro-
teerden. Jan Van Bossuyt 

Gerda Berckmoes: Mijn tweede huis 
39 bb , 210 fr. 
Fernand Bonneure: Op goede voet 
40 bb , 210 fr. 
Dirk Christiaens: Driehandia. 51 bIz 
210 fr. 
Fernand Handtpoorter: Bericht uit de 
gekwetste tuin. 57 bIz., 220 f r 
Mark Dangin: Mijn Nieuwe Wereld. 
43 bIz, 220 fr. 
Marteen Decree-Roex: Bloem aan 
het bhed. 52 bIz., 210 fr. 
Annie Reniers: Offerland. 44 bIz 
210 fr. 
Lieven Rens: Leander 46 bIz., 210 fr. 
Deze bundels zijn te verkrijgen bij 
Colibrant-uitgaven, Rode Beuken-
dreef 17, 9831 Deurle. fTel. 0 9 1 / 
82.46.97). 

MARCEL COOLSAET 
TE IZEGEM 
Tot 26 december stelt Marcel Cool-
saet een twaalftal tekeningen tentoon 
in de nieuwe Galerij Louisa, Roese-
laarsestraat 38 te Izegem. Coolsaet 
heeft zich als het ware getraind in alle 
stromingen die tijdens de laatste de
cennia bij ons opgang maakten : van 
post-ekspressionisme over abstrakt 
naar Pop-Art. Met zijn hier tentoonge
stelde zwart-wit tekeningen toont hij 
zich een vaardig hiperrealist. Vaardig 
inderdaad, omdat hij blijk geeft van 
een grote zin voor perfektie. Wat hij 
thans toont is dan ook van een hoge 
technische kwaliteit 
Vertrekkend van een foto, zoekt hij 
zijn onderwerp zo te scheppen dat 
het een simbolische kracht krijgt en 
ook na een eerste kontakt ermee bij
blijft. Wat hem in het biezonder aan
trekt is de aftakeling van mens en 
natuur. Wat milieuvervuiling, maar ook 
onderdrukking, geweld en uitbuiting 
bij mens en natuur misvormen, tekent 
hij op scherpe, haast morbiede wijze 
ui t De toeschouwer wordt verplicht 
een realiteit aan te kijken die hij 
anders allicht niet wil zien. En als de 
toeschouwer geboeid blijft toekijken, 
dan is dat dank zij de estetische toets 
en het streven naar artistieke perfek
tie in elk werk. Coolsaets tekeningen 
betekenen een belangrijk artistiek ge
tuigenis van onze eeuw. (ev) 
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DE WINTER IS 
BEGONNEN... 

De kortste dag van het jaar viel gis
teren woensdag 22 december. Voor 
alle bewoners van het noordelijk 
halfrond beschreef de zon die dag 
de kortste en laagste boog boven 
de horizon van het gehele jaar. Aan 
het zuidelijke halfrond daarentegen 
schijnt de zon nu langdurig en staat 
zij hoog; daar beleefde men op 22 
december precies de langste dag 
van het jaar. 

Op het ogenblik dat de zon haar 
meest zuidelijke stand inneemt, zegt 
men, dat de winter begint Aange
zien het niet de zon is die beweegt, 
maar wel de Aarde, is het dus eigen
lijk het zuidelijke halfrond van de 
aarde dat bij het begin van de win
ter zo ver mogelijk van de zon is 
afgebeld. 

Zoals te zien is op de figuur valt bij 
het begin van de winter, dus op 22 
december, het grootste deel van het 
noordelijke halfrond binnen de don
kere, niet door de zon verlichte helft 
van de Aarde. De nachten duren 
dus lang, de dagen kort. Voor een 
bewoner op de 50e breedtegraad 
stijgt de zon die dag bovendien met 
meer dan 16,5° boven de horizon. 
Geen wonder dat het koud is... 

De figuur onderaan laat zien dat 
deze toestand het gevolg is van het 
feit dat de aardas (de verbindings
lijn tussen Noord- en Zuidpool) 
schuin staat waardoor op 22 decem
ber de Zuidpool naar de zon staat 
gekeerd. De aardas behoudt echter 

onveranderlijk haar zelfde stand in 
de ruimte en naarmate de aarde om 
de zon draait, wordt de aardas dus 
wel op een andere manier door de 
zon beschenen Zo zal een kwart 
jaar later, op 20 maart de Noord
pool ook weer in het zonlicht liggen 
en noordelijk en zuidelijk halfrond 
worden gelijkmatig beschenen door 
de zon. We noemen dit het begin 
van de lente en de situatie op pre
cies dat ogenblik is afgebeeld op de 
tweede figuur van boven. 
Weer een kwart jaar later staat de 
Noordpool naar de zon toe gekeerd 
en vertoeft de zuidpool in het don
ker. Op'de hoge breedtegraden (bin
nen de poolcirkel) gaat de zon nu 
zelfs de hele dag niet onder en 
beleeft men de middernachtszon. 
Maar ook op onze breedtegraad 
bevindt de zon zich nu aanzienlijk 
langer boven de horizon dan eron
der en stijgt zij op het middaguur tot 
63,5° hoog. Op 23 september bij het 
begin van de herfst is de toestand 
dan weer zoals bij het begin van de 
lente: het verlichte en onverlichte 
deel van de Aarde is gelijkelijk over 
noordelijk en zuidelijk halfrond ver
deeld. Alleen gaat de evolutie nu in 
omgekeerde zin De dagen korten 
voor het noordelijke halfrond tot zij 
op 22 december hun minimale duur 
hebben bereikt 

Maar dan, op het dieptepunt zelf, 
het begin van de winter, treedt heel 
langzaam de eerste verbetenng in. 
De dagen lengen weer. 

... DE DAGEN 
LENGEN WEER 

Westers materialisme 
In een artikel over de rechten 
van de mens schreef de «Pra-
vda», dat de Westerse mens 
alleen maar bekommerd is om 
zijn partikulier bezit en dat de 
zogenaamde verdedigers van 
de vrijheid te allen tijde bereid 
zijn die vrijheid met de voeten 
te treden, als het maar in hun 
kraam past Zij willen alleen 
maar uitbuiten en zoveel moge
lijk vergaren zo schrijft de « Pra-
vda »-jpurnalist Guergui Patiani. 
Heeft hij helemaal ongelijk ? 

Nederlands ook in 
Zweden 
Tot dusver werd onze taal aan 
de universiteit van Stockholm 
onderwezen als bijvak in de 
Germaanse filologie. Voortaan 
gaat Zweden meer aandacht 
besteden aan het onderwijs van 
het Nederlands, want naar alle 
waarschijnlijkheid komt er vol
gend akademisch jaar een ei
gen Nederlandse hoogleraars-
stoel. Het geld is inmiddels al ter 
beschikking gesteld. 
Jan Erik Wikstroem, minister 
van Onderwijs, vindt deze maat
regel van niet te onderschatten 
belang voor de kulturele en de 
handelsbetrekkingen tussen 
Zweden, Nederland en België. 
Wij kunnen ons hiervoor alleen 
maar intens verheugen en ho
pen dat nog andere buitenland
se universiteiten dit voorbeeld 
volgen. 

Kan telefoneren 
gevaarlijk zijn ? 
Op deze vraag zouden wij posi
tief willen antwoorden na het 
lezen van een biochemisch rap
port in West-Duitsland. Dit rap
port is het resultaat van een 

onderzoek van 250 openbare te
lefoons in 6 steden. Mond- en 
oorstukken zijn dermate be
smet met allerlei verdachte bacil
len en parasieten die schimmels 
•kunnen veroorzaken, dat het ge
woonweg onthutsend is. Noch
tans worden de 110.000 openba
re telefoons in de Bondsrepu
bliek door partikullere bedrijven 
schoongehouden. Klaarblijkelijk 
hebben deze bedrijven geen op
dracht gekregen ontsmettende 
middelen te gebruiken. 
Wij vrezen dat de toestand in 
ons eigen land niet veel beter is. 
Als wij in het vervolg nog ge
bruik maken van een openbare 
telefoon, zal het zijn met een 
schone zakdoek voor de mond.. 

Make-up bij soldaten 
Het moet zijn dat de vrouwelijke 
Israëlische soldaat te veel aan
dacht schenkt aan haar uiterlijk. 
Ettelijke klachten over een te 
opvallende make-up hebben tot 
strengere maatregelen geleld. 
Mw. de kolonel Delia Raz, hoofd 
van de vrouwelijke eenheden in 
het Israëlisch leger, heeft mede
gedeeld dat de vrouwelijke sol
daat voortaan slechts één ring 
mag dragen, buiten de trouw
ring natuurlijk. Verder zijn oor
bellen toegelaten (als zij niet te 
lang zijn) één enkele armband 
en één enkel halssnoer van 
goud, zilver of een ander me
taal. Vinger- en teennagels mo
gen slechts met doorschijnende 
lak bedekt worden. 
Een opgedirkte soldaat is inder
daad geen zicht Venijnig zou
den wij deze vrouwelijke solda
ten willen aanraden hun kostba
re energie aan betere dingen te 
besteden dan aan een leger, 
waar geen mens op zijn plaats 
is. Laat staan een vrouw! 

Hilda UYTTERHOEVEN 

LAAT 

HEN 

NIET 

ALLEEN 

Met de feestdagen — 
wanneer iedereen het 
zichzelf en de anderen 
wat beter maakt — is 
voor velen de 
eenzaamheid pijnlijker 
dan anders. En er zijn 
eenzame mensen, meer 
dan dat wij zouden 
vermoeden en vaak niet 
zo heel ver van ons 
andaan. 
Het zijn daarom niet altijd 
ouden-van-dagen, maar 
ook mensen die in de 
rand van de samenleving, 
werklozen, 
minder-valieden... 
Laat hen één ogenblik 
mee-gelukkig zijn, even 
meegenieten van de 
rijkgevulde tafels. 
Heelwat organizaties die 
zich bezighouden met 
eenzame mensen, en 
mensen in nood wachten 
op ons, zij weten wel een 
straat, een huis, een 
mens die ons nodig 
heeft! 

P 1̂  I l 
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23 DECEMBER 

BRT 

1530 De Camerons 
1625 Toto en de stropers 
1800 De Wombles 
1805 Jonger dan je denkt 
1845 Leef nu 
1910 Veilig verkeer 
1915 De muggen van Myvatn 

Dokumentaire 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 De uitvinder 

Korte film 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1400 Focus on Wild Life 
1430 Mauro, de zigeuner 
1530 Van hart tot hart 
1815 Dierenverzorging 
1830 Focus on English 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Een hele avond Simplisties 

Vertxjnd 
21 35 Nieuws 
21 50 Simplisties Verbond 
2315 Nieuws 

NED. 2 

18 45 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking 
19 25 Daar vraag je me wat 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de Wre

kers 
21 15 Voor een bnefkaart op de 

eerste rang 
2205 Brandpunt 
22.45 Heel de mens 
2320 Nieuws 

RTB 

1600 David Copperfield 
1650 De Noordpool 

Dokumentaire 
1745 Bouleet Bill 
1750 1 2, 3 j'ai vu 
1815 Keukenprogramma 
1845 La lune papa 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Tussen Samber en Maas 

Reportage 
1955 Le clan des Siciliens 

Franse politiefilm (1969) 
21 55 Nieuws 
2210 Le carrousel aux images 

24 DECEMBER 

BRT 

1530 De reis naar Santiago 
Tsjechische jeugdfilm 

1645 Doe mee 
1800 Mumfie 
1815 Kerstspel 
18 45 Dag aan dag 
1910 KTRC-Kruispunt 
1945 Nieuws 
2000 Danny Kaye-show 
2055 The Sound of Music 

VS-film (1965) 
2340 Kerstliederen 
2355 Middemachtmis vanuit 

Hulst 

NED. 1 

1400 Supermuis 
1405 Tamusi en Markusi 
14 30 De stem van het water 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Pommetje Horlepiep 
1955 Mini-voetbal-show 
21 00 Vluchtroute 
2125 Het lied van de week 
21 30 Nieuws 
21 50 Kerstmuziek 
2225 Een portret van Godfned 

Bomans 

WIJ 16 

2252 Nieuws 
2300 Kerstnachtdienst 
2355 Kerstnachtdienst 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 Calimero 
1918 Disco Circus 
2000 Nieuws 
2025 De Mounties-show 
21 20 De Jordaches 
2210 A k t u a T V 
2300 Een klein kerstkoncert 
2320 Nieuws 

RTB 

1600 L'ecran des vacances 
1615 Une puce et des geants 
1724 Boule et Bille 
1750 1, 2, 3 j'ai vu 
18 45 La lune papa 
1915 Nieuws 
19 35 La petite Robinson 

TV-film 
2055 Circusprogramma 
21 50 Jeux de Noel 
2250 Julie Andrews-show 
23 30 Dialoog met een kerk 
2355 Middernachtmis vanuit 

Straatsburg 

25 DECEMBER 

BRT 

11 00 Euchanstievienng vanuit 
Bremershaven 

11 55 Zegen Urbi et Orbi 
1230 Weer is het Kerstmis 
15 00 Kerstkoncert vanuit Amster

dam 
1600 Schande over hem die 

kwaad denkt 
1800 De Wombles 
1805 De grote ontsnapping En

gelse jeugdfilm 
1900 Boeket 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen Show 
21 15 Mezza Musica 
2215 De Jordaches 
2305 Nieuws 

NED 1 

11 55 Urbi et Orbi 
1416 Nieuws 
1418 De Holle Bolle Boom 
14 58 Eurovisie-Kerstmatinee 
16 00 Weet je wel 
1620 Stuif-est-in 
1720 Spelenderwijs 
1750 Het wordt Kerstmis 
1855 De Bereboot 
1900 Nieuws 
1905 Hansje en het welbehagen 

Musical 
1955 Welkom thuis 
21 35 Nieuws 
21 40 Groeten van tante Annie en 

oom Wim 

NED. 2 

1855 TV-informatie voor Marok
kanen 

1900 Nieuws 
1905 Bolke de Beer 
1915 Kerstmuziek vanuit Vlaar-

dingen 
2000 Nieuws 
2010 De Landverhuizers 

Zweeds histonsch epos 
2240 Kerstmeditatie 
2300 Nieuws 

RTB 

11 00 Kerstvienng 
1200 Pauselijke zegen Urbi et Or-

bi 
1500 Kerstkoncert 
1600 De Grote Caruso 

VS-film van 1951 
1745 Kinderen spelen viool 
1810 Kinderprogramma 
1825 Boule et Bill 
1830 Theatre de la Gaite 

65 jaar jong 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
19 35 Le jardin extraordinaire 

2005 La cuisine au beurre 
Franse komedie (1963) 

21 45 Nieuws 
21 55 Telescope 

PIH0 .V 
26 DECEMBER 

BRT 

1200 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

1230 Dag aan dag 
1500 Sesamstraat 
1525 P ro jek tZ 
1540 Doe mee 
1610 Houten soldaatjes 

Amerikaanse sprookjesope
rette (1934) 

1715 Sportuitslagen 
1718 Suske'en Wiske 
1740 A ceremony of Carols 

Het Knapenkoor van Han
nover 

1845 De Wombles 
1850 Van Pool tot Evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 Billy Smarts Kerstcirkus 
21 30 Hallo met Henk 
2220 Ten huize van Anton Van 

Wilderode 
2310 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Omroepparochie 
1400 Teleac 
1430 Nieuws 
1432 Sesamstraat 
1500 Billy Smart Kerstcirkus 
1602 Coppeha 
1705 Vesper 
1735 Bericht van de wilde gan

zen 
1855 De Bereboot 
1900 Nieuws 
1905 Herman Van Veen vraagt 

uw aandacht 
1945 Peege 

TV-film 
2015 Hier Parijs hier Jan Brusse 
2027 Walden en Muyselaar 

Revue 
2227 Het Humanistisch Verbond 
2247 Nieuws 

NED. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
1835 Rogier Van Ter Doest 
19 00 Van Gewest tot Gewest 
1915 Studio Sport 
2000 De legende van de vierde 

koning 
Kersh^erhaal 

21 35 Nieuws 
2140 Panoramiek Special in 

Noord-lerland 
22 30 Stefan Themerson en de 

taal 
2315 Nieuws 

RTB 

10 45 Landbouwinformatie 
11 00 Euchanstievienng 
1240 Oratonum van Liszt 
1350 Kunstmagazine 
1425 Calimero 
1430 Vivre libre 

(Born free) 
15 20 Visa pour le monde 
1705 Sportuitslagen 
1715 Lynquement votre 
1755 Folllies 

Showprogramma 
1855 Bouleet Bill 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
19 35 Le week-end sportif 
2005 Show Salvador 
2055 Sport et vie 
21 55 Nieuws 
2205 Le festival de la chanson 

frangaise 
2250 Nieuws 

27 DECEMBER 

BRT 

1530 De Herdertjes " 
Joegoslavische jeugdfilm 

1650 25e internationale muziek-
wedstnjd in Muenchen 

1800 De Wombles 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 Rogier Van Ter Doest 
1845 Vrouwen in Kenia 

Dokumentaire 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Micro-Macro 
2045 Tadelloeser & Wolff 

TV-spel naar roman van 
Walter Kempowski 

22 25 Nieuws 

NED. 1 

14 00 De match 
1430 Chapi-Chapo 
14 35 Taarten 

TV-spel 
1445 De koning en de nachte

gaal 
Poppenfilm 

1505 Een brok ellende 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Dit IS uw leven, Donald 

Duck 
1955 So lange du da bist 

Duitse dramatische speel
film (1953) 

21 35 Nieuws 
21 50 Alles of mets 
2240 Harry Mulish 
2330 Symbiose 
2334 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Suri
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1905 Addams family 
1930 Een heel dun laagje aarde 
2000 Nieuws 
2025 De Onedin Lijn 
21 15 Koning Klant 

Konsumentenrubriek 
21 40 Volgende patient 
2205 Achter het nieuws 
2255 Socutera 
2305 Nieuws 

RTB 

1600 David Copperfield 
1650 Magelhaan 

Dokumentaire 
1745 Boule et Bill 
1750 1, 2 ,3 ja i vu 
1815 Lundi-sports 
1915 Nieuws 
1935 Le cinema chante 

Filmfragmenten, interviews 
en liedjes 

2205 Nieuws 
2215 Reportage 

28 DECEMBER 

BRT 

1530 De Flintstones 
1555 De Wolf en de zeven Geit

jes 
Duitse jeugdfilm 

1800 De Wombles 
1805 Wickie, de Viking 
1830 Dal Ticino con simpatia 

Galakoncert 
1910 Het Vrije Woord 
1945 Nieuws 
2015 Oogstappel 111 Oogap-

Liedjesprogramma rond 
zanger Lieven 

2045 Leger zonder wapens 
Programma over het Leger 
des Heils 

21 35 Tadelloeser & Wolff 
Tweede deel van een tv-
spel naar roman van Walter 
Kempowski 

2310 Nieuws 

NED. 1 

1400 Het meisje met de zwavel
stokjes 
Poppenfilm 

1415 De jacht op de Donau-ben-
de 
Avonturenfilm 

1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van nature 
1955 Onder behandeling 
2030 Zeskamp speciaal 
21 35 Nieuws 

21 50 Filter Furore 
Muzikaal programma 

22 40 Wat bezielt je ? 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's Toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Voor de vuist weg 
21 40 De Gebroeders Hammond 
2230 Televizier Magazine 
2315 Nieuws 

RTB 

1600 David Copperfield 
1650 Francis Drake 

Dokumentaire 
1745 Boule et Bill 
1750 1, 2 ,3 ja i vu 
1805 Seniorama 
1845 La lune papa 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Les contes du mardi 
2000 W comme Wallonië 
21 45 Nieuws 
22 00 Deller Academy 

Programma over Renais-
sance-muziek 

2315 Nieuws 

mmmtmmmmm^mÊmmmmmm 

WÊÊSÊÊBUM 

29 DECEMBER 

BRT 

17 30 Tip-Top 
1845 De Wombles 
1850 Bonanza 
1945 Nieuws 
2015 Superstar 1976 
21 30 Resonanties 

Kultureel magazine 
2220 Nieuws 

NED. 1 

1500 Teleac 
1530 Wat heet o u d ' 
1600 KRO's Wereldcirkus 
1650 Dames en heren 
1710 De Flintstones 
1830 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van Gewest tot Gewest 
1940 Politieke partijen 
1950 Tijd van leven 

Zweedse tv-film 
21 35 Nieuws 
2150 Jaaroverzicht van het 

nieuws 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Het verhaal van Johannes 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Veronica totaal 
21 35 Veronica sport 
21 55 Veronica klassiek 
2215 Starsky & Hutch 
2305 Jongeren kiezen 
2315 De hooghe heeren 

Reportage 
2325 Veronica's agenda 
2330 Nieuws 

RTB 

1625 Feu vert 
1810 Historie de lire 
1840 Boule et Bill 
1845 Daffy Duck 

Tekenfilmpjes 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1940 Chapeau melon et bottes 

de cuir 
2035 Gala-show 

Franse en Amenkaanse ar
tiesten ten behoeve van ar
tiesten die in moeilijkheden 
verkeren 

21 55 Nieuws 
2P05 Lekenmoraal en filozofie 
2335 Nieuws 
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B E G R O T I N G 

Voor de lezers die met een grote voet-
balklub zouden wilien beginnen, pen
nen WIJ hier de inkomsten en uitgaven 
over van een « gezonde » (dus zeldza
me) Belgische klub Inkomsten 10 mil
joen van abonnementen, 18 miljoen 
van entreekaarten, 4 miljoen van 
vnendschappelijke wedstnjden, en 5 
miljoen van reklame Totaal 41 mil
joen, maar hiervan moeten alvast een 
miljoen of zes worden afgetrokken 
voor allerlei taksen Blijft 35 miljoen 
Wat de uitgaven betreft huur en 
administratie 4 miljoen, onderhoud, 
recepties en verplaatsingen 4 mil
joen Verblijf van vreemde spelers 1 
miljoen, kostschool en studies van 
jeugdspelers 1,5 miljoen Personeels-
onkosten 16 miljoen Uitrusting 2 mil
joen, bijdragen en verzekenngen 5 
miljoen, en dan een cijier dat ons 
onwaarschijnlijk hoog lijkt (ene O te 
veel ' ' ) voor RlZIV-bijdragen 20 mil
joen Totale onkosten als dat allemaal 
juist IS meer dan 50 miljoen Ons lijkt 
het allemaal nogal onwaarschijnlijk 
Het cijfer dat ons in het bovenstaan
de lijstje het eigenaardigst voorkomt 
(afgezien van wat wij als een drukfout 
beschouwen) is dat van de inkomsten 
uit reklame Vijf miljoen maar Als wij 
denken aan de hoeveelheid reklame 
die rond de velden wordt aange
bracht aan het aantal minuten dat de 
reklame via de spelersbuiken weke
lijks via de televisie over België en 
omstreken verspreid wordt, aan de 
welwillendheid waarmee de gazetten 
via de foto's en verslagen al die rekla
me hun lezers onder de neus schui
ven, dan moeten wij geloven dat de 
reklame via de voetbalsport sport-
goedkoop is Vergeleken bij voor
beeld met de tarieven van de publici
teit in de televisie (fn België dan nog 
met eens mogelijk) Wij zullen nu 
alweer een aantal sponsors (en dan 
vooral kleine) tegen de kar rijden, 
maar als wij in de plaats van de klubs 
die het teveetje plegen te teisteren 
waren, wij zouden onze tarieven om 
de reklame aan de man te brengen 
toch eens serieus herzien 

de wil prof de Backere de dopingbe-
stnjding uit de handen van het ge
recht nemen Wij moeten elkaar geen 
foefjes wijsmaken Niet zelden wer
den bij voorbeeld renners bij het 
« dopen • geholpen door (afgevaardig
den van) hun werkgevers Waarom 
dan de renner, toch maar gedeeltelijk 
schuldig, en in feite meer slachtoffer 
dan «dader», altijd maar bedreigen 
met straffen en boeten ' 

V E R L O R E N M O E I T E 

Er schijnt ergens een Europese vereni
ging ter bestrijding van het geweld in 
de sport te bestaan, en België zou 
zich daarbij hebben aangesloten Als 
onze informatie met nauwkeunger is, 
dan IS dat simpel omdat wij met de 
moeite hebben gedaan eens te gaan 
nakijken hoe de vork precies aan de 
steel zit Zeker met omdat wij van 
mening zouden zijn dat het met dat 
geweld nogal losloopt Integendeel 
W I J vinden dat het al lang de spuiga
ten uitloopt Maar wel omdat wij den
ken dat het stichten van verenigingen, 
fondsen en komitees, al dan met met 
Belgische bijdragen er weinig zal aan 
verhelpen De agressiviteit van het 
sportpubliek heeft natuurlijk veel oor
zaken, maar een der voornaamste is, 
dachten wij, de maatschappelijke on
tevredenheid en de behoefte aan het 
afreageren daarvan Wij zien heus 
met in hoe een komiteeken, ergens in 
de marge van het maatschappelijk 
gebeuren, daaraan wat zou kunnen 
verhelpen 

P L A N 

P 

Professor de Backere — die men ver
leden zaterdag kon zien met Wies 
Andersen — heeft een voorstel ge
daan betreffende de bestnjding van 
de doping in de sport Op het plan zelf 
komen wij bij gelegenheid nog wel 
terug, maar wij wilden alvast twee gro
te verdiensten — in onze ogen al
thans — van het plan onderstrepen 
Dat IS dat ten eerste de bestnjding 
van de doping uit de handen van de 
federaties wordt genomen Het was 
inderdaad vaak nogal eens zo dat bin
nen de federaties ook belangengroe
pen werkzaam waren die eigenlijk 
maar met bitter weinig overtuiging de 
doping wilden te lijf gaan En ten twee-

S T R A F F E M A N N E N 

In de diverse wintersportcentra is 
men alweer begonnen aan het « witte 
circus • De skikampioenen reizen met 
hun show van plaats tot plaats, en 
maken in ruil voor vele miljoenen rekla
me voor ski's en andere wintersport-
uitrusting Het zou eerder verwonde
ring wekken als zij hun atletische 
bekwaamheden met ten gelde zou
den maken, als het in zowat alle ande
re sportdisciplines wel gebeurt En 
ondanks alles moet er heel wat atleti
sche bekwaamheid aan te pas ko
men, lazen wij met dat Franz Klam
mer, een der topvedetten op de hou
ten latten, zopas een berg kwam afsui-
zen met een vaart van 108 km per 
uu r ' ' Trouwens, de uitzendingen van 
«superstar» — die wij persoonlijk 
infantiel vinden maar daar gaat het 
hier met om — schijnen erop te wij
zen dat de skikampioenen over het 
algemeen goede all-roundsportbeoe-
fenaars zijn Wat wel begrijpelijk is, 
als men ziet welke toeren zij moeten 
uithalen om hun publiek te amuzeren 

LIEVER S T U D E R E N 

Na Kornelia Ender, na Don Schol-
lander, heeft nu een andere olimpi-
sche zwemkampioen besloten het 
kompetitiezwemmen stop te zetten 
De Amenkaan Jim Montgommery na
melijk Sport op het hoogste vlak kan 
niet gekombineerd worden met ernsti
ge studie, zegt hij, en dat zal wel waar 
zijn ook En ondanks het vele geld dat 
met de sport kan verdiend worden, 
wil Jim toch maar liever gaan stude
ren HIJ wil met het voorbeeld volgen 
van een andere zwemkampioen. 
Mark Spitz die zowel van het zwem
men als het studeren de brui gaf, 
omdat hij meende met al zijn olimpi-
sche medailles voldoende populair te 
zijn om blijvend aan de kost te kun
nen komen in het wereldje van de 
publiciteit Een poosje bleek dat wel te 
gaan, maar nu reeds, na een paar 
jaar, is het vet al van de soep Wie zal 
Jim, en Don, en Kornelia ongelijk 
geven "̂  Tenzij ergens een totaal ver
dwaasde ' 

A R B E I D S M A R K T 

Zopas werd beslist dat de doktoors 
van de EEG-landen zich vrij in alle lid
staten mogen vestigen Wij mogen 
ons dus verwachten aan een grote 
toeloop van o m Italiaanse dokters 
Allemaal specialisten uiteraard De 
vraag die in sportknngen in verband 
daarmee wel eens gesteld wordt is 
deze hoelang zal men nog kunnen 
beletten dat de arbeidsmarkt voor 
beroepssportbeoefenaars totaal vrij 
wordt binnen de EEG ' Teoretisch-jun-
disch kan er, dachten wij, weinig 
tegen ingebracht worden dat een Duit
se sjotter zijn brood komt verdienen 
in België, en hoe moet dat dan samen-
gerijmd worden met het verbod bij 
voorbeeld meer dan twee of dne bui
tenlanders in een voetbalelftal aan te 
s te l l en ' Sportief gezien hoeft het 
voor ons nochtans met Zolang wij 
«nationaal» willen sporten, betekent 
de aanvoer van vreemd talent een 
verzwakking van de sport van eigen 
bodem, en dat over en weer gesleur 
met vedetten allerhande en de bijho
rende percenten lijkt ons met van 
aard om de sportiviteit op te voeren 

I N S P R A A K 

Hier en daar wordt zo een beetje 
gepleit voor inspraak van de sportbe
oefenaar in het reilen en zeilen van de 

SPORTINFRASTRUKTUUR 
IN VLAANDEREN (9) 

Tot dusver werd hier gehandeld 
over de eigenlijke installaties Het 
IS tenslotte maar een aspekt van 
wat men sportinfrastruktuur kan 
noemen, maar — in onze ogen , 
helaas — het aspekt dat om ver
schillende redenen van verschillen
de zijden al te veel belangstelling 
kri jgt 

Om — uiteraard ten persoonlijken 
titel, want ieder zal er wel zijn 
mening over hebben, en zo hoort 
het ook — nog even samen te vat
ten 

— vooraleer verder sporthallen te 
bouwen, zouden wij even de neu
zen gaan tellen van degenen die 
er werkelijk aan sport willen ko
men doen , 
— de keten zwembaden zouden 
WIJ verder uitbouwen, maar tege
lijk de aandacht meer toespitsen 
op de kwaliteit van wat al bestaat 
— en wat openluchtcentra be
treft, IS er met veel zinnigs te ver
tellen zolang men niet weet wat er 
IS, en wat daarmee na de nodige 
aanpassingen en bij beter gebruik 
kan gedaan worden Een ernstige 
fout bij al dat ge-infrastuktureer is, 
dachten wij, dat men zo stijfhoof-
dig het hek aan de oude stijl 
laat hangen Wie hier bij ons infra-
tuktuur zegt zegt een voetbalveld, 
een te verhuren tennisveld, een 
zaal vol lijnen op de vloer en een 
te verhuren staminee Maar er zijn 
o 1 nog een heleboel alternatieven 
waaraan maar zelden aandacht 
wordt besteed Z e t bij manier van 
spreken, een groep kinderen op 
een basketbalveld, en doe ze spe
len volgens de zo heilige reglemen
ten Na vijf minuten is het gedaan 
met de spor t Waarom voor de kin
deren geen sportgelegenheid zoe
ken waar ze wel belang in stellen 
Een stuk wei, wat struiken, wat tak
ken en balken, een plaats waar ze 
putten kunnen g r a v e n ' Een 
plaats kortom waar ze lichamelijk 
akbef kunnen zijn, en kreatief, 
waar ze hun fantazie kunnen uitle
ven zonder geperst te worden in 
het keurslijf van grote-mensenreg-

lementjes en bondsvoorschnften 
allerhande ' 
Wi j kennen een gemeente die met 
weet wat aanvangen met enkele 
tientallen hektaren grond Verkave
len komt met in aanmerking — en 
dat IS in dit geval een pluspunt — 
en voor de rest meet men het met 
Waarom geen volkstuintjes aan
l e g g e n ' Geen soort bidon-ville 
met kartonnen en plaatijzeren hok
jes voor hark en spade, maar keu-
nge tuintjes, met wandelpaden en 
bloemperken en een rustbank en 
groen en zo, waar de liefhebbers 
van zinnige lichamelijke ont- en 
inspanning aan hun trekken kun
nen komen Wat bij de huidige 
pnjs van patatten en tomaten 
daarenboven ekonomisch nog in
teressant zou zijn 
Iedereen kent wel een gemeente 
waar mooie wandelpaden voor 
het publiek gesloten zijn, omdat ze 
lopen door de bezittingen van de 
baron of de graaf Is het met denk-
baa- ervoor te zorgen dat de 
natuurliefhebbers die mooie — en 
dikwijls — ongekende hoekjes 
van hun eigen gemeente zouden 
kunnen bezoeken ' 
Men kan met een heel klem beetje 
verbeelding tientallen voorbeel
den van alternatieve sportinfra
struktuur bedenken Goedkoop, 
gezond, sociaal, al wat men maar 
wil Maar wellicht weinig spektaku-
lair, weinig op konsumptie gencht 
en afgestemd op prestatie Daar
om op dit ogenblik misschien met 
direkt passend in onze opvatting 
over spor t zelfs massa-sport en 
waarschijnlijk met in aanmerking 
komend voor realizatie Temeer 
omdat de massa er misschien zelf 
weinig zou voor voelen In ver
band met de hoger genoemde 
volkstuintjes zei de mandatans 
ons WIJ vinden geen twintig men
sen die er een willen bewerken 
Mogelijk Nu Maar de rest van de 
grond kan door de gemeente be
werkt worden, tot de liefhebbers 
komen opdagen En tenslotte ko
men die twintig nu in zijn sport
h a l ' 

klub Nu IS het nog steeds zo dat een 
«speler» geen lota te vertellen heeft 
in het bestuur van de klub, en dat 
beheerraden en besturen er geen 
ogenblik aan denken de spelers om 
hun mening te vragen als er een 
beslissing moet genomen worden 
Hetzelfde geldt voor de federaties 
Als ware demokraat zouden wij na
tuurlijk altijd een soort werknemers-
raad met adviesbevoegdheid of zo in 
elkaar meppen, maar wat betekent 
dat uiteindelijk ' Grote klubs zijn kapi
talistische ondernemingen, en wij gelo
ven met dat de arbeider — vooral met 
de gemakkelijk te vervangen arbeider 
die de sportbeoefenaar is — ooit veel 
in de pap zal te brokken hebben waar 
het om de belangen van de poen te 
doen IS De sport verschilt daann met 
veel van de rest van de maatschappij 

O L I M P I S C H E S P E L E N 

De olimpische spelen '80 van Moskou 
naderen met rasse schreden, en het 
wordt dus tijd dat wij allemaal een 
beetje olimpisch gaan denken Dat 
iedereen — maar natuurlijk in groep 
— er welkom zal zijn, wisten wij al 
Dat voorlopig nog alle landen mogen 
komen, ook Nieuwer is dat de Amen-
kanen de TV-rechten willen kopen, 
maar er wellicht met genoeg geld zul
len voor hebben De rooie proletaners 
vragen namelijk bedragen die zelfs 
Wallstreet doen duizelen Verder, en 
dat IS belangrijker, vragen de Russen 
dat tegen 1980 het olimpisch hand
vest zou herzien worden Het interna

tionaal olimpisch komitee is niet meer 
bij machte, zeggen zij, het hoofd te bie
den aan de moeilijkheden die de laat
ste tijd rond de spelen rijzen, o m poli
tieke problemen Het is dus nodig dat 
komitee te hervormen Helemaal onge
lijk zullen ZIJ wel met hebben, maar of 
het herstruktureren van het O K geen 
allergrootst nieuw politiek probleem in 
leven zou roepen dat is ook nog met 
zo heel zeker 

VAN DAG... 
MAANDAG Moeder voetbalbond 
gaat verbouwingen laten uitvoeren 
aan haar woonst Moet daar poen 
zitten, zeg, in deze tijd... • DINS
DAG : Nog een verheugend bericht
je uit Engeland : voetbalsupporters 
braken een trein af en terrorizeerden 
de reizigers. Goed z o ! • WOENS
DAG : Onze voetbalgoden in spe — 
de UEFA-wonderen — speelden het 
klaar zich te laten kloppen door Koe
weit Voor • petrol » moet men veel 
doen. • DONDERDAG: Felix Lévi-
tan, halve baas van de ronde van 
Frankrijk, wil iets gaan ondernemen 
tegen de doping. Nog zo'n goei en 
de week is uit • VRIJDAG: In 
Marokko werd een voetbalploeg • le
venslang > geschorst Omdat de arbi
ter afgetroefd werd. Met wat kindera-
zie houden die arme landen zich 
toch bezig. • ZATERDAG : Wij had
den de indruk dat het Luc Varenne 
verbaasde dat de dirigenten van 
Brugge na de klopping op Ander-
lecht beleefd en voorkomend waren. 
En dat Luc zijn klok een eeuw achter
loopt • ZONDAG Gaan de Ander-
lechtsupporters kwaad zijn als wij 
als onze mening verkondigen dat 
Anderlecht op Beerschot een penal
ty kadoo kreeg ? • 

TOT DAG.. 

KON HET? 

Zullen wij met de moderne geleer
de aanvaarden dat «leven > spon
taan kón ontstaan op aarde, en dat 
het zodra het er eenmaal was in 
een of andere vorm, zich kón ont
wikkelen tot oneindig veel vormen, 
inbegrepen de intelligente vormen 
van leven, dus de mens? 
Als wij dat aanvaarden, rijst met
een een volgende vraag : waarom 
zou elders niet kunnen wat op aar
de kon ? 
Op sterren — van welk type ook 
— is leven uitgesloten. Leven is 
maar mogelijk binnen bepaalde li
mieten (ook al liggen die verder uit 
elkaar dan men lang gedacht 
heeft), en op de sterren gaat men 
die limieten ver te buiten. 
Op de andere planeten van de zon 
lijkt de kans bijzonder klein, ook al 
IS dan bewezen dat bepaalde vor
men van leven mogelijk zijn in 
omstandigheden zoals die o.m. op 
Mars heersen. Men herinnert zich 
trouwens dat het één van de hoofd
opdrachten van de op Mars gelan
de Viking-tuigen is te onderzoeken 
of er daar vormen van leven zou
den kunnen voorkomen. 
En op planeten van andere sterren 
dan de zon ? 

Het is om te beginnen al lang de 
vraag geweest of er nog sterren 
zijn die planeten bezitten. Men 
heeft er immers nooit een gezien. 
Tegenwoordig mag men wel zeg
gen : ja. Véél sterren hebben plane
ten. Hoe weet men dat ? Primo wen
telen sterren zonder planeten veel 
sneller om hun as dan sterren mèt 
planeten. Uit de omwentelingssnel-
heid van de sterren kan men aflei
den of ze al dan niet planeten (kun
nen) hebben. Verder oefenen ster
ren en planeten een aantrekkings
kracht op elkaar uit De aanwezig
heid van planeten veroorzaakt af
wijkingen in de bewegingen van de 
ster. Ook die heeft men kunnen 
opsporen. 
Rezultaat van een en ander is dat 
men — zonder er ooit één gezien 
te hebben — nagenoeg met zeker
heid kan zeggen dat er in ons melk
wegstelsel alleen vele miljarden 
sterren zijn die planeten hebben. 
Nu zijn evenmin als rond de zon, 
alle planeten die rond de sterren 
cirkelen, geschikt om leven te dra
gen. 
Rond de zon liggen alleen de aar
de en Mars in de zg. ekosfeer. 
d.w.z. ver genoeg van de zon om 
niet tè sterk verwarmd te worden, 
en dicht genoeg om voldoende ver
warmd te worden. 
Teorefisch moeten alle sterren een 
dergelijke ekosfeer bezitten, waar
binnen een bewoonbare planeet 
zou kunnen wentelen. 
Er dient echter aan andere voor
waarden voldaan: samenstelling 
atmosfeer, zwaartekracht, atmosfe
rische druk enz. Zelfs al hebben 
proefnemingen op aarde duidelijk 
gemaakt dat vormen van leven (en 
dus ontwikkeling — en hier past 
een groot ?) mogelijk zijn waar 
men het niet zou verwachten: bij 
ijzige koude, in zeer hoge tempera
turen, in een totaal vergiftigde at
mosfeer, bij ontstellende atmosferi
sche druk e.d.m. Echter, en daar 
gaat het om, er zijn grenzen, en als 
op aarde leven kon ontstaan en 
evolueren, wil dat nog niet zeggen 
dat op ALLE planeten hetzelfde 
kon gebeuren. 

Nochtans twijfelt geen enkele ge
leerde er nog aan dat er in ons melk
wegstelsel alleen miljarden plane
ten voorkomen waar kón gebeuren 
wat op aarde kón gebeuren. En wij 
weten dat er naast ons melkweg
stelsel miljarden andere voorko
men. Miljarden maal miljarden ! Zo 
gezien wordt de kans dat er buiten 
ons niemand meer is, wel heel 
klein. 
Maar er is nog wat anders. 

infoKOSMOS 
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BEDENKINGEN BIJ EEN OPINIEPEILING 
Uit een recente opiniepeiling in verband met de gemeenschapsdialoog zou geble
ken zijn dat overal in het land, behalve bij de VU, een sterke meerderheid toegevin
gen wil doen aan de andere gemeenschap Zo zou 65 %van de Brusselaars toege-
vingsbereid zijn, 59 %van de Vlamingen en zelfs 69 %van de Walen 
Dit IS natuurlijk koren op de frankofone molen' Wij zijn evenwel van mening, dat 
geen overdreven belang moet gehecht worden aan dergelijke spelletjes, en wij 
beschouwen die cijfers enkel als een pseudo-wetenschappelijke benadenng van 
holle bewerinaen en verklannqen zonder inhoud 
Er wordt wel eens beweerd dat men cijfers kan doen zeggen wat men wil, maar in 
dit geval menen wij dat die cijfers veel minder waarde hebben, dan men aan een 
bepaalde zijde daaraan wil hechten Wij zijn ervan overtuigd dat, indien men de 
ondervraag'den stuk voor stuk de vraag zou stellen welke toegevingen op welke 
gebieden moeten gedaan worden, velen van hen met de mond vol tanden zouden 
staan 

W A A L S E T O E G E V I N G E N ? 

Beginnen wij bij voorbeeld met de 
Walen, wier cijfer van toegevingsbe-
reidheid het hoogst is, en wel 69 %of 
bijna 7 op 10 
Denkt ge dat er een Waal zou te vin
den zijn om te zeggen «Ik wil afzien 
van de miljarden belasting- en spaar
gelden die geruisloos uit Vlaanderen 
naar Wallonië worden gedraineerd, of 
via fantastische kompensaties in de 
Waalse ekonomie worden gepompt i» 
Denkt ge dat een Waal zou zeggen 
« Laten we in het vervolg de overheids-
funkties verdelen volgens de getal
sterkte van de beide gemeenschap
pen, d I 60 betrekkingen voor de Vla
mingen en 40 voor de Walen in plaats 
50/50 zoals tot nu theoretisch het 
geval is i» Denkt ge dat er een Waal is 
die zal voorsteilen « We gaan nu alle
maal grondig Nederlands leren om in 
het vervolg met als vreemden naast 
onze Vlaamse landgenoten te leven i» 
Ge zijt er wel mee Pas enkele weken 
geleden heeft de Franse kultuurraad 
een dekreet goedgekeurd, waarbij het 
Nederlands voortaan in de scholen in 
Wallonië zijn bevoorrechte plaats ver
liest en gewoon een vreemde taal 
wordt Is dat een stap tot toenade-
nng 7 Wel integendeel i Het is noch 
mm noch meer de officialisenng van 
de mening die voor enkele jaren in « La 
Derniere Heure » is vooropgezet door 
de Leuvense professor S P Nothomb 
'La premiere loi dun certain civisme 
wallen est Ie droit, sinon l'obligation de 
ne jamais apprendre Ie f lamand" («de 
eerste wet van een zeker Waals civis
me IS het recht, zoniet de plicht, nooit 
Nederlands te leren») 

BRUSSELSE 
T O E G E V I N G S B E R E I D H E I D 

Een ander kras staaltje van niet-toege-
vingsbereidheid is zopas geleverd 
door de Brusselse frankofonen, die bij 
de jongste gemeenteraadsverkiezin
gen hun landhonger hebben willen uit
breiden tot aan de grenzen van de pro
vincies Oost-Vlaanderen en Antwer
pen door het indienen van franskiljon
se lijsten in al de gemeenten van de 
Vlaams-Brabantse fusiegemeenten 

En wat te denken van de frankofone 
bewenng, dat in de Brusselse over
heidsdiensten tienduizend betrek
kingen ontstolen worden aan frankofo
nen (lees eentaligen) door de Vlamin
gen (lees tweetaligen) Diezelfde 
tweetalige Vlaamse ambtenaren, die 
door de FDF-burgemeester van Vorst, 
senator en voorzitter van de Brussel
se gewestraad Lepaffe gewoonweg 
parasieten worden genoemd i 
Men ziet de toegevingsbereidheid 
van de frankofone Brusselaars schijnt 
ook met zo denderend te zijn als uit de 
cijfers (65 %) zou blijken 
Neen zolang wij geen kennis hebben 
van enig positief voorstel van toegevin
gen van Waalse en Brusselse zijde is 
het ons onmogelijk die toegevingsbe-
reidheid ernstig op telTemen Het is 
enkel zand-in-de-ogen-strooierij, een 
windei, een valstrik waarin wij met 
mogen trappen En vermits de bedoe
ling voorligt de resultaten van die opi
niepeiling over te maken aan de Kom
missie van de 36 staat het ons vnj te 
zeggen dat wij hier te doen hebben 
met vulgaire stemmingmakenj de re-
denenng ligt dan ook voor de hand 
vermits de Walen en de Brusselaars 
bereid zijn toegevingen te doen, moe
ten de Vlamingen ook maar weer 
water in hun wijn doen i Zo eenvoudig 
IS da t ' 

EN IN V L A A N D E R E N . . . 

Laten wij nu even nagaan hoe de toe
stand bij ons, in Vlaanderen, is Daar 
zou 59 %van de ondervraagden er
voor te vinden zijn toegevingen te 
doen aan de Walen en de Brusselaars 
Dat dit cijfer lager is dan dat van de 
twee andere beschouwde gewesten 
komt vooral omdat het gedrukt wordt 
door de lage cijfers Van de onder
vraagde VU-simpatisanten, nl 26 %of 
1 op 4 Dat er nog VU-mensen zijn, die 
menen dat Vlaanderen nog offers kan 
brengen vinden wij erg nadat wij ons 
in het verleden zo herhaaldelijk beij
verd hebben aan te tonen dat alle toe
gevingen steeds van Vlaamse zijde 
zijn gekomen zonder tegenprestatie 
dat wij nog zoveel te bekomen hebben 
vooraleer volledige gelijkheid zal heer
sen, en dat Vlaanderen niets meer. 

maar dan absoluut mets meer te 
geven heeft 

• • .VROEGER. •• 

Het cijfer van de CVP is ontzettend 
hoog 68 % Dit kan ons enkel spijten, 
maar niet verbazen Van een partij, 
die onzB Vlaamse kinderen te Brussel 
te grabbel gegooid heeft aan de fran
kofonen voor weinig meer dan mets, 
mag ons feitelijk mets meer verbazen 
Oorspronkelijk was het immers zo, dat 
de vrijheid van het gezinshoofd inzake 
onderwijstaal te Brussel pas zou inge
voerd worden, nadat eerst gedurende 
een penode van vijf jaar de nodige 
instellingen ter beveiliging van de posi
tie der Vlamingen te Brussel zouden 
gewerkt hebben, en dat gedurende vijf 
jaar bijzondere normen inzake bevol
king van de Vlaamse klassen te Brus
sel zouden gelden Ook de oprichting 
van vijf randfederaties rond Brussel 
paste in de zo geroemde bewegings
strategie ook reeds vroeger was 
beloofd dat te Brussel jaarlijks 10 peu
tertuinen zouden opgencht worden 
En wat is er van dit alles terechtgeko
men •? De randfederaties zijn opnieuw 
afgeschaft, met de peutertuinen zijn 
we nog lang met aan ons getal, de 
agglomeratieraad en het agglomeratie-
kollege zijn een aanfluiting van de 
voorgespiegelde lichamen, en de bij
zondere normen voor de Vlaamse 
klassen worden nu reeds aangevoch
ten I Maar de vrijheid van de pere de 
familie is wel een definitieve verwor
venheid, waaraan met meer mag ge
tornd worden 
Deze helaas lange uitweiding heeft 
enkel ten doel aan te tonen hoe het 
processus van de toegevingen in het 
verleden altijd tegen ons, tegen de 
Brusselse Vlamingen heeft gewerkt, 
en dat uiteindelijk de Vlaamse toege
vingen steeds veel minder hebben 
bereikt dan aanvankelijk aan de 
Vlaamse bevolking was voorgespie
geld En het moet hier gezegd wor
den met alleen de CVP, maar ook de 
BSP en de PVV hebben daaraan in 
dezelfde mate schuld Al te vaak en al 
te lang hebben de zogezegde grote 
nationale partijen gespekuleerd op de 
goedgelovigheid van de Vlamingen, 
die nu met ergernis moeten vaststel
len, hoe negatief die toegeeflijkheid 
steeds voor hen is uitgevallen 

. . .EN N U WEER 

De schnk slaat ons om het hart wan
neer WIJ vaststellen hoe groot de toe-
gevingsbereidheid aan bepaalde 
Vlaamse zijde nu weer is En terecht 
vragen wij ons af wat voeren zij nu 
weer in hun schild"? Wij kennen klein-
moedige Vlamingen die zeggen «La
ten we maar een stuk van Wemmei of 
van Dilbeek bij Brussel voegen, dan is 

het gedaan met dat gezaag i» Maar 
diezelfde toegevers zouden vast en 
zeker anders reageren, indien zij een 
stuk van hun eigen tuin aan hun 
gebuur moesten afstaan, zogezegd 
om de scheidingslijn normaal recht te 
trekken 
En welke Vlaming zal zeggen «Ik wil 
gemakkelijk duizend frank belasting 
meer betalen om de Walen te helpen, 
die nu zo diep in de put zitten, of om 
de Brusselse metro's te bekostigen» 
Op die vragen is het antwoord gauw 
gegeven niemand denkt eraan een 
persoonlijke toegeving te doen , wel 
wil men riemen snijden uit andermans 
leer, en dat leer, dat zijn in het onderha
vige geval de Vlaamse randgemeen
ten van Brussel 

GEEN V L A A M S E 
T O E G E V I N G E N M E E R ! 

Nu moet ons nog een bedenking van 
het hart er is een essentieel verschil 
tussen de toegevingen, die Walen en 
Brusselaars ons eventueel zouden 
doen, en diegene welke van ons ver
wacht worden 
De toegevingen van onze tegenspe
lers kunnen in feite enkel neerkomen 
op het mm of meer gedeeltelijk opge
ven van bepaalde voorrechten, die zij 
vroeger onrechtmatig verkregen heb
ben, maar waarvan het afstaan nu hun 
rechten in wezen met aantast Men 
zou dat negatieve toegevingen kun
nen noemen, die als dusdanig met de 
minste waarde hebben 
Maar van ons Vlamingen, wordt heel 
wat anders verwacht i Nieuwe stuk
ken Vlaamse grond aan Brussel, om 
een paar duizend hardleerse en 
vlaamshatende frankofone Brusse
laars ter wille te zi jn, en in miljarden 
franken uitgedrukte « nationale solidari
teit» om de kwijnende Waalse ekono
mie op de been te houden Dit zijn posi
tieve toegevingen 
Het weze nogmaals klaar en duidelijk 
gezegd de Volksunie zal zich hard
nekkig en doelbewust verzetten tegen 
alle mogelijke toegevingsvoorstellen, 
zowel geografische als financiële Dit 
weze vooral gezegd aan het adres 
van de toegevmgsbereiden van CVP 
BSP en PVV hun voorgangers zijn 
het die schuld hebben aan de kommu-
nautaire wantoestanden, en van wie 
Pol de Mont, de «Brabantse Nachte
gaal', reeds in 1911 dichtte in "Voor 
mijn Volk» 

« Gij lammenadig ras van laffe 
stommeriken, 

"Zoals Destree, de Waal, u schold in 't 
Parlement, 

«zult gij dan eeuwiglijk van wie uw 
rechten schendt, 

« als honden die men stampt, de 
laarzenzolen likken 7» 

M V . d B 

VOLKSUNIE WIL 

JAARLIJKS 

VERSLAG 

OVER 

SCHOOLPAKT 

Op een persgesprek woensdagnamiddag 
in het Parlement, overhandigden de VU-par 
lementsleden Maurits Coppieters en Jaak 
Vandemeulebroucke volgende nota aan de 
perslui 

«De belangrijke schoolvraagstukken ma
ken sinds 1959 het voorwerp uit van een 
partijenoverieg de Schoolpaktkommissie 
Deze commissie in 1974 verruimd tot alle 
partijen met uitzondenng van de KPB 
bouwde echter meteen voor de dne oor
spronkelijke ondertekenaars van het 
Schoolpakt een vetorecht in 
Meteen werd de oorspronkelijke en essen
tiële doelstelling van het Schoolpakt «het 
onderwijsbeleid loshaken van de wisselval
ligheden van de politiek » een loutere fiktie 
Vandaag maken wij mee dat de ernstige 
onderwijsmatenes zonder meer gehan
teerd en gechanteerd worden voor partijpo
litieke verzuchtingen die kompleet vreemd 
zijn aan het onderwijs zelf 
Op die manier wordt elk onderwijsvraag
stuk gedegradeerd tot een machiavellis
tisch produkt onder de hypocnete mom 
van «schending van de onderwijsvrede» 
De Volksunie stelt met grote bezorgdheid 
vast dat de onderwijsbegrotingen op een 
angstaanjagende manier verder blijven stij
gen dat zieh zeer ernstige besparingen 
opdnngen dat het schoolpaktprotocol expli-
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ciet de bespanngsmiddelen aanwijst maar 
dat eenvoudig weg de voor de hand liggen
de bespanngen met kunnen getroffen wor
den door een stelselmatige blokkenng van 
de schoolpaktbesprekingen 
De Volksunie distancieert zich met klem 
van deze handelswijze Zij wil bovendien 
de verantwoordelijken terzake aansporen 
de onderwijsvraagstukken los te maken 
van partijpolitieke verzuchtingen, vreemd 
aan het onderwijs 
Daartoe is een jaarlijks verslag via de beide 
Kamers plaats waar de democratie dient 
uitgeoefend te worden over de evolutie 
van de schoolproblemen onontbeerlijk De 
VU diende dan ook een wetsvoorstel terza
ke in Tevens wil zij bij wijze van resoluties 
de meest prangende schoolpaktproblemen 
aanwijzen in de hoop op een spoedige kor-
rekte en eerlijke behandeling ervan in de 
Schoolpaktkommissie 
De Volksunie stelt zich bovendien de vraag 
in hoeverre er ter vervanging van de thans 
failliet gebleken Schoolpaktkommissie 
geen andere overlegvorm dient tot stand 
gebracht te worden » J 
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