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DUIZEND MANDATARISSEN 

EEN MACHT 
DEZE dagen zijn de nieuwe 

gemeenteraden in dienst 
getreden. En daarmee 

wordt op bijna geruisloze wijze 
een punt gezet achter een belang
rijke faze: de faze van de fuzies. 
Ook ditmaal kan men zich verba
zen over de merkwaardige wijze, 
waarop politieke evoluties zich in 
Belgiè doorgaans afspelen. Men 
zou de plassen inkt en speeksel 
moeten zien, die in het verleden 
werden bijeengeschreven en bij-
eengesproken over de gemeente
lijke autonomie. De gemeenten 
waren onaantastbare eenheden, 
ieder voor zich. Ze beriepen zich 
voor hun onaantastbaarheid min
stens op de middeleeuwse ge
meentenaren, zo ze al niet verder 
in het verleden teruggrepen. En 
zie : toen de hervorming er kwam 
— met jaren vertraging welis
waar op de goede voorbeelden 
uit het buitenland — is er we! enig 
gemor geweest, vooral omwille 
van verloren sjerpen, maar gros
so modo verliep de operatie bijna 
pijnloos. Zó pijnloos, dat men er 
zich moet over ergeren : de wijze 
waarop een aantal zeer omstre
den fuzies door het parlement 
gejaagd werden, doet beden
kingen njzen over de waarde van 
onze parlementaire demokratie. 
De gemeenteraadsverkiezingen 

van oktober 1976 hebben zich 
afgespeeld in de nieuwe gemeen
telijke begrenzingen. Het is goed 
er nog eens aan te herinneren, 
omdat men de verkiezingsover
winning van de Volksunie in dat 
kader moet zien om ze naar waar
de te schatten. Enerzijds heeft de 
meerderheid de fuzie-operatie 
misbruikt om enge partijpolitieke 
belangetjes te dienen. En ander
zijds heeft de Volksunie zich ge
dragen ai'3 een volw3<5sen pro
gramma-partij. Reeds op haar ge
denkwaardig gemeentekongres 
van 1970 had ze zich opgesteld 
voor een verantwoord fuziebe-
leid. Ze is trouw gebleven aan dit 
standpunt: ze heeft de vele schro
melijke misbruiken en vergissin
gen in het fuzieplan van de rege
ring aangeklaagd, maar ze heeft 
zich nooit laten verleiden tot een 
louter demagogische oppositie. 

Dat mag wel eens onderstreept 
worden omdat het, naar onze 
mening, kenmerkend is voor een 
blijvend gedragspatroon van de 
part i j : de konsekwente vasthou
dendheid aan het programma, 
ook tegen de druk van beperkte 
elektorale berekening in. 

De Volksunie is er trouwens door 
de kiezers niet slecht voor be
loond geworden. Het is al gezegd 
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vlak na 10 oktober: nog nooit in 
het verleden heeft het Vlaams-na-
tionalisme een dergelijke macht 
op het gemeentelijk vlak weten 
op te bouwen. De definitieve ba
lans kan thans opgemaakt wor
den. Onze gemeenteraadsleden 
en onze vertegenwoordigers in 
de OCMW's vormen een k o r p s ' 
van om en bij de duizend manda
tarissen. In een vijftigtal gemeen
ten van het Vlaamse land — 
waarono .. belangrijke steden zo
als Brugge, Aalst of Bort,drhout 
— draagt de Volksunie mede de 
verantwoordelijkheid voor het be
leid; ze heeft meer dan tachtig 
burgemeesters en schepenen. 

Het is dan ook niet toevallig dat 
het eerste belangrijke Volksunie-
ifiitiatief in 1977 het kongres is 
van de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen, nu volgende zon
dag. Het is evenmin toevallig dat 
het kongresmotto luidt: duizend 
mandatarissen, een macht I 

De Volksunie heeft diepe en bre
de wortels in heel het Vlaamse 
land, in alle Vlaamse gemeenten. 

Er is de jongste weken, naar aan
leiding van de gebeurtenissen in 
het Rassemblement Wallon, we! 
eens meewarig geglimlacht om 
de wankele toekomst van wat 
dan — gemakshalve en globalize-
rend — de «taaipartijen » worden 
genoemd. De tegenstrevers infor
meerden grinnikend naar onze po
litieke gezondheid. Ze hadden 
zich die moeite kunnen bespa
ren : een eenvoudige studie van 
de verkiezingsuitslagen van 10 ok
tober kon hen beleren. Er is een
voudigweg geen gemeenschap
pelijke maat voor wat in Vlaande
ren gebeurt en voor wat aan de 
overzijde van de taalgrens ge
beurt. Het korps mandatarissen 
dat de Volksunie na 10 oktober 
kan opstellen is zes maal sterker 
dan dat van het RW. Hoeveel 
bestendiger het is, door de lange 
politieke traditie van het Vlaams-' 
nationalisme, hoeft zelfs niet ge
raamd te worden. 

Het omzetten van de kracht van 
duizend mandatanssen in een 
reële, met weg te cijferen onweer
staanbare macht: dit is mede de 
inzet van het kongres van volgen
de zondag. Het is geen overwin
ningsfeest; het is de start voor 
een lange, intense, gebundelde 
werking in de gemeenten. En 
voor een Vlaanderen, dat daar
door alleen reeds een stuk dich
ter bij zijn definitieve bevrijding is 
gebracht. 

T.v.O. 
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Op 24 bladzijden Wij hoort er toch minstens één bladzijde U. Een week
blad kan en moet ook een dialoog zijn. De redaktie zou in de toekomst 
méér lezersbrleven willen krijgen en afdrukken. Brieven die vragen 
bevatten of een kommentaar uitlokken, zullen voortaan vergezeld zijn 
van een kort redaktioneel antwoord. 
En opdat de heren van de redaktie deze evidente vorm van samen
spraak met de lezers niet zouden verwaarlozen werd mij gevraagd, er 
borg voor te staan dat de U bladzijde behoorlijk aan haar trekken 
komt 
Ook In de toekomst zullen de gebruikelijke regels gelden; brieven kun
nen ingekort worden, ze worden ondertekend met de initialen. Naamlo
ze en onheuse brieven, scheldproza en persoonlijke aanvallen gaan 
naar de scheurmand. Mag ik rekenen op U, lezer ? /), 
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Niet over het 
hoofd zien ! 
De gemeenteraadsverkiezingen zit
ten erop. Absoluut geen noemens
waardige vooruitgang voor de VU, 
alhoev\/el deze partij een zeer goed en 
degelijk programma geeft. Gepaste 
konkluzies moeten nu getrokken wor
den, want de parlementsverkiezingen 
staan voor de deur. Voor ik tot het 
doel van dit schrijven kom even een 
kleine analyse uit mijn streek. 
Opwi jk : drie VU-verkozenen in de 
gemeenteraad. Lijsttrekker rond de 
600 voorkeurstemmen. 
Merchtem: een VU-verkozene die 
overloopt! 

Asse : vijf VIJ-verkozenen, twee sche
penen, rond de 600 voorkeurstem
men voor Jules Van Dooren, plaats
vervangend senator voor de VU. 
Dilbeek : prachtige uitslag, elf verkoze-
nen van de lijst dr. J. Valkeniers, 
kamerlid. Een massa voorkeurstem
men voor deze man I 
Groot-Hekelgem: kleinste van de vijf, 
zevenduizend kiezers. Zes VU-verko
zenen op de kartel PVV-VU I Meer
derheid in het schepenkollege voor 
de VU. Rond de 1300 voorkeurstem
men (1317) of 19 % van het kiezers
korps voor Lode Verdoodt Samen 
met dr. J. Valkeniers de twee enige 
VU-burgemeesters van het arrondis
sement Halle-Vilvoorde. 
Alhoewel Lode Verdoodt van bij de 
stichting van de V U altijd al aktief 
heeft deelgenomen aan de landsver-
kiezingen, op onverkiesbare plaatsen, 
jaren geleden reeds 1800 voorkeur
stemmen behaalde op de provincie-
raadslijst en zes jaar geleden zijn ver
kiesbare plaats op de provincieraads-
lijst afstond, werd hij twee jaar gele
den op de poll van de provincieraad 
voorgesteld als: «een zekere Lode 
Verdoodt uit Essene». 
Deze handelwijze en de uitslag in de 
vijf gemeenten indachtig, zijn konklu
zies gauw getrokken. Wil de V U bij de 
volgende parlementsverkiezingen een 
noemenswaardige vooruitgang boe
ken en haar imago van intellektuele 
partij kwijtraken, wordt het de hoog
ste tijd dat men naast mensen zoals 
de intellektuele dr J. Valkeniers popu
laire mannen uit het volk zoals bv. bur
gemeester Lode Verdoodt zoekt en 
op de gepaste plaatsen zet. 
Kandidaten uit het volk en voor het 
volk, echte volksvrienden die natuur
lijk ook hun mannetje kunnen staan in 
gemeenteraad, provincieraad of parle
ment moeten op de Volksunielijsten 
staan. Het hoeft U dan zeker niet 
gezegd te worden, beste partijraad, 
dat de tijd bijlange nog niet gekomen 
is dat U zulke kandidaten over het 
hoofd kunt zien en op een zijspoor 
rangeren. 

C.G.G., Merchtem. 

Met veel pijn 
Als antwoord op uw schrijven van 3 
december j.l., moet ik U tot mijn spijt 
mededelen, dat ik het •< WIJ --abonne
ment niet meer kan hernieuwen, zo
lang er geen werkelijk ernstige klacht 
wordt neergelegd bij de posterijen 
van de gemeente Deurne. 
Nooit zolang ik geabonneerd was en 
dat is nu toch reeds heel wat jaren, 
heb ik mijn abonnement regelmatig 
ontvangen. 

Verleden jaar heb ik me echter door 
uw schrijven toch laten overhalen en 
heb mijn abonnement hernieuwd voor 
1976. 
Tot mei 1976 heb ik mijn weekblad vrij 
regelmatig ontvangen. Vanaf de 
maand mei echter tot de aanbieding 
voor de hernieuwing voor 1977 heb ik 
echter geen enkele week mijn week
blad ontvangen, dat wil zeggen hele
maal niet! 
Week na week heb ik dus het blad 
waar ik voor betaald had nogmaals 
moeten kopen bij een dagbladverko
per. 
Telefonische klachten brachten geen 
verbetering. Schriftelijke klachten, die 
ik vroeger deed, bleven zonder ge
volg. 
Na mijn weigering-aan de postbode 
om dit abonnement te hernieuwen 
voor 1977 om de hierboven aange
haalde reden, kreeg ik er ineens drie 
tegelijk in mijn brievenbus en nu krijg 
ik het weer voor zolang het duurt vrij 
regelmatig. 
Ik wil mijn abonnement voor een volle
dig jaar hernieuwen zodra er een ern
stige klacht IS neergelegd bij de poste
rijen van Deurne. Tot zolang echter is 
het mij onmogelijk, ook al doet me dat 
wel erg veel pijn, mijn abonnement te 
hernieuwen. 

B.A., Deurne 

Nederlands 
in de EEG 
N.a.v. het artikel «Naar een aanslag 
op het Nederlands in de EEG» in 
« Wij» van 16-12-76 vraag ik me af of 
het feit dat Brussel de hoofdstad van 
Europa aan het worden is, niet een 
nog veel grotere bedreiging voor het 
Nederlands, meer bepaald voor het 
Vlaams karakter van Vlaams Bra
bant betekent De duizenden «Euro-
craten » in en rond Brussel gevestigd, 
doen geen poging om zich aan hun 
omgeving aan te passen. De Fransen 
praten uiteraard Frans en de anderen 
— zelfs de Britten en de Duitsers — 
oefenen hier hun Frans in. Waarom 
zouden ze Nederlands leren ? De Vla
ming is « niet fanatiek ». Hij schakelt zo 
gemakkelijk over op het Frans. Kort
rijk telt tientallen, wellicht honderden. 
Walen en Fransen die er al jaren ver
blijven en nog geen enkel woord 
Nederlands verstaan, laat staan spre
ken. Zij rekenen, bewust of onbewust 
op de laksheid en de kruideniersmen
taliteit van onze mensen. Alleen in 
Vlaanderen zijn dergelijke toestanden 
mogelijk. Elke uitbreiding van de EG 
en de eventuele vestiging van het 
Europese parlement in Brussel (voor
gesteld door de Britten) zullen de toe
loop van Europese ambtenaren en 
meteen de verfransingsoptiek verho
gen. Ik vraag me derhalve af of wij de 
Europese pretenties van Brussel niet 
moeten tegenwerken. Wij weten al 
lang dat elke uitbreiding van de Brus
selse macht of van het Brussels territ
orium schade berokkent aan Vlaande
ren. 

Een andere vraag: Is de V U zinnens 
aan de Europese verkiezingen van 
1978 deel te nemen als een geïsoleer
de groep of worden er kontakten 
gelegd met volksgezinde partijen in 
andere landen? Alleen in dit laatste 
geval zal de V U iets betekenen in de 
Europese kontkest. N.M., Kortrijk 

RED. — Precies op dit ogenblik, nl. 
gebruik makend van het Kerstreces, 
leggen VU-delegaties bezoeken af in 
verschil lende Europese landen. Er is 
aan een Europese part i jvorming 
rond en met de VU al heelwat voor
bereidend werk besteed en korte
lings zal dit leiden naar resultaten, 
die voorgelegd kunnen worden aan 
de publieke opinie. 
Naast de Europese part i jvorming op 
basis van het volksnationalisme 
bli j f t er echter de noodzaak, dat 
Vlaanderen als regio in het Euro
pees parlement vertegenwoordigd 
Is. 

De beide Europese opdrachten wor
den in de VU niet verwaarloosd. 

Alors, 
tant pis 
Op dinsdag 14.12.76 verwittig ik via 
nr. 978 de Regie voor storingen die 
reeds dagenlang mijn telefoonlijn 
(02/653.91.62) hinderen. Een beleefde 
dame meldt dat de volgende dag het 
nodige zal gedaan worden. 
Woensdag 15.12.76, 8 u. 3 4 : als abon
nee in de eentalig Nederlandse ge
meente Overijse vraagt men mij in het 
Frans wat er hapert. Ik antwoord in 
het Nederlands dat er voortdurend 
een erg gekraak is te horen. De RTT-
bediende antwoordt • «Je ne com-
prends pas Ie flamand». Mijn ant
woord dat «Ik geen Frans spreek» 
wordt prompt beantwoord met 
«Alors, tant pis» en de verbinding 
wordt door de bediende verbroken. 
Na opnieuw kontakt te hebben opge
nomen met de dienst « 978 » wordt mij 
beloofd het nodige te zullen doen om 
het defekt te herstellen. 
Rond 11 uur — dezelfde dag — krijg 
ik het bezoek van een RTT-technicus: 
deze spreekt geen enkel woord Ne
derlands, meldt mij voor zijn vertrek 
«Tout est en ordre» en verdwi jnt 
Daarna stel ik vast dat hij de verleng-
kabel heeft vervangen door een ande
re... die 5,5 m korter is. 
Het is niet de eerste keer dat zich der
gelijke zaken voordoen. Rond 15 april 
1976 bijvoorbeeld, waren werklui van 
de RTT in de straat (Langeweg) wer
ken aangiet uitvoeren, ter hoogte van 

huisnummer 36. Hierdoor viel mijn tele
foonaansluiting uit Mijn echtgenote 
meldde dit onmiddellijk aan de betrok
ken werklui — in het Nederlands — 
en er werd wellustig een «sale f la-
min» naar het hoofd geslingerd, sa
men met nog andere scheldwoorden. 
Dit incident moet zeker bij de RTT 
sporen hebben nagelaten, aangezien 
ik — telefonisch — klacht indiende. 

D.H., Overijse 

Aanvullende 
beschouwingen 
In uw «beschouwingen rond 10-10-
76 », vergeet u dat de lijst van de heer 
Schoofs uit Kinrooi, VU-provincie-
raadslid, daar toch een daverende 
overwinning mocht vieren. En dat de 
CVP-Dilsen de grond werd ingeboord 
door een lijst « GOED », gevormd door 
PVV en VU en onafhankelijken. 
Tenslotte heeft de VU in laasmeche-
len zelfs iets gepresteerd door met 
een halve lijst en nog een scheurlijst-
je tegen, toch nog een verkozene 
erdoor te slepen. 

Het Volksuniebal in Maasmechelen 
was zeker een waar sukses. Er waren 
heel wat nieuwe gezichten te zien. 
Het gerotzooi in de plaatselijke CVP 
IS daar zeker niet vreemd aan. Er 
komt zeker werk op de plank voor de 
V U als zij wat politiek verstand aan 
de dag wil leggen. Maar, ik vraag mij 
af of we die nieuwe gezichten na van
daag nog zullen zien. Waarom achten 
een aantal heren het nodig, het 
Vlaams Nationale Lied te onteren 
door hun Hitlergroet ? 

J.H.D. Maasmechelen 

Niet meer... 

Ik wens mijn abonnement niet te her
nieuwen. Mijn politieke overtuiging is 
zeker niet veranderd, maar mijns in
ziens staat er te weinig te lezen in uw 
weekblad. De Vlamingen zijn beter 
geïnformeerd langs het kanaal van 
« Pallieterke » bij voorbeeld. 
Ik sta spijtig genoeg niet alleen met 
deze kritiek. Vele leden van Broeder
band treden mij hier bij. 
Er is zeker een veel doeltreffende 
manier om publiciteit te maken. In de 2 

advertentiebladen die hier in de Gent
se omgeving verschijnen zou men 
met heel veel sukses een advertentie 
kunnen plaatsen in de zin v a n : « Hebt 
U problemen met leger, pensioen, 
sociale voorzieningen: volksvertegen
woordiger X helpt U hierbij.» 
Hiermee zouden de vertegenwoor
digers van de Vlaamse kiezers veel 
meer bereiken dan eventjes te ver
schijnen op bals en feesten van de 
Volksunie. Daar moet men geen le
den werven. Men preekt er voor over
tuigden. 
Als men de public relations vergelijkt 
bijvoorbeeld van een De Clerck of 
een D'Haeseleer, die op alle manifes
taties zijn en blijven, dan kunnen onze 
mensen daar nog heel wat van leren. 
Maar laten we vooral niet vergeten 
dat zoiets meer tot de verbeelding 
van de kiezers spreekt dan de inter
pellatie over een of ander onderwerp. 
Het spijt me werkelijk heel ernstig 
aldus te moeten besluiten. Maar ik 
ben van mening da t indien de toe
stand zo verder evolueert, de Volks
unie over haar hoogtepunt heen is. 

E.B.G., Gent 
Red. — Dit Is een hele mondvo l : 
blad niet goed, dienstbetoon onvol
doende, bals en feesten goeddeels 
overbodig, tegenstrevers beter, inter
pellaties niet ef f ic iënt Maar kan U 
zich de kas van onze plaatseli jke 
penningmeesters voorstel len zonder 
de inkomsten van de bals en fees
ten ? En kan U zich voorstel len hoe 
de VU bi jvoorbeeld haar VVU-kon-
gresdag en haar Kaderdagen en 
haar verkiezingskampagnes en 
noem maar op zou kunnen organlze-
ren zonder eigen blad ? Uw overtui
ging is niet veranderd, maar U ver
schilt met ons van mening over de 
middelen om die overtuiging uit te 
dragen. Mogen we U een voorstel 
doen ? De 500 fr. leesgeld die U dit 
jaar niet aan ons betaal t geeft U aan 
het arrondissement Gent, met ver
zoek het te besteden aan de door U 
aanbevolen advertenties. Dan zijn 
wij en gij even gelukkig. Wi j omwil le 
van uw onrechtstreekse s teun ; gij 
omwil le van de betere besteding van 
uw geld. 

Brussel,3 januari 1977 

Waarde lezerCes}, 

Op gevaar af de rij te sluiten van de vlijtige 

nieuwjaarsbriefjes die je van dochterlief of petekind 

reeds ontving j toch wilden 'Wij' niet achterblijven 

en je een har.telijk, gemeend en fijn nieuw jaar 

toewensen. 

Maar tegelijkertijd ook een stukje traditie herop-

vissen : jaren geleden immers was 'het briefje van 

de redaktie' een vertrouwd beeld in de 'Wij'. 

Trouwe abonnees herinneren zich dat ongetwijfeld -

losse en bij wijlen flodderende gedachten in praat-

of te legranstij1 neergetikt. Pretentieloos maar vaak 

puntig en blijkbaar voor velen een graag gelezen 

kroniekje. En toch is het mettertijd in het verdom

hoekje geraakt. 

Eén van de vaste nieuwjaarsvoornemens van de redaktie 

is daar iets aan te doen. Met de uitnodiging en de 

overtuiging dat jij, beste lezer[es]), er af en toe 

op inpikt. Want jouw mening en kritiek is voor ons 

belangrij k. 

Scherp je pen of haal het sehrijfmachien boven en 

laat je horen! 

Tot volgende week. 

6 JANUARI 1977 
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FRANKOFONE OPWINDING 
Rond de jongste jaarwisseling heerste er toch geen totale polit ieke 
windsti l te. Alleen reeds de installatie van de nieuwe gemeenteraden 
in de samengevoegde gemeenten en de herrie rond de hier en daar 
verbroken bestuursakkoorden zorgden voor de spanning (want het 
ging niet steeds om «folklore » zeker niet rn die gemeenten, waar de 
fusies zich voltrokken volgens de elektorale berekeningen van de 
CVP...) 

E E D A F L E G G I N G 
IN HET 

N E D E R L A N D S 

De franssprekenden zorgden ech
ter ook in deze Silvestertijd voor 
hun gebruikelijk lawaai, met van 
rond de feestdis doch op taalvlak 
Hun reaktie op het advies van de 
nederlandstalige kamer van de 
Raad van State inzake de taal 
van de eedaflegging in de Vlaam
se gemeenten, de zes zogenaam
de faciliteitsgemeenten inbegre
pen, bewijst nog maar eens hun 
fundamenteel onbegnp en hun 
klassieke arrogantie tegenover 
de volkse meerderheid in dit land 
Alleen reeds het uitroepingsteken 
achter de kop van het artikel in 
«Le Soir» waann deze «snood
heid», den frankofonen lezer 
kond gedaan, wijst op een sterk 
gestegen bloeddruk bij onze Brus
selse taaitegenvoeters « Hoe dur
ven ze» wordt in de frankofone 
salons gezegd Het FDF zorgt 
naast de «morele verontwaardi
ging» over zoveel Vlaamse 
driestheid voor de politieke 
kommentaar Het heet dat dit ad
vies in strijd IS met de taal
wetten van 1963 (U weet wel, 
de wetten die voortvloeiden 
uit de «rotoplossing») Noch
tans beantwoordt dit door mi
nister Michel gevraagde advies 
zowel aan de letter als aan de 
geest van de wet De gemeenten 
met taalfaciliteiten rond Brussel 
behoren tot het nederlandstalig 
gebied en bijgevolg moet ook in 
die gemeenten de eed door de 
raadsleden in het Nederlands 
worden afgelegd (Burgemeester 
Soens van Strombeek-Bever 
krijgt hier op klinkende wijze ge
lijk I) Dit geldt ook voor de nieuwe 
Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn, de vroegere KOO's De 
frankofone opwinding zou de 
franstaligen niet mogen op de 

stang jagen, want er bestaan nu 
eenmaal grondwettelijk erkende 
en wettelijk vast omheinde taalge
bieden, waar het bestuurlijk taal
gebruik bij wet IS geregeld In het 
hoofdstedelijk gebied (de 19 ge
meenten) werd de tweetaligheid 
voorzien, maar in de faciliteitenge
meenten met Daar werden trou
wens de faciliteiten slechts inge
voerd, om de in deze gemeenten 
wonende franstaligen de over
gang naar de aanpassing van de 
administratieve eentaligheid te 
vergemakkelijken' 
Dat in de zes gemeenten precies 
het tegenovergestelde is gebeurd 
(bestuur en oorspronkelijke bevol
king worden geleidelijk verfranst) 
hoeft ons met te verbazen, mede 
door de schuldige nalatigheid van 
aan hun franstalige bazen onder
danige kleurpartijen is deze ver-
fransing zonder grote moeilijkhe
den of tegenstand volop bezig 
Ga het maar eens zeggen aan de 
frankofonen, dat goed afgebaken
de taalgebieden met stnkte toe
passing van de taalwetten onont
beerlijk zijn in een plunnationale 
staat Vooral het FDF en het RW 
beroepen zich voortdurend op de
ze wetten wat hun eigen taalge
bied betreft, in hun steeds stijgen
de federaliserende ijver Heel het 
verzet en de verbazing van de 
frankofonen bewijst maar éen 
zaak dat ze de zes randgemeen
ten reeds als de facto aange
hecht bij de 19 Brusselse gemeen
ten beschouwen, randgemeenten 
die evenals de 19 andere Brussel
se gemeenten, zo vlug mogelijk 
totaal moeten verfranst worden 
Eens deze nieuwe vesting ver
overd kan de volgende fase be
ginnen, de aanhechting van 
Vlaams-Brabant met alle gevol
gen vandien 

Deze ontmaskering heeft ook 
voordelen Hoe meer de fransta

ligen aansturen op de uitbreiding 
van het tweetalig gebied, uiter
aard op kosten van Vlaanderen, 
hoe meer ze de kansen verminde
ren op een uiteindelijk kommunau-
tair akkoord Misschien wensen 
sommigen omwille van elektorale 
redenen mets liever 

N E D E R L A N D S IS 
B U I T E N L A N D S 

Ook nog andere simptomen van 
franstalige onverdraagzaamheid, 
pretentie en bemoeizucht kwa
men aan het licht tijdens de jaar
wisseling De Waalse Kulturele 
Raad ontnam bij dekreet aan het 
Nederlands zijn bevoorrechte po
sitie in het Waals onderwijs 
voortaan wordt het Nederlands 
op gelijke voet als het Duits en 
het Engels behandeld «Plus de 
facilites » zeggen de Waalse peet
vaders 

W E G MET B E N E L U X ! 

De franssprekenden zijn met al
leen « verbaasd en ontsteld » over 
de verplichte nederlandstaligheid 
van de eedaflegging in de ge
meenteraden, ook over het jong
ste advies van de Gewestelijke 
Ekonomische Raad voor Vlaande
ren (Sabena moet met de KLM 
fusioneren om leefbaar te blijven) 
zijn ze met te spreken Bij monde 
van RW-voorzitter Gendebien 
verzetten ze zich (onder het aan
voeren van het Europees argu
ment) tegen een eventuele verbe-
neluxing van de Belgische burger
lijke luchtvaart Wat kan het hen 
schelen, dat de Sabena een 
bodemloze put is (net als indertijd 
de Waalse kolenmijnen, waann 
een zeer groot gedeelte van de 
Marshall-hulp is verdwenen) de 
Vlamingen draaien toch voor het 
leeuweaandeel op in de miljarden
hulp aan dit Belgisch luxepaard 

WANNEER ROEPT TINDEMANS 
MINISTER MICHEL EN GOEVERNEUR 
ROGGEN TOT DE ORDE? 
ment als dusdanig het aantal ze
tels moeten kunnen innemen 
waarop zij recht hebben krach
tens hun aantal in België 
De voornemens van minister Mi
chel wijzen eens te meer op de 
hardnekkige pogingen van de 
franstaligen om de Vlaamse meer
derheid te minorizeren Eenzelfde 
bedenking moet gemaakt worden 
bij de verbluffende stellingname 
van de heer Roggen, provincie-
goeverneur van Brabant, die pleit 
voor een drieledige staatshervor
ming waarbij Vlaams-Brabant ge
woon bij Brussel zou ingelijfd wor
den 
Het Partijbestuur van de Volks
unie vraagt zich af wanneer de 
eerste minister Tindemans zowel 
de heer Michel als de heer Rog
gen tot de orde zal roepen Zo
niet IS het overtuigend bewijs 
geleverd dat de regering Tinde
mans in feite een anti-Vlaamse 
regenng is 

Het partijbestuur van de Volks
unie heeft met verbijstering ken
nis genomen van de inzichten 
van minister Michel t a v de orga-
nizatie van de Europese verkiezin
gen in België 
Volgens minister Michel zouden 
deze verkiezingen moeten plaats
vinden op basis van een dneledi-
ge indeling waarbij het arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde tot 
kiesdistnkt zou worden verheven 
naast Vlaanderen en Wallonië 
De verheffing van Brussel tot 
Europees kiesdistnkt zou lach
wekkend kunnen genoemd wor
den ware het met dat deze driele
dige indeling eens te meer gehan
teerd wordt om de Vlaamse meer
derheid in België in het defensief 
te dnngen 
Het partijbestuur van de Volks
unie bevestigt dat alle Vlamingen 
in één kieskollege gegroepeerd 
moeten worden en dat zij als Vla
mingen in het Europees Parle-

De ergernis is des te groter wan
neer we vaststellen dat Sabena 
met meer dan 60 % Vlaamse 
belastingsgelden kunstmatig in le
ven wordt gehouden, wat met 
belet dat het hoger (en vetst 
betaald) Sabena-kader uit fransta
ligen bestaat Wallonië is echter 
altijd allergisch voor Benelux ge
weest en IS er trouwens tot nog 
toe in geslaagd dit integratiepro
ces zoveel mogelijk te remmen 
(terwijl het in zijn dagdromen 
reeds kultureel en ekonomisch 
met Noord-Frankrijk samengaat) 
We zullen hier met door dik en 
dun een samenvoeging van Sabe
na en KLM verdedigen, alleen 
maar om de Walen dwars te zit
ten De overtuiging wint steeds 
meer veld, dat in elk geval een 
land als België met langer in staat 
IS, een internationale winstgeven
de luchtvaartmaatschappij te ex
ploiteren Ofwel moeten de drie 
Benelux-maatschappijen fusione
ren, ofwel moeten ze verdwijnen 
Wat nog met eens een ramp zou 
zijn, vermits er meer dan voldoen
de grote Amenkaanse, Engelse, 
Franse en Duitse maatschappijen 
bestaan, die Brussel als Westeu-
ropese draaischijf best zouden 
kunnen gebruiken De veel ge
ringer investenngen zouden winst 
waarborgen Nu is Sabena een 
Belgisch prestigestuk, dat de be
lastingbetaler stukken van men
sen kost en toch geen enkele 
kans heeft, tot een rendabele 
onderneming uit te groeien Er 
wordt zelfs beweerd dat een een-
gemaakte maatschappij SABE-
NA-KLM-LUXAIR al evenmin ren
dabel zou zijn 
Een en ander kan er ons slechts 
toe aanzetten, met een grotere 
verbetenheid dan ooit in verzet te 
gaan tegen de frankofone aanma
tiging en kwade trouw Alleen een 
sterkere Volksunie kan dit verzet 
bewerken, alleen de door de V U 
voorgestane federalisering kan 
een einde maken aan de financië
le aderlating van Vlaanderen ten 
bate van Belgische gebiedsro
vers, taalimpenalisten, bedriegers 
en aan de reeks Vlaamse kapitu-
laties (CR) 

KONGRESDAG. VOOR VU-MANDATARISSEN 
Zondag 9 januari 14 u. 30 
UI A-Ant werpen-Wi I ri j k 

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 Goedkeunng beginselverklanng en struktuur 
van de V V M 
Voorstelling van de Nationale Stuurgroep 

1600 uur Vertoning van de film « Een toekomst voor ons 
verleden » 

16 30 uur Slottoespraak door partijvoorzitter Hugo 
Schiltz. 

1730 uur Einde 

waar: Universitaire Instelling Antwerpen, Aula Major, Uni-
versiteitsplein 1, 2610 Wilri jk. 

Kinderoppas voorzien. 
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open brief aan van elslande 

De leidende personaliteiten van de Katolieke Universiteit van Leuven (in feite 
de Interfakulaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) hebben aan de h. Van 
Elslande, minister van buitenlandse Zaken een open brief gericht, als reaktie op 
zijn plannen i.v.b. met de herstrukturering van het personeelskader in ABOS 
(Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking), welk plan de verdere 
diskriminatie van inhoud en de status van de schrijvers, in regeringskringen en 
de politieke middens opschudding veroorzaakt. 
We herinneren in dit verband aan de mspanningen van de VU in het algemeen 
en van onze parlementsleden in het bijzonder, de hh. De Facq (die over het 
schandaal ABOS interpelleerde) en aan de begrotingstussenkomsten van de 
hh. Van Eisen, Coppieters en J. Vandemeulebroucke (waarover - W I J » in zijn 
parlementaire kroniek uitvoerig handelde). Ten slotte verwijzen we nog naar de 
inspanningen van het Verbond Vlaams Overheidspersoneel (VVO) dat zich ter 
zake ook steunde op de Dosfel-Instituut-Nota over ABOS van 10 november jl. 
Deze open brief bekroont (ongewild maar niettemin oprecht en in dezelfde 
geest) het werk van de VU, VVO en Dl in deze zoveelste zaak van schandelijke 
achterstelling van talrijke Vlaamse ambtenaren en werkers. 
Hier dan de voornaamste passussen uit deze open brief die eveneens aan eer-
ste-minister Tindemans en CVP-voorzitter Wilfried Martens gestuurd werd 

K.U.-LEUVEN 
VRAAGT 
EINDE 
DISKRIMINATIE 
VAN VLAAMS 
ABOS-
PERSONEEL 
In 1968 werd door professor dr P De 
Somen rektor van de KU Leuven, de 
Interfakultaire Raad voor Ontwikke
lingssamenwerking opgericht Sinds
dien heeft de IRO hier gefungeerd als 
advies-orgaan en begeleidings-instan-
tie bij het ontwerpen en realiseren van 
de ontwikkelingsprojekten der KU Leu
ven Deze laatste hebben voorname
lijk als doel de kwaliteitsverbetering 
van het universitair onderwijs en van 
het wetenschappelijk onderzoek in de 
ontwikkelingslanden 
Maar ook in de officiële programma's 
van ontwikkelingssamenwerking zijn 
sommigen van onze collegae op een 
of andere manier (adviesfunktie, reali
satie) betrokken 
Dit alles verklaart dat we als leden van 
de Raad, maar ook als staatsburgers, 
sinds enkele jaren de probleemevolu
tie, eerst van DOS en later van ABOS, 
hebben gevolgd 
Het komt ons voor dat in de loop der 
laatste jaren de malaise mbt de kwali
teit van de ontwikkelingsaktie, ont
plooid door ABOS, is toegenomen 
Zoals U weet verdiende ABOS sinds 
jaar en dag een grondige hervormings-
beurt En ook op het vlak van de beleids-
onentering deed de nood zich voelen 
aan een aktie-plan, waar middelen en 

doelen door de beleidsverantwoorde
lijken klaar en duidelijk worden uitge
stippeld Het uitblijven van deze nood
zakelijke hervormingen en beleids-
orientenngen heeft voor gevolg gehad 
dat de energie van vele ABOS-amb-
tenaren zich op heel kontroversiele wij
ze IS gaan richten op de vergiftigde 
taaiverhoudingen in deze instelling 
WIJ betwijfelen, dat de door deze 
regering recent aangekondigde her
vorming van ABOS een doeltreffend 
antwoord is op de vermelde malaise 
En ons schrijven heeft als doel enke
le fundamentele korrekties aan het 
vooropgezette hervormingsplan, zo
als vervat in de ontwerpen van Ko
ninklijk Besluit, te formuleren 
Laat ons toe in wat volgt, onze visie 
hierover nader toe te lichten 

1 
Het vooropgezette plan is m feite een 
herschikking van het personeelsbe
stand Deze herschikking van het per
soneelskader in ABOS wordt evenwel 
nog ten dele in funktie van het taalregi-
me in het werkvolume voorzien Uw 
voorstel van een overwichtig fransta-

lig kader wordt door ons, zoals door 
vele Vlamingen, als een krenkende 
bestendiging van het taaioneven-
wicht in het ABOS-personeelskader 
ervaren 
Het voorstel om het personeelsbe
stand van ABOS ten voordele van de 
franstaligen te regelen en deze proce
dure te steunen op het beginsel van 
het werkvolume (dw.z het taairegime 
der behandelde dossiers) heeft in de 
Vlaamse publieke opinie reeds heel 
wat deining verwekt Onzes inziens 
terecht 
WIJ vrezen dat de verwezenlijking van 
het voorgestelde taal-onevenwichtige 
personeelsbestand, meer kwaad dan 
goed zal doen voor ABOS waar de 
taaivirus voortaan nog weliger zal tie
ren, voor de Vlaamse gemeenschap 
die zich gekrenkt zal voelen en on
rechtvaardig behandeld, aangezien ze 
nu reeds onvoldoende aan haar trek
ken komt in ABOS, voor de Vlaamse 
partijen die deze hervorming (politiek) 
steunen 
WIJ begrijpen met dat de door U voor
gestelde personeelsbeschikkingen 
met minder tevreden zijn dan met pari
teit voor de Vlamingen in het perso
neelsbestand van ABOS Wij, die 
sinds jaren jonge Vlamingen opleiden 
om ook op internationaal vlak hun 
talent en deskundigheid in te zetten, 
kunnen ons over deze maatregel met 
verheugen Daarenboven vrezen we 
dat de inzet van ABOS voor meer 
internationale rechtvaardigheid enigs
zins ontkracht wordt indien men op 
het thuisfront reeds een nationale 
onrechtvaardigheid begaat 
Al wie ietwat vertrouwd is met ABOS 
weet dat de franstalige ambtenaren er 
hardnekkig het behoud van hun over
wicht zullen verdedigen Hieraan nog 
toegeven op de vooravond van de 
kommunautaire gesprekken zou een 
slechte start zijn Alle vorige arresten 
van de Raad van State ten spijt 
De inzet voor een meer harmonieuze 
wereldontwikkeling is voor de Vlamin
gen een even essentiële en vitale aan
gelegenheid als voor de franstaligen 
Trouwens, wij zijn de mening toege
daan dat het bestendigen van een 
onevenwichtig personeelsbestand de 
splijtzwam zou kunnen worden die tot 
de splitsing van ABOS zal leiden 
Wij verzoeken U dan ook met aan
drang het in het vooruitzicht gestel
de hervormingsplan te herwerken in 
de richting van pariteit in de perso-
neelskaders zoals het in een nationa
le instantie hoort. 

BIJ afwezigheid van een klaar omlijnd 
beleidsplan van ontwikkelingssamen
werking vrezen we dat het zoge
naamd [overwichtig franstalig) uitdo-
vingskader weinig zal uitdoven In
tegendeel op basis van het werkvolu-
me-beginsel zullen zij in de toekomst 
nog meer projekten en personeel la
ten uitzwermen naar de ontwikkelings
landen waar de franstaligen een kom-
paratief taaivoordeel genieten En dit 
verwekt dan weer de vicieuze cirkel 
die reeds zoveel heibel heeft veroor
zaakt 

2 
Het hervormingsplan is zeer vaag en 
bijna nietszeggend over het toekom
stig ontwikkelingsgebied van ons 
land. Dit voelen we aan als een zware 
leemte. Vooral indien men dez^ kop
pelt aan de overwegingen vervat in 
punt 1 BIJ afwezigheid van klaar uitge
stippelde doelen, en van de middelen 
(menselijke en materiele) om deze doe
len te bereiken, kan de meest invloed
rijke groep ambtenaren het ontwikke
lingsbeleid in gelijk welke richting stu
ren 

De verschuivingen die zich op het inter
nationale ekonomische en politieke 
vlak voordoen, hebben de ontwikke
lingssamenwerking recentelijk een 
nieuwe impuls gegeven als hefboom 
van beter gespreide welvaart op we
reldvlak, en als wezenlijk onderdeel 
van het beleid in elk land Deze interna
tionale verschuivingen zullen in een 
klem land zoals het onze in de toe
komst nog meer voelbaar zijn dan 
elders Tegenover deze ingrijpende 
verschuivingen die ons wachten, en 
rekening gehouden met de relatief 
bescheiden middelen waarover een 
klein land beschikt, is een klaar beleids
plan, dat de relatie tussen doel en mid
delen optimeert, een politiek impera
tief 

WIJ verzoeken U dan ook het voorge
stelde hervormingsplan van ABOS te 
herwerken en te vervolledigen in die 
zin 

Deze dienst uit hoofde van de oever-
loosheid der doelen en de beperktheid 
der middelen heeft meer dan welk 
andere instantie nood aan welomlijnde 
beleidsopties 

— inzake de multilaterale sektor, 
— inzake de koordinatie van het ont
wikkelingsgebied met de EG-partners, 
— inzake ordening en stroomlijning 
van de bilaterale ontwikkelingssamen
werking landenkeuze, projekten-uit-
bouw, het bepalen der sektoren van 
aktie en de zwaartepunten in deze ver
schillende sektoren, 

— het harmome-en van internationale 
en nationale welvaartsverschuivingen, 
enz 

Een meer omlijnd beleidsplan van ont
wikkelingssamenwerking zou ook een 
weldoend effekt verwekken op natio
naal vlak De verschillende instanties 
en groepen die menselijk en materieel 
uitgerust zijn om aan de verwezenlij
king hiervan mede te werken, zouden 
met meer zekerheid hun rol hierin kun
nen bepalen 

Ons schrijven, geachte heer minister 
heeft met als opzet kritiek om de kri
tiek te uiten Het heeft vooral als doel 
de toekomstige ontwikkelingssamen
werking te verbeteren hen het vergif
tigde taalklimaat hierrond uit te zuive
ren Als groep, die sinds jaren deze 
zaken ter harte neemt, voelden we 
ons hiertoe verplicht» 

getekend: 
Professor Piet De Somer rektor van de K U Leuven 
De leden van de Raad 
Professor Louis Baeck, voorzitter 
Professor Piet Fransen Fakulteit der Godgeleerdheid 
Professor Johan Pauw/els Fakulteit der Rechtsgeleerdheid 
Professor Herman Roelants Hoger Instituut Wijsbegeerte 
Professor Reginald De Schrijver, Fakulteit der Wijsbegeerte en Letteren 
Professor Raymond Vuenngs Fakulteit der Ekonomische Wetenschappen 
Professoren Jozef Nicaise en Wilfned Dumon Fakulteit der Sociale Wetenschappen 
Professor Cynel De Keyser, Fakulteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschapper 
Professoren Gerard Van Der Schueren en Roger Borghgraef Fakulteit der Geneeskunde 
Professor Albert Carlier Fakulteit der Wetenschappen 
Professoren Hendrik De Meul er en Jacques Peters Fakulteit Toegepaste Wetenschappen 
Professoren Walter Van Pee en Hubert Verachtert, Fakulteit der Landbouvi/wetenschappen 
De heer R Vanermen Dienst Internationaal Onthaal 
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1976' 
MEER AFTEKENING 
Als men de neiging heeft, overal 
etiketten op te plakken, dan zou 
men met betrekking tot de wereld
situatie kunnen zeggen dat in 
Amerika een idealistisch getint be
stuur aan de macht zal komen 
met Carter en dat met de verdwij
ning van Mao het post-Mao-Chi-
na minder idealistisch en realisti
scher zal worden 

De zaak is veel ingewikkelder 
dan dat De nieuwe Chinese top 
blijkt nog volop verwikkeld te zijn 
in een machtsstnjd tussen de 
groep rond de nieuwe leider 
Hoea Kwo-feng (centrum) en de 
Imker vleugel (waarvan de wedu
we van Mao Tse-toeng de be
kendste IS in het buitenland] Van
uit Washington is al moeilijk aan 
de weet te geraken wat voor een 
man de nieuwe president eigen
lijk is, laat staan van hieruit On
danks een breed lachende mond 
met " paardetanden» blijkt men 
zeer weinig af te weten van de 
werkelijke man achter de perma
nente «keep smiling» die even 
goed zou kunnen dienen voor 
een poster met reklame voor 
tandpasta We mogen met verge
ten dat Carter pas in februan met 
zijn kampagne begon, als een 
totaal onbekende en met tegen 
zich het feit dat hij een zuiderling 
was «die nooit in het Witte Huis 
zou geraken» De onbekende 
Carter versloeg echter zijn demo-
kratische nvalen en hij versloeg 

ook president Ford (zij het zeer 
nipt) Meteen veegde het Ameri
kaanse kiezerskorps de laatste 
restanten van de Nixon-maat-
schappij van de tafel Dat zal uit
eindelijk wel de uitleg zijn van het 
resultaat van deze verkiezingen 
de Amenkaan wou Watergate en 

ne spreken Nixon bleef te lang 
Kissingers voogd en Ford is te 
korte tijd president geweest 

V O L K S N A T I O N A L I S T I S C H E 
O P M A R S 

In de derde supermacht, de So-
vjet-Unie werden de 70 jaren van 

gevolgen kwijt, de nachtmerrie 
had lang genoeg geduurd Met
een verdwijnt straks ook Kissin
ger achter de koelissen de «uit
vinder» van de pendeldiplomatie, 
als jood een gedroomde onder
handelaar (ook al brokkelden zijn 
akkoorden doorgaans na betrek
kelijk korte tijd weer af) die zowat 
het Amerikaanse dynamisme 
scheen te belichamen, al kan men 
moeilijk van een Kissinger-doktri-

Breznjev duchtig gevierd konse-
kratie van het statuut «pnmus 
inter pares » of luisterrijke voorbe
reiding van de opvolging "^ Nie
mand die het kan zeggen, want al 
IS de Sovjet-Unie ietwat opener 
geworden, het Kremlin geraakt 
moeizaam los van zijn hang naar 
het verborgene 

Op het Europese vlak gebeurde 
er in 1976 eigenlijk mets De 

Negen trappelen ter plaatse, van 
een Europees besef, een Euro
pees refleks is er nog steeds 
geen sprake, het staatsnationalis-
me dikteerde voor als na de 
gedragingen van de EG-afgevaar-
digden Aan deze eveneens duis
tere hemel toch een lichtpunt de 
bewustwording van de Europese 
minderheden, die steeds luider 
hun recht op een eigen identiteit 
gaan eisen De luidste eis — en 
die ook het meest kans biedt vrij 
vlug verwezenlijkt te worden — 
kwam uit het land van de traditie 
bij uitstek, Groot-Brittanme Schot
land en Wales krijgen in ieder 
geval een eerste vorm van auto
nomie, ook al wenst de centrale 
macht de koordjes van de geld-
beurs in hand te houden, evenals 
landsverdediging en buitenlandse 
zaken Bij referendum zullen de 
twee nieuwe naties zich moeten 
uitspreken over de vraag of 
Schotland en Wales samen met 
Engeland (en alsnog Ulster) in het 
Verenigd Koninkrijk blijven of vol
ledig zelfstandig willen worden 
Nu reeds staat vast dat de meer
derheid van Schotten en Welsh
men de banden met de kroon en 
met Londen met wenst te verbre
ken doch wel opteert voor een zo 
ruim mogelijke autonomie 

De gemeenschappen spreken 
ook steeds luider in Spanje, dat 
nu in een stroomversnelling naar 
de demokratizering van het be
wind IS terecht gekomen Schuch
ter wordt gesproken van een kul-
turele eigenheid van Katalanen 
en Basken, over het recht op een 
eigen taal, over een zekere vorm 
van regionaal bestuur De derde 
grote Europese staat, Frankrijk is 
nog het minst gevorderd op de 
weg naar de autonomie, een stre
ven dat nochtans levendig is bij 

de Bretoenen, de Basken, de 
Occintaniers, de Korsikanen en 
de Elzassers Ook in nog andere 
Europese landen steken de min
derheden de kop op Allen heb
ben ze opgezien naar de jongste 
ontwikkeling in Quebec, waar de 
autonomisten het nu helemaal 
voor het zeggen hebben 

Ongetwijfeld is hier het spreek
woord toepasseliik «woorden 
wekken, voorbeelden strekken» 
Het sukses van de ene volksnatio-
nalistische beweging is een pnk-
kel voor een andere volksnationa-
listische beweging Met een tikkel
tje jaloersheid zagen de Bretoe
nen bvb dat de Vlaamse volksna-
tionalisten reeds beschikken over 
een hele partijpolitieke infrastruk-
tuur en een relatief stevige parle
mentaire vertegenwoordiging Wij 
zouden op onze beurt kunnen kij
ken naar Schotland dat waar
schijnlijk nu sneller naar een zeke
re autonomie evolueert dan wij 
Dit volksnationalisme zal mis
schien er toe bijdragen de Euro
pese integratie — tot nog toe lou
ter ekonomisch — te depanneren 
(net zoals de sociale bewegingen 
en krachten zich nu zouden moe
ten opmaken, mede in de dans te 
springen na een twintigjange pas
siviteit) 

We hebben even willen onderlij
nen in een al te bondig jaarover
zicht, dat 1976 voor de volksnatio-
nalisten toch enkele lichtpunten 
bevat, temidden van de sombere 
stemming veroorzaakt door de 
ekonomische krisis en de met afla
tende bewapeningswedloop We 
nemen ons trouwens voor in de
ze buitenlandse rubriek geregeld 
de schijnwerper te nchten op de 
volkse minderheden in de wereld, 
die ook voor zich een eigen ima
go, een eigen ik opeisen (Sw) 

Een «rezerveploeg» van 400 duizend werklozen 
(jeeveedee) Nederland is het nieuwe jaar ingegaan met een officieel werklozen-
aantal van rond de 220 duizend. Een leger dat — gerekend naar de totale 
beroepsbevolking van het land in omvang en naar verhouding overeenkomt met 
de aantallen werklozen in de omgevende landen. Maar toch ook een veel te 
hoog aantal, en daarom zijn de lange-termijn-inspanningen van de Nederlandse 
regering dan ook gericht op het terugdringen van die werkloosheid. (Al heeft 
men zich tegelijkertijd ingesteld op een blijvende, een dus strukturele werkloos
heid voor vele tienduizenden). 

Wat echter niet in het officiële werklo-
zencijfer staat uitgedrukt en waarover 
op het einde van 1976 uiterst veront
rustende cijfers bekend werden ge
maakt, IS het feit dat er ook nog eens 
ongeveer 400 duizend Nederlanders 
zijn die met werken als gevolg van 
andere omstandigheden dan bedrijfs
sluitingen, ontslagen en fusies Het 
zijn de mensen die «trekken» van de 
Wet op de Arbeidsongeschiktheid, de 
W A O Door rugklachten, een bescha
digde hand voortdurende pijn aan een 
been, enz raakten zij hun plaats in het 
arbeidsproces geheel of grotendeels 
kwijt, en ontvangen zij ingevolge de 
tien jaar oude WAO-wet een invalidi-
teitsuitkenng In feite vormen zij een 
tweede leger van werklozen naast de 
officiële groep Tel de twee bij elkaar 
en men komt tot een eigenlijk werklo-
zental voor Nederland van ver boven 
het half miljoen 
Nu zou men kunnen aanvoeren dat in 
de plaats van de mensen die wegens 
invaliditeit voor het werk zijn uitgescha
keld, toch een even grote groep gezon
de arbeiders de kost verdient Im
mers een bedrijf dat een werknemer 
verliest wegens bij voorbeeld aanhou
dende hoofdpijn, zal daar iemand voor 
in de plaats zetten die wel voor hon
derd procent gezond is Was het maar 
waar i Want in een merkwaardig soort 
samenspel tussen de patroons van 
moeilijk lopende bedrijven en hun ar
beiders komen hoe langer hoe meer 
werknemers terecht in de zogenaam
de Ziektewet, die vrijwel automatisch 

na een jaar wordt vervangen door de 
W A O En zulke mensen worden in de 
bedrijven die het toch al moeilijk kun
nen bolwerken, niet vervangen Ze vul
len dus wel degelijk het werklozenle
ger aan 
Men dient hierbji trouwens in aanmer
king te nemen dat het ziektebeeld dat 
deze mensen vertonen, nogal eens het 
gevolg is van het «klimaat» binnen 
een met te best lopend bednjf Er ont
staan daardoor vaak spanningen, men 
wordt bang om zijn job te gaan verspe-

beider in dienst te houden, want min
stens 80 procent van het totale be
drag dat zo iemand kri jgt wordt uit de 
kassen van de sociale diensten be
taald 

BIJ de W A O hangt de hoogte van de 
uitkenng af van de mate waarin men 
nog een zekere hoeveelheid werk kan 
verrichten Veelal worden WAO-trek-
kers nog in staat geacht om ongeveer 
voor een vijfde van hun capaciteiten 
te werken, maar dan knjgen ze toch 
de maximum uitkenng van 80 procent 
van hun vroegere loon Er zijn bazen 
die ook dit weer aanvullen tot 100 pro
cent ' En let wel de uitkeringen wor
den in verband met het indexcijfer aan
gepast en gaat dus regelmatig om
hoog Tot men de leeftijd van 65 
bereikt 

Het schnjnende nu van de WAO-orga-

len, en die gevoelens vertalen zich dik
wijls in lichamelijke aandoeningen van 
allerlei aard De bazen die het in zulke 
ondernemingen ook met gemakkelijk 
hebben, werken dan graag mee om 
zo'n arbeider naar de Ziektewet te ver
wijzen Ze zeggen er zelfs bij « Over 
een jaar kom je vanzelf in de W A O 
terecht, en dan zit je goed tot aan je 
pensioenleeftijd » 
Officieel bedraagt de Ziektewet-uitke-
nng 80 procent van het loon, maar in 
veel gevallen wordt ook een hogere 
uitkering gegeven Bovendien zijn er 
bazen die de uitkering aanvullen tot 
100 procent wat altijd nog heel wat 
voordeliger is dan de betreffende ar-

nisatie in Nederland is dat de mensen 
die onder deze regeling vallen — 
zowat 400 duizend dus — veel beter 
af zijn dan de «officiële» werklozen 
Want die krijgen maar een half jaar 80 
procent van hun loon (en dat wordt 
met aangevuld door hun vroegere 
baas I) en daarna nog hoogstens 75 
procent gedurende twee jaar En als 
ze na die twee jaar nog werkloos zijn, 
kunnen ze hun hand gaan ophouden 
bij de Kommissie van Openbare On
derstand, al heet dat in Nederland wat 
plechtiger de Bijdstandswet (Tussen 
haakjes vrouwen die werkloos wor
den, krijgen met langer dan een half 
jaar uitkenng, tenzij ze kostwinster 

voor het gezin zijn De gelijkheid van 
man en vrouw is dus ook in Nederland 
nog lang met alles i) 
WAO-trekkers hebben het ook in an
der opzicht veel beter dan officiële 
werklozen Ze hoeven geen premies 
te betalen voor bepaalde sociale ver-
zekenngen, maar een « echte « werklo
ze moet dat wel Ên bovendien mag 
een werkloze geen enkele produktie-
ve arbeid verrichten, zelfs niet eens 
door een kamer in zijn huis te schilde
ren, terwijl een WAO-trekker, voor 
zover hij daartoe in staat is, rustig 
bepaalde karweitjes mag doen Dat 
mag hem dan wel met een hoop geld 
opbrengen, maar kontrole daarop tie-
staat er nauwelijks 

Het IS geen wonder dat m de officiële 
diensten thans allerlei studies worden 
verncht om de uit de hand gelopen 
W A O aan banden te gaan leggen Als 
dat met lukt zo wijzen de cijfers uit zal 
over vier jaar de helft van alle loontrek-
kenden boven de 55 jaar een WAO-uit-
kering ontvangen Op dit moment 
geldt dat al voor alle loontrekkenden 
boven de 60 jaar i Of een nog spreken
der cijfer op dit moment trekt een op 
de tien Nederlandse werknemers van 
de W A O , in 1980 zal dat éen op de 
zes a zeven zijn Het is duidelijk dat dit 
een onmogelijke situatie zal zijn en dat 
trouwens de uitkeringskassen dan uit
geput zullen raken 

Natuurlijk zullen de mensen die te
recht in aanmerking komen voor een 
WAO-uitkering, omdat ze inderdaad 
arbeidsongeschikt zijn, met onder de 
onvermijdelijke inperking mogen lijden 
Maar het oneigenlijk gebruik van de 
W A O en zeker het misbruik zullen 
moeten worden uitgeroeid Het sociaal 
paradijs zoals Nederland wel eens 
wordt genoemd, mag geen speel
plaats worden voor mensen die zich in 
feite aan a-sociaal gedrag bezondigen 
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RIJKSMIDDELENBEGROTING 
ONDER SCHERPE VU-LOUPE 

IN 
DE 
SENAAT 

De bespreking van de r i jksmiddelenbegrot ing komt in het parlement steeds 
neer op een krit ische benadering van de algemene polit iek van de regering in 
funktie. Dat was vorige week het geval in de senaat 

, . ,_.„™,^ teringen, knjgt ervan langs Na een 
ontleding van de njksschuld, waarvan 
de delgingslast een duizelingwekken
de hoogte heeft bereikt vraagt de h 
de Bruyne wie de beperkte groep 
Brusselse wisselagenten aanduidt om 
voor rekening van de regering obliga
ties in te kopen tegen koersen bene
den pan Zelfs al zou het makelaars-
loon slechts 1 % bedragen dan nog 
verliezen deze happy few 28 miljoen 
aan dit « grapje » ' 

De zachte herstelwet is in het beste 
geval beperkt tot maatregelen ter 
bestrijding van de inflatie Aldus VU-

Mm»™^^»»»' senator Lode Claes bij het begin van 
zijn aandeel in het debat Nochtans 
zegt cfe memorie van toelichting dat 
er geen tewerkstellingspolitiek moge
lijk IS wanneer men met eerst de infla
tie heeft bedwongen i 

Het hele ontwerp is feitelijk de resul
tante van de zonderlinge verhouding 
tussen de sociale partners en de rege
ring Hoe dan ook de regenng houdt 
weliswaar de loonsverhogingen met 
direkt onder kontrole maar doet dat 
wel langs een omweg nl via de werk
gever Inzake loonbeheersing hebben 
onze EG-partners een veel duidelijker 
taal gesproken Velen hadden een 
krachtiger politiek verwacht, velen ge
ven de voorkeur aan een sterke infla-
tiebestrijding Een echt beleid blijft uit, 
er IS evenmin een alternatief te be
speuren Kan het ook anders een 
met-regenng brengt een met-oppositie 
voort, tegen een zachte regenngspoli-
tiek kan moeilijk een harde oppositie 
gevoerd worden 

Tot besluit verwees de h Claes op 
zijn beurt naar het anti-inflatieplan van 
de VU, welk plan nog steeds steek
houdend IS 

VU-senator Rik Vandekerckhove trok 
vooral van leer tegen de beschikking 
waardoor het mogelijk is deficitaire 
(en slecht beheerde) gemeenten met 
een premie te bedenken Hij noemde 
het toezeggen van 1 miljard aan de 
Brusselse openbare ziekenhuizen (in 
het kader van de zgn konsolidatiele-
ningen) zonder enige garantie onaan
vaardbaar De niet gevergde garantie 
slaat o m op het naleven van de taal
wetten, waaraan de Brusselse ge-

Namens de V U zei senator hrans 
Van der Eist inleidend dat hij thans 
reeds voor de achttiende maal in het 
debat over de rijksmiddelent>egroting 
tussenkomt Hij heeft daarbij telkens 
gewaarschuwd voor de laksheid en 
de neiging de netelige punten steeds 
opnieuw naar de toekomst te verwij
zen In 1972 vroeg de spreker dat de 
regering de OESO-richtlijnen inzake 
inflatiebestrijding zou in acht nemen 
Twee jaar later oefende hij scherpe 
kritiek op de regering wegens de wij
ze waarop ze de begroting uitvoerde 
Net als in 1972 en 1973 waarschuwde 
de h Van der Eist voor de dreigende 
inflatie Thans zien we de gevolgen 
van het verwaarlozen van de waar
schuwingen Kritiek volstaat echter 
met, men moet ook een alternatief 
kunnen bieden Daarom baseerde de 
h Van der Eist zijn kntiek vanuit het 
anti-inflatieplan van de V U 
Men beweert dat de inflatie veroor
zaakt wordt door de financiële poli
tiek Waarom heeft men ondanks de 
waarschuwingen jaren terug met dien
volgens gehandeld ' Een stijging van 
de overheidsuitgaven heeft een be-
lastinginflatie tot gevolg gehad Tegen
over de enorme geldmassa in omloop 
staat een onvoldoende reële stijging 
van het Bruto Nationaal Inkomen In 
de noodkreet van het Verslag Van 
Houtte vindt de h Van der Eist de 
bevestiging van de stellingen, die hij 
reeds lang verdedigt Uit het rapport 
VH blijkt dat een belastingverhoging 
op de inkomens boven de 750000 fr 
aan de schatkist slechts 4,5 miljard zal 
opleveren wat weinig is vergeleken 
met het begrotingstekort en de rijksfi-
nancieringsbehoeften De njksfinan-
cien staan er slecht voor, zodanig dat 
de EEG België heeft moeten aanzet
ten het beroep op de kredietmarkt 
voor overheidsuitgaven tot 150 mil
jard te beperken 

Na te hebben onderlijnd dat de bestnj-
ding van de inflatie veel te laat werd 
ingezet en ondanks een zeker resul
taat bedraagt onze inflatiekurve nog 
steeds het dubbel van de Bondsrepu
bliek, betoogde de h Van der Eist dat 
de programmawet maatregelen met 
een te beperkte draagwijdte bevat en 
twee zeer belangrijke posten (de ziek-
teverzekenng en het onderwijs) onge
moeid laat 

De regeringsmaatregelen inzake 
werkloosheid dreigen de maatregelen 
tegen de inflatie te neutraliseren Het 
komt er op aan, door investenngen 
nieuwe werkgelegenheid te verschaf
fen doch dat gebeurt met Er wordt 
slechts een schijn-tewerkstelling ge
schapen, terwijl de inflatie zeer reëel 
blijft «We beleven het zonderlinge 
schouwspel, aldus de h Van der Eist 
dat CVP en PVV regelrecht op een 
kollektivistische maatschappij afsteve
nen terwijl in West-Duitsland de so-
ciaal-demokraten en de liberalen zich 
inspannen om de vrije ekonomie te 
redden i» In het licht van de opgeda
ne ervaring bestaat er weinig kans 
dat deze regenng het anders en beter 
zal doen i« aldus de h Van der Eist 
tot besluit 

Ook VU-senator de Bruyne stelt vast 
dat de njksschuld sneller stijgt dan 
het BNP Spreker beschuldigt minister 
De Clercq ervan, mede verantwoorde
lijk te zijn voor de verslechtenng van 
de financiële toestand wat een 
scherp protest van de minister uitlokt 
Maar senator de Bruyne houdt voet 
bij stek Ook minister Herman, die 
veel te laat kwam met zijn vnjstelling 
van BTW voor sommige nieuwe inves-

meenten en KOO's feestelijk hun laar
zen vegen 
VU-senator Van In handelde over het 
tewerkstellingsbeleid en betreurde 
dat de splitsing van het departement 
van Arbeid en Tewerkstelling uitblijft 
HIJ nam ook de ophefmakende verkla-
nngen van minister Califice onder de 
loupe waarbij hij o m vaststelde dat 
de loslippige minister het onderscheid 
tussen Vlaanderen en Wallonnie 
heeft onderlijnd Wanneer een minis
ter zoiets doet dan moet men hieruit 
de logische konsekwenties trekken, 
want het gaat om de toekomst van 
ons volk 

Dezelfde senator verdedigde tijdens 
de zitting van 22 december verschei
dene amendementen Er ontspon zich 
ook een geanimeerde diskussie over 
sommige artikels van de programma
wet, meer bepaald betreffende de 
beperking van de kumuls in het onder
wijs VU-senatoren Coppieters en Jo-
rissen lieten zich hier terdege gelden 

A R B E I D S B E M I D D E L I N G 
R E O R G A N I Z E R E N 

Minister Geens deelde tijdens het 
debat over de rijksmiddelenbegroting 
mede dat de bemiddelingsburos zul
len gereorgamzeerd worden, nadat 
VU-senator Van In daarop andermaal 
had aangedrongen De senator pleitte 
ook voor een dynamischer politiek i z 
kredieturen 

ER IS K U M U L EN K U M U L 

VU-senator Coppieters trok van leer 
tegen de wantoestanden in het onder
wijs waarbij tevens op dubbelzinnige 
wijze wordt omgesprongen met het 
begnp kumul HIJ vroeg ook wanneer 
men zou ophouden met het gesol van 
«benoemd worden» Eens te meer 
worden de zwakken getroffen waar
bij senator Coppieters zei met te 
begrijpen dat de kristen-demokraten 
zich tot zulke disknminaties lenen De 
h Coppieters hield nog enkele vinnige 
replieken in petto voor de twee Op
voedingsministers, terwijl nog volgen
de VU-senatoren tussen kwamen Jo-
rissen (pensioenen). De Facq (over 
hoofd- en bijberoep-begrippen), en 
Vandezande (machtsoverschnjding 
iz benoemingen in het Scholen
fonds) 

SLEPENDE ZIEKTE VAN 

ZIEKTEVERZEKERING 

IN 
DE 

De laatste week van 1976 was het 
parlement nog zeer bedrijvig Om de 
opgelopen achterstand in te halen en 
omdat Kerstmis op een zaterdag viel 
werd reeds 's maandags vergaderd 
tot en met donderdag 

De Kamer hiesprak de begroting van 
Sociale Voorzorg VU-kamerlid Baby-
Ion stelde vast dat de overgangsperio
de in de ZIV onbehaaglijk stemt De 
elementaire bijlagen bij de begroting 
ontbreken, sommige posten zijn met 
eens uitgesplit niemand zegt ons, hoe 
men het grote tekort zal trachten weg 
te werken 

Mik Babyion schetste dan de geleide
lijke evolutie naar een toestand die de 
socialisten «sociale afbraak» noe
men Zo scherp, stelde het de V U -
woordvoerder met doch hij uitte wel 

de vrees dat door een steeds gulziger 
aanspreken van de reserves men in 
enkele jaren tot een veralgemeend 
deficit zal komen De h Babyion 
drong dan op bezuinigingen aan en 
somde enkele flagrante voorbeelden 
van medische inflatie op HIJ noemde 
het ongezond dat een echtpaar, waar
van de ene partner werkt en d j ande
re werklozenvergoeding ontvangt 
een hoger inkomen heeft dan een 
paar waarvan beide partners wer
ken I 

Na een passus over de jeugdwerk
loosheid (waarom geen tewerkstelling 
in de non prof i t -sektor ' ) en de gastar
beiders (een delikaat vraagstuk dat 
echter bij aanhoudende recessie 
steeds meer zal nijpen) pleitte het 
kamerlid uit Roeselare voor een gro
tere eenvormigheid en vereenvoudi
ging van de reglementering van de 
sociale zekerheid Men is daarmee 
reeds begonnen maar er is nog zeer 
veel te doen 

HIJ besloot als volgt «Het algemeen 
welzijn heeft nood aan een verster
king van de sociale strukturen Het 
werk moet worden gespreid over 
meer dan een legislatuur Geregeld 
moet ook de wetgeving worden ver
beterd zodat het sociaal beleid krea-
tiever en dynamischer wordt en beter 
aangepast aan de socio-kulturele mu
taties in de maatschappij 

Met zeer grote aandacht luisterde de Kamer op dinsdag 21 decem
ber jl naar de uiteenzetting van VU-kamerlid dr Valkeniers over de 
gezondheidszorg, die in ons land nog steeds «opgevangen» wordt 
door een ergelijke improvizatie Nochtans is de keuze van een beleid 
met moeilijk, het komt echter op de verwezenlijking aan 

Dr Valkeniers ziet nog geen alternatief voor de vrije geneeskunde 
Besparingen zijn met te verwachten van de forfaitaire geneeskunde 
of van de utopische groepsgeneeskunde, die beide nog duurder zijn 
dan het huidige stelsel 

Wat de kontrole op de ontvangsten door de geneesheren betreft 
betwisten deze het pnncipe met aldus de h Valkeniers, maar dan 
moet er eenzelfde kontrole zijn voor de andere vnje beroepen zoals 
bvb de advokaten Hij was het evenmin eens met de kosteloosheid 
voor de WIGW's, die 40 % van de uitgaven vertegenwoordigen hoe
wel ze zelf maar 27 % van de gerechtigden uitmaken Dr Valkeniers 
herhaalde dan zijn kritiek op de artsenopleiding, waarover hij reeds 
de staf heeft gebroken Wat weet de student van de kostprijs van de 
geneesmiddelen ? De artsenopleiding is veel te technisch opgevat ter
wijl de media te veel belang hechten aan bepaalde ziekten en « klei
ne » ziekten verwaarlozen, hoewel men de mensen beter zou leren 
kleine ziekten en ongemakken zelf te genezen Nu loopt men om de 
haverklap naar dokter, wordt misbruik gemaakt van het ziekteverlof, 
IS « ziekte » voor velen een alibi Hier past zeker een strenger optre
den 

Dr VALKENIERS 
VINDT 
GEZONDHEIDSZORG 
ERGERLIJKE 
IMPROVIZATIE 
Het overheidsbeleid is trouwens inkonsekwent men spreekt van 
imperatieve planning voor de bouw van ziekenhuizen maar intussen 
gaat de wildbouw van akademische ziekenhuis-inplantingen onver
minderd voort Ook de gelijkschakeling van de bejaarden-tehuizen en 
ziekenhuizen vindt geen genade in de ogen van de interpellant 
Waarom zou de gemeenschap opdraaien voor bejaarden, die zelf 
over ruime geldmiddelen beschikken ' 

Ook de imperatieve planning inzake medische apparatuur is een 
lachertje De inwerkingstelling van totaal overbodig «scanners» is 
wraakroepend we hebben er al meer dan Zweden De aangekondig
de studie over de prijsstruktuur van de geneesmiddelen blijft u i t idem 
inzake vermindering van de administratiekosten van de ziekenfond
sen Overkonsumptie kan slechts afgeremd worden door de persoon
lijke financiële verantwoordelijkheid i Noodzakelijk zijn ook het mati
gingsticket en de kontrole op het medisch verbruik 

«De minister heeft geen beleidsvisie, aldus dr Valkeniers, het ont
breekt de regering aan moed Er bestaat bovendien een neiging om 
alle verantwoordelijkheden op de rug van de geneesheren te schui
ven » 

LASTIGE 
VRAGENSTELLERS 

De laatste zitting van de Kamer (don
derdag 23 december) stond bijna vol
ledig in het teken van vragen aan 
ministers De reeks werd ingezet door 
VU-kamerlid Nelly Maes die minister 
Chabert vroeg, wat er wordt gedaan 
voor de herwaardering van het hoger 
zeevaartonderwijs Mevrouw Maes 
kwam ook nog tussen in het debat 
dat volgde op de interpellatie door de 
h Verberckmoes over de bestrijding 
van het overstromingsgevaar Me
vrouw Maes vergeleek de dijken in 
ons land met deze in Nederland, ver
gelijking waarbij wij een modderfiguur 
slaan Ze drong dan ook op koordina-
tie en grotere inspanningen voor een 
betere waterwenng aan 

Vik Anciaux verzocht de regenng de 
kersverse goeverneur van Brabant 
op zijn mummer te zetten, daar deze 
met zijn suggesties (een Gewest Brus
sel dat eventjes de hele huidige pro
vincie Brabant zou moeten omvatten) 
zijn bevoegdheden te buiten ging 

Minister Michel antwoordde lako-
nisch dat hij officieel geen kennis van 
deze nota had en zei, dat hij inlich
tingen zal vragen VU-fraktievoorzit-
ter Anciaux maakte van de bespre
king over het verzoek tot vervolging 
van een kamerlid gebruik, scherp te 
protesteren tegen een politiek van 
twee maten en twee gewichten Hij 
protesteerde meer bepaald tegen de 
afwijking van de regel in de zaak van 
de bezetting door VU-parlementsle-
den van het kabinet van minister 
Michel, nochtans duidelijk een politiek 
misdrijf 

Dr Valkeniers stelde vragen in ver
band met de onrust in de firma Nestor 
Martin waarbij vooral zijn bezorgd
heid voor het behoud van de even
tueel bedreigde werkgelegenheid tot 
uiting kwam Hij stelde een tweede 
vraag i v m de verlenging van de stu
dies geneeskunde Hij vroeg, welk 
standpunt de regering hier inneemt 
wat minister D'Hoore deed antwoor
den dat de regering een kompromis 
zoekt, wat trouwens de h Valckeniers 
tijdens zijn vraagstelling reeds te ver
staan had gegeven 

Hekkensluiter was VU-kamerlid Ras
kin, die via een spoedvraag om verdui
delijking betrefifende de Autoweg 
A24 in Limburg, waartegen sterk ver
zet ri jst verzocht 

BUITENLANDSE 
ZAKEN 
DOORGELICHT 

Tijdens de voortzetting van het debat 
over de begroting van Buitenlandse 
Zaken drukte VU-kamerlid Vande-
meulebroucke er zijn spijt over uit dat 
de resultaten van de Helsinki-akkoor-
den zo mager zijn Na een pleidooi 
voor een Europa der Volken vroeg hij 
een studie over een noodzakelijke 
rekonversie in de wapenproduktie 

Tot besluit hekelde hij de taaitoestan
den in ABOS 

Van zijn kant sprak VU-kamerlid 
Saerf over het bankroet van de Euro
pese eenmaking In dit verband be
sprak hij nader en kritisch het verslag 
Tindemans (sw) 
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Gisteren waren het de gemeenteraadsleden die de gemeentehuizen 
binnentrokken, morgen zullen het mandatarissen zijn van het 
OCMW. 

Het zal aan hen te zien zijn dat ze Vlaams-nationalisten zijn, niet 
alleen omdat — zoals kartoenist Brasser het tekende — de leeuw 
hen volgt, maar op de eerste plaats om het nieuwe geluid dat ze zul
len brengen als een schaduw in zowat elke Vlaamse gemeente. 

Bovendien zijn onze leeuwen in heelwat schepenkolleges mee bin
nen gestapt zodat zij mede het dagelijkse beleid van de gemeente 
zullen bepalen. De Volksunie heeft deze nieuwe toestand zeer goed 
begrepen: de uitbouw van de V(ereniging) van V(laamse) M(andata-
rissen) is volop aan gang. 

Senator Hektor DE BRUYNE 

wenst 

aan de lezers van WIJ 

een voorspoedig nieuwjaar 

Moge 1977 ons een 

stap dichter brengen bij 

de 

Vlaamse Staat I 

(Adv.) 

TOESTEL 30 

Om onze gemeentemandataris
sen daadwerkelijk bij te staan 
werd een bestendige VVM-dienst 
opgericht. 
Alle vragen i.v.m. gemeentepro
blemen kunnen of schriftelijk of 
telefonisch gesteld worden aan 
Joost Vervinckt, de VVM-vraag-
bak. 
— Wie schrijft richt zich aan 
V V M , Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 
— Wie telefoneert kan dat iedere 
werkdag van 10 u. 30 tot 12 u. 30 
en op maandagavond van 17 u. 
30 tot 19 u. 30. 
Tel. 02/219.49.30 - toestel 30, vra
gen naar Joost Vervinckt. Tevens 
zal het tijdschrift « Wij in kringen » 
een nieuwe start kennen zodat 
ook daar onze gemeentemandata
rissen de noodzakelijke informatie 
kunnen vinden. 

DE KRANT IN 
DE KRANT 

Het werk van onze mandataris
sen wordt in de regionale pers 
vaak onvolledig en vervormd 
weergegeven. Soms gewoon 
doodgezwegen. Heelwat van on
ze leden, lezers en kiezers krijgen 
foute informatie over de Volks
unie in hun gemeente, in hun 
gewest, in hun provincie. 
Ons weekblad kan daaraan ver
helpen door de juiste informatie 
te brengen. «Wij in de Volks
unie», of de krant in de krant, wil 
de juiste informatie brengen. Een 
objektief overzicht van het werk 
van onze mandatarissen. Kort, 
bondig, eerlijk... Met zo'n krant 
kom je naar buiten in je gemeen
te of stad, kan je een kolportage 
op touw zetten. Fijne voorne
mens, inderdaad, maar wij zullen 
het proberen met de hulp van 
onze trouwe groep «schrijvers» 
uit de afdelingen, die wij hier bij 
het begin van dit jaar danken 
voor het werk van gisteren en dat 
van morgen. 
Laat ons weekblad de uitdrukking 
zijn van de 1.000 Vlaams-nationa-
le gemeentemandatarissen! 

PLAATSAANBIEDING 

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

— diploma secundair onder
wijs van de hogere graad 

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

Kandidaturen met curriculum 
vitae dienen gericht te worden 
aan het VUJO-sekretariaat, 
ta.v. Karel Van Reeth, Barrika
denplein 12 te 1000 Brussel, 
vóór 15 januari 1977. 

TOP 50 
De eerste TOP van 1977, een gelegenheid om onze Top
pers van harte te bedanken om hun doorzettingsvermogen. 

Aan hun eerste inzendingen van '77 ziet het er naar uit dat 
ze doorgaan. En dat vinden wij reuze I 

Aan hen die tot nu toe de moed niet vonden een nieuwe 
«WIJ» te boeken, trek je stoute schoenen eens aan. Het 
loopt wel, als je het w i l ! 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Georgette De Kegel, Ninove 960 
Kris Versyck, Gent 540 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 483 
Anny Lenaerts, Wilrijk 480 
Erik Vandewalle, Izegem 408 
Jaak Jamin, Huise 336 
Annie Pottie-Kindt, Roeselare 312 
Ferre De Beuckelaer, Kontich .,^.,,.y^;..;,,,,4..^,,.,.-•• 300 
Achiel Goderis, Oostduinkerke . . i i f s ^ s ^ S ^ » - . 270 

Luk Bohé, Vichte 240 
Leo Callaert, Lebbeke 240 
Juul Moens, Antwerpen 240 
Emiel Van Langendonck, St.-Kat.-Waver 240 

14. Frits Cornelissen, Houthalen 238 
15. Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.) 216 
16. Daniël Denayer, Aalst 192 

Jozef Labaere, Kortrijk 192 
Vital Peeters, Berchem „ , „ ^ . , . . 192 
Willy Serpieters, Oostende 4 $ ' ^ ^ . . 192 
Daan Vervaet, St.-Laur.-Berchem 192 

jter Leus, Za ventem 100 
3rt Jacobs, Beringen .• , — • 156 
Verlooy, Jette ^'^^^^^^*é^'è^^sm• • • 147 
Eyckmans, Bree : . . . . ' . . ^ ï ^ i ^ ^ ^ ^ ^ j ^ l . . . 144 

27. 

29. 

Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 
Willy Vlieghe, Drongen 
Willem Nollet, Hove 
Jan Ronse, Genk 
Erik Clerckx, Vilvoorde 
Clem De Ronter, Hoboken .... 

144 
144 
132 
132 
120 
120 

31. Jan Caudron, Aalst ]08 
Maurice Passchijn, Meise . .̂  108 
Leonie Vanderstraeten, Brussel 108 

34. Willy Anthonis, Heist-op-den-Berg • v-y.-i^"-.;-• • ^ 
Jozef De Meyer, Heverlee S ^ ^ ^ ; - - - ° ° 
Donald Dewispelaere, Kapellen 9° 
Pol Verbelen, Tildonk 9° 

38. Hilda Demol, Liedekerke .„...,..,.,... 84 
Johan Laeremans, Grimbergen . . j j ^ ^ g 84 
Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo ..... .'..U. 84 

41. Jo Belmans, Geel • ''^ 
Joris Depré, Tervuren j.,^.^^.«fiA;«».^fe»» 72 
Omer Dombrecht, Brugge my^-i'^p.:'é;4ifj'-, ''^ 
Leo Meskens, Watermaal-Bosv .'. • ' i ' ^ ^ ^ ^ l ï ' ^ ' - ^^ 
Leon Van Durme, Merelbeke . 72 

46. Hugo Casteels, Hofstade 80 
Bert De Cremer, Denderhoutem 60 
Staf De Nul, Roosdaal fO 
Guido Dornez, Ingelmunster 
Jef Geudens, Turnhout. 
I. Janssens, Meisbroek ">:'^-^3i; 
Oktaaf Meyntjens, Burcht i^S"*^-'^""'^^' 
Plet Severins, Zwijndrecht ••;:^>i^S^' 
Jos Truyen, As :<^.i,:-~ •'^^'^•§i-?^; • 
René Van den Cruyce, Asse .v.'.;:...ï;.'.;.'.-;ï*J^v. 
Frans Van Dessel, NIjlen 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (STAD) 

Wensen • een zeer sterke gezondheid en voldoende welvaart voor al onze 
leden, zijn de wensen van het bestuur voor 1977 
Galabal: voor de 9de keer ncht de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap 
haar bekend dansfeest « Vroeger en Nu » in op zaterdag 19 febr in de Handels
beurs te Antwerpen Voor dit uniek dansfeest waar alle flaminganten bij elkaar 
komen kan u kaarten verkrijgen op het sekretanaat Wetstr 12 U kan ook stor
ten op KB 404-3036801-74 Antwerpen Kaarten 300 fr 
Kerstfeest • vonge week bracht Willem De Meyer een volle zaal gepensioneer
de VU-leden uit Antwerpen-Stad in begeestenng door zijn mooie oude Vlaamse 
liederen Het « Fanfarke - onder leiding van Cotvooghel werd zeer gewaardeerd 
met zijn kolderliedjes en « scheefmuziek » Er werd gelachen en gebruld Het was 
een daverend sukses 
Abonnementenslag . om ons blad «WIJ» zo leefbaar mogelijk te houden trach
ten onze bestuursleden zoveel mogelijk nieuwe abonnementen te maken Mak
kelijk gaat dat altijd met Maar als nu onze goed-bij-kas zittende leden eens een 
extra-abonnement zouden willen schenken dan zijn we weer een stapje vooruit 
Wij kennen wel adressen van leden die het met zo breed hebben Help hen Laat 
ons iets weten tel 368465 
VUJO: voor informatie, Enka De Motte, Venezuelastr 6/91, 2030 Antwerpen 
Gemeenteraad . zelden vindt men verslag van onze gemeenteraadsleden in de 
traditionele pers Ga daarom eens kijken in de openbare tnbune op het stadhuis 
Dit gebeurt steeds op een maandagavond, om de dne weken ongeveer Voor 
juiste datum, tel sekretanaat 36 84 65 
Dosfelinstituut: voor informatie over aktiviteiten, dokumenten, brochures en zo 
meer Bob Loete direkteur Dosfelinstituut Prov Antw, St-Laureisstr 89, 2000 
Antw tel 376108 
Dienstbetoon : — door volksvertegenwoordiger A De Beul, bijgestaan door 
prov raadslid mevr Monseur, telkens op maandag van 16 tot 19 u in de Wetstr 
12 te Antwerpen 
— door senator Bergers bij hem thuis, St Jansvliet 19, Antw telkens op zater
dag, of op afspraak 

ANTWERPEN (ARR.) BORGERHOUT 

Het arrondissementeel bestuur wenst 
alle VU-leden en simpatisanten een 
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar 
EEN INSPANNING 
wordt gevraagd van alle afdelingen 
om de abonnementenslag tot een suk-. 
ses te laten uitgroeien leder kaderiid 
brengt 1 (één) nieuw abonnement bin
nen 

BOOM 

Sluit aan bij ons Vlaams Ziekenfonds 
Afgevaardigde Van Linden Luk Uit
betalingen iedere donderdag vanaf 
20 u in lok Nele, iedere dinsdag en 
donderd van 18 u tot 19 u 30 op het 
bureel Antwerpsestraat 120 Tel 
031/885644 
ABONNEMENTEN EN LEDEN 
De mensen die een abonnement wen
sen of lid wensen te worden, kunnen 
zich steeds wenden tot ons VU-sekre-
tariaat Wilgenstr 1A, tel 880503 
NIEUWJAARSWENSEN 
Ons afdelingsbestuur wenst via deze 
weg, alle leden en abonnees een 
vreugdevol kerstfeest en een voor
spoedig jaar De nieuwe leden heten 
ZIJ hartelijk welkom en verder rekenen 
ZIJ in 1977 op eenzelfde kameraad-
schappelijke samenwerking i 

DIENSTBETOON 
Senator Bergers in ons ontmoetings
centrum «NELE» Wilgenstraat 1 A, 
kan U steeds raadplegen op iedere 
eerste en derde donderdag van de 
maand te 20 u 
VNJ-RUPELSTREEK 
Vanaf januan '77 gaat onze penning
meester officieel van start met een 
Vlaams Nationale Jeugdbeweging
werking in het Boomse 
Deze, onder het gewest Kontich, aktie-
ve schaar zullen wij dan ook in de 
mate van het mogelijke daadwerkelijk 
steunen Dit temeer daar wij weten m 
hoeverre Luk zich zal moeten terug
trekken uit andere VI Nat vereni
gingen die hem beslist nauw aan het 
hart liggen 

Kontaktadres Van ünden Luk, Ant
werpsestraat 120, 2650 Boom, tel 
031/885644 

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 

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 , dnemaan-
delijks 150 fr 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Bercheni-Antwerpen 

Tel 031/36 1011 
DeheegherJan 

Ledeganckstraat 19 Gent 
Tel 091/22 45 62 

WILRIJK 

BESTE WENSEN 
Langs deze weg wensen wij al onze 
leden en simpatizanten het allerbeste 
toe in 1977 Moge het iedereen in zijn 
gezins- en beroepsleven goed gaan 
Een belangrijke voorwaarde hiertoe is 
een goede gezondheid Wij maken 
dan ook van de gelegenheid gebruik 
om ons raadslid en onze onder-voor
zitster, Mia Damen een volledig her
stel toe te wensen van de operatie die 
ZIJ enige tijd geleden onderging Mia, 
we hopen je gauw terug bij ons te 
hebbeni 

PROVINCIALE 
KADERDAGEN 

Op zondag 23 januari te Has
selt (Kultuurcentrum) en op 
zondag 30 januari te Gent 
(Internationaal Kongrescen-
trum) wordt opnieuw aange
knoopt bij een oude en goede 
VU-traditie: de provinciale ka-
derdagen. 
Te Hasselt worden de kader
leden verwacht van de provin
cies Antwerpen en Limburg 
en van het arrondissement 
Leuven. Gent wordt de ont
moetingsplaats voor Oost- en 
West-Vlaanderen en voor het 
arrondissement Brussel. 
De agenda voorziet een voor-
middagvergadenng vanaf 
10 u 30, een gezamenlijk mid
dagmaal en een namiddagver
gadering tot ongeveer 
16u.30 
Op beide kaderdagen wordt 
het hele VU-kader verwacht 
Inhoudelijk zullen het uiterst 
belangrijke bijeenkomsten 
zijn Naar de vorm komt er 
alvast een innovatie de in
schakeling van audio-visuele 
technieken. 

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 Tumhoutsebaan 28 te 
Deurne 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Gelieve adressen van simpatizanten 
door te geven aan het VÜ-Sekreta-
naat Geestenspoor 72, Ekeren Tel 
410441 - Of aan een t>estuurslid 
Dank bij voorbaat i 
VUJO-NIEUWS 
Kontaktadres Gravenlaan 25 Eke
ren Tel 450580 

NIJLEN 

700 
Tegen 1 apnl, en dat is echt geen april-
vis, wil de afdeling Nijlen tot 700 leden 
uitgroeien Veel moed, mensen i 
Voor de abonnementen werd even
eens een grote inspanning gedaan 
Een speciaal foldertje werd aan alle 
leden bezorgd Alhoewel de rezulta-
ten met zo geweldig waren toch kon 
een goede uitslag worden genoteerd 
Bestuurs-, kaderleden en mandataris
sen gaan met nieuwe moed de baan 
op 
De klachten van VU-Nijlen over de 
voorbije gemeenteraadsverkiezingdn 
werden via senator Van de Zande 
aanhangig gemaakt bij de Raad van 
State 
Afwachten wat de uitspraak is' 

SCHOTEN 

VUJO 
Voor informatie Dirk Steynen, Ven
straat 25, tel 584778 
ABONNEMENT «WIJ» 
Een abonnement op ons weekblad 
« WIJ » kan je bekomen op het volgen
de adres M Van Mol, Borkelstraat 
115, of telefonisch 585242 

MERKSEM 

DRIES 
is de eersteling van Lieve en Jozef 
Haseldonckx-Kalingart en werd gebo
ren op 21 december 1976 Onze harte
lijke gelukwensen gaan naar de geluk
kige ouders en de beide fiere groot
moeders 

SPAARKAS TUL 
Wegens onvoorziene omstandighe
den zal de eerste algemene ledenver
gadering van 1977 doorgaan heden 
donderdagavond, 6 januan om 2030 
u in ons lokaal, VI Huis Tijl, Breda-
baan 298 Daar tijdens deze vergade
ring eveneens zal overgegaan wor
den tot de bestuursverkiezing, wor
den alle leden-spaarders zeker ver
wacht 

GEMEENTERAAD 
Tijdens de eerste gemeenteraadszit
ting van het nieuwe jaar en de nieuwe 
legislatuur, op 11 januan om 2030 u, 
zullen onze verkozenen worden be
ëdigd als gemeenteraadslid Daar de 
zittingen van de gemeenteraad 
steeds openbaar zijn en door het 
publiek kunnen worden bijgewoond, 
zouden onze mandatanssen de nodi
ge morele steun vinden, indien er, 
zeker voor deze eerste zitting, vele 
van onze en hun kiezers aanwezig 
zouden zijn. 

WOMMELGEM 

Vanaf zaterdag en zondag 8 en 9 
januari 1977 starten wij dan opnieuw 
Enkele helpers zijn nog steeds wel
kom Met velen samenwerken, maakt 
de arbeid licht 
Als <• U » om de zoveel weken de inzet 
en verantwoordelijk wil geven, neem 
dan kontakt op met Staf Van Loove-
ren. Welkomstraat 116 Tel 538668 

JANUARI 

8 HULSHOUT: zesde VU-bal om 20 uur in de parochiezaal-dorp 
Orkest «The Spoetniks» 

8 NIJLEN : teerfeest van de VU-fanfare Kempenland, inschrijven 
200 fr 

8 WOMMELGEM : Loes Van Den Heuvel nodigt alle kinderen (tot 
ong 12 j ) uit op een gezellige Dnekoningen-wafelbak vanaf 14 
uur Geef een seintje met hoeveel jullie komen aan L Van Den 
Heuvel, Ternesselei 101, t 538002, M L Van Eester, Wiekenstr 
18, t 539724 M Deschepper, Antverpiastr 6 t 21 9573 of E 
Franck, Welkomstr 116,538668 

9 WILRIJK ontmoetingsdag voor alle VU-mandatanssen in de 
Aula Major van de UIA van 1430 tot 1730 u 

13 NIJLEN eerstvolgende bestuursvergadering van VU-Kempen-
land 

14 DEURNE: Arrondissementsraad in zaal Trefpunt Tumhoutse
baan 

15 MERKSEM • jaarlijks bal van de voetbalploeg VK Atlanta om 20 
uur in zaal Tijl, Bredabaan 298 D J Etienne Inkom grabs. 

15 NOORDERWIJK Volksliedavond met Willen De Meyer in zaal 
Verreydt de Ghellincklaan, weg naar Morkhoven Begin 20 30 
u Ingericht door de Vlaamse Kring « Emmanuel Van Gansen » 

18 WILRIJK: op initiatief van de Vlaamse Vrouwenklub praat Nelly 
Maes over China Projektie van de dia-reeks In KWB-lokaal St -
Bavo, St-Bavostr 

21 NIJLEN eerstvolgende kadervergadering op vrijdag 21 januan 
22 BOOM gezellig VU-samenzijn in cafe-restaurant «Wiphuis» 

Met Discobar «Andy» 
29 SCHOTEN • jaarlijks VU-etentje (koud buffet) in zaal De Poort 

(aan het marktplein) Inkom 150 fr Inschrijvingen tot 24 jan bij 
Machteld Van Mol, Borkelstr 115, t 585242 

In memoriam 
MAURITS VAN GOIDSENHOVEN 
Op 69 jaar overleed in het ziekenhuis te Duffel, Maurits Van Goid-
senhoven 
Hij werd geboren te Vissenaken bij Tienen in 1907 Sinds zijn jeugd
jaren had de Vlaamse Beweging hem in haar greep gekregen en 
wierp hij zich in de Vlaamse strijd Tussen beide wereldoorlogen 
was hij geregeld spreker of tegenspreker op vergaderingen in het 
arrondissement Leuven. 
In de veertiger jaren verhuisde hij naar Hombeek-Mechelen waar 
hij een bedrijf als zelfstandige zou leiden 
Sinds de Volksunie aktief werd te Mechelen zag men hem weer 
opduiken op Vlaamse vergaderingen. Zijn uiteenzettingen op afde
lingsvergaderingen en arrondissementsraden waren vaak de vin-
nigste. Hij getuigde van een onblusbare strijdgeest en telkens 
weer deed hij de jongeren verrast opkijken door zijn temperament 
en door zijn inzet Ook zijn kontakten als zakenman benutte hij ten 
volle om de volksmens het wezen en de noodzaak van de Vlaamse 
strijd te doen inzien. 
Vaak vond hij er zijn genoegen in mij op vergaderingen of op 
dienstbetoon te vergezellen Zo zou ik me niet moe maken met de 
wagen te sturen, vond hij. 
Hij was de gedienstigheid in persoon Velen heeft hij geholpen in 
moeilijkheden, zodat zijn linkerhand met meer wist wat zijn rechter
hand gaf. 
Een ingoed man en een overtuigd Vlaams-nationalist ging heen. 
Wil zullen hem missen. Vriend Maurits ruste zacht 

WIMJORISSEN 

KOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTANDVAN ANTWERPEN 

Plaatsen van opsteller 

De bediening van opsteller wordt 
open verklaard 
Aanvangswedde 24 709 fr of 
25491 fr bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardtoelage 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat-
test 
Leeftijdsvoonwaarden de leeftijd 
van 18 jaar bereiken uiterlijk op 
31-12-1977 en de leeftijd van 40 
jaar met overschreden hebben 
op 14-1 -1977 Toepassing der wet
ten van 3-8-1919, 27-5-1947 en 
27-7-1961 
Diplomavereisten getuigschrift 
van Hoger Middelbaar Onderwijs 

of hiermede gelijkgesteld getuig-
schnft 
Houd(st)ers van een diploma op
gesteld in een andere taal dan 
het Nederlands dienen enderwor
pen aan een taalproef, in te rich
ten door het Vast Wervingssekre-
tariaat 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelijkend 
eksamen Een werfreserve zal 
aangelegd worden met een duur-
tijd van 3 jaar 
Verplicht inschnjvingsformulier, 
volledige voorwaarden en ek-
samenprogramma te bekomen 
op de 7e Afdeling, Personeelsza
ken van de Kommissie van Open
bare Onderstand, Lange Gast
huisstraat 39 Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht. 120 fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretanaat, 
Lange Gasthuisstraat 39, Antwer
pen, uiterlijk op 21-1-1977 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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BRABANT 
De gemeente Kessel-Lo wil langs het Michotte-park, kant Platte-Lo-
straat, een parkeerplaats aanleggen Dat is in de kaart gespeeld van 
de eigenaar-verkavelaar, bouwfirma Amelinckx, zegt het wijkkomitee 
dat sinds drie jaar in de bres staat om het park volledig van bebou
wing te vrijwaren De bouwfirma had immers eveneens in haar verka-
velingsaanvraag om een verbreding van de Platte-Lostraat gevraagd 
om er parkings te kunnen aanleggen Maar die aanvraag kon met 
ingewilligd worden, omdat er geen gemeenteraadsbeslissing was om 
het tracé van de straat te wijzigen Het dossier zit vast op dat punt in 
de diensten voor Stedebouw Het hoofdargument blijft natuurlijk dat 
iin een druk bewoonde wijk als Tiense Poort en omgeving broodnodig 
ide groene long van het Michotte-park moet behouden blijven, als 
imen de wijk tenminste een minimum van leefbaarheid wil geven 

Michottepark van Kessel-Lo 
opnieuw in het brandpunt 
De schepen van Openbare Werken, de heer A Van Sina, thans bur
gemeester in Groot-Leuven, aarzelde met, zoals wel te verwachten 
Viel, om nog een laatste poging te wagen om de bebouwing van het 
park in de hand te werken Hij vroeg aan de gemeenteraad om een 
schenking van 11 are 23 ca grond van de bouwfirma te aanvaarden 
De gemeente zou de nodige werken voor de aanleg van de parking 
zelf uitvoeren en bekostigen Er zouden tal van bomen gerooid wor
den en het mooie dal zou tot op meer dan 4 meter gedempt worden 
Weer sprong het Aktiekomitee in de strijd en diende een omstandig 
bezwaarschrift in tegen de grondverwerving Zoals te verwachten, 
verwierp de gemeente die bezwaren, zodat nu dient gewacht te wor
den op de uitspraak van de hogere overheid. 

M I N I S T E R S A A N D E T A N D G E V O E L D 
Het wijkkomitee richtte zich tot de Leuvense parlementairen en de 
nieuwe staatssekretaris voor Ruimtelijke Ordening, Mark Eyskens, 
om initiatieven te nemen voor de rangschikking van het park als land
schap De Staatssekretaris antwoordde dat hij het advies afwacht 
van de provinciale kommissie die op dit ogenblik de ontwerp-gewest-
plannen voor het arrondissement Leuven onderzoekt Intussen inter-
pelleerde Willy Kuijpers de minister van Nederlandse Kuituur Hij 
vroeg waarom het rangschikkingsvoorstel dat op 20 december 1974 
genomen werd door de administratie en dat vier dagen later plots 
ingetrokken werd omdat een verkeerde eigenaar in het voorstel ver
meld stond (I). nu met opnieuw kon ingezet worden De eigenaar zal 
nu langzamerhand wel gekend zijn door de administratie Mevrouw 
de minister antwoordde dat de bouwfirma wel eens een hoge scha
devergoeding zou kunnen eisen Let wel, op 20 december 7 4 was er 
van geen schadevergoeding sprake ' De staatssekretaris voor Ruim
telijke Ordening hield zich op de vlakte en verwees naar het onder
zoek van het dossier dat aanhangig is bij de Streekkommlssie van 
advies voor Vlaams-Brabant 

Het Aktiekomitee Michotte-park verwacht nu dat het stadsbestuur 
van Groot-Leuven de knoop zou doorhakken, namelijk door een 
nieuw initiatief te nemen om het park te laten rangschikken en aan te 
kopen 

VU-BIERBEEK BEKIJKT EIGEN 
GEMEENTE POËTISCH EN KRITISCH 
Maandag 20 december jl organiseerde de VU-afdeling Groot-Bierbeek een dia
avond over « Het Gewestplan en ruimtelijke ordening in Bierbeek », in het zaaltje 
- In de Molen » te Bierbeek Als gastspreker werd volksvertegenwoordiger Willy 
Kuiypers uitgenodigd Na een korte inleidende diamontage die verduidelijkend 
en visueel de vraag « Wat is een gewestplan ? » beantwoordde, sprak Willy Kuij
pers de talrijke aanwezigen toe Als lid van de Advieskommissie van het Ont-
werp-Gewestplan Leuven wordt hij bijna dagelijks gekonfronteerd met de 
gestelde problematiek met als gevolg dat zijn deskundige inbreng door iedereen 
erg werd gewaardeerd Vervolgens werden de aanwezigen vergast op een 
gesononseerde diamontage, gerealiseerd door Mark Dupont Zijn « Bierbeek 
anders bekeken» bracht een enig mooi poëtisch beeld van onze gemeente 
Nadien werd de diareeks «Ruimtelijke orde en wanorde in Bierbeek» geprojek-
teerd Deze diareeks, die gerealizeerd werd door de werkgroep VU-Bierbeek 
(Raf Suttels kaarten en planologie. Désiré Van Autgaaerden foto's en kom-
mentaar, Herman Van Autgaerden en Luk Vanhorenbeek koordmatie) en die 
hoofdzakelijk handelde over de alternatieve vormen van groepswoningbouw 
n a V het omstreden BPA Mevrouwkesveld, vond veel bijval bij het publiek Tot 
slot van deze geslaagde audio-visuele avond werd een diskussiekwartiertje 
opgezet i v m de gemeentelijke en partikuliere bezwaarschriften tegen dit Ont-
werp-Gewestplan Leuven 

L E U V E N G R O O T - H ALLE 

S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 
V A N DE G E M E E N T E L I J K E 
M A N D A T A R I S S E N 
Ariette Degeest-Lambrechts - elke 
2e maandag van 20 tot 22 u en op 
afspraak (Diestsesteenweg, 75, 3200 
Kessel-Lo, tel 016 /233308) , 
Frans Vanden Eynde: bij voorkeur 
alle werkdagen tussen 17 u 30 en 19 
u 30 en elke zaterdagvoormiddag 
van 19 u 30 en elke zaterdagvoormid
dag van 10 tot 12 u (Tervuursevest 
209, 3000 Leuven, tel 236570) 
Mauri ts Van Haegendoren : elke zon
dag in de late voormiddag en op 
afspraak (Guido Gezellelaan, 65, 3030 
Heverlee, tel 224545) 
Eugene Van Itterbeek : elke zaterdag
voormiddag van 10 tot 12 u en op 
afspraak (Rerum Novarumlaan, 35, 
3200 Kessel-Lo, tel 25 47 88), 
Rob Vandezande: elke dinsdag van 
19 u 30 tot 21 u 30 (Naamsestraat 
167, 3000 Leuven, tel 228420) 

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

DILBEEK 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
was een uitbreiding van het afdelings
bestuur noodzakelijk geworden In 
een joviale sfeer werd op 15 dec II 
het bestuur uitgebreid leder lid had 
de mogelijkheid zich kandidaat te stel
len Volgende aktieve leden werden in 
het bestuur opgenomen Mia Vander-
roost, Josee Nauwelaerts, Miei Kna-
be. Jan Segers, Jan Vanhaelen en 
Jan Van Dijck Verstrekt door deze 
vastberaden ploeg medewerkers zal 
de afdeling Dilbeek nog meer en 
beter onze ideeën en programma kun
nen verspreiden De ledenvermeu-
wing IS volop bezig Vergeet de ver
nieuwing niet van uw abonnement op 
«WIJ» 

Pajottenlandse 

poëzie 

gevraagd 
Van oudsher is het Pajottenland de 
heimat van menig kunstenaar, schrij
ver of dichter 
Het nog gave natuurschoon van de 
streek is vaak een bron van inspiratie 
In een sfeer van sereniteit wordt er 
geschreven over het leven van elke 
dag liefde, dood, blijdschap, ontgoo
cheling, lijden, natuurschoon en -ver
krachting, het zijn alledaagse onder
werpen welke de dichter bezig
houden en aanleiding geven tot het 
scheppen van poëzie 
In het Fajottenland leven enkele be
kende dichters, van wie werk natio
naal en zelf internationaal wordt ge
waardeerd Tegenover hen staan ook 
een groot aantal onbekenden en min
der-bekenden, die weinig of met heb
ben gepubliceerd 

Opdat ook hun werk bekend zou wor
den gemaakt — want tenslotte wordt 
poëzie toch geschreven om gelezen 
te worden — is eraan gedacht een 
kollektieve dichtbundel « Pajottenland
se poëzie » te publiceren In deze ver
zameling zouden gedichten van onbe
kende Pajottenlandse dichters gepu
bliceerd worden naast het werk van 
bekenden 
Alle jonge of oudere dichters, gebo
ren of woonachtig in 't Pajottenland, 
kunnen meewerken aan dit initiatief 
Belangstellenden kunnen schnftelijk 
inlichtingen bekomen bij Alfred Ots, 
Dorpsstraat 35, 1685 Kester 

EEN L E E U W O P U W W A G E N 

W i j h e b b e n v o o r u e e n v o o r r a a d 
l eeuwenk leve rs ( rond mode l ) aan
g e k o c h t Bes te l v a n d a a g n o g bij 
Wi l ly B o m e r s , K lapp i j s t raa t 55, 
3294 Mo lens tede , tel 013-
33 2 6 6 9 Pnjs 20 fr [ ve rzend ing 
inbegrepen) 

BERT 
VAN DEN BROECK 
IN GALERIJ 
SPAARCENTRALE 
TE BRUSSEL 
De Vlaamsbrabantse kunstenaar 
Bert Van Den Broeck stelt schilderij
en, tekeningen en houtskulptuur ten
toon in de galerij Spaarcentrale, Henri 
Jasparlaan 113, 1060 Brussel (Kleine 
Ring-Halle-Poort) De tentoonstelling 
IS open alle werkdagen van 9 tot 17 u 
en dit van maandag 10 januan tot 
maandag 31 januari (Privé-adres Kal-
kestraat 124, Trod, 1890 Opwijk) 

J A N U A R I 

8. HEKELGEM : ledenfeest van de afd Hekelgem-Essene om 18 u 
in zaal Gildenhuis, Kerkstraat, Hekelgem Welkom i 

15. ASSE: Fuif van VUJO-Groot Asse in zaal Canteclaer op de 
markt met Disco-Bar Free Action, begin 20 u 

29 HULDENBERG: eerste VU-jongerenbal in zaal «Concordia», 
Terlanenstr te Ottenburg om 20 uur Het plaatselijk orkest «The 
Starfighters » zorgt voor stemmige muziek voor jong en oud 

Te Kessel-Lo zit 

de kinderopvang 

in de greep van de CVP 
De CVP legt in Kessel-Lo een verdachte ijver aan de dag om de kinderopvang 
nog voor 1 januan 1977 volledig in haar greep te krijgen Eerst werden de ont-
haalgezinnen met een omzendbrief van 6 oktober die uitging van de schepen 
van Maatschappelijk Welzijn, onder druk gezet om aan te sluiten bij de VZW 't 
Eekhoorntje, waarvan dezelfde schepen voorzitter is Er werd zelfs gedreigd 
met gerechtelijke vervolgingen 
Schepen Van Itterbeek bracht de zaak op de dagorde van de gemeenteraad 
Het punt werd afgewezen, zogenaamd omdat het met hoogdringend was Dan 
bracht de BSP het punt op de dagorde van de daaropvolgende gemeenteraad 
en vroeg de intrekking van de brief Een motie om de kinderopvang door een 
gemeentelijke dienst te laten organizeren werd verworpen Wel kwam er een 
nieuwe, omstandige brief van de schepen van Maatschappelijk Welzijn (29 
november '76) Daarin worden nogmaals de voordelen aangehaald van een aan
sluiting bij « een » VZW, alsof de ministeriele cirkulaires de mogelijkheid van een 
gemeentelijke dienst voor kinderopvang of via de centra voor maatschappelijk 
welzijn uitsluiten 

Voorts wordt in de brief nogmaals de 
nadruk gelegd op het feit dat pleeg
moeders die aansluiten het statuut krij
gen van vrijwilligster en bijgevolg 
geen belasting moeten betalen op het 
inkomen dat ze verwerven met de kin
deropvang De redenering komt hier
op neer dat de door het Rijk toegesta
ne « belastingontduiking » het mogelijk 
•naakt om op een goedkope wijze de 
kinderopvang door onthaalgezinnen 
te organizeren Een eigenlijk sociaal 
statuut voor de pleegmoeders, met 
RMZ-regeling, kan er, volgens de 
CVP met komen, want dan zouden de 
hogere uitgaven aan lonen, sociale bij
dragen en andere op de rug gelegd 
moeten worden van de ouders die 
hun kinderen uitbesteden Ook hier 
verspreidt de schepen eenzijdige in
formaties Immers, in de kinderkribben 
werken bezoldigde kinderverzorg
sters Betalen de ouders daar mis
schien hogere bedragen voor het toe
vertrouwen van hun kinderen ' ' 

G E S J A C H E R M E T K I N D E R E N 

In de gemeenteraad van 22 decem
ber jl kwam de zaak nogmaals te ber
de De vzw 't Eekhoorntje vraagt nu 
aan de gemeente eén miljoen rollend 
kapitaal om de kinderopvang in te nch-
ten in afwachting van de ministeriele 
toelagen Aan de gemeente wordt 
gevraagd een overeenkomst af te slui
ten met de vzw om die geldover
dracht te regelen Die overeenkomst 
draagt het handteken van mevrouw 
de schepen van Maatschappelijk Wel
zijn, die tegelijkertijd voorzitster is van 
de vereniging 

Van Itterbeek trok scherp van leer 
tegen die vermenging van openbare 
en prive-belangen in de persoon van 
de schepen, die haar maatschappelijk 
dienstbetoon — want dat is het effekt 

naarbuiten — laat financieren door de 
gemeente Is er een fraaier voorbeeld 
denkbaar van partijpolitiek misbruik in 
een aangelegenheid van openbaar be
lang ' Ook de BSP gaat met akkoord 
met de werkwijze van de schepen en 
vroeg om een gemeentelijk reglement 
ter financiering van vzw's voor kinder
opvang, opdat alle verenigingen op 
een geldelijke tegemoetkoming van 
de gemeente zouden kunnen aan
spraak maken Zo zie je hoe de kin
deropvang, ook met de noodgedwon
gen steun van de BSP, volkomen 
gepolitizeerd wordt 

K I N D E R O P V A N G H E R Z I E N 

Wordt het met de hoogste tijd, in het 
belang van de buitenshuiswerkende 
vrouw, de hele kinderopvang te her
zien De moeder zal zich verplicht 
zien, wil ze haar pasgeboren kind aan 
het politieke gesjacher onttrekken, 
om zelf de opvoeding m hand te 
nemen Waarom het kraamverlof met 
brengen op 18 maanden, met uiter
aard het recht voor de vrouw om 
haar vroeger beklede plaats opnieuw 
in te nemen f 

in kringen van het Nationaal Werk 
voor Kinderwelzijn begint men te be
seffen dat de huidige uitgangspunten 
in de kinderopvang moeten verlaten 
worden en dat het hele stelsel moet 
herdacht worden 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/2347 94 

DOSFEL-WERKING 
IN BRABANT 

Z A V E N T E M , S T E E N O K K E R Z E E L . K A M P E N H O U T 

V O R M I N G G E M E E N T E R A A D S L E D E N 
Op 11,13 januari '77 in het kasteel van Ham, telkens van 20 tot 
23 uur Inschrijvingen en inlichtingen bij Hollaender B Tel 02-26 92 76 

MEISE , V I L V O O R D E , G R I M B E R G E N 

V O R M I N G G E M E E N T E R A A D S L E D E N 
Op 19, 21, 26, 28 januan 1977 
S P R E K E N IN HET O P E N B A A R 
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 
Inschrijvingen en inlichtingen bij Hollaender 8 Tel 02-2692768 
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ANTWERPEN 
A N T W E R P E N ( S T A D ) 

Wensen • een zeer sterke gezondheid en voldoende welvaart voor al onze 
leden, zijn de wensen van het bestuur voor 1977 
Galabal • voor de 9de keer ncht de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap 
haar bekend dansfeest - Vroeger en Nu » in op zaterdag 19 febr in de Handels
beurs te Antwerpen Voor dit uniek dansfeest waar alle flaminganten bij elkaar 
komen kan u kaarten verknjgen op het sekretanaat Wetstr 12 U kan ook stor
ten op K B 404-3036801-74 Antwerpen Kaarten 300 fr 
Kerstfeest • vonge week bracht Willem De Meyer een volle zaal gepensioneer
de VU-leden uit Antwerpen-Stad in begeestenng door zijn mooie oude Vlaamse 
liederen Het « Fanfarke» onder leiding van Cotvooghel werd zeer gewaardeerd 
met zijn kolderliedjes en « scheefmuziek » Er werd gelachen en gebruld Het was 
een daverend sukses 
Abonnementenslag • om ons blad «WIJ» zo leefbaar mogelijk te houden trach
ten onze bestuursleden zoveel mogelijk nieuwe abonnementen te maken Mak
kelijk gaat dat altijd met Maar als nu onze goed-bij-kas zittende leden eens een 
extra-abonnement zouden willen schenken dan zijn we weer een stapje voorui t 
W I J kennen wel adressen van leden die het niet zo breed hebben Help hen Laat 
ons iets weten tel 368465 
V U J O : voor informatie, Enka De Motte, Venezuelastr 6 /91 , 2030 Antwerpen 
Gemeenteraad • zelden vindt men verslag van onze gemeenteraadsleden in de 
traditionele pers Ga daarom eens kijken in de openbare tnbune op het stadhuis 
Dit gebeurt steeds op een maandagavond, om de drie weken ongeveer Voor 
juiste datum, tel sekretanaat 36 84 65 
Dosfe l inst i tuut : voor informatie over aktiviteiten, dokumenten, brochures en zo 
meer Bob Loete direkteur Dosfelinstituut Prov An tw , St-Laureisstr 89, 2000 
Antw tel 376108 
Dienstbetoon . — door volksvertegenwoordiger A De Beul, bijgestaan door 
prov raadslid mevr Monseur, telkens op maandag van 16 tot 19 u in de Wetstr 
12 te Antwerpen 
— door senator Bergers bij hem thuis, St-Jansvliet 19, Antw telkens op zater
dag, of op afspraak 

A N T W E R P E N (ARR.) B O R G E R H O U T 

Het arrondissementeel bestuur wenst 
alle VU-leden en simpatisanten een 
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar 
EEN I N S P A N N I N G 
wordt gevraagd van alle afdelingen 
om de abonnementenslag tot een suk- . 
ses te laten uitgroeien leder kaderlid 
brengt 1 (éen) nieuw abonnement bin
nen 

B O O M 

Sluit aan bij ons Vlaams Ziekenfonds 
Afgevaardigde Van Linden Luk Uit
betalingen iedere donderdag vanaf 
20 u in lok Nele, iedere dinsdag en 
donderd van 18 u tot 19 u 30 op het 
bureel Antwerpsestraat 120 Tel 
031/885644 

A B O N N E M E N T E N EN L E D E N 
De mensen die een abonnement wen
sen of lid wensen te worden, kunnen 
zich steeds wenden tot ons VU-sekre-
tariaat Wilgenstr 1A, tel 880503 
N I E U W J A A R S W E N S E N 
Ons afdelingsbestuur wenst via deze 
weg, alle leden en abonnees een 
vreugdevol kerstfeest en een voor
spoedig jaar De nieuwe leden heten 
ZIJ hartelijk welkom en verder rekenen 
ZIJ in 1977 op eenzelfde kameraad-
schappelijke samenwerking i 

D I E N S T B E T O O N 
Senator Bergers in ons ontmoetings
centrum «NELE» Wilgenstraat 1 A, 
kan U steeds raadplegen op iedere 
eerste en derde donderdag van de 
maand te 20 u 
V N J - R U P E L S T R E E K 
Vanaf januan '77 gaat onze penning
meester officieel van start met een 
Vlaams Nationale Jeugdbeweging
werking in het Boomse 
Deze, onder het gewest Kontich, aktie-
ve schaar zullen wij dan ook in de 
mate van het mogelijke daadwerkelijk 
steunen Dit temeer daar wij weten in 
hoeverre Luk zich zal moeten terug
trekken uit andere VI Nat vereni
gingen die hem beslist nauw aan het 
hart liggen 

Kontaktadres Van Linden Luk, Ant
werpsestraat 120, 2650 Boom, tel 
031/885644 

H E R N I E U W I N G L I D K A A R T E N 
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 

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

Brouwerij 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

T e l . 0 3 1 / 8 6 . 7 1 . 2 1 

V o o r « A L » u w b i e r e n 

e n l i m o n a d e s 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Bercheni-Antwerpen 

Tel 031/36 1011 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 Gent 

Tel 091/22 45 62 

W I L R I J K 

BESTE W E N S E N 
Langs deze weg wensen wij al onze 
leden en simpatizanten het allerbeste 
toe in 1977 Moge het iedereen in zijn 
gezins- en beroepsleven goed gaan 
Een belangrijke voorwaarde hiertoe is 
een goede gezondheid Wij maken 
dan ook van de gelegenheid gebruik 
om ons raadslid en onze onder-voor
zitster, Mia Damen een volledig her
stel toe te wensen van de operatie die 
ZIJ enige tijd geleden onderging Mia, 
we hopen je gauw terug bij ons te 
hebbeni 

P R O V I N C I A L E 

K A D E R D A G E N 

O p z o n d a g 2 3 j a n u a r i t e H a s 

s e l t ( K u l t u u r c e n t r u m ) e n o p 

z o n d a g 3 0 j a n u a r i t e G e n t 

( I n t e r n a t i o n a a l K o n g r e s c e n -

t r u m ) w o r d t o p n i e u w a a n g e 

k n o o p t b i j e e n o u d e e n g o e d e 

V U - t r a d i t i e . d e p r o v i n c i a l e k a -

d e r d a g e n . 

T e H a s s e l t w o r d e n d e k a d e r 

l e d e n v e r w a c h t v a n d e p r o v i n 

c i e s A n t w e r p e n e n L i m b u r g 

e n v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t 

L e u v e n . G e n t w o r d t d e o n t 

m o e t i n g s p l a a t s v o o r O o s t - e n 

W e s t - V l a a n d e r e n e n v o o r h e t 

a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . 

D e a g e n d a v o o r z i e t e e n v o o r -

m i d d a g v e r g a d e n n g v a n a f 

1 0 u. 3 0 , e e n g e z a m e n l i j k m i d 

d a g m a a l e n e e n n a m i d d a g v e r -

g a d e n n g t o t o n g e v e e r 

1 6 u . 3 0 

O p b e i d e k a d e r d a g e n w o r d t 

h e t h e l e V U - k a d e r v e r w a c h t 

I n h o u d e l i j k z u l l e n h e t u i t e r s t 

b e l a n g r i j k e b i j e e n k o m s t e n 

z i j n N a a r d e v o r m k o m t e r 

a l v a s t e e n i n n o v a t i e d e i n 

s c h a k e l i n g v a n a u d i o - v i s u e l e 

t e c h n i e k e n . 

D E U R N E 

Z I T D A G E N A L G E M E E N 

V L A A M S Z I E K E N F O N D S 
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 

EKEREN 

L E D E N EN A B O N N E M E N T E N 
Gelieve adressen van simpatizanten 
door te geven aan het VÜ-Sekreta-
naat, Geestenspoor 72, Ekeren Tel 
410441 - Of aan een bestuurslid 
Dank bij voorbaat i 
V U J O - N I E U W S 
Kontaktadres Gravenlaan 25 Eke
ren Tel 450580 

N I J L E N 

700 
Tegen 1 apnl, en dat is echt geen apnl-
vis, wil de afdeling Nijlen tot 700 leden 
uitgroeien Veel moed, mensen i 
Voor de abonnementen werd even
eens een grote inspanning gedaan 
Een speciaal foldertje werd aan alle 
leden bezorgd Alhoewel de rezulta-
ten niet zo geweldig waren toch kon 
een goede uitslag worden genoteerd 
Bestuurs- kaderleden en mandataris
sen gaan met nieuwe moed de baan 
op 

De klachten van VU-Nijlen over de 
voorbije gemeenteraadsverkiezingan 
werden via senator Van de Zande 
aanhangig gemaakt bij de Raad van 
State 
Afwachten wat de uitspraak is i 

S C H O T E N 

V U J O 
Voor informatie Dirk Steynen, Ven
straat 25, tel 584778 
A B O N N E M E N T « W I J » 
Een abonnement op ons weekblad 
« WIJ » kan je bekomen op het volgen
de adres M Van Mol, Borkelstraat 
115, of telefonisch 585242 

M E R K S E M 

D R I E S 
IS de eersteling van Lieve en Jozef 
Haseldonckx-Kalingart en werd gebo
ren op 21 december 1976 Onze harte
lijke gelukwensen gaan naar de geluk
kige ouders en de beide fiere groot
moeders 

S P A A R K A S T U L 
Wegens onvoorziene omstandighe
den zal de eerste algemene ledenver
gadering van 1977 doorgaan heden, 
donderdagavond 6 januan om 2030 
u in ons lokaal, VI Huis Tijl, Breda-
baan 298 Daar tijdens deze vergade
ring eveneens zal overgegaan wor
den tot de bestuursverkiezing, wor
den alle leden-spaarders zeker ver
wach t 

G E M E E N T E R A A D 
Tijdens de eerste gemeenteraadszit
ting van het nieuwe jaar en de nieuwe 
legislatuur, op 11 januan om 2030 u , 
zullen onze verkozenen worden be
ëdigd als gemeenteraadslid Daar de 
zittingen van de gemeenteraad 
steeds openbaar zijn en door het 
publiek kunnen worden bijgewoond, 
zouden onze mandatanssen de nodi
ge morele steun vinden, indien er, 
zeker voor deze eerste zitting, vele 
van onze en hun kiezers aanwezig 
zouden zijn 

W O M M E L G E M 

Vanaf zaterdag en zondag 8 en 9 
januari 1977 starten wij dan opnieuw 
Enkele helpers zijn nog steeds wel
kom Met velen samenwerken, maakt 
de arbeid licht 
Als « U » om de zoveel weken de inzet 
en verantwoordelijk wil geven, neem 
dan kontakt op met Staf Van Loove-
ren. Welkomstraat 116 Tel 538668 

ML€nD€R 
J A N U A R I 

8 HULSHOUT. zesde VU-bal om 20 uur in de parochiezaal-dorp 
Orkest •> The Spoetniks » 

8 N IJLEN: teerfeest van de VU-fanfare Kempenland, inschrijven 
200 fr 

8 W O M M E L G E M : Loes Van Den Heuvel nodigt alle kinderen (tot 
ong 12 j ] uit op een gezellige Dnekoningen-wafelbak vanaf 14 
uur Geef een seintje met hoeveel jullie komen aan L Van Den 
Heuvel, Ternesselei 101, t 538002 M L Van Eester, Wiekenstr 
18, t 5 3 9 7 2 4 , M Deschepper, Antverpiastr 6 t 21 9573 of E 
Franck, Welkomstr 116,538668 

9 WILRIJK: ontmoetingsdag voor alle VU-mandatanssen in de 
Aula Major van de UIA van 1430 tot 1730 u 
NIJLEN eerstvolgende bestuursvergadering van VU-Kempen-
land 
DEURNE- Arrondissementsraad in zaal Trefpunt Turnhoutse
baan 

15 MERKSEM . jaarlijks bal van de voetbalploeg V K Atlanta om 20 
uur in zaal Tijl, Bredabaan 298 D J Etienne Inkom gratis 

15 NOORDERWIJK- Volksliedavond met Willen De Meyer in zaal 
Ver reydt de Ghellincklaan , weg naar Morkhoven Begin 20 30 
u Ingencht door de Vlaamse Kring « Emmanuel Van Gansen» 

18 WILRIJK . op initiatief van de Vlaamse Vrouwenklub praat Nelly 
Maes over China Projektie van de dia-reeks In KWB-lokaal St -
Bavo, St-Bavostr 

21 NIJLEN eerstvolgende kadervergadering op vrijdag 21 januari 

22 B O O M , gezellig VU-samenzijn in café-restaurant «Wiphuis» 
Met Discobar «Andy» 

29 SCHOTEN jaarlijks VU-etentje (koud buffet] in zaal De Poort 
(aan het marktplein) Inkom 150 fr Inschnjvingen tot 24 jan bij 
Machteld Van Mol, Borkelstr 115, t 585242 

13 

14 

In memoriam 
MAURITS VAN GOIDSENHOVEN 
Op 69 jaar overleed in het ziekenhuis te Duffel, Mauri ts Van Goid-
senhoven. 
Hij werd geboren te Vissenaken bij Tienen in 1907 Sinds zijn jeugd
jaren had de Vlaamse Beweging hem in haar greep gekregen en 
wierp hij zich in de Vlaamse str i jd. Tussen beide wereldoorlogen 
was hij geregeld spreker of tegenspreker op vergaderingen in het 
arrondissement Leuven. 
In de veertiger jaren verhuisde hij naar Hombeek-Mechelen waar 
hij een bedrijf als zelfstandige zou leiden 
Sinds de Volksunie aktief werd te Mechelen zag men hem weer 
opduiken op Vlaamse vergaderingen. Zi jn uiteenzettingen op afde
l ingsvergaderingen en arrondissementsraden waren vaak de vin-
nigste. Hij getuigde van een onblusbare str i jdgeest en telkens 
weer deed hij de jongeren verrast opki jken door zijn temperament 
en door zijn inzet Ook zijn kontakten als zakenman benutte hij ten 
vol le om de volksmens het wezen en de noodzaak van de Vlaamse 
str i jd te doen inzien. 
Vaak vond hij er zijn genoegen m mij op vergaderingen of op 
dienstbetoon te vergezellen. Zo zou ik me niet moe maken met de 
wagen te sturen, vond hij. 
Hij was de gedienstigheid in persoon. Velen heeft hij geholpen in 
moeil i jkheden, zodat zijn l inkerhand niet meer wist wat zijn rechter
hand gaf 
Een ingoed man en een overtuigd Vlaams-nationalist ging heen. 
Wi j zullen hem missen. Vriend Mauri ts ruste zacht 

W I M JORISSEN 

KOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTANDVAN ANTWERPEN 

P l a a t s e n v a n o p s t e l l e r 

D e bed ien ing v a n ops te l le r w o r d t 
o p e n v e r k l a a r d 

A a n v a n g s w e d d e 2 4 7 0 9 f r o f 
2 5 4 9 1 f r b r u t o per m a a n d , naar
ge lang de kand ida ten g e r e c h t i g d 
zi jn o p s t a n d p l a a t s v e r g o e d i n g o f 
o p haa rd toe lage 
Een b i j zonde re reg lemen te r ing o p 
d e s tandp iaa tsve rp l i ch t i ng is v a n 
t oepass ing 

D e kand ida ten m o e t e n e e n ge
tu igschr i f t v a n g o e d zedel i jk ge
d r a g , d ienst ig v o o r o p e n b a a r be
stuur , in leveren, de manne l i j ke 
kand ida ten t e v e n s e e n mil i t ieat-
tes t 

L e e f t i j d s v o o r w a a r d e n d e leef t i jd 
v a n 18 jaa r be re i ken uiter l i jk o p 
31-12-1977 en de leef t i jd v a n 40 
jaa r niet o v e r s c h r e d e n h e b b e n 
o p 14-1 -1977 Toepass ing d e r we t 
ten v a n 3-8-1919, 27-5-1947 en 
27-7-1961 

D ip lomave re i s ten ge tu igschr i f t 
v a n H o g e r M i d d e l b a a r O n d e r w i j s 

o f h i e r m e d e ge l i j kges te ld ge tu ig -
s c h n f t 

Houd (s t )e r s v a n een d ip loma o p 
ges te ld in e e n a n d e r e taa l d a n 
het N e d e r l a n d s d ienen e n d e r w o r 
p e n a a n e e n taa lproef , In t e n c h -
ten d o o r he t V a s t W e r v i n g s s e k r e -
tar iaat 
D e kand ida ten zul len o n d e r w o r 
p e n w o r d e n a a n e e n ve rge l i j kend 
e k s a m e n Een w e r f r e s e r v e za l 
aange legd w o r d e n m e t e e n duur -
t i jd v a n 3 jaa r 

Ve rp l i ch t inschn jv ings fo rmul ie r , 
vo l led ige v o o r w a a r d e n e n ek-
s a m e n p r o g r a m m a te b e k o m e n 
o p d e 7e A fde l i ng , Personee lsza
k e n v a n d e K o m m i s s i e v a n O p e n 
b a r e O n d e r s t a n d , L a n g e Gas t 
hu iss t raa t 39 A n t w e r p e n 
Inschn jv ings rech t 120 f r 
D e a a n v r a g e n d ienen t o e g e k o 
m e n te z i jn o p he t Sek re tanaa t , 
L a n g e Gas thu i ss t raa t 39, A n t w e r 
p e n , ui ter l i jk o p 21 -1 -1977 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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BRABANT 
De gemeente Kessel-Lo wil langs het Michotte-park, kant Platte-Lo-
straat, een parkeerplaats aanleggen Dat is in de kaart gespeeld van 
de eigenaar-verkavelaar, bouwfirma Amelinckx, zegt het wijkkomitee 
dat sinds drie jaar in de bres staat om het park volledig van bebou
wing te vrijwaren De bouwfirma had immers eveneens in haar verka-
velingsaanvraag om een verbreding van de Platte-Lostraat gevraagd 
om er parkings te kunnen aanleggen Maar die aanvraag kon niet 
ingewilligd worden, omdat er geen gemeenteraadsbeslissing was om 
het trace van de straat te wijzigen Het dossier zit vast op dat punt in 
de diensten voor Stedebouw Het hoofdargument blijft natuurlijk dat 
in een druk bewoonde wijk als Tiense Poort en omgeving broodnodig 
ide groene long van het Michotte-park moet behouden blijven, als 
imen de wijk tenminste een minimum van leefbaarheid wil geven 

Michottepark van Kessel-Lo 
opnieuw in het brandpunt 
De schepen van Openbare Werken, de heer A Van Sina, thans bur
gemeester in Groot-Leuven, aarzelde met, zoals wel te verwachten 
Viel, om nog een laatste poging te wagen om de bebouwing van het 
park in de hand te werken Hij vroeg aan de gemeenteraad om een 
schenking van 11 are 23 ca grond van de bouwfirma te aanvaarden 
De gemeente zou de nodige werken voor de aanleg van de parking 
zelf uitvoeren en bekostigen Er zouden tal van bomen gerooid wor
den en het mooie dal zou tot op meer dan 4 meter gedempt worden 
Weer sprong het Aktiekomitee in de strijd en diende een omstandig 
bezwaarschrift in tegen de grondverwerving Zoals te verwachten, 
verwierp de gemeente die bezwaren, zodat nu dient gewacht te wor
den op de uitspraak van de hogere overheid 

MINISTERS AAN DE TAND GEVOELD 
Het wijkkomitee richtte zich tot de Leuvense parlementairen en de 
nieuwe staatssekretans voor Ruimtelijke Ordening, Mark Eyskens, 
om initiatieven te nemen voor de rangschikking van het park als land
schap De Staatssekretans antwoordde dat hij het advies afwacht 
van de provinciale kommissie die op dit ogenblik de ontwerp-gewest-
plannen voor het arrondissement Leuven onderzoekt Intussen inter-
pelleerde Willy Kuijpers de minister van Nederlandse Kuituur Hij 
vroeg waarom het rangschikkingsvoorstel dat op 20 december 1974 
genomen werd door de administratie en dat vier dagen later plots 
ingetrokken werd omdat een verkeerde eigenaar in het voorstel ver
meld stond (1) nu met opnieuw kon ingezet worden De eigenaar zal 
nu langzamerhand wel gekend zijn door de administratie Mevrouw 
de minister antwoordde dat de bouwfirma wel eens een hoge scha
devergoeding zou kunnen eisen Let wel, op 20 december 74 was er 
van geen schadevergoeding sprake i De staatssekretans voor Ruim
telijke Ordening hield zich op de vlakte en verwees naar het onder
zoek van het dossier dat aanhangig is bij de Streekkommissie van 
advies voor Vlaams-Brabant 

Het Aktiekomitee Michotte-park verwacht nu dat het stadsbestuur 
van Groot-Leuven de knoop zou doorhakken, namelijk door een 
nieuw initiatief te nemen om het park te laten rangschikken en aan te 
kopen 

VU-BIERBEEK BEKIJKT EIGEN 
GEMEENTE POËTISCH EN KRITISCH 
Maandag 20 december jl organiseerde de VU-afdeling Groot-Bierbeek een dia
avond over « Het Gewestplan en ruimtelijke ordening in Bierbeek », in het zaaltje 
«In de Molen » te Bierbeek Als gastspreker werd volksvertegenwoordiger Willy 
Kuiyjsers uitgenodigd Na een korte inleidende diamontage die verduidelijkend 
en visueel de vraag « Wat is een gewestplan"?» beantwoordde, sprak Willy Kuij
pers de talrijke aanwezigen toe Als lid van de Advieskommissie van het Ont-
werp-Gewestplan Leuven wordt hij bijna dagelijks gekonfronteerd met de 
gestelde problematiek met als gevolg dat zijn deskundige inbreng door iedereen 
erg werd gewaardeerd Vervolgens werden de aanwezigen vergast op een 
gesonoriseerde diamontage, gerealiseerd door Mark Dupont Zijn « Bierbeek 
anders bekeken» bracht een enig mooi poëtisch beeld van onze gemeente 
Nadien werd de diareeks « Ruimtelijke orde en wanorde in Bierbeek » geprojek-
teerd Deze diareeks, die gerealizeerd werd door de werkgroep VU-Bierbeek 
(Raf Suttels kaarten en planologie, Désiré Van Autgaaerden foto's en kom-
mentaar, Herman Van Autgaerden en Luk Vanhorenbeek koordinatie) en die 
hoofdzakelijk handelde over de alternatieve vormen van groepswomngbouw 
n a V het omstreden BPA Mevrouwkesveld, vond veel bijval bij het publiek Tot 
slot van deze geslaagde audio-visuele avond werd een diskussiekwartiertje 
opgezet i v m de gemeentelijke en partikuliere bezwaarschriften tegen dit Ont-
werp-Gewestplan Leuven 

LEUVEN GROOT-HALLE 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
VAN DE GEMEENTELIJKE 
MANDATARISSEN 
Ariette Degeest-Lambrechts • elke 
2e maandag van 20 tot 22 u en op 
afspraak (Diestsesteenweg, 75, 3200 
Kessel-Lo, tel 016/233308), 
Frans Vanden Eynde: bij voorkeur 
alle werkdagen tussen 17 u 30 en 19 
u 30 en elke zaterdagvoormiddag 
van 19 u 30 en elke zaterdagvoormid
dag van 10 tot 12 u (Tervuursevest 
209, 3000 Leuven, tel 236570) 
Maurits Van Haegendoren . elke zon
dag in de late voormiddag en op 
afspraak (Guido Gezellelaan, 65, 3030 
Heverlee, tel 224545) 
Eugene Van Itterbeek . elke zaterdag
voormiddag van 10 tot 12 u en op 
afspraak (Rerum Novarumlaan, 35, 
3200 Kessel-Lo, tel 25 47 88), 
Rob Vandezande: elke dinsdag van 
19 u 30 tot 21 u 30 (Naamsestraat 
167, 3000 Leuven, tel 2284,20) 

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

DILBEEK 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
was een uitbreiding van het afdelings
bestuur noodzakelijk geworden In 
een joviale sfeer werd op 15 dec II 
het bestuur uitgebreid leder lid had 
de mogelijkheid zich kandidaat te stel
len Volgende aktieve leden werden in 
het bestuur opgenomen Mia Vander-
roost, Josee Nauwelaerts, Miei Kna-
be, Jan Segers, Jan Vanhaelen en 
Jan Van Dijck Verstrekt door deze 
vastberaden ploeg medewerkers zal 
de afdeling Dilbeek nog meer en 
beter onze ideeën en programma kun
nen verspreiden De ledenvermeu-
wing IS volop bezig Vergeet de ver
nieuwing met van uw abonnement op 
«WIJ» 

Pajottenlandse 

poëzie 

gevraagd 
Van oudsher is het Pajottenland de 
heimat van menig kunstenaar, schrij
ver of dichter 
Het nog gave natuurschoon van de 
streek is vaak een bron van inspiratie 
in een sfeer van sereniteit wordt er 
geschreven over het leven van elke 
dag liefde, dood, blijdschap, ontgoo
cheling, lijden, natuurschoon en -ver
krachting, het zijn alledaagse onder
werpen welke de dichter bezig
houden en aanleiding geven tot het 
scheppen van poëzie 
In het Tajottenland leven enkele be
kende dichters, van wie werk natio
naal en zelf internationaal wordt ge
waardeerd Tegenover hen staan ook 
een groot aantal onbekenden en min
der-bekenden, die weinig of met heb
ben gepubliceerd 
Opdat ook hun werk bekend zou wor
den gemaakt — want tenslotte wordt 
poëzie toch geschreven om gelezen 
te worden — is eraan gedacht een 
kollektieve dichtbundel « Pajottenland
se poëzie» te publiceren In deze ver
zameling zouden gedichten van onbe
kende Pajottenlandse dichters gepu
bliceerd worden naast het werk van 
bekenden 
Alle jonge of oudere dichters, gebo
ren of woonachtig in 't Pajottenland, 
kunnen meewerken aan dit initiatief 
Belangstellenden kunnen schnftelijk 
inlichtingen bekomen bij Alfred Ots, 
Dorpsstraat 35, 1685 Kester 

r^^^ïif^f^^ 

EEN LEEUW OP UW WAGEN 

Wij hebben voor u een voorraad 
leeuwenklevers (rond nnodel) aan
gekocht Bestel vandaag nog bij 
Willy Somers, Klappijstraat 55, 
3294 Molenstede, tel 013-
332669 Prijs 20 fr (verzending 
inbegrepen) 

BERT 
VAN DEN BROECK 
IN GALERIJ 
SPAARCENTRALE 
TE BRUSSEL 
De Vlaamsbrabantse kunstenaar 
Bert Van Den Broeck stelt schilderij
en, tekeningen en houtskulptuur ten
toon in de galenj Spaarcentrale, Henn 
Jasparlaan 113, 1060 Brussel (Kleine 
Ring-Halle-Poort) De tentoonstelling 
IS open alle werkdagen van 9 tot 17 u 
en dit van maandag 10 januan tot 
maandag 31 januari (Pnve-adres Kal-
kestraat 124, Trod, 1890 Opwijk) 

IflLinDIB 
JANUARI 

8. HEKELGEM : ledenfeest van de afd Hekelgem-Essene om 18 u 
in zaal Gildenhuis, Kerkstraat, Hekelgem Welkom i 

15. ASSE: Fuif van VUJO-Groot Asse in zaal Canteclaer op de 
markt met Disco-Bar Free Action, begin 20 u 

29 HULDENBERG: eerste VU-jongerenbal in zaal «Concordia», 
Terlanenstr te Ottenburg om 20 uur Het plaatselijk orkest <• The 
Starfighters» zorgt voor stemmige muziek voor jong en oud 

Te Kessel-b zit 

de kinderopvang 

in de greep van de CVP 
De CVP legt in Kessel-Lo een verdachte ijver aan de dag om de kinderopvang 
nog voor 1 januan 1977 volledig in haar greep te krijgen Eerst werden de ont-
haalgezinnen met een omzendbrief van 6 oktober, die uitging van de schepen 
van Maatschappelijk Welzijn, onder druk gezet om aan te sluiten bij de VZW 't 
Eekhoorntje, waarvan dezelfde schepen voorzitter is Er werd zelfs gedreigd 
met gerechtelijke vervolgingen 
Schepen Van Itterbeek bracht de zaak op de dagorde van de gemeenteraad 
Het punt werd afgewezen, zogenaamd omdat het met hoogdringend was Dan 
bracht de BSP het punt op de dagorde van de daaropvolgende gemeenteraad 
en vroeg de intrekking van de brief Een motie om de kinderopvang door een 
gemeentelijke dienst te laten organizeren werd verworpen Wel kwam er een 
nieuwe, omstandige brief van de schepen van Maatschappelijk Welzijn (29 
november '76) Daarin worden nogmaals de voordelen aangehaald van een aan
sluiting bij « een » VZW, alsof de ministeriele cirkulaires de mogelijkheid van een 
gemeentelijke dienst voor kinderopvang of via de centra voor maatschappelijk 
welzijn uitsluiten 

Voorts wordt in de brief nogmaals de 
nadruk gelegd op het feit dat pleeg
moeders die aansluiten het statuut krij
gen van vrijwilligster en bijgevolg 
geen belasting moeten betalen op het 
inkomen dat ze verwerven met de kin
deropvang De redenering komt hier
op neer dat de door het Rijk toegesta
ne « belastingontduiking » het mogelijk 
maakt om op een goedkope wijze de 
kinderopvang door onthaalgezinnen 
te organizeren Een eigenlijk sociaal 
statuut voor de pleegmoeders, met 
RMZ-regeling, kan er, volgens de 
CVP niet komen, want dan zouden de 
hogere uitgaven aan lonen, sociale bij
dragen en andere op de rug gelegd 
moeten worden van de ouders die 
hun kinderen uitbesteden Ook hier 
verspreidt de schepen eenzijdige in
formaties Immers, in de kinderkribben 
werken bezoldigde kinderverzorg
sters Betalen de ouders daar mis
schien hogere bedragen voor het toe
vertrouwen van hun kinderen ' 

GESJACHER MET KINDEREN 
In de gemeenteraad van 22 decem
ber jl kwam de zaak nogmaals te ber
de De vzw 't Eekhoorntje vraagt nu 
aan de gemeente eén miljoen rollend 
kapitaal om de kinderopvang in te rich
ten in afwachting van de mimstenele 
toelagen Aan de gemeente wordt 
gevraagd een overeenkomst af te slui
ten met de vzw om die geldover
dracht te regelen Die overeenkomst 
draagt het handteken van mevrouw 
de schepen van Maatschappelijk Wel
zijn, die tegelijkertijd voorzitster is van 
de vereniging 
Van Itterbeek trok scherp van leer 
tegen die vermenging van openbare 
en prive-belangen in de persoon van 
de schepen, die haar maatschappelijk 
dienstbetoon — want dat is het effekt 

naarbuiten — laat financieren door de 
gemeente Is er een fraaier voorbeeld 
denkbaar van partijpolitiek misbruik in 
een aangelegenheid van openbaar be
lang '' Ook de BSP gaat met akkoord 
met de werkwijze van de schepen en 
vroeg om een gemeentelijk reglement 
ter financiering van vzw's voor kinder
opvang, opdat alle verenigingen op 
een geldelijke tegemoetkoming van 
de gemeente zouden kunnen aan
spraak maken Zo zie je hoe de kin
deropvang, ook met de noodgedwon
gen steun van de BSP, volkomen 
gepolitizeerd wordt 

KINDEROPVANG HERZIEN 
Wordt het met de hoogste tijd, in het 
belang van de buitenshuiswerkende 
vrouw, de hele kinderopvang te her
zien De moeder zal zich verplicht 
zien, wil ze haar pasgeboren kind aan 
het politieke gesjacher onttrekken, 
om zelf de opvoeding in hand te 
nemen Waarom het kraamverlof met 
brengen op 18 maanden, met uiter
aard het recht voor de vrouw om 
haar vroeger beklede plaats opnieuw 
in te nemen ' 
In kringen van het Nationaal Werk 
voor Kinderwelzijn begint men te be
seffen dat de huidige uitgangspunten 
in de kinderopvang moeten verlaten 
worden en dat het hele stelsel moet 
herdacht worden 

^flnB€UOL€n 
AL-AL keukeninrichtingen 

Jan Claes 
Bondgenotenlaan 163 

Leuven Tel 016/234794 

DOSFEL-WERKING 
IN BRABANT 

ZAVENTEM. STEENOKKERZEEL, KAMPENHOUT 

VORMING GEMEENTERAADSLEDEN 
Op 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 februan 1977 Beide kursussen gaan door in het Kul-
tureel Centrum van Strombeek-Bever, telkens van 20 tot 23 uur 
Inschrijvingen en inlichtingen bij Hollaender B Tel 02-2692768 
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Eerste maraton van Grodf-Leuven 
De zogeheten installatievergadering van de gemeenteraad van Leuven, die 
op zondag 2 januari bijeenkwam, is voor de CVP-PW-meerderheid geen 
lachertje geworden. Vooral de CVP, die voor een behoorlijke aanhang op de 
publieke tribune zorgde, had gehoopt er een plechtige feestzitting van te 
maken. Fraktieleider Paul de Vlies van de CVP vond het zelfs misplaatst dat 
de plechtigheid zou gestoord worden door politiek geredetwist Het is altijd 
hetzelfde liedje bij deze heren: als de oppositie kordaat haar mening zegt 
wordt dat als demagogie bestempeld. Kortom, het was ongeveer halféén s 
ochtends vooraleer de roemers met schuimwijn konden worden volgeschon-
ken in de salons in Napoleonstijl van het gotische stadhuis. 

De raad is samengesteld uit 19 
CVP'ers, 7 PVV'ers waarvan er al één 
afscheurde, 12 BSPers en 5 VU'ers. 
Nog even de namen van onze men
sen : Maurits Van Haegendoren, frak
tieleider, Eugene Van Itterbeek, Frans 
Vanden Eynde, Rob Vandezande en 
Ariette De Geest-Lambrechts. De be
langrijkste punten op de dagorde 
waren uiteraard de verkiezing van de 
schepenen (vijf voor de CVP en drie 
voor de PVV), de aanduiding van het 
gebouw waar de raadszittingen 
plaatshebben en de gebouwen die als 
gemeentehuis zullen dienen om er te 
trouwen en de voorlopige aanduiding 
van de stadssekretaris en de stads
ontvanger. 

GEEN BELEIDSVERKLARINÓ 
Na de mededeling over de benoe
ming van de burgemeester en achter
af nog na de verkiezing van de sche
penen, legden de fraktieleiders van 
BSP en VU een verklaring af. Ze vroe
gen in de eerste plaats naar de grote 
beleidsopties van de meerderheid. De-, 
ze antwoordde met ronkende toespra
ken, waarbij toch al duidelijk opviel 
dat CVP en PVV er een andere toon 
op nahielden : de CVP denkt centralis
tisch en wil zich angstvallig aan de 
wet houden, m.a.w. ze zal getrouw de 

ministeriële onderrichtingen van PSC-
minister Michel naleven. Dat ontlokte 
aan Vanhaegendoren de bitsige uit
spraak dat minister Michel het in 
Schaarbeek niet zo nauw nam met de 
wetten. De VU-woordvoerder hoopte 
ook dat het nieuwe stadsbestuur, in 
het belang van de plaatselijke bevol
king, de nodige soepelheid aan de 
dag zou leggen bij de reorganisatie 
van de diensten. In het algemeen viel 
het op wat een grote politieke leemte 
de PVV laat in de raad: de partij hult 
zich in een geheimzinnig stilzwijgen 
en is als het ware politiek onbestaan
de. 

PVV: VERDEELD 
Van Itterbeek nam bij de verkiezing 
van de schepenen de PVV duchtig 
onder vuur toen hij vroeg of de PVV-
schepenen voor drie of voor zes jaar 
gingen zetelen. De aanduiding van de 
schepenen was de voorbije weken 
voor de PVV een harde dobber 
geweest Er werd gevochten voor de 
mandaten. Iedereen moest wat heb
ben, maar er waren meer gegadigden 
dan plaatsen. Dan werd beslist dat 
twee schepenen slechts voor drie 
jaar zouden zetelen en daarna hun 
plaats zouden inruilen voor twee ande
re leden van de fraktie. Van Itterbeek 

herinnerde eraan dat de schepenen 
voor zes jaar verkozen worden en 
dat het niet geoorloofd is vooraf een 
fc>estuurswisseling te bedingen, waar
door het beginsel van de zesjarige 
duur van het mandaat uitgehold 
wordt De PVV-woordvoerders ble
ven het antwoord schuldig, niettegen
staande herhaald aandringen van de 
BSP. De burgemeester vergenoegde 
er zich mee te verklaren dat hem over 
die kwestie niets schriftelijk meege
deeld was. Georges Sprockeels van 
de P W antwoordde dan dat de 
afspraken van zijn partij voldoende 
gekend waren, wat op een algemeen 
gelach onthaald werd. Nadat de twee 
PVV-schepenen, die volgens de pers
berichten hun plaats zouden ruimen, 
verkozen waren, vroeg Van Ittertjeek 
hen persoonlijk of ze konden beves
tigen dat ze hun mandaat aanvaard
den voor de duur van zes jaar. Daar
op werd zeer kort bevestigend geant
woord ! Bij de uitslag van de verkie
zing van de schepenen bleek alvast 
dat één PVV'er twee keer, samen met 
de oppositie, blanco stemde. 

De keuze van het gemeentehuis, voor
al dan van de gemeentehuizen van de 
vroegere gemeenten, gaf aanleiding 
tot uitvoerige besprekingen. De oppo
sitie bracht met nadruk naar voren 
dat de diensten voor de bevolking 
gedecentraliseerd moeten worden. Ie
dereen in de raad was het ermee 
eens dat de vroegere gemeentehui
zen als gemeentehuis gehandhaafd 
moeten blijven om er huwelijken te 
sluiten. Van Itterbeek merkte hierbij 
op dat er grote moeilijkheden kunnen 
ontstaan betreffende de geldigheid 
van de burgerlijke huwelijken, als de 

LIMBURG 
BREE HERADEMT NA 
OKTOBER 
Onze VU-kandidaten kwamen op 10 
oktober samen met de gemengde lijst 
Verjonging voor de kiezer. Het werd 
een overrompelend sukses. De lijst 
Verjonging haalde 13 van de 23 te 
begeven zetels! Intussen werd onze 
lijstaanvoerder, VU-provincieraadslid 
en ook fraktieleider in de provincie
raad Jaak Gabriels beëdigd als nieu
we burgemeester. Ook onze andere 
kandidaten deden het zeer uitste
kend 
Het spreekt vanzelf dat onze afdeling 
na de verrassende uitslag van 10 
oktober even op adem moest komen 
en wij bekennen dus graag dat de 
werking van onze VU-afdeling een 
tjeetje overschaduwd werd door de 
nadrukte. Dit wil echter niet zeggen 
dat onze afdeling helemaal stil heeft 
gezeten. 
Het sociaal dienstbetoon van onze 
mandatarissen ging gewoon door en 
het bestuur kwam reeds een paar 
maal samen. 

Een ander punt van onze werking dat 
wij niet vergeten hebben is de vernieu
wing van de lidkaarten. Ook het wer
ven van de abonnementen voor ons 

BOM» VAN 10 

weekblad «Wij» krijgt dit jaar weer 
alle aandacht 
KERSTAKTIE 
Zoals reeds enkele jaren had ook nu 
weer een kerstaktie plaats. Ook dit 
jaar werden de Breese zieken en 
bejaarden bedacht met een kleine 
attentie. Zoals vorige malen werd het 
ook nu weer een denderend sukses. 
OVERLIJDEN 
Onlangs kwam Wim Eerdekens bij 
een smartelijk ongeval om het leven. 
V îm was sinds jaren een trouwe 
vriend en lid van onze Vlaamse Orga-
nizaties. Aan zijn echtgenote en fami
lie bieden wij langs deze weg nog
maals onze innige deelneming aan. 
BESTUURSWIJZIGING 
Tijdens onze jongste bestuursverga
dering werden aan ons bestuur als 
gevolg van de gemeenteraadsverkie
zingen enkele wijzigingen doorge
voerd. Jaak Gabriels, die zijn ontslag 
als voorzitter aanbood, werd opge
volgd door Jaak Geussens. In opvol
ging van Jaak Dreezen werd Aimé 
Vanoeteren de nieuwe ondervoorzit
ter. Aan hen natuurlijk onze felicitaties 
en veel werklust 

HEUSDEN-ZOLDER 

Op 19 december had er een bestuurs
vergadering plaats, waarop ook arron
dissementeel voorzitter Jos Truyen 
aanwezig was. Na het voorlezen van 
het verslag van de vonge vergadering 
werden de volgende punten behan
deld : ledenwerving en hernieuwing 
van de lidmaatschapskaarten (moet 
in orde zijn voor 16 januari), abonne
menten op ' Wij», algemene ledenver
gadering (op vrijdag 18 februari) en 
arrondissementeel VU-bal (op zater
dag 12 maart). 

Tot slot ontspon zich o.l.v. Jos Truyen 
een levendig gesprek rond de vra
gen . Leven wij voldoende als Volks
uniemensen en hoe kunnen wij ons 
programma beter doen overkomen bij 
de massa ' 
Leden uit Heusden-Zolder, noteer nu 
al in uw agenda . vrijdag 18 februari in 
De Oude Kring: Federalisme met 

aankondigingen enkel aan de deur 
van het stadhuis aangeplakt zouden 
worden en ook niet aan de deur van 
de andere gemeentehuizen. De burge
meester antwoordde dat de proku-
reur geen toelating gaf om in Kessel-
Lo, Heverlee of Wilsele aan te plak
ken en dat daarom, in afwachting van 
verdere beslissingen, alle huwelijken 
plaatsgrijpen in het stadhuis. 

VERKLARING VAN 
MAURITS 
VAN HAEGENDOREN 

'De Belgische bourgeois-staat is in 
1830 ontstaan op basis van het we
derzijds huwelijksbedrog van de twee 
partners: de klerikalen en de libera
len. 
Met alle respekt voor de kristelijkheid, 
die echter geen monopolie is van één 
partij, wantrouwt de VU als pluralisti
sche en volksnationale partij het ont
stane huwelijk dat Leuven met de 
hulp van Le Parti Liberal onder de 
dominantie stelt van het neo-klerikalis-
me. 
De kleine man in Groot-Leuven en de 
kleine middenstander hebben van de
ze koalitie geen goeds te verwachten. 
Wij zullen ons dan ook onthouden bij 
de stemming waarbij de buit van 
macht en profijten onder beide tra
wanten wordt verdeeld.' 

De VU-woordvoerder zei nog dat het 
voor de bevolking belangrijk was dat 
in de vroegere gemeenten bijkanto
ren zouden opgericht worden, waar 
gemachtigde ambtenaren de dien
sten zouden waarnemen. Voor de 
inwoners van Wijgmaal, Korbeek-Lo 

Twee of met Drie door Senator dr. 
Rik Vandekerckhove en zaterdag 12 
maart in het Kultureel Centrum te 
Heusden-Zolder: Arrondissementeel 
Volksuniebal 

LUMMEN 

Op donderdag 30 december had het 
huwelijk plaats van Marcel Bervoets 
en Gudrun Becue. Gudrun is de doch
ter van ons gemeenteraadslid Maurits 
Becue en Marcel was bij de gemeen
teraadsverkiezingen van 10 oktober 
kandidaat op de Volksunielijst. 
Aan Gudrun en Marcel en aan de 
ouders een hartelijk proficiat 

HASSELT (Arr.) 

en Haasrode die bij Leuven komen, 
vroeg Van Itterbeek nieuwe kantoren, 
omdat er daar geen gemeentehuizen 
beschikbaar zijn. Hij verwierp de rege
ling die voor Korbeek-Lo uitgewerkt 
was, waar de inwoners zich naarge
lang van de diensten tot drie verschil
lende gemeentehuizen moeten rich
ten. Voorts wijst alles erop dat de 
fusie een grotere centralisatie van de 
diensten zal teweegbrengen voor de 
bevolking, in weerwil van de vele ver
klaringen. Zo worden de politiedien
sten gecentraliseerd en kunnen de 
burgers voor klachten en politionele 
stukken niet meer terecht op de oude 
politiekommissariaten. Op de meeste 
van die vragen bleef de meerderheid 
het antwoord schuldig. 

ADMINISTRATIEVE PUNTEN 
Voorts ontspon er zich nog een fel 
debat over de samenstelling van een 
kommissie voor het huishoudelijk re
glement waaruit bleek dat de meerder
heid het laken naar zich toe wil halea 
De oppositie stemde tegen de formu
le van samenstelling van de kommis
sie. 
Bij de aanwijzing van de voorlopige 
stadssekretaris en ontvanger vroeg 
Rob Vandezande naar het curriculum 
van de kandidaten, vooral wat betreft 
de dienst- en graadanciënniteit. Die 
gegevens waren niet beschikbaar. Er 
werd duchtig op los geïmprovizeerd. 
Voor de CVP telde alleen maar de 
pure politieke macht Meerderheid te
gen minderheid werden de betrokken 
ambten toegewezen. Het hoeft geen 
betoog dat de VU hardnekkig het 
standpunt van de anciënniteit verde
digde. 

Wij willen de afdelingssekretanssen 
er nog eens op wijzen dat zij de tek
sten voor « Wij» kunnen zenden naar 
Willy Putzeijs, Groenstraat 1 te 3920 
Lummen (013/55.18.97). 

VVM OOK IN LIMBURG 
Op dinsdag 21 december kwamen op 
uitnodiging van beide arrondissemen
ten en het Dosfel-Instituut Hasselt in 
het Kultureel Centrum te Hasselt een 
veertigtal VU-verkozenen uit Limburg 
samen. 
De bedoeling was wat meer te verne
men over de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen. 
VVM-Voorzitter André De Beul be
sprak de doelstellingen en de werking 
van de VVM en beantwoordde na
dien heel wat vragen. 

HASSELT 

AFDELINGSWERKING 
Het verruimd afdelingsbestuur verga
derde op maandag 3 januari in lokaal 
Warson samen met de kandidaten 
van onze lijst bij de jongste gemeente
raadsverkiezingen. Voornaamste 
agendapunt was het aanduiden van 
onze effektieve kandidaat en eventue
le plaatsvervangers voor het Open
baar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn. Onze volgende vergadering 
heeft plaats zoals aangekondigd op 
maandag 10 januari, eveneens in lo
kaal Warson. 

KOERSEL 

BESTUURSVERNIEUWING 
De jongste gemeenteraadsverkiezin
gen brachten heel wat nieuw geluid in 
onze afdeling. En vermits onze voorzit
ter Jan Caubergs gemeenteraadslid 
wordt was er een bestuursvernieu-
wing wenselijk, mede om onze nieu
we medewerkers de kans te geven 
zich aktief in te schakelen in de afde-
lingswerking. Deze bestuursvernieu-
wing werd gehouden op woensdag 
22 december tijdens een talrijk bijge
woonde algemene ledenvergadering, 
in aanwezigheid van arrondissemen
teel ondervoorzitter Renaat Vanheus-
den. Het nieuwe bestuur is thans 
samengesteld als volgt: Voorzitter Jo
zef Reynders, ondervoorzitter Jozef 
Daniels, sekretaresse Hilda Hermans, 
penningmeester Tony Vaes, zieken-
kaswerking Jozef Leten, verder nog 
Jan Remen, Maria Bielen, Alfons 
Jans, Jozef Vandebergh, Nelly Cuy-
vers en Jan Caubergs. 

VU-BURGEMEESTER 
TE BREE 
Bij Koninkli jk Besluit van 18 december 1976 werd onze 
vriend Jaak Gabriels benoemd tot burgemeester van de 
gemeente Bree (arr. Maaseik). 
De nieuwe burgemeester is 33 jaar oud, gehuwd en vader 
van twee kinderen. Hij behaalde het diploma van licentiaat 
in Wijsbegeerte en Letteren aan de universiteit te Leuven. 
Momenteel is hij als leraar Geschiedenis verbonden aan 
de humaniora Mater Dei te Overpel t 
De lijst van Jaak Gabriels behaalde op 10 oktober jL 13 
zetels tegenover 9 voor de CVP, 1 voor de PVV en O voor 
de BSP. Zelf sleepte hij 3.778 voorkeurstemmen in de 
wacht. 
Vermelden wij nog dat de nieuwe burgemeester sedert vele 
jaren aktief is in de Volksunie; 
— stichter en voorzitter van de afdeling Bree (sedert 1966) 
— lid arr. bestuur Volksunie Tongeren-Maaseik 
— kandidaat bij de wetgevende verkiezingen van 1971 en 
1974 
— provincieraadslid (sedert 1974) 
— voorzitter VU-fraktie in provincieraad 
— gewezen voorzitter VVL-Limburg. 
Wi j wensen Jaak Gabriels hartelijk geluk en drukken de 
hoop uit dat hij er zal in lukken noord-oost Limburg verder 
uit te bouwen tot een van de stevigste VU-burchten in 
Vlaanderen. 
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OOST-VLAANDEREN 
VU-arr. St.-Niklaas vraagt 
vierpartijen-bijeenkomst over Doel 
Namens de Volksunie van het arron
dissement St-Niklaas schreef dhr. Ro
ger Van Ranst arrondissementeel 
voorzitter, aan de arrondissementele 
besturen van CVP, P W en BSP een 
brief waaruit de grote bezorgdheid 
van de Volksunie blijkt voor dit stuk 
Vlaanderen op de Linker Schelde-oe-
ver. In dit gewest is onrust ontstaan 
vooral na de aanvraag van de elektri-
citeitsnnaatschappij EBES om te Doel 
een vierde kemreaktor te bouwen. 
Hier de tekst van de brief zoals hij op 
13 december 1976 verstuurd w e r d : 
Wie bekommerd is om welvaart en 
welzijn van de Vlaamse bevolking in 
het algemeen en van de Wase ge
meenschap in het bijzonder, kijkt be
zorgd uit naar de ontwikkelingen op 
de Linker Scheldeoever 
De aanvraag van EBES voor het 
bekomen van een toelating tot het 
bouwen van een vierde kemreaktor 
en twee koeltorens heeft het gevoel 
van niet-betrokken zijn bij de bevol
king aangescherpt 

De vragen die bij deze aangelegen
heid t jzen zijn bovendien levensgroot 
voor net Waasland: 

— is het verantwoord het kerncentra-
lepark van Doel uit te breiden ? 

— wat met de reusachtige hoeveel
heid verloren gaande energie ? 

— wat met de inplanting van indus
trieën rondom deze centrale ? 

— dringt een wijziging van het ge
westplan zich op ? 

— moet niet eerst een nieuwe Schel-
detunnel worden aangelegd 7 

— moef de zeggingsmacht van de 
gemeenschap over dergelijke 
energieprojekten niet veel groter 
worden ? 

De Volksunie is van mening dat de 
aanvraag van de bedoelde bouwtoela
ting door EBES een uitmuntende, en 
vóór 1985 wellicht laatste gelegen
heid is voor hel Waasland om van de 
overheid een beslissing af te dwingen 
die voor de bewoners van Doel, voor 
de landbouwers en voor elkeen in het 

Waasland een goede welvaart maar 
ook een beter welzijn waarborgt De 
Volksunie doet daarom langs deze 
weg een oproep tot alle politieke par
tijen van het Waasland: 
— om snel een gemeenschappelijk 

standpunt in deze kwestie te bepa
len; 

— om vanuit dit standpunt opdracht 
te geven aan hun afgevaardigden 
in de betrokken Gemeenteraad 
en in de Bestendige Deputatie om 
de bewuste tiouwtoelating te wei
geren totdat de verantwoordelijke 
minister met nieuwe voorstellen 
naar het Waasland komt 

Tot slot van deze brief vraagt dhr 
Van Ranst de arrondissementele 
partijvoorzitters, na overieg met 
hun besturen, positief te willen 
ingaan op het VU-voorstel met 
het vooruitzicht van een bijeen
komst van de verschillende partij
en. 
Afwachten dus wat de «kolle
ga's» antwoorden... 

Er wringt wat in de 
Oostvlaamse GOM! 
Op 23 december 76 kwam de algeme
ne vergadering van de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor 
Oost-Vlaanderen (GOMOV) bijeen. 
Eén mededeling trok de aandacht: er 
zijn meningsverschillen gerezen tus
sen het ministerieel Komitee voor 
Vlaamse Aangelegenheden en de 
GOMS aangaande de autonomie. 
In Vlaanderen werd destijds een af
zonderlijke G O M per provincie ge
st icht Hieruit meenden de provinciale 
direkties te mogen afleiden dat hun 
enige bewegingsvrijheid werd gegund 
bij het uitwerken van huishoudelijk 
reglement, personeelsstatuut perso
neelsformatie, enz. IJdele hoop ! 
Ze hadden blijkbaar zonder de (Brus
selse) unitaire waard gerekend. Voort
durend worden de provincialen be
stookt met dezelfde dooddoener: een
vormigheid overal! De wanhoop 
zwe l t . . 

De autonomie-kwestie werd thans op 
de tafel van de Raad van State neer
gekwakt. 
In afwachting van de uitspraak ver
ziekt de ekonomie en blijven de 
G O M S vleugellam. Een tergend voor
beeld van initiatief-dodend Belgisch 
unitarisme. 

Nu zien allen het i n : met één sterke 
G O M voor heel Vlaanderen had men 
ons niet in de Brusselse luren kunnen 
leggen. 

Op het einde van de algemene verga
dering zei de voorzitter van GOMOV, 
zich richtende tot de Volksunie-afge
vaardigde : "Juist zoals bij u, wringt er 
ook iets bij ons.» 
Hij bedoelde: de unitaire baasspelerij 
hangt ook ons de keer ui t ! Hoelang 
n o g ! 

Fons Van Holderbeke 
VU-afgevaardigde G O M O V 

J A N U A R I 

8. OOSTAKKER : Driekoningenfeest om 14.30 u. in zaal van de Zil
veren Voetbal. Alle kinderen worden in driekoningenkledij ver
wach t Inschrijven op het sekretariaat, Eksaarderijweg 88. 

14 ST.-NIKLAAS: VU-ledenfeest om 20 uur in zaal - V a n den Ber-
ghe», Driekoningenstr. 16. Inschrijven voor 7 jan. bij W. Tote, 
Colmarstr. 6, t 76.87.43 of L Van Hoeylandt t 7658.67. 

21. ZELh : feest voor al de medewerkers van de voorbije gemeente
raadsverkiezingen. 

22. DENDERWINDEKE: VU-leden en simpatisanten-etentje om 19 
u 30 in de afspanning « De Kroon », Krepelstraat 
Kaasassortiment met wijn voor 100 fr. Inschr. door storting op 
rek. 439-9096931-73. 

MERELBEKE 
WACHT OP DE 
RAAD VAN STATE 
Het bestuur en de mandatarissen 
wensen al de Vlaamse vrienden een 
voorspoedig 1977, geluk en voor
spoed en een uitstekende gezond
heid. Van onze kant hopen wij dat de 
Raad van State het ons zal toelaten 
zo vlug mogelijk bestuursverantwoor-
delijkheid op te nemen opdat onze 
gemeente meer Vlaams, meer sociaal 
en meer milieubewust zou worden 
bestuurd. 
OCMW 
De bestuursvergadering van 20 de
cember heeft ons bestuurslid Leon 
Van Durme aangeduid als lid van de 
O C M W , dit naast dr. Meysman, die 
reeds vroeger als voorzitter werd aan
geduid. 

M O S S E L F E S T I J N 
Het feest van 10 december, aangebo
den aan onze kandidaten, leden en 
medewerkers bij de jongste gemeen
teraadsverkiezingen werd een suk-
ses: 132 aanwezigen ! Alhoewel gra
tis, heeft een omhaling endoor ge
zorgd dat de helft van de kosten wer
den gedekt Dank aan alle milde 
gevers. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

Lange Zoutstr. 30. 29-33. 36-38 
Tel. 053/240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwngens • bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTART-IKELEN : alleriei - turnkledij - ruiteruitrtistingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED: uitgebreide keus in merkart ikelen: autobanen -
elektr. treinen der beste merken --autoz - go-carts • trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschonimels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

WAARSCHOOT NAM 
AFSCHEID VAN 
«71-76» 
Voorwaar geen Kerstvrede in de 
gemeenteraad, donderdagavond, 
waarop een talrij publiek et ver
bijstering de debatten beluisterde 
over de overbrenging van de graven 
van de oude naar de nieuwe begraaf
plaats. 
Het kollege van burgemeester en 
schepenen, op vlucht voor zijn verant
woordelijkheid, schoot wel de hoofd-
vogel af met de bewering : wij hebben 
daarmee niets te maken ! 
Zes maand geleden werd de nieuwe 
begraafplaats opengesteld. Toch is er 
nog altijd geen definitieve tekst van 
het reglement op de nieuwe kerkak-
ker beschikbaar. 
Over het bijzonder plan van aanleg 
«Centrum» ontstond opschudding. 
Pas nu deelde het kollege mee, dat 
een eigenaar zich halsstarrig tegen 
onteigening verzette. In plaats van de 
gerechtelijke procedure toe te passen 
verkozen de CVP-ers het met de eige
naar in kwestie op een akkoordje te 
gooien. 
De vooralsnog meebesturende BSP 
zweeg als Vermoord.. . 

I N S T A L L A T I E N I E U W E R A A D 

De nieuwe gemeenteraad komt 
6 januari om 19 u. 30 bijeen. Op 

de agenda ondermeer de verkiezing 
van vier schepenen. Fons Van Holder
beke zal het standpunt van onze frak-
tie uiteenzetten. 

Ministerie van 
Nationale Opvoeding 
en Nederlandse Kuituur 
WERVINGSEKSAMENS VAN GESCHOOLD 
ONDERHOUDSWERKMAN, 
ONDERHOUDSWERKMAN (VROUW), KOK(KIN), 
HULPKOK(KIN) 
Tijdens het eerste semester van 1977 zal er worden overgegaan tot het Inrichten van wer-
vingseksamens met het oog op de toelating tot de stage in een aantal vakante betrek
kingen van bovenstaande wervingsambten. 

I. Deelnemingsvoorwaarden 
Worden tot deze wervingseksamens toegelaten, de kandidaten die: 
1. Belg zijn -, 
2. van onberispelijk gedrag zijn; 
3. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
4. voor de mannelijke kandidaten : voldaan hebben aan de dienstplichtwetten (het is niet 
noodzakelijk de legerdienst volbracht te hebben]; 
5. de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben ; vrijstelling van de leeftijdseis wordt verleend 
aan de leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstperso
neel van de rijksonderwijsinrichtingen, vastbenoemd of niet: 
6. houder zijn van het vereist bekwaamheidsbewijs dat verband houdt met het te begeven 
ambt; 
7. in regel zijn met de wets- en reglementsbepalingen betreffende de taairegeling; 
8. in een zodanige gezondheidstoestand verkeren dat de gezondheid van de leerlingen 
en die van de andere personeelsleden niet in gevaar kan gebracht worden. 
Opmerkingen: 
— De voorkeurrechten verleend door de wetten van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947 

niet worden ingeroepen voor het begeven van voormelde betrekkingen. 
— De kandidaten die niet in regel zouden zijn met al deze deelnemingsvoorwaarden en 

dus ten onrechte aan de wervingseksamens zouden deelnemen, zullen in geen geval 
toelaatbaar worden verklaard. 

II. Eksamenaanduidingen en -programma's 
1. Eksamen A/13 - GESCHOOLD ONDERHOUDSWERKMAN 
1.1. Talrijke betrekkingen zijn vakant. 
1.2. Bezoldiging: 139.072 tot 177.232 bij 3 jaarlijkse verhogingen van 2.544 F. en 12 twee
jaarlijkse verhogingen van 2.544 F. + indeksverhoging van 64,06 % + reglementaire 
toelagen. 
De personeelsleden die onvolledige prestaties uitoefenen, genieten een wedde die wordt 
vastgesteld naar rata van de verstrekte diensten. 
1.3 Bekwaamheidsbewijzen 
Houder zijn van één van beide hiernavermelde bekwaamheidsbewijzen: 
— ofwel: brevet van een vakschool of van lagere sekundaire vakleergangen opgericht, 
gesubsidieerd of erkend door de Staat; 
— ofwel: einddiploma of -getuigschrift van een lagere sekundaire school of van lagere 
sekundaire technische leergangen opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat; 
— OFWEL: het bewijs leveren van ZES jaar vakprakfijk. 
1.4 Eksamenprogramma: omvat een technisch en een praktisch gedeelte. 

2. Eksamen A/14 - ONDERHOUDSWERKMAN (-VROUW) 
2.1. Talrijke betrekkingen zijn vakant. 
2.2. Bezoldiging: 129.744 tol 165.360 bij 3 jaarlijkse verhogingen van 2.544 F. en 11 twee
jaarlijkse verhogingen van 2.544 F. + indeksverhoging van 64.06 % + reglementaire 
toelagen. 
De personeelsleden die onvolledige prestaties uitoefenen, genieten een wedde die wordt 
vastgesteld naar rata van de verstrekte diensten. 
2.3. Geen enkele voorwaarde inzake diploma of studiegetuigschrift is vereist. 
2.4. Eksamenprogramma: van praktische aard. 

3. Eksamen A/15 - KOK(KIN) 
3.1. Talrijke betrekkingen zijn vakant 
3.2. Bezoldiging : 139.072 tot 177.232 bij 3 jaarlijkse verhogingen van 2.544 F. en 12 twee
jaarlijkse verhogingen van 2.544 R -f indeksverhoging van 64,06 % + reglementaire 
toelagen. . 
De personeelsleden die onvolledige prestaties uitoefenen, genieten een wedde die wordt 
vastgesteld naar rata van de verstrekte diensten. 
3.3. Bekwaamheidsbewijzen 
Houder zijn van één van beide onderstaande bekwaamheidsbewijzen: 
— ofwel; brevet van een vakschool of van lagere secundaire vakleergangen opgencht 
gesubsidieerd of erkend door de Staat; , ,. , t , 
— ofwel: einddiploma of -getuigschrift van een lagere sekundaire school of van lagere 
secundaire technische leergangen opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat; 
— OFWEL: het bewijs leveren van ZES jaar vakpraktijk in verband met het ambt 
3.4. Eksamenprogramma : van praktische aard. 

4. Eksamen A/16 - HULPKOK(KIN) 
4.1. Talrijke betrekkingen zijn vakant. , „ „ o CAA P on 11 t>iuo«> 
42 Bezoldiging • 129.744 tot 165.360 bij 3 jaarlijkse verhogingen van 2.544 F. en 11 twee
jaarlijkse verhogingen van 2.544 F. -I- indeksverhoging van 64,06 % -(- reglementaire 
toelagen. 
De personeelsleden die onvolledige prestaties uitoefenen, genieten een wedde die wordt 
vastgesteld naar rata van de verstrekte diensten. 
4.3. Geen enkele voorwaarde inzake diploma of studiegetuigschrift is vereist 
4.4. Eksamenprogramma: van praktische aard. 

III. Indienen van de aanvragen (vorm on termijn). 
1 De kandidaten die de vereiste voorwaarden vervullen en aan verschillende eksamens 
wensen deel te nemen, moeten voor ELK eksamen een afzonderlijke aanvraag indienen (in 
1 eksemplaar). De daartoe bestemde formulieren kunnen worden bekomen in de ri|ksscho-

2. Voor de ambten waarvoor een bekwaamheidsbewijs vereist is, moeten bij de aanvra
gen worden gevoegd: 
Een door het gemeentebestuur eensluidend verklaard afschrift van: 
al het vereist diploma, brevet of getuigschrift, ofwel 
bj het of de attestfen) tot staving van de ZES volledige jaren vakpraktijk (zowel gepres
teerd bij het rijk als in een privè-instelling). Fotokopies moeten eveneens eensluidend wor
den verklaard door het gemeentebestuur. 
De gevraagde stukken dienen slechts éénmaal te worden voorgelegd, ook indien verschil
lende aanvragen worden ingediend. 
3 Elke aanvraag moet rechtstreeks, op straffe van nietigheid, uiterlijk op 15 januari 1977, 
per AANGETEKEND schrijven worden verzonden naar het hiernavermelde adres: 
Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Kuituur. Bestuur van het PersoneeL 
Dienst Aanwen/ing en Bevordering (Wervingseksamens 1977) 
T.a.v. de Heer COPPEJANS, wd. Adjunkt-adviseur 
Rijksadministratief Centrum 
Arkadengebouw - 5e verdieping - bureau 5034 
1010 BRUSSEL , . , j j . 
De kosten van de aangetekende verzending zijn ten laste van de kandidaten. 

iV. Belangrijke opmerkingen! , , . , . . .» , t j 
1 Met aanvragen, onvolledige of niet gesteld op het vereiste formulier en/of met gestaafd 
met alle gevraagde dokumenten, zal geen rekening worden gehouden! 
2 Niet binnen de termijn ingediende aanvragen zullen worden afgewezen. 
3 Kandidaten die reeds in dienst zijn in het rijksonderwijs, mogen met vergeten de innch-
ting en de datum van de indiensttreding op hun aanvraagformulier te vermelden. 

De eksTmrs z:i i:n"ratshebben te BRUSSEL ANTWERPEN, BRUGGE GENT en HAS
SELT De kandidaten voor deze ambten vermelden op hun aanvraag de stad waar zij 
eksamen wensen af te leggen. Bij gebrek aan deze aanduiding zullen zij eksamen doen in 
de hoofdplaats van de provincie waarin hun woonplaats gevestigd is. 
Teder kandidaat wordt individueel in kennis gesteld van de juiste datum van de eksamens. 

WIJ 11 
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Groot-Herzele hield 

vormingsweek-einde 

te Wenduine 

i. 

De voorbi|e gemeenteraadsverkiezingen hebben terdege bewezen dat een 
goed uitgebouwde lokale afdeling, een vlotte en efficiënte organizatie en een 
aktieve, stimulerende werking veelal — en haast rechtstreeks evenredig — 
beloond worden met posit ieve resultaten in de stembusuitslag We kunnen 
het ons in de huidige polit ieke « markt» inderdaad met meer veroorloven nog 
amateurist isch op de toer te gaan en ons str i jdros enkel boven te halen in de 
verkiezingsperiode en het voor de overige t i jd allemaal rustig maar op z'n 
beloop te laten of verstoppertje te spelen 

Onder meer deze bedenkingen en 
daarbij de vaststelling dat onze lokale 
VU-afdeling eerder spontaan een jon
ge pluralistische en potentieel talentrij
ke ploeg had bijeengebracht deden 
ons tevens op basis van de verkie
zingsuitslag besluiten om ons eens 
grondig te bezinnen over een verdere 
degelijke uitbouw en organizatie van 
de Volksunie in Groot-Herzele 

Een logische gevolgtrekking, zou je 
zeggen Doch hoe vaak blijven goede 
bedoelingen en grootse plannen met 
gevangen zitten in hun eigen woor
den en slogans terwijl de materiele uit-
voenng en dagelijkse aktie rond deze 
plannen een schuwe schaduw en slap
pe verwerkelijking blijkt te zijn van de 
eens zo gespierde woorden 

Als WIJ het bestaansrecht van de 
Volksunie als partij verder willen ver
zekeren dan hebben we meer dan 
ooit nood aan een georganiseerde uit
bouw en aktieve kaderwerking aan 
de basis m de tofca/e afdelingen Per
manente vorming wordt ook in lokale 
politiek een «must» Want informatie 
(idee) schept motivatie (aktie) En 
daarbij is een goed gemotiveerd ka-
derlid tevens een goed geïnformeerd 
kaderlid 

P E R M A N E N T E V O R M I N G 

Een vormingsweekend leek ons de 
gepaste formule om de uitbouw van 
onze VU-afdeling grondig uit te die
pen en effektief te organizeren 

Zo'n weekend biedt tevens de kans 
om eens in een meer ontspannen 
sfeer buiten het klassieke avondlijke 
vergadersisteem-na-de-uren mekaar 
eens te ontmoeten en te leren kennen 
en ook je familie lief vrouw en kinde
ren eens mee te nemen en ietwat bij 
je politieke inzet te betrekken Dit 
alleen reeds is positief 

Met een 70-tal mensen kaderleden 
en simpatisanten zijn we dan in het 
Parkhotel te Wenduine samengeko
men van vrijdagavond 10 tot zondag
namiddag 12 december Een vast ver
gaderschema werd op voorhand op
gesteld in samenwerking met het Dos-
fehnstituut Johan Beke direkteur van 
het Dosfelmstituut kwam een inlei

ding houden over het uitbouwen van 
een goede afdelingswerking Ter plaat
se werden dan n dnetal werkgroepen 
gevormd rond de thema s organiza
tie en uitbouw van de afdeling 
<" beeldvorming» permanente vor
ming propaganda en «hoe sociaal 
dienstbetoon opvatten en organize
ren» 

Uit deze werkgroepvergadenngen 
zijn heel wat waardevolle ideeën 
voortgekomen Het omschrijven van 
afgelijnde opties en het aanduiden 
van funkties en verantwoordelijken 
moeten — als startpunt — borg staan 
om de verdere uitbouw van onze afde
ling achteraf in Groot-Herzele zelf 
waar te maken 

EEN A A N R A D E R 

Op het weekend mochten we als gast
sprekers ook senator Van Ooteghem 
Walter Luyten Jos Verdoodt en Ur-
bain De Grave begroeten terwijl 
Henk Lijsele van Dosfel-Oost-Vlaan-
deren instond voor de materiele koor-
dinatie 

De mensen van het Parkhotel tevens 
simpatieke VU-leden die voor deze 
gelegenheid de leeuwevlag aan de 
hotelgevel de zeewind heten trotse
ren bezorgden ons een bereidwillige 
ontvangst en stevige maaltijden Al
vast onze dank hiervoor 
Een samenvattend eindrapport zal de 
resultaten en afspraken van dit week 
end in kaart brengen In elk geval 
werd met dit vormingsweekend een 
stevige basis gelegd om VU-Groot-
Herzele met de nodige dinamiek uit te 
bouwen tot een aktieve afdeling 

We kunnen dergelijk weekend stellig 
aanraden aan nog andere afdelingen 
om hun lokale werking eens nieuwe 
impulsen te geven Achteraf was ie
der van ons aangenaam verrast dat 
op een weekend zoveel brain-stor 
ming en nuttige ideeën opgeborreld 
zijn We zullen de komende jaren alles
zins weten wat te doen ook al kun
nen we maar de helft realiseren van 
wat dit weekend aan ideeën en sugge
sties heeft opgeleverd 

G Van de Perre, 
Herzele 

STADSBESTUUR AALST 
In het s tedel i jk bed iendenkade r is e e n be t rekk ing v a k a n t v a n 
m a a t s c h a p p e l i j k ass i s ten t (e ) . 
D e a a n v r a g e n v o o r deelnanne a a n d e p r o e v e n w o r d e n inge
w a c h t t o t uiterl i jk 20 januar i 1977 Z i j nnoeten bij ter pos t aan
g e t e k e n d e br ief w o r d e n g e n c h t aan het ko l lege van burge-
nneester en s c h e p e n e n . S tadhu is , G r o t e M a r k t 3 te 9300 
A a l s t 
D e vo l led ige v o o r w a a r d e n k u n n e n o p eenvoud ige schr i f te l i j 
ke, monde l i nge of te le fon ische v r a a g b e k o m e n w o r d e n ten 
s tadhu ize . G r o t e M a r k t 3 te Aa ls t (Tel 0 5 3 / 2 1 5 7 5 1 - toes te l 
114) 

G E N T - E E K L O VUJO 

GESLAAGDE 
VLAAMS-
BRABANT-AVOND 
De VUJO van het arrondissement 
Gent-Eekio hield op 3 december een 
Vlaams-Brabantavond Een 25-tal 
mensen waren opgekomen voor de 
arr vormingsavond met kamerlid Wil
lie Kuypers Zij die kwamen om rustig 
dia s te kijken hadden zich misrekend 
want het werd integendeel een geani
meerde diskussie De dias waren 
slechts het stramien waarrond de 
groep al pratend zelf zijn besluit kon 
trekken Het ontstaan van de taal
grens de verfransingsmachine en de 
huidige situatie werden ons zeer dui
delijk « onderwezen » 
Laten wij het met bij deze interessan 
te avond laten maar zelf op onze 
beurt andere mensen informeren 
Nogmaals dank aan Willy voor de fan
tastische avond en tot ziens in Dik-
smuide 

D E N D E R M O N D E ( A r r ) 

A R R R A A D 

Op Wichelen en Hamme na waren 
alle Dendermondse afdelingen aanwe
zig op de arr raad Langdung werd de 
abonnementenwerving van het week
blad «WIJ» besproken een welge
meend proficiat voor de afdeling Leb-
beke dat er zo maar ineens 22 nieuwe 
instuurde 

De afdelingsvoorzitter werd meteen 
in de TOP 20 gekatapulteerd een ere
plaats die voorheen nog niemand van 
ons arrondissement te beurt viel i Lut-
gard De Beul gaf vervolgens een 

overzicht van de politieke toestand en 
van de voorbije partijraden 
Na het afhandelen van een paar admi
nistratieve (financiële) zaken werden 
vervolgens besproken het rendez
vous van de gemeentemandatarissen 
te Antwerpen (9 januari) de VUJO-ak-
tie rond het tweeledig federalisme (nu 
in Buggenhout) en de OCMW-kandi-
daten in ons arrondissement 
Tot slot het VVB-debat op het stad
huis van Dendermonde tussen VU-
CVP-BSP-PVV dat heelwat belang
stelling kreeg Senator Coppieters 
sprak er namens de V U 

E R O N D E G E M - O T T E R G E M -
V L E K K E M 

N I E U W E A F D E L I N G 
Op donderdag 23 december 1976 
werd in aanwezigheid van de voorzit 
ter van het arrondissement Aalst 
Bert De Cremer en van provincie
raadslid Jules Hendenckx een nieu 
we VU-afdeling opgencht Deze nieu 
we afdeling zal gespreid worden over 
de gemeenten Erondegem Ottergem 
en Vlekkem 

Het bestuur van deze nieuwe afdeling 
is als volgt samengesteld 
Erevoorzitter dr Van Der Linden 
(Erondegem) 
Voorzitter Herman Van Nieuwen-
bergh (Erondegem) 
Sekretaris Stefaan Baten (Eronde
gem) 
Penningmeester Rony Bambust 
(Erondegem) 
Propaganda Gaston Van Impe 
(Erondegem) 
Organisatie Frans Van Den Eynde 
(Erondegem) 
Sociaal dienstbetoon en ondervoorzit
ter Desire Uytendaele (Aalst) 
Afgevaardigde arrondissementsraad 
Hein Mallefroy (Erondegem) 

VNSU-GENT BESTAAT 20 JAAR 

EN ZOEKT HAAR OUD-LEDEN 
De Vlaams Nationale studentenunie bestaat 20 jaar Om deze jaardag luister 
bij te zetten wil het VNSU nog eens alle oud-leden bijeenbrengen De VNSU-
praeses van Gent ('76-77) Walter Schelstraete vraagt ons volgend bericht 
van opzoeking te plaatsen 

Op vrijdag 21 januan a s viert de 
Vlaams-Nationale-Studenten-Unie 

van Gent haar twintigjarig bestaan 
Het IS ons echter onmogelijk alle oud-
leden van VNSU te bereiken daar de 
meesten van hen ondertussen ver 
huisd zijn 

De vienng gaat door op hogervermel-
de datum in het studentenhuis «De 
Brug» gelegen in de St -Pietersnieuw-
straat 45 te Gent We starten om 19 u 

30 met een receptie Rond 20 u 30 
volgt dan een feestmaal waarvoor 
vooraf dient ingeschreven door stor
ting van 325 fr op rekeningnummer 
440 0791031-68 van de KB te Gent 

met de vermelding «VNSU 20 
jaar» 

We besluiten de viering met een 
daverende cantus naar oude stijl en 
traditie i 

ZO WERD 
OOST-VLAAN DEREN 
DOOR DE VTB 
VERRIJKT 
In de Vlaamse Toeristische Biblioteek 
verschijnen enkele nummers met de 
inventans van de prestaties van de 
Vlaamse Toeristenbond gedurende 
zijn meer dan vijftigjarig bestaan in de 
Vlaamse provincies in Nederland Wa-
lenland en Frans-Vlaanderen 
Na nummer 197 dat de provincie Ant
werpen en 198 dat de provincies Bra
bant en Limburg voor zijn rekening 
nam, schreef voorzitter Jozef van 
Overstraeten brochure nr 199 thans 
verknjgbaar waann Oost-Vlaanderen 
aan bod komt Gedenkplaten uitkijkto
rens rustbanken wandelpaden monu
menten orientatietafels toeristische 
brochures enz die de bond sinds zijn 
ontstaan in 1922 tot stand bracht, 
staan hier geinventarizeerd met ver
wijzing naar de plaats in het bonds
blad waar men meer uitleg over de 
vermelde prestatie kan vinden Herin
neren we slechts aan de Reinaartban-
ken en monumenten het Ros Bei-
aardgedenkteken te Dendermonde, 
de gedenkplaten voor Karel Miry en 
Hippoliet Van Peene scheppers van 
de Vlaamse Leeuw de monumenten 
voor Filip de Pillecijn te Hamme en Jef 
Goossenaerts te Lochristi enz enz 
Losse nummers van de Vlaamse Toe
ristische Biblioteek 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 
inschrijven op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende nummers 
tegen slechts 300 fr verzendingskos
ten inbegrepen Zulk abonnement kan 
op ieder ogenblik ingaan 

E R E M B O D E G E M - C E N T R U M 

G E S L A A G D KERSTFEEST 

Ruim 100 aanwezigen voor het Kerst
feest van de VU-Erembodegem-cen-
trum Er was sfeer en gezelligheid en 
na de vertoning van enkele leuke 
tekenfilms waar klein en groot van 
genoot konden de kinderen de kerst
boom plukken Dank aan alle mede
werkers zowel van VU als de Federa
tie van Vlaamse Vrouwen 
De V U Erembodegem-centrum biedt 
U haar beste wensen aan en nodigt U 
uit voor een heildronk op het nieuwe 
jaar op vnjdag 14 januan om 20 uur in 
de zaal Rembrandt 

Z O T T E G E M 

H U G O S C H I L T Z K O M T i 
Dinsdagavond 25 januan 1977 is 
Hugo Schiltz de gast van onze ver
nieuwde en verjongde afdeling 
De partijvoorzitter van de Volks
unie zal op die avond te Zottegem 
een voordracht houden over het 
thema «Zelfbestuur — voor 
Vlaanderen — welvaart voor ons 
volk » De spreekbeurt vindt plaats 
in de Feestzaal Graaf van Egmont, 
Hoogstraat Zottegem 
Van dit eerste optreden naar bui
ten sinds de gemeenteraadsver
kiezingen wil het afdelingsbestuur 
een meevaller maken Wij reke
nen op al onze leden en lezers on-
op post te zijn Vrienden en sym 
pathisanten zijn vanzelfsprekend 
welkom 

WIJ 14 6 JANUARI 1977 
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WEST-VLAANDEREN 
VU-OOSTDUINKERKE RICHT 

to 

• 

WERKGROEPEN OP 
Tijdens de eerste afdelingsvergade 
ring werd beslist een tweetal werk
groepen op te nchten 
Een eerste werkgroep werd Leefmi
lieu en Ruimteliike Ordening ge 
noemd en gaat binnenkort reeds van 
s tar t De werkgroep wil zich bezig 
houden met streekgebonden proble-
nnen als daar zijn de duinenverkave 
ling bevuiling van onze waterlopen 
(de IJzer de Lovaart het kanaal 
Nieuwpoort Duinkerke ) het open 
baar vervoer de visserij en de sport 
visserij Natuurlijk ook het probleem 
van de wildbouw en de gebrekkige 
urbanisatie aan onze kust Kortom 
een hele boel onfnsse toestanden die 
zich meer dan vroeger manifesteren 
en een antwoord vergen 
De rezultaten van deze studies zullen 
het voorwerp van een gedetailleerd 
werkschrift uitmaken en aan de bevol
king worden voorgesteld 
Het Oostduinkerks VU-bestuur is er 
van overtuigd dat deze werkgroep 
goede rezultaten zal boeken omdat 
het weet dat de mens die vertrouwd 
IS met zijn omgeving vaak meer zinni
ge dingen weet te vertellen als hij zijn 
ervaring laat spreken dan de deskun 
dige Langs deze weg worden dan 
ook alle geïnteresseerden uitgeno
digd om zich in deze of een andere 
werkgroep in te schakelen 
De tweede werkgroep zal Jeugd en 
kulturele animatie heten wij komen 
er later nog op terug U kunt alvast 
inlichtingen nemen bij Palmer Ruys 
schaert Azaleaweg 2 8458 Oostduin-
kerke of op ons sekretanaat Vnjheid-
straat 11 Oostduinkerke 

POLIT IEKE R A A D 

Er werden drie nieuwe mensen verko
zen voor deze raad Edmond Claus 
Maurice Boucquez en Fernand Van-
denberghe 
Hun opdracht werd als volgt omschre 
ven het volgen van de gemeente
raadszittingen in de lokale weekblad 

pers kommentaar en reakties daar
over publiceren en de verkiezingen 
organizatonsch en ook financieel 
voorbereiden Veel sukses ' 

V O O R A L J O N G E R E N 

De ledenhernieuwing ligt in Oostduin 
kerke bijna volledig achter de rug Tal 
van nieuwe leden vooral jongeren 
werden ingeschreven 
Tevens werden 25 nieuwe abonne
menten op het weekblad « Wi j» bijge 
maakt Alle bestaande abonnementen 
werden hernieuwd 

Zo te zien zal het eerste werkjaar van 
onze autonome afdeling (voorheen 
Nieuwpoort) een goed startjaar zijn 
geweest 

B E S T U U R S H E R V O R M I N G 

Na zes maanden « onafhankelijkheid » 
krijgt ons afdelings bestuur zijn defini 
tieve plooi De dames Nancy Dewulf 
en Hilde Vantyghem namen wegens 
tijdgebrek eervol ontslag Zij werden 
door Maunce Boucquez en Freddy 
Ramman vervangen 

ICHTEGEM 

KERSTFEESTJE 1976 

In de eerste plaats onze dank aan de 
om en rond de 100 aanwezigen Aan 
Rosa die zoals telkenjare voor de 
opsmuk van de tafels en de gezellige 
sfeer in de zaal heeft gezorgd Dank 
aan de gezellen uit Koekelare met op 
kop de improvizerende Luk die op uit 
zonderlijke wijze de kleintjes vol en 
toesiasme aan het zingen bracht Aan 
de twee Maria s en aan Simonne voor 
hetgeen als toemaatje in het kerstpak 
je van de kinderen terecht kwam Het 
IS weer eens een prettig kerstfeestje 
en een gezellig onderonsje geworden 
en we zeggen dan ook alvast tot de 
volgende keer i 

STADEN RICHT VU-
AFDELING OP EN 
OPENT .VLAAMS HUIS-
Op Nieuwjaarsdag werd te Staden 
het «Vlaams Huis» geopend Deze 
zaak bevindt zich op de Marktplaats 
te Staden en wordt uitgebaat door 
het echtpaar Georges Vandeportae 
Ie Esther Lagrange VU-lid en « WIJ » 
abonnee Het doel van dit «Vlaams 
Huis » IS een ontmoetingsplaats te zijn 
voor mensen uit de nieuwe samenvoe 
ging Staden Westrozebeke en Oost 
nieuwkerke Aan dit cafe is eveneens 
een feestzaal verbonden die «Feest 
zaal het Vlaams Huis» zal heten Als 
de zaal volledig in orde zal gebracht 
zijn worden beide zaken officieel ge 
opend wat voorzien is rond 1 febru-
an W I J houden onze lezers nog op de 
hoogte Op hetzelfde ogenblik wordt 
gestart met de ledenwerving en een 
abonnementenslag voor «WIJ» Het 
kontaktadres voor onze werking is 
Louis Desseyn en Dina Vandaele 
Diksmuidestraat 43 8140 Staden 
Telefoon 051-700083 

W A R E G E M 

* Na de voor de Volksunie geslaag 
de gemeenteraadsverkiezingen bleek 
het nodig dat voor het nieuwe Ware-
gem een nieuwe VU-bestuursploeg 
gekozen werd Een eerste start om 
opnieuw daadwerkelijk aan de slag te 
gaan 
Voorzitter werd P Wielfaert onder
voorzitter J Balduck i penningmeester 
E Smekens Verant voor Organizatie 
en Propaganda R Verhaeghe sr en R 
Verhaeghe hr VUJO-verantwoordeli j-
ke Het sekretanaat werd toever
trouwd aan G Stevens die daarbij bij
gestaan wordt door hulpsekretans P 
Geeraert R Parmentier wordt afge
vaardigde in de Kortrijkse arrondisse-
mentsraad J Verhelst en A Vanden-
hende worden de verantwoordelijken 
voor het Sociaal Dienstbetoon A 
Deforche en W Vandenbrande, be
stuursleden 
Veel sukses aan deze nieuwe ploeg i 

In memoriam BOER THEUNYNCK 
Vri j onverwacht over leed in het z iekenhuis te 
Roeselare de heer Gaston Theunynck uit Dik-
smuide-Esen, beter bekend als boer Theunynck 
D e h Theunynck, w a s de grootste helft van zijn 
leven landbouwer, tot hem het tekenen en schil
deren te pakken kreeg Hij maakte dadeli jk 
naam als naïef schilder, maar enkele jaren later 
verwierf zijn werk het beroepspei l vooral als 
komisch en religieus bewust landschapschi lder 

D e figuur en het portret lagen hem m e t Vor ige 
week namen talri jke famil ie leden en vr ienden 
afscheid van de schilder, de gelovige, de land
bouwer en de overtuigde f lamingant Gaston 
Theunynck, die zijn laatste re is naar aloud west
v laams gebruik per wi j tewagen deed 

Aan mevrouw Theunynck en familie betuigen we 

ons oprecht leedwezen (re) 

ni 
Vroeger A lgemeen Sekre tanaat Volksunie 
bruikbaar als kantoorruimte of woonhuis 
Voldersstraat 71 1000 Brussel 

O p p e r v l a k t e van 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 

GEVRAAGD 1 500000 Fr 

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 cen t ra le v e r w a r 
m ing kelder, to i le t ten 

— gel i jkv loers b r e d e gang m e t t rap , 2 ve rgade rza len k e u 
ken , koer , tu in 

— ee rs te ve rd iep ing 2 g r o t e b u r e a u s , 2 kleine b u r e a u s 
— t w e e d e verd iep ing 2 g r o t e b u r e a u s , 1 klein bu reau 
— zo lderve 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 tei 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 e n a u t o b u s - niet ve r v a n s ta t ion Brusse l -Zu id 

B E Z O E K alle 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 d e Ba
c k e r Bar r i kadenp le in 12, 1000 Brusse l 

VRIJ onmiddel l i jk 

Wenduine ontvangst 
V U - H E R Z E L E 

Tijdens het weekeinde van 11 en 12 
december verbleef een tainjke groep 
V U mensen van Groot-Herzele in het 
Parkhotel te Wenduine (Lees daar
over uitgebreid onder Oost-Vlaande-
ren) Ze maakten van hun bezoek 
gebruik om het Gemeentehuis en het 
Wielingenbad te bezoeken 
De aanwezige senatoren Coppieters 
en Van Ooteghem die er het woord 
voerden mochten samen met de Her-
zeelse VU-voorzitter als aandenken 
een gesigneerd heemkundig boek 
«Vin Dune aan de zee» ontvangen 
Een puik gebaar van het Wenduinse 
gemeentebesruur en de familie Baert 
dat door iedereen gewaardeerd werd 
Onze Wenduinse vnenden en vooral 
D Van Mullem voor wie Wintertoens-
me geen dode letter is, verdienen alle 
lof en onze belangstelling voor dit ini
tiatief I 

« K U S T . BEREIDT Z I C H V O O R 

De Politieke Raad van Groot-Oosten-
de kwam bijeen om haar vertegen
woordigers aan te duiden voor het 
O C M W Annie Vanhoutte en Jozef 
Tommelein werden daarvoor verko
zen Als eerste opvolger kwam Geor
ges Vanblaere uit de bus Op 17 janu-
an zullen zij door de V U worden voor
gedragen voor de nieuwe KOO 
Namens de oppositie zullen ook vier 
VU-schepenen voorgedragen wor
den die eveneens bij stemming door 
de Politieke Raad verkozen werden 
In volgende orde werden zij aange 
duid J Nagels M Vanhecke K Lam-
bert en Demoen De twee Oostendse 
kamerleden samen met H Ponette en 
Depoorter waren geen kandidaat 
Uit Middelkerke bereikt ons het be
richt dat uittredend burgemeester An
dre Inghelram opnieuw als burge
meester Ijenoemd werd Hij zal de eni
ge VU-burgemeester in het arrondis
sement Oostende-Veume-Diksmuide 
zijn Van harte proficiat ' 
Zijn benoeming is dit keer heel wat 
vlotter gegaan dan voor zes jaar Tus
sen haakjes hij werd nog eerder 
benoemd en beëdigd dan zijn Oos-
^ndse kollega Jan Piers i 

ROESELARE-
TI ELT ( A r r ) 

DOSFELKURSUS 
Vrijdag 14 januan om 20 uur vindt het 
eerst deel plaats van de kursus over 
de gemeentelijke financies dus de 
Begroting Voordrachtgever is de 
heer Ludo Van Huffelen Deze kursus 
wordt gegeven te Kachtem in de zaal 
«Nieuw Gemeentehuis» De inschnj-
vingen worden vooraf ingewacht bij 
Willy Gevaert (Zeswegestraat 15, 
8060 Zwevezele - 051/61 1490) 

M E N E N 

Ingevolge het bestuursakkoord met 
de CVP werden ons mandaten toege
wezen in de bouwmaatschappijen te 
Menen en te Lauwe Rekkem 
Belanghebbenden dienen hun kandi
datuur schriftelijk over te maken aan 
de voorzitter S t Taccoen Kortrijkse-
straat 338 - 8600 Menen en dit uiter
lijk voor 10 januan 1977 

flfliiBCuoun 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzattelaan 
assebroek-brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

ELECTRABREEpvba 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742 441743 
MIELE AEG LINDE 

PVBA TomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenslr 78 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2681402 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelltundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 42546 42 

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 

Feestzaal .JAGEBSHOF» 
Zaal voor huwelijken vergaderingen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, SL-Andries 
Tel 050/31 3210 en 31 3406 

DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden Limburg 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van t vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

KerkwegS 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054/33J7 56 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tefelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
031/374572 

10 %vr.V.U. leden 
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 
Stwnhouwersvtsl 52 Anty>«rp»n T»l 03 3135^ 
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WIJ IM D€ IVOLK^UMie 

Drie koningen vieren over „de schreve" 
En woa de sterre bleef stillestoan » 

In ons blad stonden we reeds gere
geld stil bij het wroeterswerk voor 
Frans-Vlaanderen van het Volks
toneel voor Frans-Vlaanderen uit 
Westouter. Een goede 20 jaar reeds 
trekken deze mensen van bij ons 
naar hun Zuid-Vlaamse broeders 
over «de schreve». zoals de grens 
daar heet getrokken door de verove
ringsoorlogen van Louis XIV, «Rtje 
veertiene », zoals de Frans-Vlamingen 
hem spottend noemden. 

Wat Snieders en Conscience v\/aren 
bij het Vlaamse volk in de 19e eeu\N, 
heeft deze toneelgroep voor een stuk 
gedaan bij onze Vlamingen in het hui
dige Frans-Vlaanderen. 

Het eerste stuk dat indertijd werd 
gespeeld was de bewerking In de 
streektaal van Timmermans «Waar 
de ster bleef stillestaan ». Groep « Ma-
legijs» nauw betrokken bij het op
bouwwerk Heuvelland heeft een unie
ke uitgave op de platenmarkt ge
bracht Een dubbele langspeler met 
de integrale tekst van het toneelstuk, 

doorspekt met liederen, en dit alles in 
de taal van aan weerskanten van de 
schreve. De twee platen zijn gevat in 
een album met ruime uitleg en illustra
tie, over het werk van de Westouter-
se toneelgroep in Frans-Vlaanderen, il
lustratie van hun optredens een kaart 
van Frans-Vlaanderen met de plaat
sen waar ze optraden in die 20 jaar. 
Wie last heeft met de taal kan volgen 
op de integraal-bijgevoegde tekst in 
het A.B.N, van Timmermans toneel
stuk. Het is almeteen een taalkursus 
in de onvervalste streektaal uit dit 
Vlaanderen onder Frankrijk. Men kan 
er veel bij opsteken voor eventuele 
bezoeken ginder in Frans-Vlaanderen 
waar door de Franse schoolpolitiek 
het algemeen Nederlands niet is kun
nen verspreid worden. Een bijgevoeg
de woordenlijst geeft trouwens een 
reeks tipische woorden die doen 
doordringen In de «finesse», van dit 
eeuwenlang bewaarde taaigoed. En
kele mooie voorbeelden. Leutertjes: 
pretjes. Zantjesplakker :f\auwerik. Rik-
zagen: vervelend spreken. Vlindermu-

se: vleermuis. Pensejager: stroper. 
En zo zijn er tientallen. Wie zijn <• liefde 
voor Frans-Vlaanderen» eens aktief 
wil belijden, los van de goedkope vrij
blijvende abstrakties kope deze dub
bele langspeler en het tekstalbum. 
Het is een heerlijk geschenk dat gij 
uzelf, uw familie of vrienden kunt 
bezorgen op deze «driekoningen
avond». Het is vooral efficiënte waar
dering voor het wroeterswerk «ter 
plekke», dat door de mensen van het 
Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen 
reeds 20 jaar geleverd wordt Het is 
nog goedkoop ook. De twee platen 
en het album voor de prijs van 530 fr. 
(port inbegrepen). Storten op reke
ning 068-0561880-83 van MALEGIJS, 
Dorpstraat 12 Kemmel. Vermelden 
- Woa de sterre bleef stillestoan ». Op 
het telefoonnummer van dit adres 
057/44.47.10 kunt U trouwens nadere 
uitleg krijgen over de andere publlka-
tles van deze groep, onder meer het 
hier onlangs besproken «Liederboek 
van De Coussemaker» in facsimile 
heruitgegeven. (W.L) 

ANTOON PIJPE UIT ZONNEBEKE 
IN LENINGRAD AANGEHOUDEN 
Op 21 december jl. raisde de 31-jarlge Antoon Pijpe uit Zonnebeke (West-
Vlaanderen), reformhandelaar, naar de Sovjet-Unie, om er In opdracht van het 
Vlaams AktlekomH** voor Oost-Europa openlijk pamfletten aan de bevolking 
uit te delen. De toeristengroep waartoe hij behoorde bezocht eerst Leningrad, 
daarna Moskou en keerde op 28 december jl. terug. A. Pype was er niet bij. 
Leden van de groep wisten enkel dat hij bij het begin van zijn verblijf in Lenin
grad wegens het verspreiden van vlugschriften door de politie werd opge
bracht 

De door het VAKOE ondertekende 
pamfletten — een 2.000-tal — bevat
ten een korte samenvatting van het 
politieke programma van de Russi
sche bevrijdingsbeweging NTS voor 
de omvorming van het èènpartijenstel-
sel in de USSR tot een demokrati-
sche en pluralistische maatschappij. 

Het VAKOE steunt de strijd van NTS 
voor een vrij en demokratisch Rus
land, zonder hetwelk waarachtige 
Oost-West ontspanning en wereldvre
de onmogelijk is. NTS («Narodno-
Troedovoj Sojoez» = «Volksver
bond van de Arbeid», zich omschrij
vend ais «Verbond van Russische 
Solidaristen»), met zenuwcentrum in 
het buitenland, voert al 45 jaar lang 
een onafgebroken ondergrondse 
strijd op het sovjetgrondgebled, waar 
ze een gedecentraliseerde verzets-
structuur van zelfstandige opereren
de cellen heeft weten uit te bouwen. 

De aktie van A. Pype Is gebaseerd op 
de aanbevelingen van de Akkoorden 
van Helsinki betreffende de vrije uit
wisseling van ideeën en informatie en 
op tiet herhaaldelijk beklemtonen 
door de sovjetleiders dat het ideolo
gisch offensief moet voortgezet wor
den. Het VAKOE wil door deze steun-
aktie aan NTS de rechten van de men
sen in het Oostblok verdedigen om 
ook informatie te bekomen over nlet-
offlciële politieke ideeën en om vrij 
hun maatschappelijk en politiek stel
sel te kiezen. 

Kamerlid W. KUIJPERS 

WAAROM 
TELEFONEREN 
AAN DE KUST 
DUURDER IS... 
Kamerlid Miei Van Steenkiste (Oos
tende) vroeg de minister van RTT 
waarom telefoneren aan de kust duur
der kost dan in Brussel. Hieronder 
vraag (van 26 nov.) en het antwoord 
(14 dec.) van de minister. 

VRAAG: 
Bij wijze van proef zou het gebruik 
van de openbare telefooncellen aan de 
kust. voor de gebruikezs op een ande
re — lees: duurdere — manier bere
kend worden dan in de overige delen 
van het land. Kortom: telefoneren van
uit een openbare telefooncel te Oos
tende kost 20 fr., te Brussel slechts 5 
fr., voor dezelfde tijdsduur 
a) Wat dient(de) deze proef aan te 

tonen ? 
b) Hoelang moe(s)t deze proef (nog) 

duren ? 
c) Tegen wanneer mag de kust zich 

aan een harmonisatie (= gelijke 
t>ehandeling) op dit vlak verwach
ten? 

ANTWOORD: 
'De voorlopige regeling inzake het 
gebruik van de telefooncellen, die tij
dens het voorbije zomerseizoen aan 
onze kust werd ingevoerd, had uitslui
tend tot doel de overbelasting, die 

vorige jaren bij dit gebruik werd vast
gesteld, te beperken zodat een vlotte
re afwikkeling van het telefoonver
keer kon worden gewaarborgd. 
Die voorlopige regeling heeft ten volle 
beantwoord aan de gestelde verwach
ting. 
Zeer binnenkort zal hieraan een einde 
worden gesteld en zullen alle openba
re munttelefoontoestellen in de kust
streek worden vervangen door toe
stellen van een nieuw type, die niet 

alleen opnieuw de inkassering van 5 
fr. per periode, maar ook de verlen
ging van gesprekken met aangrenzen
de en niet-aangrenzende zones zullen 
mogelijk maken. 
Bovendien zullen vanuit de nieuwe 
toestellen automatisch internationale 
gesprekken kunnen worden ge
voerd. -
Dat weten we dan weer, alleen heeft 
de h. minister niet gezegd wanneer 
dat « zeer binnenkort» wel is... 

WEL EN WEE UIT HARELBEKE 
* De VU-gemeenschap Harelbeke 
rouwt om het overlijden van de h. 
Michel De Lodder die op 11 decem
ber overleed. Aan de betrokken fami
lies biedt de afdeling haar blijken van 
deelneming in de rouw aan. 
* De afdeling dankt leden en simpa-
tizanten die zich hebben ingezet om 
haar Sinterklaas-ommegang tot een 
groot sukses uit te bouwen en nodigt 
meteen allen uit op het jaarlijks feest 
dat doorgaat op zaterdag 19 februari 
in café De Zwaan. Inschrijvingen wor
den verwacht bij Herman Vanden-
berghe, Acacialaan 51 te Harelbeke. 
Tel. 056/21.54.58. Deelname in de 
onkosten 250 fr. 
•* Ook in het nieuwe Harelbeke 
werd een nieuw VU-bestuur gekozen. 
Deze ploeg zal meer dan ooit de han
den uit de mouwen steken om er 
eens echt werk van te maken. Voorzit
ter werd Herman Vandenberghe. Se-

kretaris Gilbert Vandenbosschelle; 
penningmeester A. Garreyn. Voor de 
Propaganda werd een driemanschap 
uit de samengevoegde gemeenten 
verkozen: P. Verspeelt (Harelbeke), 
mevr. Van Belle (Bavikhove) en R. 
Vanderplancken (Hulste). Organizatie 
H. Allegaert; VUJO, F. Baert, Jo Van-
deghinste en J. Baert. J. Blomme 
wordt verantwoordelijk voor het So
ciaal Dienstbetoon en R. Ottevaere 
voor de werking rond de Derde Leef
tijd. Bestuursleden: G. Naert, P. Ver-
scheure, A. Christiaens, mevr. Crom-
bez en R. Stock. 
Ook aan deze nieuwe ploeg, veel suk
ses! 
• Wie van Harelbeke zijn «WIJ»-
abonnement nog niet vernieuwd heeft 
en daar nu spijt over krijgt of een nieu
we abonnee weet zitten, geeft naam 
en adres op aan afdelingsvoorzitter 
Herman Vandenberghe. 

VUJO NATIONAAL 

KADERDAGEN 
Nu reeds vri jhouden; weekeinde van 5 en 6 februari 1977! 
Dan gaat weer een denderend nationaal vormingsweekend 
door. 

Ditmaal in het Verbistcentrum, Zavelstraat 60 te Kessel-Lo 
(Groot-Leuven). 

Meer nieuv\/s over het programma in een volgend nummer. 
Je kan reeds Inschrijven door overschrijving van 250 fr. per 
persoon op de bankgiro van VUJO-Nationaal: 435-0256851-
75 (Barrikadenplein 12, 1000 Brussel) met vermelding « Kes
sel-Lo ». 

Voor de provincie Limburg : zaterdag 15 januari van 14 uur tot in de 
vooravond in het Kultureel Centrum van Hasselt (Kunstlaan). 

IN HET«KOMMEERE 
KOTJE» 
VAN ROESELARE 
ZIJN ALLE 
GEPENSIONEERDEN 
WELKOM ! 
Kijk, Ik kon dat niet meer zien dat er 
nooit iets in de «WIJ» komt van Roe-
selare, waar er nochtans zoveel ge
beurt en daarom dit epistel over de 
werking van onze Vlaamse Bond 
voor gepensioneerden. 
Onze kaartersklub «Oud van dagen, 
jong van harte » heeft in de Westlaan 
— Vlaams ziekenfonds West-Flandria 
— een gezellig lokaaltje waar iedere 
donderdag van 14 tot 18 uur gekaart 
wordt dat de stukken er af vliegen I 
Als het goed weer is, zijn wij met zes 
tafels. Die zes tafels hebben ook nog 
supporters die niet kunnen kaarten, 
maar we hebben die nodig om leven 
te houden I Verder zijn er ook nog 
werkloze dames die te samen met 
Martha — onze sekretaresse I — in 
het «Kommeere Kotje» de koffie 
klaar maken en de gratis gegeven 
gebakjes opdienen. Martha en haar 
man Marcel zijn de twee personen 
die voor alles en nog wat zorgen. We 
zijn echt in de watte gelegd I Marcel 
moet soms inspringen voor vierde 
man, maar hij kan niet kaarten, daar 
weet ik alles van !... 

Het gaat er soms geweldig aan toe, 
en de vuist van Albertje de slimme 
kaarter, komt dikwijls neer op onze 
mooie witte tafels. Houd dan je glas 
vast I Er zijn nog andere «leven ma
kers » maar omdat ze groter en zwaar
der zijn dan ik, noem ik geen namen ! 
Een bezoek van Mik of ons aller 
vriend Dirk Van Leuven doet ons 
steeds veel genoegen. Ja, het is er 
gezellig en die donderdagnamiddagen 
zou ik voor geen goud willen missen I 
Nu het nieuws: Vandaag vieren wij 
samen nieuwjaar met pannekoeken, 
veel leute en plezier I We verwachten 
al de leden om 14 u. in de Westlaan. 
Kaarters vergeet het niet! 
Van deze gelegenheid maak ik ge
bruik om aan al de vrienden en vrien
dinnen langs «WIJ» een zalig kerst
feest en een gezond en gelukkig 
nieuwjaar 1977 te wensen ! 

Jan KIGGEN 

O^K€ÈC3€S 
TANDARTS GEVRAAGD 
voor 2 dagen per week In het Brussel
se. 
Kand. aan adres redaktle « WIJ ». 

N02 

Jonge man, pas afgestudeerd als gra-
fieker van HIGRO zoekt betrekking. 
Heeft ook goede begrippen over zeef
druk. 2e prijs ULANO. 
Verdere inlichtingen J. Ritzen, Ant
werpsesteenweg ' 397. 9110 Sint-
Amandsberg, tel. 091/28.45.12. 

N01 

Dame uit Mechelen zou graag tijdens 
de weekdagen een kindje bijhouden. 
Belangstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch 
óp het nummer 015/21.79.00 N 152 

In de Vlaamse Toeristische Biblioteek 
verschijnen enkele nummers met de 
inventaris van de prestaties van de 
Vlaamse Toeristenbond in de Vlaam
se provincies, in Nederland, Walen-
land en Frans-Vlaanderen. 
Na de nummers 197, 198 en 199, die 
de provincies Antwerpen, resp. Bra
bant en Limburg en Oost-Vlaanderen 
behandelen, schreef voorzitter Jozef 
van Overstraeten brochure nr. 208, 
thans verkrijgbaar, waarin de provin
cie West-Vlaanderen, Nederiand, Wa-
lenland en Frans-Vlaanderen aan bod 
komen. Gedenkplaten, uitkijktorens, 
rustbanken, wandelpaden, monumen
ten enz., die de Vlaamse Toeristen
bond sinds zijn ontstaan in 1922 tot 
stand bracht, staan hier geïnventari-
zeerd, met verwijzing naar de plaats 
in het bondsblad waar men meer uit
leg over de vermelde prestatie vindt 

ZO WERD 
WEST-VLAANDE
REN DOOR DE VTB 
VERRIJKT 
Herinneren we slechts aan een hel-
denhuldezerk voor Joe English te Vin-
kem, een monument voor Eugeen van 
Oye te Gistel, een voor Leon Spilliaert 
te Oostende en een voor prins Frede-
rik van Oranje te Wervik, aan rustban
ken aan het Albrecht Rodenbachpad 
te Gits, aan een gedenkplaat voor 
Stijn Streuvels aan zijn geboortehuls 
te Heule enz. enz. 
Losse nummers van de Vlaamse Toe
ristische Biblioteek zijn, zolang de 
voorraad strekt, te koop in al de VTB-
boekhandels, tegen 30 fr per exem
plaar: prijs te verhogen met 2 fr als 
over de post moet worden toegezon
den. Men kan daar ook inschrijven op 
een abonnement voor twaalf achter
eenvolgende nummers tegen slechts 
300 fr, verzendingskosten inbegre
pen. Zulk abonnement kdn op ieder 
ogenblik ingaan. 

WIJ 
uw BESTE TROEF 

WEEKBLAD 
WIJ 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-Instltuut v.z.w. 

Redaktle, publiciteit en abonne-
mentendienst: Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel (TeL 
02/219.49.30). 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn. 
Losse nummers 

500 f r 
300 f r 
150fr 

1.000 f r 
16 fr 

Alle stortingen voor het blad op 
prk. 000-0171139-31 van «WIJ», 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

Verantw. ultg.: Hugo Schiltz, Te 
Couwelaeriei 135, 2100 Deurne. 
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DE VLAAMSE PERS 
Een week lang hebben de kranten de moeizame aktualiteitssprong tussen 
Kerstmis en nieuwjaar pogen te maken met de touwtrekken] tussen Wijnen 
en de regering Toen wij deze rubriek moesten vullen was er zoveel water in 
de doktoorswijnen gedaan dat de soep afkoelde voor de lippen konden ver
branden De « vromer wensjes » rond Kerst en nieuwjaar van Koningen en 
andere hovaardigheidsbekleders kent U ook wel van buiten in hun oppervlak
kige formulering Daarom dachten wij deze week eens te brabbelen in de ton 
van de minder gevestigden, degenen die ergens aan de Vlaamse weg staan te 
timmeren met minder zelfoverschatting, maar heel wat meer oprechtheid dan 
de verklaringen van «de groten» 

In dit land kan Kerstmis met zonder terugblik op het oorlogsverleden en zijn 
met opgeloste gevolgen Het links-Vlaams-nationaal blad ARBEID gaat die
per in op het amnestiedossier, met als een van de konklusies -de repressie 
werd gehanteerd door de machtigen als verdeel-en-heers-tijdbom» DE 
TAKTIVIST, het maandblad, van TAK, licht de oorlogsdoopceel van een van 
die machtigen «De Societe Geenerale», vies luchtje als men het ons vraagt 
Het blad NIEUW VLAANDEREN gaat even kijken over de Oceaan, hoe de 
Frans-Kanadese nationalisten het daar voor elkaar brengen Lessen voor 
Vlaanderen' Het Leuvense Verbond bestaat 75 jaar en werkte in ONS 
LEVEN een blauwdruk uit voor Vlaanderens toekomst in Europa Onze Nelly 
Maes werd aan de wijsheidstand gevoeld in KNACK, ondermeer over Vlaan
deren dat staat aan te kijken tegen de werelddimensie 

Walter Luyten 

arbeid 
Het valt met te ontkennen dat de poli 
tieke kollaboratie in Vlaanderen voor 
namelijk teruggebracht kan worden 
tot een poging zelfbeschikkingsrecht 
te bekonnen voor het Vlaamse volk 
Dit ondanks het feit dat het tegenover
gestelde bereikt, en de Vlaamse ont
voogding zelfs teruggeslagen werd 
Het Belgisch establishment schoof de
ze kollaboratie in de schoenen van de 
Vlaamse Beweging wat gold als eks-
kuus om een ware heksenjacht te ont
ketenen tegen al wat Vlaamsgezind 
was in den lande 
De hele naoorlogse repressie is dus 
veel meer een wraakoefening ge
weest tegen de Vlaamse beweging 
als zodanig dan wel een bestraffing 
van konkrete kollaboratiefeiten Het 
repressie-apparaat is daarbij tevens 
volslagen ongenuanceerd te werk ge
gaan en heeft geen rekening ge
houden met de diverse gradaties en 
motiveringen binnen de kollaboratie 
die konden vaneren van idealisme tot 
winstbejag Daarenboven had de be 
straffing wegens oorlogsfeiten een 
duidelijk klassekarakter de grote eko 
nomische kollaborateurs werden na 
de oorlog ongemoeid gelaten de ar
beider die fabriekswachter was of 
naar Duitsland ging werken pakte 
men buiten alle proporties aan Deze 
wraakoefening onder kleine luyden 
gaf de Belgische bourgeoisie ook de 
gelegenheid de verfransingsdruk te 

verhogen rond Brussel en de taal
grens Een a-sociale tijdbom van het-
cerdeel-en-heers-type » 

f TAKTim 
Augustus 1950 De Societe Generale 
geeft het ordewoord door om te kolla 
boreren en houdt de nieuwe Duitse 
orde voor als model 
Van zodra de Duitsers goed en wel in 
België geïnstalleerd zijn geeft de 
Societe Generale het orde loord door 
dat de maatschappijen door haar 
gekontroleerd het werk moeten her
vatten Zo schnjft Galopin voorzitter 
van de Societe Generale aan de 
direktie van de kolenmijnen van Du-
mont (Waterschei) dat «de directie 
onder geen enkele voorwaarde moei
lijkheden met de bezettende overheid 
wenst te hebben » 
In de «Cimenteries Belges Reunies» 
krijgt het personeel op 26 augustus 
1940 de volgende dienstnota •< Duits 
land heeft zich georganizeerd met 
moed en goede wil Het is erin ge
slaagd de tucht en stiptheid te doen 
naar waarde schatten Het is enn 
geslaagd alle krachten van het land te 
stuwen naar een enkel doel Trach
ten WIJ ons eens en voor al in te pren 
ten dat enkel naarstige stipte en vol
maakte arbeid geluk en welvaart kan 
brengen Wat ook ons later politiek lot 
moge wezen » 

mAeuw 

«In een vooruitstrevend programma 
zonder schatplichtig te worden aan 
abstrakte «ismen» een partij opbou 
wend op filozofisch pluralistische 
grondslag zijn deze uitgescholden 
« extremisten » op 15 jaar tijd de sterk
ste partij van Quebec geworden 
Vlaanderen kan er veel bij leren De 
«Le Monde «-kommentator voegt er 
aan toe «Hoe graag men ook 
schermt met spreekwoorden als een 
dracht maakt macht daartegenover 
staat de onomstootbare vaststelling 
dat zelfs de kolenbrander wil baas 
zijn in eigen huis Dat kan men vast
stellen van Cyprus tot Libanon van 
Schotland tot Koerdistan van Eritrea 
tot Baskenland en tot bij de talrijke 
volksgroepen van de Sovjet-Unie» 
Eens dat die wil tot zelfstandigheid er 
IS kan in een normaal proces dat met 
door brutaal wapengeweld wordt af
gebroken geen macht ter wereld aan 
deze volkswil weerstaan In het zielig 
gehaspel waarmee Belgische konser-
vatieven de Vlaamse weg naar zelfbe
stuur willen afremmen kunnen de Vla
mingen leren bij een volk in een 
moderne staat als Kanada dat het 
recht op zelfbeschikking uit eigen 
hand komt » 

Ons leven k ü d c f e 
« Ons geschetst Belgisch federaal ka 
der is in grote mate in overeenstem
ming met de gewenste Europese toe
komst Het Europa der volkeren zal 
immers een Europa op basis van orga 
nische makro-regios zijn over de 
staatsgrenzen heen Vlaanderen dat 
door zijn geografische situatie en his-
tonsche traditie van oudsher al een 
Europese roeping heeft vormt in het 
kader van de EEG (definitief naast 
Wallonië] dus een dergelijke Europe
se makro-regio 
Volgens dezelfde definitie zou Frank-
njk onderverdeeld worden in 9 re
gio s Duitsland in 8 en Italië in 10 
De Europese makro-regio s nu die tot 
een zelfde taalgebied behoren moe
ten met mekaar een geinstitutionali-
zeerde eenheid kunnen gaan vormen 
Konkreet betekent dit o m dat ca 20 
miljoen «Neder-landers» uit België 
Franknjk en Nederland in federaal 
Europees verband samen moeten 
kunnen gaan beleven en uitbouwen 
wat hen verbindt verdeeld over 3 
makro-regio s 
- N-0 Nederland (provincies Fnes-
land Groningen Drente Ovenjsel en 
Gelderland) 
- Centraal Nederland (N -I- Z Hol
land Zeeland Utrecht) 
- Zuid-Nederland (Vlaanderen Frans-
Vlaanderen Noord-Brabant en Neder-
lands-Limburg) » 

— Hoe voelt een nabonalist zich in 
een wereld die met de dag meer inter
nationaal wordt Vlaanderen wat bete
kent dat nog in Europa in de wereld ' 
— Nelly Maes ik moet zeggen dat de 
internationale problemen mij precies 
altijd geboeid hebben en ik voel mij 
met gefrustreerd dat ik die als Vla
ming moet benaderen Maar ik voel 
mij wel gefrustreerd omdat dit juist 
met kan als Vlaming Als wij binnen
kort Europa binnengaan is het moge
lijk dat WIJ daar ook weer binnentre
den zonder dat onze stem daarin 
gehoord wordt Want ik ben een 
tegenstander van het zogenaamde 
status quo in de wereld Dat is een fik-
tie Maar als de stem van de volkeren 
vnj zou kunnen klinken zonder de 
bemoeizucht van grote mogendhe
den zonder de knellende druk van sta
ten dan zou ik me in de wereld heel 
wat meer thuisvoelen Dat zou denk ik 
ook een betere garantie voor vrede 
zijn dan de huidige bewapeningswed
loop Daar maak ik me werkelijk 
enorm zorgen over Waar moet dit 
heen met een wereld die zich kon-
stant op oorlog voorbereidt •? En op 
zo n grote schaal Er was een tijd dat 
men sprak over het verbieden van bio
logische wapens Nu spreekt men met 
eens meer over verbieden dat is blijk
baar alweer achterhaald 

De Cy.R-^fsat 
Zo zag Alidor Wilfried Martens m het getekend jaaroverzicht in - De Standaard • 

DE FRANSTALIGE PERS 
De Libre mist geen enkele kans om haar ultra-unitanstische ziel bloot te leg
gen, dezer dagen naar aanleiding van de publikatie van het ontwerp Michel 
betreffende de Europese parlementsverkiezingen in België Matante (die van 
de Wérmoesberg naar de Emile Jacqmainlaan verhuist, waar De Standaard 
zelf zal wegtrekken om zich te Groot-Bijgaarden te gaan vestigen) gruwt bij 
de gedachte, dat Vlaanderen, Wallonië en eventueel Brussel als afzonderlijke 
Europese kiesdistrikten aan de eerste Europese verkiezingen zouden deelne
men 
De Soir van zijn kant erkent via een artikel van PLP-voorzitter Damseaux dat 
ook het gebrek aan initiatief en verbeelding oorzaak is van de Waalse ekono-
mische teloorgang Wijlen minister Spinoy slingerde het ooit eens in het par
lement vanop de tribune de Walen toe dat ze te passief zijn en met het voor
beeld volgen van de dinamische Vlaamse industriekapiteins 

De Derniere Heure zelf veroordeelde in gematigde en relativerende termen 
een eventuele doktersstaking, die inmiddels sine die werd verdaagd (en lang 
niet alle artsen gelukkig stemde). 
Ten slotte ontleedt Pan de stemming bij de partijen in verband met het« kom-
munautair gesprek- Ook deze pientere en scherpe waarnemer van ons poli
tiek bedrijf schrijft dat de CVP met meer in een (nochtans plechtig verkon
digd) tweeledig federalisme gelooft, maar evolueert naar een drieledige 
gewestvorming (RC) 

ware jammer moest het begin 
van deze staking samenvallen in 
januari 1977 met de liturgische 
herdenking van de moord op de 
onschuldige kinderen » 

La Derniere Heure 
«Het ligt voor de hand dat het 
onmiddellijk belang van de zieken 
nauw verbonden is met het men
selijk en persoonlijk kontakt met 
de geneesheer Dit essentieel ele
ment van de kunst van het gene
zen moet dus behouden blijven 

Zelfs ten koste van een staking 
tot de finish"? We menen van met 
Een dergelijk wapen zal blijvend 
het blazoen besmeuren van hen, 
die er zich van bedienen blazoen 
waarop ze terecht fier zijn Het 

PAN 
«Terwijl de CVP schijnt over te 
hellen naar een dneledig federalis
me, die haar zonder enige twijfel 
de volstrekte meerderheid in 
Vlaanderen zou bezorgen, tracht 
de PSC het ritme te vertragen 

want sinds de scheunng in het 
RW heeft ze geen schijn van 
kans meer nog ooit deel te ne
men aan het bewind in Wallonië, 
waar de PSB heer en meester zal 
zijn In de PSB nochtans nllen 
velen van verbijstering over An
dre Cools' gebrek aan politiek 
inzicht Hij heeft zich immers als 
een uitgehongerde geworpen op 
het RW «nouvelle maniere» Is 
het zinnig de toekomstige taktiek 
van de daken te schreeuwen"? 
Dan waren een Buset een Col-
lard toch handiger en hadden ze 
meer klasse '» Hetzelfde blad pu
bliceert een vernietigend portret 
van RW-voorzitter Gendebien, en 
onthult knotsgekke toestanden 
bij «La Derniere Heure» en «La 
Libre Belgique», vijandige siame
se tweelingen 

LA L M BELEmUE 
«Waarom wordt het arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde in 
het plan (Michel) opgenomen, 
hoewel de waarschijnlijkheid be
staat dat de konferentie van de 
gemeenschappen dit arrondisse
ment zou kunnen splitsen en an
derdeels de Brusselse agglomera
tie met enkele gemeenten zou 
kunnen uitbreiden"? Hebben de 

van onze Europese partners nog 
meer belachelijk zullen maken» 

Vlamingen een kans om twee of 
zelfs een zetel in een dergelijk 
arrondissement te behalen"? . ^ _ / - ^ r " ^ T T ^ 
Waarom zijn er slechts acht Waal- I U ^ W f 1 I | - ^ 
se zetels"? Waarom wordt de taal- J _ J A j j ï j V ^ X X V 
pariteit met toegepast op de 24 
zetels"? 

Zo kunnen we voortgaan met vra
genstellen en opwerpingen Eer
lijk gezegd er is geen goede 
oplossing van zohaast men de 
eenvoudigste oplossing loslaat 
een kiesomschrijving voor het ge
hele land waar de Europese par
tijen hun kandidaten zouden voor
stellen Hiertegen keert zich ech
ter onze partikratie en de mensen 
die haar misschien zullen ver
tegenwoordigen in het Europese 
parlement Gelooft men werkelijk 
dat de h Nothomb zou ingeno
men zijn met de tweede plaats na 
de h Tindemans op de lijst van de 
Europese Volkspartij"? En zullen 
de heren De Clercq en Grootjans 
aanvaarden dat de enige liberale 
lijst voor Straatsburg geleid 
wordt door de h Penn"? Op die 
manier belanden we automatisch 
weer bij ons klokke-toren- en 
«grens"-kabaal Neem 24 zetels, 
deel ze door drie door twee en 
twee en half of door negen daar
mee zal ons kleine politiek wereld
je zich maanden lang bezig hou
den, waardoor we ons in de ogen 

« Spijtig genoeg heerst er geen kli
maat waann het initiatief gedijt en 
waann men nsico's durft te ne
men In de roes van de welvaart 
ging de mistiek van het gevecht 
en van het welslagen teloor Wat 
zijn we toch tevreden wanneer 
een zoon of een dochter er in 
slaagt in de administratie te gaan 
werken i En welke afkeuring heb
ben we met over voor hen, die 
iets durven ondernemen' Dat kli
maat moeten we veranderen Wij 
wensen grondige maar wijze her
vormingen, altruïstisch maar ook 
realistisch 

Voor het welzijn van Wallonië en 
de toekomst van België hebben 
we een forse inspanning gedaan 
om tot politieke klaarheid te ko
men We hebben met nagelaten, 
om de houding, de ontwikkeling, 
de groei van een partij na te stre
ven, wars van sektansme, met 
eerbied voor het recht van het 
geweten, met respekt voor elk 
geloof en onder vermijden van 
klassen- en sektenstnjd een par
tij die in de bres staat voor de 
autonomie van de openbare 
macht» 
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Sterke dijken voor ze opnieuw bezwijken 

RUISBROEK. — De jaarwende 
is in Klein-Brabant rimpelloos 
verlopen: geen giertijen, en geen 
watersnood. Ook elders in het 
Schelde- en Rupelbekken heeft 
men de bladzijde van het 
rampenjaar ongestoord kunnen 
omdraaien. Maar, de ramp van 3 
januari 1976 toen drie bressen 
werden geslagen in de Vliet, en 
ook een dijkbreuk van de Dijle 
het Mechelse Walem blank zette, 
is nog lang niet vergeten. 
In de overstromingsgebieden 
vieren wanhoop, wrok en afgunst 
hoogtij 
Immers, de mensen achter de dijk 
vechten moedeloos tegen de 
financiële miserie, en ze zien 
gelaten toe hoe de dijken van 
Schelde, Durme, Rupel Dijle en 
Demer op vele plaatsen alsmaar 
door muskusratten en 
watervloed aangevreten worden. 
Vooral Hingene-Wintham zit met 
de daver op het lijf. Onder meer 
In de Victor Kegelsstraat wordt 
de huisraad geregeld naar de 
bovenverdiepingen gesleurd. De 
zwarte vlaggen worden er niet 
gestreken. En men kijkt hier 
opnieuw bijzonder benauwd uit 
naar de springtijen van 20 januari, 
8 februari, en het einde van de 
schrikkelmaand... 

Maar ook in Niel, Schelle, Vlassen
broek, Terhagen, Baasrode, 
Rumst Boom, Willebroek, Moer-
zeke, Hamme en op nog zoveel 
andere plaatsen is men bevreesd 
voor nieuwe watermiserie. 

Vooral de dijken tussen de mon
ding van de Vliet in de Rupel, en 
van de Rupel in de Schelde baren 
grote zorgen. 

Men vreest een herhaling van de 
grote ramp van 1953. Een dijk
breuk in dat gebied zou trouwens 
een nog grotere ramp dan des
tijds kunnen veroorzaken. Want 
inmiddels werden in de potpol-
ders ettelijke sociale woningen ge
bouwd. .. 

Het aktiekomitee SOS-Wester-
schelde houdt maar niet op met 
de minister van Openbare Wer
ken te wijzen op de ernst van de 
situatie. 

Eddy Stuer, opbouwwerker: 
« We stellen vast dat het water
peil in de Westerschelde elk jaar 
met 1,5 cm stijgt Dat is het 
gevolg van menselijke ingrepen: 
baggerwerken en zandwinningen 
in het Antwerpse, de Delta
werken in Nederland, en de kana-
lizeringen. Anderzijds zien we dat 
jaarlijks 675 ha aan poldergron-
den verdwijnen, onder meer door 
zandopspuitingen voor industriële 
vestigingen. 

Ook de potpolders, die eertijds 
de wateroverlast opvingen, wor
den van de kaart geveegd. 

We beschuldigen de verantwoor
delijke ministers formeel van een 
wanbeleid De overstromingen in 
onze gewesten zijn geen klassie
ke natuurrampen.» 

Minister Defraigne (Openbare 
Werken) in februari 7 5 : 
« Sedert jaren worden stelselma
tig voor de meest zwakke plaat
sen dijkversterkingswerken in 
aanbesteding gegeven. Het is ver
heugend te kunnen vaststellen 
dat geen noemenswaardige scha
de werd vastgesteld aan de dij
ken die sedert 1966 werden ver
sterkt". 

Minister Defraigne (januari 76) 
in « Le Soir » : 
" // est en tout cas une chose que 
je veux souligner: II nest pas 
question que j'accepte d'amputer 
des budgets de travaux a réaliser 
en Wallonië, pour renforcer les 
credits pour les digues en Flan-
dre ». 

Minister Jos De Saeger (Open
bare Werken) in 1966 : 
« Binnen vijf jaar zullen geen over
stromingen meer mogelijk zijn. In 
het vijfjarenplan '66-70 is alles 
voorzien ». 
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Een tweede Ronquieres -

historie ? 
Om de watersnood voor goed (?] uit Vlaanderen te bannen wordt 
op het ministene van Openbare Werken momenteel biezonder ern
stig gedacht aan de bouw van stormstuwen. 

Minister Olivier heeft onlangs aangekondigd dat de ministerraad bin
nen afzienbare tijd zal moeten kiezen tussen dne mogelijkheden: 

1. De bouw van een reusachtige stormstuw, stroomafwaarts de 
Schelde, in Oosterweel; 

2. De bouw van meerdere stormstuwen op de Westerschelde, 
stroomopwaarts van Antwerpen, en aan de monding van de Durme 
en de Rupel; 

3. Algemene dijkversterkingen en -verhogingen 

Zowel waterbouwkundige ingenieurs, als het aktiekomitee SOS-Wes-
terschelde, en provinciegoeverneur R. De Kinder van Oost-Vlaande-
ren, hebben de stormvloedkenng reeds als een dure grap van de 
hand gewezen : «is het met één van die ideeën die al te gemakkelijk 
ontkiemen tijdens de dure dagdromen van ingenieurs ? » 

Inmiddels ziet het ernaar uit dat de minister van Openbare Werken 
de bouw van eén stormstuw wil doorduwen 

Immers op de vooravond van Kerstmis werd op het koninklijk paleis 
een werkvergadering gehouden waarbij minister Olivier te kennen 
gaf dat zijn voorkeur gaat naar de bouw van een stormstuw op de 
Rupel, ter hoogte van Niel, of een stormstuw in Oosterweel. 

Aan potpolders en een sistematische dijkverbetering langsheen de 
getijrivieren wordt dus niet meer gedacht 

Eén zaak is wel zeer duidelijk. de bouw van stormstuwen is een 
gigantisch werk dat een tiental jaren kan aanslepen, en dat een miljar-
deninvestenng vergt Bovendien heeft men nog geen klaar inzicht in 
het effekt van deze stormvloedkering, en geen enkel ingenieur kan 
de rampzalige gevolgen voorspellen als een stormstuw op kntieke 
momenten defekt geraakt. 

Wordt de bouw van stormdeuren een tweede Ronquières-historie 
waarbij de gemeenschap miljarden vergooit aan prestigeprojekten 
die uiteindelijk tot niets dienen "̂  

TE LAND EN TE WATER 
• Dijken verwaarlozen, winterbed-
dingen van rivieren afsluiten, de vaar
geul van de Schelde alsmaar dieper 
maken... En dan stormstuwen bou
wen ? 
•k Tot 31 maart leidt voorzitter Jef 
Deranter van het aktiekomitee Ruis
broek een deskundig kollege dat de 
geteisterden bijspringt om de stapel 
papperassen voor een degelijke ra
ming van de opgelopen schade in te 
vullen. 
• Het water van de Westerschelde 
stijgt elk jaar onstuitbaar met zowat 
1,5 cm. 
• Jaarlijks verdwijnen er 675 ha 
poldergrond. 

• Hel staatssekretariaat voor Leef
milieu (Poma) is In het bezit van een 
« matematisch model voor de Noord
zee en het Scheldebekken», waar
door een komputer onder meer over
stromingen zou kunnen voorspel
len... 
•k In Niel heeft een zeventigjarige 
man, bij gebrek aan initiatief van de 
overheid, een stevige (?) dijk ge
bouwd met balken die met kettingen 
aan de kaaimuren vastgebonden 
zijn. 
* Om 500 km. dijken in Vlaanderen 
stormstevig te maken is 30 miljard 
nodig. Hoeveel geld gaat er jaarlijks 
naar Landsverdediging ? 

•k Bij een volgend ernstig ontij zou 
— door de gammele dijken ter hoog
te van Hellegat — eerst Willebroek, 
en nadien Ruisbroek bedreigd wor
den. 

•k De duinenrij benoorden Knokke 
is op korte tijd door de zee van 100 
meter tot 20 m. breedte teruggedron
gen. 

• Een rapport van direkteur Van 
Damme (Zeeschelde) van februari 
'66 waarin o.m. dijkverhogingen wer
den voorgesteld, werd door de minis
ter zonder gevolg geklasseerd. 

Vlaanderen heeft leren leven met 
watersnood, maar de jongste tijd 
is het toch wat al te bar gewor
den. We noteerden overstromin
gen van de grote rivieren in 1906, 
1916, 1928, 1930, 1943, 1949, 
1953, 1965, 1966, 1973, en nu ook 
1976. 
Bovendien traden ook de boven
lopen In 12 jaar tijds niet minder 
dan vijf keer buiten hun oevers: 
in 1964, 1965,1966,1974 en 1975. 
Het IS dan ook zonder meer 
beschamend dat de opeenvolgen
de ministers van Openbare Wer
ken beweren alles in het werk te 
stellen om overstromingen te 
voorkomen... 
Het tegendeel is waar. En, het 
heeft er veel van weg dat de 
bewindslui spekuleren op de sta
tistische vaststelling dat grote 
overstromingen slechts gemid
deld om de tien jaar uitgroeien tot 
ware rampen. 
Vanuit Brussel wordt er inder
daad telkens wat aan de dijken 
geklungeld als het kalf verdron
ken IS. De Westkust bijvoorbeeld 
is in januari van vorig jaar slechts 
als bij wonder de waterdans ont
sprongen. Vooral de streek rond 
Knokke wordt bij hevig springtij 
ernstig bedreigd. Verschillende 
streken in Vlaanderen kampen 
geregeld met wateroverlast. 
De 500 km. dijken in onze gewes
ten hangen er schromelijk ver
waarloosd bij. 

De minister van Openbare Wer
ken schermt met het argument 
dat het beheer van de dijken niet 
alleen een staatszaak is, maar dat 
ook polderbesturen, de Dienst 
der Zeeschelde, gemeentebestu
ren en private instanties dijken in 
handen hebben. Het zal wel stil
aan tot iedereen doordringen dat 
dit een fabeltje is : door een een
vormig juridisch statuut kan de 
staat zich het onderhoud van alle 
dijken toeëigenen en (een deel 
van) de kosten verhalen op de 
eigenaars, zonder dat moet over

gegaan worden tot onteigenin
gen. 
Wie ministeriële begrotingen kan 
lezen heeft evenwel in de voor
bije jaren moeten vaststellen dat 
drastisch bespaard werd op dijk-
onderhoud en dijkverbeteringen. 
Vorig jaar werden er in de begro
ting 200 miljoen fr. minder voor
zien voor onderhoudswerken, 
dan het jaar voordien... 
Anderzijds moeten we vaststel
len dat industriële vestigingen 
zich verschuilen achter stevige dij
ken, terwijl nieuwe woonwijken 
als het ware klaarliggen om weg
gespoeld te worden. 
« Als men zich in die streken ves
tigt, moet men ook maar leren 
leven met wateroverlast», zo 
denkt menig minister wel eens 
luidop. 

Maar, wie heeft deze woonwijken 
gepland, en wie heeft de nodige 
bouwvergunningen afgeleverd.. ? 

De strijd tegen overstromingen is 
duidelijk geen technische zaak, 
maar een politiek probleem. 
Senator O. Van Ooteghem: «In 
antwoord op een mondelinge 
vraag in de senaat heeft minister 
Olivier mij onlangs meegedeeld 
dat de bevoegde ministeriële 
werkgroep 1,191 miljard fr voor
ziet voor dijkversterkingen in de 
loop van dit jaar 
Nu IS het zo dat de parlementsle
den moeilijk een inzicht krijgen in 
de werken die op stapel staan, 
omdat wij haast steeds globale cij
fers opgedist krijgen. Het wan
neer, waar, en hoe, van de aanbe
stedingen moeten we dan telkens 

met veel geduld opsporen. De 
vraag die uiteindelijk moet ge
steld worden is: is de regering 
bereid de strijd tegen waters
nood (onder meer door dijkver
beteringen] als een 'dwingende 
prioriteit te erkennen ?-
De polderwet van 1957 is voor 
een stuk een mislukking geble
ken. En daarvoor is het wanbeleid 
van de opeenvolgende ministers 
verantwoordelijk. De ministeriële 
kabinetten zagen vooral veel 
brood in de aanleg van autowe
gen. Het beheer van polders, dij
ken en binnenwateren werd als
maar slordiger. 
Dijken werden aan de slechte zor
gen van water, wind, en ratten 
toevertrouwd, en de potpolders 
— die vroeger dienst deden als 
winterbeddingen voor het overtol-
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lige rivierwater — werden opge
spoten, verkaveld, en volge
bouwd. .. 

Een andere onvergeeflijke fout is 
het neerhakken van bomen en 
struiken langsheen de rivieroe
vers : de erosie van de dijken werd 
daardoor bijzonder in de hand 
gewerkt. 

Om de ontzanding van onze kust, 
de verzanding van onze waterlo
pen, en de aftakeling van de dij
ken togen te gaan, is het dringend 
nodig een Vlaamse rijkswater-
slaat in het leven te roepen ; ver
mits Waalse ministrabelen er blijk
baar geen zier om geven dat 
Vlaanderen bijwijlen verzuipt. 

hugo de schuyteneer 

Voor 

wanneer 

een 

Vlaamse 

„rijkswater

staat"? 
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Het jaareinde is voor vele galerijen hét moment om in te haken op hel kon-
Junktuurverschljnsel dat • kadootjes geven • heet. Voor ons niet gelaten, de 
kunst heeft alt i jd meer merkantiele kanten gehad dan haar makers en hande
laars meteen v»lllen toegeven. Wat wi j minder fraai vinden is dat de meeste 
galerijen voor hun «geschenken-salon» dan beroep doen op hun grafiek-
stock waarvan signatuur en makeli j (om van de nummering maar te zwijgen) 
vaak hoogst dubieus zijn. Daarom dat we wél graag ingingen op de uitnodi
ging van de Gentse Galerij (meubelhandel) Bekaert die ons - 7 0 originele 
tekeningen van 7 Gentse kunstenaars» beloofde... een pri jzenswaardig stre
ven naar autenticiteit (al l iggen de prijzen nu niet precies in die orde die wi j 
gewend zijn om kado te geven, maar wie zijn wij tenslotte ?). Daarenboven 
ook 'n fi jn idee om even de stand van zaken in het Gentse tekenen op te 
maken (al ontbreken een aantal namen te flagrant). 

70 GENTSE TEKENINGEN 
De grootste gemene deler van een groepstentoonstelling zoeken is 'n vaak 
moeilijke zaak. Niet zo hier, sedert de Latemse School (w/aarvan zelfs het schil
derkundig werk dikwijls een duidelijk grafische inslag vertoonde) weet men in de 
Roeland-stad wat tekenen is, en die traditie wordt met liefde en bekwame 
vakernst hoog gehouden. 
In de eerste plaats door de deken der Gentse « modernen ••, Octave Landuyt die 
in een reeks prachttekeningen zijn trefzekere lijnvoering en soliede potloodtech-
niek duidelijk demonstreert. Opvallend daarbij is hoe hij zijn surreële inspiratie 
die soms nogal eens aan overbarok lijdt hier een zeer rechtstreekse en aangrij
pende expressiekracht weet mee te geven. Goed en virtuoos werk met een 
meeslepende bewogenheid en dramatiek, maar naar prijs dan ook méér dan 
navenant (80.000 fr. voor werkjes van zo om en nabij 55 x 30 cm, en dat vinden 
wij — onze waardering ten spijt — toch wel over de schreef van het 
gemeenzame fatsoen). 

Robert Cl ique zoekt het in het abstrakte (de enige van de zeven) in geëpureer-
de tekeningen, waarin lijnen en punten in brede schaduwbeelden van zichzelf 
een versoberde wereld van verstilling en beschouwing oproepen Even refe
reert dit werk aan Dan van Seeveren, maar het is lyrischer getekend, vanuit een 
minder strenge (daarom niet minder overtuigende) asceze. De gevoeligheid 
ervan is sterk estetisch gericht (in de beste zin overigens) en vooral in de kleurte-
keningen op geraffineerde wijze een oogstrelende tover wekkend. 
Van het werk van Jan Burssens gaven wij enkele maanden geleden een uitvoe
rige en lovende beschrijving ten beste. In de kleine tekeningen die hij nu toont 
(fijnzinnige portretjes) weerspiegelt zich al zijn talent en kunnen, maar ze missen 
duidelijk de dramatische impakt van het grootformaat-werk. Stilistisch zijn de 
vier overige exposanten minder duidelijk, hun tekentrant is waziger, de lijnen 
vager, het zuiver pikturale afstandelijker, dromeriger (en dat alles hoeft, zoals 
bewezen wordt, met een verwijt te zijn) Toch slaagt Desy er niet in ons ronduit 
te overtuigen. Zijn abstraherende vormen van mekanische en architekturale oor
sprong zijn weliswaar prettig en zorgvuldig op papier gebracht, maar missen de 
inhoud en de spankracht om er een aansprekende plastische realiteit in te vin
den. Karel DIerickx is het meest klassieke personage in het gezelschap, met 
heel wat talent en zwier ook, maar met net iets te weinig intensiteit om zijn 
impressionistische aanzet tot een soliede beeldende entiteit op te bouwen (voor
al de tekstfragmenten hangen er wat te losjes bij). Absoluut te waarderen als 
anekdotisch mooie genrekunst maar daar blijft het bij. Fons de Vogelaere tast 
iets verder, zijn tekeningen charmeren niet alleen, maar boeien ook met een 
moeilijk onmiddellijk aan te duiden maar onmiskenbaar aanwezige diepgang 
Zijn wat vergeestelijkte landschappen, objekten, dierlijke en vegetale vormen 
scheppen een bevreemdende werkelijkheid tussen een geromantizeerd realis
me en gerelativeerde abstraktheid. Met veel zin voor materie en (af en toe) met 
finesse uitgesfjeelde kleurtoetsen weet hij steeds een vibrerend gebeuren op 
papier te zetten, waann de persoonlijke fantazie (van tekenaar én toeschouwer) 
met zachte hand tot een juiste interpretatie geleid word t Paul van Gijsegem 
gaat nog hibrieder te werk. Zonder meteen zijn abstrakt verleden te verwerpen 
(een opvallend moeilijk dilemma voor vele Gentse om-en-nabij de veertigers) en 
zijn skulpturale ingesteldheid geweld aan te doen, introduceert hij als vanzelf
sprekend de aktuele hyperrealistische verworvenheden in zijn — uiteraard — 
cleane tekeningen, waarin de arceringstechniek tot fraaie staaltjes opgevoerd 
word t Erg mooi, erg kundig ook. maar de noodzaak en het waarom ervan zijn 
ons met steeds even duidelijk. Maar nogmaals, wie zijn wij tenslotte om te zeg
gen wat nog moet als deze zeven ons zeventig maal tonen hoe het moet. En 
een dergelijk kunnen is vandaag de dag al heel wa t Chapeau dus maar. 

«70 originele tekeningen van 7 Gentse kunstenaars», 
Bekaert Design, Visser i j 107 Gen t tot 29 januari 1977. n^ 

Kofschipkring vraagt opneming 
{(Lijstemest»in het 
Vlaams kultureel patrimonium 
De vzw Kofschipkring is een aziel 
voor jonge schrijvers, sekretaris van 
deze kring is de aktieve uitgever van 
het tijdschrift 't Kofschip. De Kring 
heeft nu aan de minister van Neder
landse Kuituur gevraagd het Lijster
nest van Stijn Streuvels dringend op 
te nemen in het Vlaams Kultureel 
patrimonium. Hoe vlug iets vergeten 
raakt blijkt weer eens... 
De Knng haalt ter staving van zijn eis 
een stuk uit het testament van Streu
vels (-1- 15 augustus 1969) zelf aan 
waar de auteur het had over zijn oJoe-
n ing: 

'Dit IS mijn testament. Een grafmonu
ment of een zerk wil ik niet Het monu
ment dat ik in ere wenscti betiouden 
te blijven en in zijn oorspronkelijken 
vorm bewaard zou dienen te blijven, 
IS 't geen ik persoonlijk heb opgericfit, 
n.l. hiet domein door mij aangekoctit, 
waarop ik boomen heb geplant en 
groot zien worden, de woning op mijn 
kosten heb laten bouwen, met alios 
wat er bevat is en van mij oorkomstig 
— onbelast — waar ik geleefd heb en 
gewerkt. Het is mijn wil en begeerte 
— voor zover mij nog te willen en te 
wenschen overblijft — dat er onder 
mijn rechtstreeksche erfgenamen 
overeengekomen wordt dien wensch 
te verwezenlijken. The rest is silen
ce'. 
Streuvels had «Het Lijsternest» te 
Ingooigem voor het nageslacht willen 
behouden zien als een onverdeelbaar 
erfgoed van het Vlaams kultureel 
patrimonium. Helaas, zijn laatste wils
beschikking is nog steeds niet in ver
vulling gegaan. «Het Lijsternest», 

door de prins der Nederiandse lette
ren gebouwd in 1904-1905 en tot op 
zijn sterfdag op 15 aug. 1969 door 
hen bewoond, d.i. 65 jaar, en waar hij 
zijn mooiste werken schreef 

Door allerlei administratieve romp
slomp tussen erfgenamen, gemeente, 
provincie en staat, werd Streuvels' 
laatste wens steeds met vervuld. 
Na 7 jaar, sedert het afsterven van 
Stijn Streuvels wordt het de hoogste 

tijd dat 'n definitieve beslissing valt. 
Duldzaamheid mag geen vernedering 
betekenen en sedert de dood van 
mevr. Lateur (30.1.1975) is het land
huis onbewoond en zijn er sporen van 
verval. 
Het is verheugend vast te stellen dat 
een nieuwe generatie jonge schrijvers 
zich daadwerkelijk bekommert om 
het kultureel erfdeel van eigen volk. 
Wi j kunnen ons dan ook volledig scha
ren achter de eis van de Kofschip
kring. 
Hopelijk neemt het departement van 
Nederlandse Kuituur vlug de beslis
sing het Lijsternest-domein te restau
reren, te klasseren en blijvend te 
bewaren als een onvervreemdbaar 
deel van ons kunstpatrimonium ! 
(KOFSCHIPKRING, sekretariaat Ger-
rit Achterland, Ninoofsesteenv\.jg 
284, 1680 St-Kwintens-Lennik) 

NAAR EEN FEDERALE ETIEK 
INTEGRAAL FEDERALISIVIE 
door Mark Cels-Decorte 

Z o hee t he t n i e u w e V U J O - d o k u m e n t 

Maar wat is het ? 

een I d e o l o g i s c h d o k u m e n t ? 

een s t u k g e s c h i e d e n i s van de V l a a m s e B e w e g i n g ? 

een p o l i t i e k e b a s i s t e k s t ? 

o n s o ran je V U J O - b o e k j e ? 

H o e je he t o o k wi l noennen, 
di t V U J O - d o k u m e n t m o e t je zeke r b e z i t t e n ! 
J e k a n he t beste l len o p o n s s e k r e t a r i a a t : 
Ba r r i kadenp le in 12, 1000 Brusse l 

Tel. 02/219.49.30 
Pri js : 150 f r. 
O v e r te sch r i j ven o p reken ing 435-0256851-75 
v a n V U J O - n a t i o n a a i 

• In het decembernummer van het 
«Tijdschrif t voor Diplomat ie» acht 
Mark Grammens het in een artikel 
over « Vlamingen en Belgische buiten
landse politiek» onaanvaardbaar dat 
het gehele Vlaamse volk op het stuk 
van de internationale politiek wordt 
gedegradeerd tot een principiële min
derheid, die als ze heel goed Frans 
kent, misschien nog wel een of ande
re uitvoerende taak toebedeeld kan 
krijgen.» 

In hetzelfde nr. belicht M.G. de figuur 
van Jimmy Carter en geeft E. Troch 
nabeschouwingen over de Ameri
kaanse verkiezingen. Stefan van den 
Bremt laat ons nader kennis maken 
met de Zuidafnkaanse dichter Brey-
ten Breytenbach. 
Leesgeld . 850 fr. voor 11 nummers, pr 
nr 000-0015691-74 van De Nieuwe 
Pers NV, Zolalaan 31, 1030 Brussel. 
Losse nummers (80 fr.) zijn alleen bij 
de uitgever te bekomen. 
• De repressie heeft vele gezichten 
IS de titel van een bijdrage van Ward 
Hermans in het oktobernr. van het 

maandblad « Dietsland-Europa », een 
scherpe afrekening met het « klerikale 
kanaille» (Ie pire de toutes les canail
les - Robert Poulet) Verder werkten 
aan dit nummer mede Jos Vinks, Staf 
de Lie, Heiko Mohnng, Bruno Guillard, 
Edgard Delvo en Roeland Raes. 
Jaarab 400 fr postrekening 000-
0166488-36, Kredietbank 412-
3007981-89, t.n.v. Were Di vzw Ant
werpen. 

• Het septembernummer van het 
tijdschrift voor politieke vernieuwing 
«De Nieuwe Maand» was gewijd 
aan de kernenergie, waarover het 
blad een uitvoerig dossier publiceer
de, samengesteld door L. De Bus-
quey, M Sapur, A. Caton, G Egger-
mont G Thill, dr. van der Donck, G Bil
len, E. Mommen, M Sapir, F. Tous-
saint P. Lannoye en E. Vermeersch. 
Het oktobernummer stond in het te
ken van de gewestvorming, waarover 
«De Nieuwe Maand» eveneens een 
dossier samenstelde. De Nieuwe 
Maand, Standaard Boekhandel, Bel-

giélei 147 A, 2000 Antwerpen, 
000-0083065-33. Jaarabt 425 fr. 

prk. 

• José Gotovitch, historicus, opent 
het decembernummer van « Septen-
trion » met een bijdrage « Probièmes 
de l'historiographie de la Belgique pen
dant la seconde guerre mondiale» 
Robert de Saint Gidon stelt de kunst
schilder Felix De Boeck voor, C.P. 
Heering-Moerman schrijft over de 
dichteres Ida Gerhardt van wie ze 
ook gedichten uit het Nederlands in 
het Frans heeft vertaald. Verder Leon 
Voet (100 jaar Plantin-Moretus Mu
seum), de Nederlandse relaties van 
J.K. Huysmans door Goedegèbuure, 
Chambre a coucher (Gerrit Achter-
berg-Henry Fagne); de hedendaagse 
muziek in Vlaanderen door Herman 
Sabbe; Jakob Smits' eenzame strijd 
door Fernand Bonneure en Claude 
Monet in Nederland door A.J. Huus-
sen jr. 

Abt 350 fr. per 000-09007100-53 van 
de stichting Ons Erfdeel vzw, 8530 
Rekkem. 

Kunstalbum 
THEO HUMBLET 
BIJ de uitgeverij Lanno (Tielt) ver
schijnt een kunstalbum met werken 

van Theo Humblet Over deze zeer 
produktieve en een van onze beste 
etsers, tevens direkteur van de Stede
lijke Akademie van Leuven, schreef 
de uitgever • 
<- Theo Humblet is al een paar jaren de 
vijftig voorbij De tijd van bezinning en 
voltooiing is nu aangebroken. Het lot 
is geworpen De stormen van het 
leven zijn achter de rug. Het grote 
geluk IS geleefd Het grote verdriet is 
geleden. Versnellingen zijn met meer 
te verachten. De bedding van de 
stroom heeft zijn volle breedte be
reikt De vloed stroomt voortaan lang
zaam en effen naar de zee.» 
Het werk, 112 bladzijden, werd op 
houtvrij papier in offset gedrukt ^^et 
bevat meer dan 60 reprodukties van 
etsen, houtsneden, tekeningen en 
schilderijen waarvan meerderen in 
vierkleurendruk Het boek, gebonden 
in linnen band met bandstempeldruk, 
bevat meerdere foto's van de kunste
naar. 
Prijs 

— uitgave met de volledige reeks 
van 6 etsen (tema «de vrouw»), 
10.000 fr. 

— uitgave met 1 originele ets 2000 
fr. 
— gewone uitgave: 900 fr. 
Te storten op prk • 000-0010099-11 bij 
Lannoo. Kasteelstraat 97, 880 Tielt 
Deze kunstalbum werd samengesteld 
door Marcel Duchateau en Fernand 
Baudin 
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JEF ELBERS EN KRAKKEBAAS 
Twee gloednieuwe Brabantse produk-
ten zijn getekend Jef Eibers en de 
Leuvense rockfiguur Big Bill Krakke-
baas. Het inleidende « Neuvejoer > is 
helemaal in de stijl van het prachtnum-
mer « Leopold 2 », en Jef Eibers heeft 
dit trieste verhaal van zovele oude 
mensen op een menselijke fijne ma
nier verwoord. 

De orkestraties van (Will Tura's) Leo 
Caerts en de produktie van Al van 
Dam zijn van kwaliteit Voor niet-Bra-
banders wordt «rappeleir» misschien 
wat moeilijk en de teksten zijn in het 
Nederlands binnenin afgedrukt. Na 
Liesbeth List, Verminnen, Van Uytsel 
en vele anderen bezingt Eibers in 
«Vreuger» op zijn beurt de trieste 
teloorgang van het vroeger zo plezan
te Brussel. Cinisch geëngageerd ge-
toondicht op de tekst van de « ballade 
van de ratten», waarin hij geen blad 
voor de mond neemt en de keiharde 
waarheden verkondigt die elke Brus
selaar niet luidop durft denken. De 
droom van elke kleine man hoor je in 
«Ik wil 'n hoeis», wat bij velen een 
droom blijft. En ais het ervan komt is 
het ten koste van vrijheid, familieleven 
en zovele moeilijkheden. Goed ver
woord is eveneens de beschrijving 
van « de eerste schooldag •>, het opval
lend aandeel van reklame en zakelijke 
inmenging dat nu ook de jeugd op 
overdonderende manier veroverd 
heeft De ballade van «Irma la boche» 
roept nog maar eens het verjaarde en 
nog Steeds onopgeloste probleem 
van kollaboratie op, hier bezongen in 
de vorm van een tnest liefdesverhaal. 

Voor het eerst in het Nederlands 
wordt Brussel even vergeten om 
even stil te staan bij moeders afkomst 
uit het verre Oekraïne, ook muzikaal 
is de omlijsting prachtig geslaagd. Het 
wellicht in boze opwelling geschreven 
«de kritikeurs» is algemeen bedoeld 
en mist o.i. aan juiste informatie. 

Het bekende liedje van Jan de Baets, 
«de Vagebond», dat we eerder nog 
hoorden in de versie van de groep De 
Uylenstroet weet Jef in een juiste 
sfeer in de groeven te zetten. De 
twee laatste nummers «1984» en 
«Alarm BOB» klinken cinisch en kla
gen respektievelijk de beperking van 
de kleine man, de macht van het geld, 
intimidatie en politiegeweld aan. 
Wrang protest, eerder eveneens be
zongen door Dylan, Simon, Boudewijn 
de Groot en vele anderen jaren terug. 
De tijden zijn dus niet veranderd. Al 
bij al een plaat met sterke teksten in 
melodieus kader. (Omega 143001] 

De Leuvense Big BUI Krakkebaas 
zingt stevig rockend in Leuvens dia-
lekt zijn eerste elpee vol en Parcifal is 
erin geslaagd er een meer dan be
hoorlijke produktie van te maken. 

Krakkebaas zelf schreef de muziek 
en meestal ludieke en gekke teksten 
zoals onder meer «Pirre for Presi
dent» waarmee ook de plaat wordt 
ingezet. Het gebeuk van de elektri
sche gitaren wordt afgewisseld met 
de «voordeur blues» met als onder
werpen de verloren sleutel en stikken 
van de dorst Vakkundig is het piano-
getokkel van Jeanke Blaute en de bas-
begeleiding van Mich Verhelen, 

drums van Stoy Stoffelen. Chuck Ber
ry's « No particular place to go » wordt 
in Leuven «Ene met hesp, ene met 
kaas» in denderende boogie-woogie 
waarna Jean-Marie Aerts het uitfriekt 
op gitaar in het instrumentale - Vosse-
weg ». Ook rhythm en blues komt aan 
bod met «fuif in 't midden van de 
stad », nummertje dat lijkt op zijn eer
ste singelhitje over «aan de statie». 

Na wat lol maken met space-blues 
(wat een term !) is het met « Frakke» 
reggae geblazen. Het afsluitende 
mea-culpa en voornoemde is «live » te 
genieten op zaterdag 29 januari e.k. 
vanaf 19 u. in de door de Beurs
schouwburg gesteunde Workshop 
aan de Navezstraat te Schaarbeek, 
waar eveneens de Britse Steve 
Turcksin Band met Allman Brothers-
muziek en voor het eerst eigen werk 
optreedt (info 02-242.07.77). De plaat 
is eveneens bestelbaar Gulden Vlies
laan 67 te Brugge. 

Sergius 

LENTE IN ROME (KVS) 
van Samuel Taylor 
Regie: Nand Buyl 
met: o.m. Chris Lamme, Rik Andries, 
Walter Moeremans, Mark Bober e.a. 
A Touch of Spring van de hedendaag
se Amerikaanse auteur Samuel Tay
lor, wordt in het Nederlands (verta
ling : Koen de Ruyter) als Lente in 
Rome aangeboden. 
Frivole komedie of zonnige grappen 
rond een ongeluk waaruit een uitgela
ten idille groeit. 
• Hij», Sandy Claiborne (Rik Andries), 
jong Amerikaans zakenman, die naar 
Rome komt om het stoffelijk over
schot van zijn bij een verkeersonge
val omgekomen vader op te halen; 
« zij», Alison (Gilda De Bal), een Britse 
aktrice... die eveneens naar Rome 
komt om er hetzelfde te doen voor 
haar duurbare oveHeden moeder. Uit
eindelijk komen ze er achter dat 
«zijn» pa en haar «ma» al sinds 12 
jaar elk jaar samen, intiem, een maand 
in Rome doorbrachten, hierbij genie
tend van «een zweempje lente». 
Nand Buyl regisseerde het stuk op 
een erg prettige manier, zonder ste-
reotipe analise van het doorsnee Ita
lië, de Zuiderlingen of de Maffiawe
reld. Integendeel Buyl trakteert ons 
op een merkwaardig meesterwerk 
met mensenkennis, zonnige grappen, 
een vleugje emotie. 
Mark Bober, als Napolitaans hoteldi-
rekteur die van alle markten thuis is, is 
gewoon weergaloos. 
Rik Andries en Gilda De Bal enig in 
hun vertolking, Walter Moeremans, 
Jan Reusens, Chris Lomme en Jean-
Pierre Claes prettig, ontspannend en 
verrassend. 

Een vrolijke noot rond de jaarwisse
ling I Herman Van den Abeele 

HET GILGAAAESJ EPOS 
Het Gilgamesj Epos, van Assirische 
oorsprong, wordt algemeen erkend 
als het oudste epos of althans het 
oudst bekend groot dichtwerk in de 
wereld. Het Babilonisch epos moet 
duizenden jaren lang ongeëvenaard 
populair zijn geweest in het Oosten. 
De moderne mens kent het door de 
paar tienduizenden kleitafeltjes die in 
Ninive werden gevonden. Op die klei
tafeltjes komen verscheidene versies 
van het epos voor; het oudste zou 
thans ruim vijfduizend jaar oud zijn. 
Gilgamesj is de teokratische despoot 
van Uruk (thans Warka). Hij wordt 
gevreesd en onoverwinnelijk geacht 
tot hij zijn meester vindt in de natuur
mens Enkidu, met wie hij voortaan als 
vriend zal gaan zwerven, demonisch 
vijandige krachten overwinnen en tot 
een zekere vorm van rust en loutering 
komen. Maar als Gilgamesj de godin 
Isjtar — godin van Uruk en godin van 
de wellust — krenkt door haar zijn lief
de te weigeren, gaat hij tegenspoed 
na tegenspoed tegemoet veriiest zijn 
dierbare vriend Enkidu en leert ten 
slotte berusten in de sterfelijkheid van 
de mens, een sterfelijkheid die door 
de goden de mens is opgelegd. Uitein
delijk zal Gilgamesj ook de enige over
levende zijn van de grote straf die de 
goden hebben voorzien: de zond
vloed. 

Hierna excerperen wij voor de lezer 
enkele verzen uit de (achtste) zang. 

waarin de troosteloze Gilgamesj 
praat met alle objekten die ooit met 
Enkidu in kontakt kwamen : 

Zodra de ochtend begon te 
schemeren, 

sprak Gilgamesj tot zijn vriend: 
« Mijn vriend, spruit van de 

moeder-gazel 
en van een woudezel der steppe, 
grootgebracht door de saters en de 

dieren 

(en een paar vragen 

aan de uitgever) 

der steppen en weiden: 
U mogen bewenen de paden in 't 

cederbos door u betreden, 
zonder te zwijgen bij dag of bij nacht! 
U mogen bewenen de oudsten van 

het ruime omheinde Uruk, 
die bij 't vertrek ons hadden 

gezegend! 
Klagen mogen de beemden, die U als 

een moeder hebben gekoesterd I 
Uitgeverij Manteau heeft zopas een 
vijfde druk op de markt gebracht van 
een omzetting in het Nederiands van 
het epos door de onlangs overieden 
Assirioloog dr. F.M. Th. De Liagre Böhl 
(Wenen 1882 - Nijmegen 1976). 
De uitgave is zeer verzorgd en volle
dig : ze bevat uitgebreide kommenta-

ren en aantekeningen die van bijzon
dere historische waarde zijn. Zo'n uit
gave beschouwen wij persoonlijk als 
een zeer positieve zaak. Maar bij 
deze vijfde druk blijven wij toch met 
enkele vragen achter: 
— Waarom drukt Manteau op 
biz. 187-188 toelichtingen af bij 24 
afbeeldingen als in het boek geen 
enkele afbeelding opgenomen is ? 
— Staat de kleitafel op de achterflap 
soms niet op haar kop! 
— In de eveneens bij Manteau uitge
geven bloemlezing Wereld in Teksten 
(door Paul de Wispelaere, Hugo Raes 
en Paul van Aken), deel 5, bIz. 11 vin
den wij woordelijk dezelfde inleidende 
teksten bij fragmenten van hetGilga-
mesj-epos als wij die lezen bij de 
boven aangehaalde omzetting en toe
lichting van De Liagre Böhl. Dit alles 
gebeurt zonder enige verwijzing naar 
de bron. Over roofbouw gesproken I 
Wie heeft wie hier bedrogen ? Als De 
Liagre Böhl, Van Aken-De Wispelae-
re-Raes niet heeft gecopieerd, dan is 
het omgekeerde gebeurd en dan heb
ben wij op nogal ongelukkige wijze 
kennis moeten maken met de bloemle
zers van Wereld in teksten 

Frans Jos Verdoodt 

Het Gilgamesj Epos. vertaald en toegelicht 
door dr FM Th De Liagre Bohl, Manteau 
Brussel « Den Haag. 1976. vijfde druk. 192 bIz 
Hugo Raes en Paul de Wispelaere, Wereld in 
teksten, Deel 5, Manteau Brussel-Den Haag. 
1976. 356 bIz 

«De vergoddelijking van de mens maakt hem niet menselijker, 
maar eerder onmenselijker», Jürgen Moltmann. 
Het voordeel van de hedendaagse godsdienstbeleving die losgeko
men is van het kerkelijk instituut en bevrijd is van de dwingende dog
matiek, is dat je nu veel vrijer naar een boek over godsdienst of teolo-
gie kunt grijpen om je geestelijke horizont te verruimen. De teologie 
zelf heeft zich losgemaakt van de enge begrenzingen van het strikt 
moreelteologische en het kerkelijk-juridische denken, ze is gaan 
inspelen op de bevindingen van moderne menswetenschappen als 
psichologie, sociologie en antropologie. Daardoor wordt de teologie 
opnieuw boeiend voor de naar bevrijding zoekende geest Meer nog, 
je krijgt het gevoel dat «God» opnieuw iets belangrijks te vertellen 
heeft aan de mensen, je begint te beseffen dat de betrekkingen tus
sen de mensen onderiing en tussen de mens en de wereld iets te 
maken hebben met de relatie tussen God en de mensen. Dat is nu 
juist het onderwerp van Jürgen Moltmanns geschrift De mens. 
Waarom heb ik nu als literair kritikus zoveel belangstelling voor dat 
boek van Moltmann ? Wat heeft literatuur met teologie te maken ? In 
de tijd van Frangois Mauriac en Graham Greene was dat verband 
nogal duidelijk: de katolieke romanschrijver of dichter schreef juist 
over de katolieke problematiek van zonde en geluk, over de Godstwij-
fel van de in ellende ondergedompelde mens, over de zoekgeraakte 
relatie tot God, over de tragiek van de wanhoop en de genade van 
de hoop. Het ging meestal over een pessimistisch mensbeeld ; alleen 
de gevallen mens kreeg een uitzicht op de hoop. Welnu, de relaties 
tussen literatuur en teologie zie ik nu in een heel ander vlak liggen. Ik 
tracht mij bij teologen die op de mens gericht zijn, te informeren over 
het beeld dat zij scheppen van de hedendaagse maatschappij en van 
de konkrete menselijke problematiek. Hun invalshoek boeit mij, ook al 
deel ik niet altijd hun besluiten. Het is een zoekende teologie en in dat 
zoeken voel ik een verwantschap met m'n eigen zoeken, dat de voor
naamste beweegreden is van m'n lezen. 

Stilstaan bij de mens 
Wat de wijze van denken en schrijven betreft is er natuuriijk een 
hemelsbreed verschil tussen de literatuur en de teologie : de dichter 
brengt zijn ervaringen in beeld, de teoloog volgt een rationele gedach-
tengang, al blijft er een verwantschap tussen het voorwerp van bei
der bekommernissen. Dichter en teoloog richten hun denken op het 
« raadsel», op het onbekende. Wat leren me nu enkele ervaringen uit 
de hedendaagse Vlaamse literatuur over de toestand van de mens 
en wat zegt iemand als Moltmann daarover ? 
Een eerste vaststelling is dat er je vanuit de Vlaamse romanliteratuur 
een veelheid en verscheidenheid van ervaringen en levenshoudingen 
toestromen, die kenmerkend zijn voor de moderne pluralistische 
maatschappij waarin we leven. De schrijvers komen naar voren als 
individuen en reageren dikwijls ook als individu tegen de samenle
ving : het individuele is een vorm van verzet een protest dat wortelt 
in de drang naar bevestiging van het «ik ». Jef Geeraerts is daarvan 
een treffend voorbeeld. Bij een Fernand Auwera krijg je een andere 
ervaring: zijn verzet dat misschien heviger is en inneriijker dan bij 
Geeraerts, vindt zijn oorsprong in een schnjnend gevoel van deernis 
met de moderne stadsmens, die meestal een marginale figuur is. Ook 
bij Auwera staat het«ik » voorop, maar het is een «ik » in verval, geen 
« vergoddelijkte mens ». Een teoloog zal de figuren van Auwera reke
nen tot de massa van «armen, gevangenen, hongerigen en schul
digen ». Hun geestelijke of heilstoestand is, volgens Moltmann, hoop
vol : « Zij die uit de wereldrijken zijn verstoten, worden in zijn gemeen
schap (van Jezus) de dragers van het menselijk rijk van de mensen
zoon.» Auwera schenkt zijn personages dat vergezicht niet, hij 
«transcendeert» hun toestand niet, maar hij beschrijft met een des te 
grotere kracht hun ellende. Een alternatief schept hij niet 
Zo'n alternatief of « andere » wereld is er bijvoort>eeld wel bij Lampo, 
maar het leeft slechts in de dichterlijk-subjektieve voorstelling van de 
werkelijkheid. Het gaat om een utopisch veriangen, er zit in Lampo's 
wereldbeeld een ontegenzeggelijk transcendent element Daarin zie 
ik zijn dichterschap. Het «andere», de onbekende wereld, het leven 
aan de overkant heeft bij Lampo, in tegenstelling tot de teologische 
visie, geen werkelijkheidsgehalte: het blijft een veriangen dat vervuld 
is met heimwee, onmacht en veel verborgen verdriet Ergens roepen 
de personages het beeld op van uit de hemel gevallen engelen. Ech
ter, vergeleken met Auwera en Geeraerts, slaagt Hubert Lampo er 
nog in zijn mensen in een gemeenschap te plaatsen: zijn wereld is 
opgebouwd uit ik-jij-relaties. Alleen de relatie tot wat Moltmann 
« God » noemt is er niet. Moltmann hecht zeer veel belang aan de ik-
jij-relaties, hij steunt daarbij op de visie van Martin Buber en ziet daar
in een grondhouding voor het vestigen van een betere wereld en met
een ook een mogelijkheid tot herstel van de geestelijke band tussen 
God en de mensen. Ook hier zie je weer hoe een schrijver als Lampo 
halfweg blijft steken. De teoloog gaat veel verder. Wil dat niet zeggen 
dat de schrijver volledig mens is, dat hij zich helemaal vereenzelvigt 
met de « condition humaine » van de hedendaagse mens en dat hij 
daardoor, veel meer nog dan de moderne teoloog, laat zien hoe deer
niswekkend het bestaan is in de vertechniseerde wereld en dat het 
juist daarom is dat de mens op eigen kracht niet bij machte blijkt de 
situatie om te keren en tot « God » te gaan ? 
Een gegeven, waarop ik nog even wil wijzen, is dat geen enkele 
Vlaamse schrijver van na 1970, in zijn romans gestalte geeft aan een 
ideale maatschappij. Walschap durfde dat nog met zijn Houtekiet 
misschien omdat hij door het kristelijke besef van de heilsgedachte 
waarin hij opgegroeid was, en verrijkt met de sociaal-humanistische 
levensvisie van het utopische socialisme, geestelijk nog in staat was 
een aards paradijs te scheppen. Walschap kon de mens nog « ver
goddelijken ». Moltmann verwerpt alle vormen van aards humanisme 
als enige oplossing voor de naar geluk zoekende mens, hij veraf-
schuvift alle rechtse ideologieën en tracht het leven op te bouwen 
door aan de mens terug de mogelijkheid te schenken te dialogeren 
met de anderen en de wereld:«In de ik-jij-relatie ligt de oorsprong en 
daarom ook het heil van de mens» ; «Ik word via de ander». De 
mens is dan geen voorwerp meer van • macht agressie, hebzucht of 
lust» en nog minder een ding. Moltmann noemt die levenshouding 
een «personalistisch humanisme». Ik moet zeggen dat Auwera en 
Lampo daar zeer dicht bij liggen en daarom de meest humanistische 
van onze schrijvers kunnen genoemd worden. Hun taal is humanis
tisch omdat ze zich niet opdringt En hier wordt een nieuw raakvlak ( 
voelbaar van de teologie van de dialoog met de literatuur: voor de 
schrijver speelt de taal wezenlijk een vermenselijkend rol. Dat is ze 
ook voor de teoloog: «Taal is allereerst de scheppende kracht om 
een persoon te worden en de «verzoenende verbinding tussen mij 
en jou ». Schrijven is, via het beeldend vermogen van de taal, kansen 
scheppen van een dialoog van de lezer met de wereld. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Jürgen MOLTMANN, De mens. Christelijke antropologie in de konflik-
ten van deze tijd. Bilthoven, Ambo boeken, 1975, 153 bIz, 165 fr. 
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Tl^-PROGR/^MMI^S 

6 JANUARI 

BRT 

1800 De Wombles 
1805 Rondomons 

Jeugdprogramma 
1835 Een blik op de toekomst 

VS-dokumentaire 
1855 Reksio 

Het blaffertje 
1905 Veilig verkeer 
1910 Premiere 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 

Film over een staking van 
de Poolse arbeiders in janu-
an 1971 

2205 Standpunten 
2230 Premiere 
2300 Nieuvi/s 

NED. 1 

1500 Van hart tot hart 
1600 Schooltelevisie 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 De kinderkrant 
19 30 Het kleine huis op de praine 
2020 Windkracht 16 
2045 Nader bekeken 
21 20 Tenslotte 
21 30 Nieuws 
21 50 Anna Karenina 

VS-speelfilm naar Tolstoi 
2325 Nieuws 

NED. 2 

18 45 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking 
1930 Cijfers en letters 

Spelprogramma 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers 
21 15 Alias Smith and Jones 
2205 Brandpunt 
2245 Levensloop 
2310 Nieuws 

RTB 

1730 Schooltelevisie 
18 00 Het beertje en de vos 
1805 1, 2, 3 j'ai vu 
1830 Savoir-vivre 
1900 Tekenfilms 
1915 Antenne-soir 
1930 Nieuws 
1950 Leefmilieu 

Enquête 
2010 L'Heritier 

Franse speelfilm (1972) 
21 55 Tips voor veiligheid 
2200 Nieuws 
2215 Le Carrousel aux images 
2300 Nieuws 

V JANUARI 

BRT 

1800 Mumfie 
1815 Henn Evenepoel 

Dokumentaire 
1835 De Flintstones 
1900 Wat IS «Ommekaar»"? 

Programma over Welzijn 
1910 Dag aan dag 
1945 Nieuws 
2015 Schotland 

Dokumentaire 
2040 Creezy 

Franse speelfilm (1974) 
2210 KTRC over Afnka 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 't Spant erom 
1955 Kommissaris Maigret 
21 35 Nieuws 
21 50 Gesprek met de Minister-

President 
22 00 Wolf Biermann 

Dokumentaire 

2315 Ambon door de eeuwen 
Dokumentaire 

2340 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 Calimero 
1918 Run, Joe, run' 
1942 Dieren in de nacht Natuur

film 
2000 Nieuws 
2025 Op losse groeven 
21 25 De Jordaches 
2215 Aktua TV 
2305 O Moeder, wat is het heet 
2335 Nieuws 

RTB 

1730 Schooltelevisie 
18 00 Broer en zus 
1805 1 ,2 ,3 J'ai vu 
18 30 Sept sur sept 
1900 Tekenfilms 
1915 Antenne-soir 
1930 Nieuws 
1950 Un Juge, un Flic 

Nieuwe politieserie 
2045 A suivre 

Informatieprogramma 
2200 Nieuws 
2215 La soif du mal 

VS-pohtiefilm (1958) 
2350 Nieuws 

BRT 

1400 Doe mee 
1440 Willy Wonka in Wonder

land 
VS-sprookjesfilm (1971) 

18 00 De Wombles 
1805 De kleine journalisten 

Bntse jeugdfilm 
1855 Morgen wordt het beter 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 

Delia Bosiers, Yvette Lau-
waer t Lia Timmermans en 
Johan Anthierens 

21 10 Piste 
21 55 De Jordaches 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1500 Schaatsen 
1530 Nieuws 
1542 Kijkdoos 

Kinderprogramma 
1605 Lappenkat 
1620 Het raadsel van het Silver-

crona-kasteel 
1650 Professor vreemdeling 

Jeugdfilm 
1725 Schaatsen 
1815 Teleac 
1840 Lied van de week 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Disko Cirkus 
1945 De man van zes miljoen 
2035 Andre van Duins 

lachkarrousel 
21 35 Nieuws 
21 50 Tros Sport 
2210 Baretta 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1845 TVnnformatie voor Marok
kanen 

18 55 Nieuws 
1905 Bo lkede Beer 
1915 Tweekampkwis 
2000 Nieuws 
2025 Cartouche 

Franse film van Philippe de 
Broca 

2210 Hier en nu 
22 50 Hier en nu - studio sport 
2315 Muzikale meditatie 
2330 Nieuws 

RTB 

945 De rechtsmacht van het 
kortgeding 

1300 Folklore in de streek van 
Charleroi 

14 00 De kabeltv " 
1445 TV Femmes 
1515 De inrichting van de woning 
1545 Troisieme etage 

Waals toneel 
1730 Interscholenkwis 
1840 De overwinning op de zee 
1845 Het teaterleven in Brussel 

en Wallonië 
1915 Antenne-soir 
1929 Weerbericht 
1930 Nieuws 
1950 Le jardin extraordinaire 
20 20 Le Silencieux 

Franse-Italiaanse spionage-
film (1973) 

2215 Nieuws 
2230 De memoire d'homme 

9 JANUARI 

BRT 

9 00 Doe mee 
9 30 Open School 

10 00 Verover de aarde 
1050 Muzikaal intermezzo 
11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1430 Open School 
1500 Projekt Z 
1515 Veldrijden in Overijse 

Rechtstreekse reportage 
1615 Sesamstraat 
1640 Retroskoop 

Nieuw kwisprogramma 
over de muzikale langspeel
film 

1735 Sportuitslagen 
17 38 Suske en Wiske 
18 30 De Wombles 
1835 Van Pool tot Evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 De val van de adelaars 
21 25 Ten huize van Vina Bovy 
2215 Koncert van de V N in New 

York 
2305 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharistievienng 
1400 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat 
1627 Ned kamp schaatsen 
1655 Voetbal- en toto-uitslagen 
17 00 Liturgische werkwinkel 
1730 Bericht van de wilde gan

zen 
1732 NK Schaatsen 
1815 Teleac 
1855 De Bereboot 
1900 Nieuws 

19 05 'Per kano door de Himalaya 
1950 Geestelijke muziek 
20 25 Op de rand van de afgrond 

VS-film (1950) 
2200 Ander nieuws 
2230 Het Humanistisch Verbond 

NED. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
1835 Westway 
1900 Van gewest tot gewest 
1915 Studio sport 
2030 58 miljoen Nederlanders en 

hun strijdmacht 
Dokumentaire 

21 10 Mozart door Ana-Mana 
Vera 

21 35 Nieuws 
21 40 Eutanasie 

Reportage 
22 40 De toneelgroep Baal 
2305 Nieuws 

RTB 

9 45 Onderhoud van grasperken 
en tuinen 

10 00 Middenstandsprogramma 
1030 Programma voor gehoor

gestoorden 
11 00 Euchanstieviering 
12 00 Faire le point 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 

Christus van Franz Liszt 
1350 Arts-HetxJo 
1425 Calimero 
14 30 Vivre libre 

De witte rhinoceros 
15 20 Visa pour le monde 
1710 Sportuitslagen 
1715 Opera en operette 

1755 UNICEF 
1910 Programma voor de klein

tjes 
1915 Antenne-soir 
1930 Nieuws 
1945 Suggestions 
19 50 Le week-end sportif 
20 20 Voulez-vous jouer ' 
2200 Nieuws 
22 15 Du sel sur la queue 
2315 Nieuws 

10 JANUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
18 00 De Wombles 
1805 Klein, klem kleutertje 
18 20 Rogier Van Ter Doest 
1845 Open School 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Mikro-Makro 
2050 Van oude mensen, de din

gen die voorbijgaan 

21 40 Wikken en wegen 
2215 Nieuws 
22 35 Open School 

NED. 1 

1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Mini-voetbal show 
2000 Vluchtroute 

Dokumentaire 
20 27 De tijd stond even stil 

Dokumentaire 
21 35 Nieuws 
21 50 Opera-televisie-concours 
2300 Nijmegem 1944 

Dokumentaire 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Suri
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1905 Addams Family 
1930 Dat ik dit nog mag meema

ken 
2000 Nieuws 
20 25 De Onedin lijn 
21 15 Koning Klant 
21 40 leder zijn deel 
2210 Achter het nieuws 
2300 Socutera 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Programma voor de klein

tjes 
1710 1,2, 3 
1815 Seniorama 
18 45 Reflets du liberalisme 
1915 Lundi-sports 
1930 Nieuws 
1950 Liberte a Breme 

Vrijheid in Bremen TV-spel 
van Fassbinder 

21 10 De Vlaamse en 
Waalse bewegingen 
Een gesprek daarover 

2210 Nieuws 
22 25 Tekenaar Sine 
2315 Nieuws 

11 JANUARI 

BRT 
1400 Schooltelevisie 
1800 De Wombles 
1805 Wickie, de Viking 
1830 Open School 
1900 Muzieksien 
1945 Nieuws 
2015 Delia Bosiers 
2045 Kijk mensen, mode is meer 
21 35 Scenes uit het huwelijk 

TV-film van Ingmar Berg
man Eerste deel 

2225 Het Vrije Woord 
2255 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 Plem Plem Brothers 

Tekenfilm 

1920 De Arbeidersbeweging 
(1850 tot 1920) Dokumentai
re 

2000 2 voor 12 
2040 Show 
21 35 Nieuws 

21 50 De Kommissans 
2250 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
19 05 De nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Russisch Staatscirkus 
21 25 De Gebroeders Hammond 
2215 Televizier Magazine 
2300 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1730 Schooltelevisie 
1800 Programma voor de klein

tjes 
18 05 1 2, 3 Cinema 
1830 TV Femmes 
1900 John l'lntrepide 

Nieuw Engels feuilleton 
1915 Antenne-soir 
1930 Nieuws 
19 50 Les contes du mardi 
2020 Recht op wonen 

Karate-onderwijs in België 
21 15 Beauty, Bonny, Daisy, Vio

let Grace and Jeoffrey Mor
ton 
Goede buitenlandse pro
gramma's 

12 JANUARI 

BRT 
1530 Open school 
1630 Tip-Top 
1815 The Wombles De sneeuw-

wombles 
18 20 Het ParijS van Robert Dois-

neau 
1840 Blokje per blokje 
1850 Space 1999 SF-reeks 
1945 Nieuws 
2020 Rhoda 
2045 Het ouderlijk huis TV-spel 
21 40 Jean Monnet en Europa 
2230 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1450 De holle bolle boom 
1535 Een bezoek aan het geldei-

land Dokumentaire 
1605 Supersonic 
16 30 Gitaar spelenderwijs 
1700 Popeye 
17 06 Laurel en Hardy 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Een wilde roos 
20 55 Meepraten i Mee beslis

sen I 
21 35 Nieuws 
21 50 Panoramiek 
22 30 Studio sport 
2255 Sprekershoek 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1905 Jossy wordt een indiaan 

Jeugdfilm 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Een avond lang met Mary 

Hartman 
2240 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1643 Feu vert 
1825 Histoire de lire 
1855 Programma voor de klein

tjes 
1900 John L'lntrepide 
1915 Antenne-soir 
1930 Nieuws 
1950 Chapeau melon et bottes 

de cuir 
20 45 Wij en het kind 
21 40 De vredeseilanden 
2200 Nieuws 
2215 La pensee et les hommes 
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TRIESTE NIEUWJAARSBRIEF Vrijdag brachten wij in het olympisch huis een laatste groet aan 
Ivo Van Damme, die om het leven kwam bij een auto-ongeval. 
Hij was een groot atleet 
Hij stond op de drempel van een stralende toekomst. 
Voor hem is alles voorbij. Voor zijn ouders, voor zijn verloofde 
begint een vreselijke tijd. Hopelijk schenkt de herinnering aan hun 
sterke Ivo hun de nodige kracht om deze ontzettende slag te 
boven te komen. 
Op het bidprentje lezen wij : - Moge het offer van je jong leven ten 
goede komen aan hen die het nodig hebben ». 
Wij hebben daaraan gedacht toen wij in het olympisch huis de 
onderscheidingen en trofeeën zagen die Ivo in zijn korte leven ver
zameld heeft Toen wij lazen over zijn grote prestaties. Toen wij de 
verslagenheid zagen van de supporters, de vedetten, de joernalis-
ten, de officielen, de dirigenten, van allen die zo talrijk waren opge
komen voor die triestige laatste groet 
En wij hebben daarbij gedacht dat al die jonge mensen, die met de 
sport wat geld, faam, aanzien willen vergaren, misschien wel iets 
zouden kunnen hebben aan het offer van Ivo. Jagen wij, de sport-
konsumenten en -dirigenten, de supporters en reporters, al die jon
gens en meisjes niet al te onstuimig op naar alle mogelijke top
punten van prestaties, rekords, populariteit en roem. 
Doen wij ze niet al te veel rennen van Helsinki naar Madrid, en van 
trainingskamp naar receptie? 
Een ongeluk kan gebeuren als men aan zijn deur op de tram stapt 
om naar zijn werk te gaan. Maar gebeuren er niet té veel ongeluk
ken met sportmensen, die in snelle wagens van hier naar daar 
razen om «de verwachtingen die supporters, reporters, konsumen-
ten en dirigenten in hen stellen» te kunnen inlossen' 
Zouden wij, die aan de Heizel waren, Mollet en Roelants, en ik, ons 
niet een beetje kunnen inspannen om dé sport wat menselijker te 
maken, om wat minder hoge eisen te stellen ? Wij schreven het al 
meer: sportvedette spelen houdt risiko's in, o.m. omwille van de 
onophoudelijke razend-snelle verplaatsingen. Ivo Van Damme is er 
— het zoveelste — tragische voorbeeld van. 
Wij hopen dat zijn offer ons dit zal leren : dat wij de sport wat meer 
moeten gaan kmppen naar de maat van de mens, ook van de vedet
te, die geen opgejaagd wild hoeft te zijn langs Europa's wegen. 
Dit is dan meteen onze nieuwjaarsbrief. Maar het is er een trieste. 

Ivo Van Damme, sportman van het jaar... posthuum. 

P R O C E S 

Na een jaar of drie schijnt de recht
bank zinnens te zijn eens uitspraak te 
gaan vellen in een grote zaak waarin 
tegenover elkaar staan Juliano di Cro-
ce, sjotter, een Joseph Creppe, arbi
ter Laatstgenoemde had tijdens een 
partijtje potstamperij «lichtveerdig » 
een penalty gefloten — hij dacht blijk
baar dat hij al in de hoge sportregio-
nen verkeerde — en na de match had 
hij daarvoor van iemand een moeffel 
in zijn haar gekregen Eerst beweerde 
hij met te weten van wie, maar later 
herinnerde hij zich dat het di Croce 
was geweest Deze zei dat het een 
valse beschuldiging was, en hij maak
te de zaak aanhangig Hij kreeg van 
de rechtbank inderdaad een schade
vergoeding toegewezen, terwijl hij an
derzijds door de voetbalfederatie 
voor drie jaar geschorst werd Nu 
was de arbiter weer niet meer ak
koord HIJ ging in beroep, hoewel hij 
zich nu met meer hennnerde wie hem 
rond de oren sloeg De rechter moet 
nu maar gaan uitmaken hoe de vork 

VAN DAG... 
Maandag : Eens een keertje verheu
gend nieuws de zwemster Dawn Era
ser kreeg via de post de gouden olym
pische medailles terug die haar tien 
jaar geleden ontstolen waren 
Dindsdag : En het goede nieuws kan 
met op Guy Dru t de atleet die 
geschorst werd omdat hij zei zich te 
laten betalen, werd uitgeroepen tot 
Franse sportman van het jaar 
Woensdag : Ivo Van Damme is met 
meer Tweeentwintig jaar is jong om 
te sterven i 

Donderdag : er is een zwaar pak van 
ons hart gevallen Robert Blanchaer 
heeft beloofd te zullen deelnemen aan 
de Belgische kampioenschappen ski 
in Val d'Isère. 
Vrijdag : Nu is het jaar ui t en wij 
zagen op het teeveetje nog geen over
zicht van de voornaamste sportge
beurtenissen van het voorbije jaar Of 
hebben wij dit kultureel hoogstaande 
programma g e m i s t ' 
Zaterdag : Vindt U het goed dat wij 
even uitrusten van de gisteren beoe
fende sportoefemngen ' Misschien is 
u ook wel aan wat rust toe ' 
Zondag : De sport eist alweer de aan
dacht op Wij berekenden dat men 
vandaag, zondag, op de verschillende 
TV-zenders zo'n kleine 70 uren sport-
spektakels mét publiciteit kan volgen 
Au boulot zouden de Brusselaars zeg
gen 

TOT DAG... 

precies aan de steel zat Waar die 
mensen allemaal hun tijd moeten aan 
verbeuzelen 

HET B L I N D E LOT 

En dan is er ook nog de voetbalbeker 
van België De deur tot een grote 
Europese kompetitie voor wie er met 
in slaagt landskampioen te worden Er 
blijven op dit ogenblik nog maar acht 
ploegen in de run Zes uit de eerste 
afdeling Waregem, Winterslag, SV 
Brugge, Beveren en natuurlijk Ander-
lecht en Klub Brugge En twee uit 
tweede afdeling Waterschei en Ton
geren BIJ lottrekking werden de 
kwartfinales samengesteld, en dit 
werd overgelaten aan een ex-vedette, 
die een gelukkiger hand blijken te 
bezitten dan de vroeger nogal eens 
ingezette zangeresjes (die al eens 
voortijdig een match uit de bus haal
den die eigenlijk bedoeld was als fina
le) Een gelukkige hand had ook Houf, 
want hij liet vier minder gewenste 
«finalisten» tegen elkaar knoeien 
(Waterschei, Waregem, SV Brugge 
en Beveren), en de twee «grrroten», 
Anderlecht en Klub Brugge, was het 
lot zo gunstig dat zij het thuis kun
nen opnemen tegen Tongeren en Win
terslag Voor de halve finales kan 
men al thuiswedstrijden verwachten 
van Anderlecht en Klub Brugge, en 
de finale zal wellicht gespeeld worden 
door de landskampioen en de beker
winnaar Tenzij een of ander zange-
resje 

O N G E V A L -

In de Westerschelde verdronk verle
den week een sportvisser, die er 
samen met een vriend met een bootje 
was op uitgetrokken Rond 19 uur 
moet het bootje gekanteld zijn Eén 
van de hengelaars zwom naar de 
oever, de andere gaf er blijkbaar de 
voorkeur aan zich aan het bootje vast 
te klampen om op hulp te wachten 
Toen die hulp kwam opdagen, bleek 
de man verdwenen Zijn lichaam 
spoelde 's anderendaags aan Van 
roekeloosheid schijnt helemaal geen 
sprake te zijn, al droegen de mannen 
geen zwemvesten Er stond wel een 
sterke branding, en de Zeeuwse rijks
politie noemde het kort en goed gek
kenwerk in dergelijk weer met zo'n 
bootje de stroom op te gaan Wij hoor
den in het verleden die politie al her
haaldelijk waarschuwen dat het ge
vaarlijk kan zijn de stroom op te gaan, 
als men hem met voldoende kent Het 
is in de sport — zelfs in deze echte 
amateursport — nog al te dikwijls zo 
dat ongelukken gebeuren door over
dreven zelfvertrouwen of gebrek aan 
degelijk inzicht in de gevaren 

LAATSTE C E N T E N W E N S E N B E W I J Z E N 

Als men zo de laatste tijd in de kran
ten een beetje de verslagen van de 
«laatste gemeenteraadszittingen » 
heeft gevolgd — boeiende lektuur 
ovengens —, dan moet men zich als 
gejachte sportliefhebber verheugen 
in de mildheid van vele vroeder ge
meentevaderen jegens de spwrt aller
hande Na de royale diners die veel 
gemeenten hun personeel en recht
hebbenden aanboden, nadat op iede
re straathoek een stuk sportinfrastruk-
tuur was bijgezet, en nadat de nodige 
kilometers betonweg het veld werden 
ingestampt bleef er in veel gevallen 
nog een deel geld over waarmee men 
werkelijk mets wist aan te vangen En 
daar hebben heel wat sportvereni
gingen dankbaar kunnen van profite
ren Lazen wij niet een gemeente die 
400000 frank toekende aan duiven-
maatschappijen om nieuwe «konsta-
teurs» te kopen f Schol, geachte dui-
venliefhebbers, en proficiat De fuzies 
zijn toch voor iets goed 

«Les Sports» heeft de originele en 
denderende inval gehad aan enkele 
echtgenoten van super-koereurs (zo
als Bracke) te vragen wat zoal hun 
wensen zijn voor het nieuwe jaar 
Vooraleer verder te gaan enige toe
lichting bij deze eindejaarsavond-zin. 
het IS wel begrepen dat van iedere 
koereur slechts één echtgenote het 
woord voerde Het woordje « enkele » 
IS eigenlijk een beetje «misplaatst» 
Dit voor de grammatica-kijkers 
De wensen van Claudine Merckx lij
ken ons de meest algemeen-humani
taire, en omdat er lezers zijn die cita
ten van grote waarde plegen uit te 
knippen en te bewaren, zullen wij zo 
vrij zijn die wensen van Claudine af te 
drukken Zij wenst dat Eddy gezond 
zou blijven en de ronde van Franknjk 
winnen Daar zit nu het verschil tus
sen Claudine en een gewone vrouw 
zoals de onze de onze heeft ons nog 
nooit toegewenst de ronde van Frank
rijk te winnen. 

De innchters van de ronde van Frank
rijk gaan een kanjer van een proces 
inspannen tegen Cynel Guimard (ex-
koereur) en Claude Magni (koereur), 
omdat ZIJ onheuse verklanngen heb
ben afgelegd in verband met de 
dopingkontroles tijdens de grote ron
de Guimard zei eraan te twijfelen of 
alles wel regelmatig gebeurt met die 
kontroles, en Magni verklaarde kort 
en goed dat de grote koeruers ge
spaard worden, en dat men maar 'n 
paar kleine knechten « betrapt», kwes
tie van de indruk te wekken dat het 
allemaal seneus gaat Zoiets 

mag natuurlijk met gezegd worden 
over de ronde en de grrrote vedetten. 
W I J geloven met dat ze de bewijzen 
zullen kunnen leveren — al moet Gui
mard als hij dat wil wel van een en 
ander kunnen meeklappen —, en dat 
ze dus zullen veroordeeld worden, 
maar wij geloven, eerlijk gezegd, wél 
dat er veel waarheid schuilt in wat ze 
vertellen 

ONBEKEND TERREIN 

Zoveel weten wij al over de moge
lijkheden van leven buiten de aar
de dat wij mogen aanvaarden dat 
er buiten de zon nog sterren zijn 
die planeten hebben, dat er plane
ten zijn waarop omstandigheden 
heersen waarin leven, zoals dat op 
aarde voorkomt mogelijk zou zijn. 
De moderne wetenschap leerde 
ons dat op aarde het leven spon
taan kon ontstaan uit koolstofver
bindingen, en dat het zich nadien 
ontwikkelde in duizenden vormen 
waarvan de mens er één is. Op 
grond van de vraag «waarom zou 
elders niet gebeuren wat op aarde 
gebeurt?», zou men geneigd kun
nen zijn maar ineens te aan
vaarden dat er op vele planeten 
leven, zelfs intelligent leven voor
komt Dat in één woord leven een 
universeel verschijnsel is. De we
tenschap waarschuwt ons echter 
voor dergelijke voorbarige beslui
ten. 

Er is namelijk een vaststaand feit 
dat al heel wat fantasie kan oprui
men : er komen in de kosmos geen 
andere elementen voor dan op aar
de (werd al gezegd in verband met 
de spektraalanalyse). Dat houdt in 
dat men heeft kunnen vaststellen 
dat de kans op leven, ontstaan uit 
andere elementen dan koolstof, 
praktisch nul is. Nu heeft men het 
in de literatuur vaak over vormen 
van leven op basis van silicium. 
Welnu, de scheikundige heeft aan
getoond dat silicium — zeg maar 
— geen verbindingen kan vormen 
waaruit leven zou kunnen ontstaan. 
De al te fantastische verhalen over 
al te sterk afwijkende vormen van 
leven (little green men en zo) mag 
men voorlopig wel ter zijde leggen. 
Een andere zaak is deze : < leven > 
zou zijn oorsprong gevonden heb
ben in toevallige verbindingen van 
atomen. Mutaties, erfelijke kenmer
ken, intelligentie hebben ergens te 
maken met toevallige verbindin
gen van genen. Hoe groot is die 
toevalligheid? Met andere woor
den : hoe dikwijls komt precies die 
verbinding tot stand die aan de 
basis ligt van leven en/of Intelli
gentie ? 

Dat getal is tamelijk belangrijk, 
want wij hebben op aarde een 
gebied waar alles aanwezig was — 
zelfs in een vergevorderd stadium 
— om de natuurlijke evolutie de 
(voorlopige) top, de mens, te laten 
bereiken. Australië namelijk. Wel
nu, in Australië is uit al de aanwezi

ge diersoorten niets geëvolueerd 
dat men een intelligent wezen zou 
kunnen noemen. Het blijkt dus dat 
leven en evolutie tot hogere soor
ten niet noodzakelijk gebeuren, 
daar waar aan de voorwaarden vol
daan is. Bijgevolg, hoe groot is de 
kans dat het wél gebeurt ? 
De Engelse geleerde Sandon 
schat de kans dat het stadium van 
het menselijke intellekt bereikt 
wordt 1 op 1.000.000.000.000.000.-
000.000.000.000.000. En zoveel pla
neten die voor leven in aanmerking 
komen zijn er niet in het ons nu 
bekende heelal. Koren op de mo
len van degenen die zeggen: de 
aarde kan toevallig de enige pla
neet zijn waarop het toeval uitein
delijk de mens voortbracht ook al 
zijn er dan nog zoveel planeten 
waarop het even toevallig ook zou 
gekund hebben, 
hebben. 

Volgens de Green-Banks-Vergelij-
king zou de ontwikkeling van leven 
tot intelligent leven frekwent zijn, 
en zouden er in ieder melkwegstel
sel van 10 tot 10 miljoen (orde van 
grootte) beschaving voorkomen. 
Wat leert ons dit alles? Wellicht 
dit: dat ieder kategoriek antwoord 
over het al dan niet voorkomen 
van leven buiten de aarde te ver
werpen is. Men weet het niet Men 
weet hoogstens dat het zou kun
nen. En dus ging men op zoek. 

infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 

1820 Strombeek-Bever 
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Jef Eibers :« België is een naamlo
ze vennootschap De flamingan-
te 1 zitten in het komitee voor vei-
Iqheid en hygiene We kunnen 
veel palaberen, maar we hebben 
uiteindelijk mets te zeggen » 

Kleine mannekens moeten het doen 
Ik ben ontgoocheld in onze 
Vlaamse voormannen Hoewel ik 
mij nooit veel illuzies heb ge
maakt over de Vlaamse stnjd 
We kennen weinig voorvechters 
met vooruitstrevende ideeën 

Wat heeft het Vlaamse volk aan 
een elite die met veel chi-chi en in 
smoking rondloopt op Vlaamse 
bals'' Er wordt weirug gedaan 
voor de sociale minderheden rn 
onze streek Ik ben een geboren 

en getogen Vlaamse Brusselaar 
welnu, de gettovorming van een 
zekere elite stuit mij tegen de 
borst In Brussel zou het Vlaams 
kapitaal beter sociale woonwij
ken uit de grond moeten stam
pen Kijk maar hoe de frankofo-
nen in de randgemeenten de ver-
fransing krachtig doorzetten De 
Vlaamse kwestie is niet opgelost 
omdat een aantal rijkelui het goed 
hebben en in een villa in Edegem 
wonen 

^ ^ ^ * ? ï ^ ^ / - ' ^ " - ' ^ 
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Van bij de eerste dag, dat is nu drie 
jaar geleden, toen Jef Eibers zich in 
de kijker werkte als liedjeszanger 
bleek hij een anarchistisch mannetje 
te zijn Als hij van zijn gelijk overtuigd 
IS, wil hij mets of niemand die hem 
dwars zit sparen 
« Dat IS een familietrek - zegt Jef 
Eibers heeft voor hij bekendheid 
kreeg, reeds meer dan dertien jobs 
gehad Dikwijls is hij ergens wegge
gaan omdat hij er zijn draai niet kon 
vinden 
Een gulle ontslagpremie heeft hem 
zo'n vier jaar terug de unieke gelegen
heid gegeven Brusselse liedjes te 
komponeren 
HIJ had een goede muzikale bagage 
12 jaar lang speelde hij viool 
Zeer snel heeft Jef Eibers zich dan 
een eigen plaatsje in de wereld van 
de Vlaamse liedjeszangers weten te 
veroveren 

FIN-DE-SIECLE 
Dat hij in Eisene geboren werd, en 23 
jaar in Schaarbeek heeft gewoond, 
heeft hij met willen verzwijgen in zijn 
liedjes 
Eibers «Brussel is een Vlaamse 
stad Maar de frankofonen hebben 
dan toch maar bereikt dat steeds 
meer Vlamingen hun matten rollen en 
elders gaan wonen Ik heb dat trou
wens ook gedaan Ik heb mij altijd 
kiplekker gevoeld in een grote stad 
maar ik wil het toch ook met meema
ken om de haverklap uit mijn huis 
gezet te worden door buildingbou-
wers » 
Eibers is een apart flamingant zoals 
er met veel zijn Hij heeft veel be
toogd was een aktief militant maar is 
uiteindelijk teleurgesteld geraakt in de 
politiek Volgens hem moeten « de klei
ne mannekens» het nog altijd waar
maken, op het moment dat politici ver
stek laten gaan 
Ikzelf ga mij nochtans met zelfmoor
den zegt Jef Ik ben geen politieker, 
en alhoewel ik met'overtuiging zing, 
breng ik op de eerste plaats toch ont
spanning voor het grote publiek 

We vertellen wel geen geheimen als 
we verklappen dat Jef Eibers mets wil 
weten van de Belgische staat Velen 
zal het daarentegen wel onprettig in 
de oren klinken te vernemen dat hij 
evenmin gelooft in het federalisme 

Eibers «Ik ben voorstander van se
paratisme Want federalisme zal on
vermijdelijk een tipisch Belgische op
lossing zijn, zoals de frankofone en 
Brusselse heersers dat wensen 
We moeten ons daaromtrent geen 
begoochelingen maken Wat mij voor
al teleurgesteld heeft is dat ook de jon
geren die aan politiek doen weinig on-
ginele visies verspreiden 
Ikzelf ben tegen de njkswacht tegen 
de multinationals, tegen wapenleve-
nngen, tegen de uitbuiters tegen de 
frankofone mentaliteit 
Waarom pleit niemand voor de af
schaffing van het leger'' Waarom 
wordt het RMZ-stelsel met dnngend 
omgegooid om de sociale misdeelden 
beter te helpen ' 

Waarom wordt er zo bitter weinig 
gedaan voor een alternatief energie
beleid' Als ik zeg dat we opnieuw 
windmolens zouden moeten bouwen, 
dan zult ge misschien lachen Maar 
wacht maar We leven met een 
fin-de-siecle mentaliteit we wachten 
het jaar 2000 af België is een landeke 
zonder visie We hebben geen Leonar
do da Vinci meer » 

MAIGRET 
Jef Eibers wordt met kwaad als men 
hem de nar van ons sisteem noemt 
Maar hij kan soms wel zenuwachtig 
doen als hij aan de verloedenng van 
Brussel denkt 
Een zekere getto-vorming van de Vla
mingen in Brussel is volgens hem te 
wijten aan de opnchting van de kul-
tuurkommissie Men is zich gaan op
sluiten in trefcentra waar gewone 
mensen zich met thuisvoelen 
Het IS haast idioot de Vlamingen zijn 
ongeveer de enige meerderheid in de 
wereld die verdrukt wordt Er zijn nog 
andere dingen waaraan Jef zich er
gert 
Eibers «Bij ons moet kuituur altijd 
met een grote K geschreven worden 
De taal moet gesproken worden zo
als Mark Galle het voorschnjft Waar 
IS dat taalpunsme goed voor '» 

Door zijn uitspraken zal Jef Eibers 
wellicht steeds blijven hameren tegen 
heilige tiuisjes En door zijn stunts zal 
hij iedereen geregeW blijven verba
zen Want Jef heeft er nog enkele in 
zijn petje 
Jef zal ook nog blijven zingen Een 
vierde elpee is in de maak Maar hij 
zal nu ook • beschaafd » gaan zingen 
En er mogen nog andere Elbers-pro-
dukties verwacht worden We lieten 
ons verklappen dat Eibers boeken a 
la Maigret in de maak heeft 
Ook daarin zal Jef wellicht op een 
amusante wijze tegen de scheve pila
ren van onze maatscahppMj blijven 
stampen (HDS) 

EERLIJKE NAÏEVE KONTESTATIE ? 
Jef Eibers is de welbekende Brus
selse liedjeszanger die zeker met 
op zijn mond gevallen is, en die 
geregeld scherpe kntiek spuit aan 
het adres van de grote spraakma
kers (politieke en andere) die uit
eindelijk verantwoordelijk zijn 
voor de weinig rooskleurige gang 
van zaken in onze samenleving 
Het hoeft dan ook geen verwonde
ring te wekken dat Eibers op zijn 
derde elpee regelrecht in de aan
val gaat We mogen met zeggen 
dat hij gal spuwt maar hij trekt 
toch scherp van leer tegen « de kri-
tikeurs » tegen duistere akties van 
machthebbers (« alarm BOB ») en 
tegen het onrecht in het alge
meen 
Op korte tijd heeft Eibers dne lang
speelplaten op de markt gebracht 
en heeft hij zowat een honderdtal 
liedjes gekomponeerd voor zijn 
veelvuldige optredens 
Bijna in elk liedje schopt hij ie
mand tegen de schenen (zachtjes 
of met volle geweld het doet er 
met toe) Maar, de Brusselse lied
jeszanger beseft daarbij maar al 
te goed dat hij uiteindelijk slechts 
voor amusement zorgt 
ïilbers «Ik ben de nar van ons sis
teem Geen enkele Vlaamse lied
jeszanger raakt uiteindelijk aan 
'iet sisteem dat ons vandaag pijn-

doet We klagen wel wantoestan
den aan maar we blijven tokkelen 
aan de rand van het politiek sis
teem Maar uiteindelijk is het 
slechts mijn bedoeling om de men
sen te boeien Wie op de barnka-
des wil springen moet dat met met 
liedjes doen Tenzij hij er zich van 
bewust IS dat zijn woorden m de 
wind opgaan » 
Jef Eibers schiet nochtans met 
scherp 
Vooral zijn «ballade van de rat
ten » IS een opmerkelijk protestlied 
dat sommigen zeer ten onrechte 
een wangedrocht noemen Dit lied 
kwam voor het eerst in de ether tij
dens de verkiezingsnacht vong 
jaar ondanks het BRT-verbod 
Daarmee had Eibers bewezen dat 
hij voor mets of niemand zijn 
mond wil houden 
Een prachtlied dat ten slotte met 
onvermeld mag gelaten worden is 
«Irma la Boche» 
Sinds zijn welbekende « World Tra-
de Center» is Jef Eibers biezon-
der produktief geweest en mis
schien heeft hij wel gelijk als hij
zelf beweert dat hij als dialektzan-
ger moeilijk nog meer en nog 
beter kan presteren 
Ook al blijven sommigen hem 
«eerlijke naïeve kontestatie» aan
wrijven 
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