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VLAANDEREN HOLT ACHTERUIT 
In de nokvolle grote aula van de 
Universitaire Instelling Antwer
pen, waar de V V M kongresseer-
de, heeft partijvoorzitter Schiltz 
verleden zondag een somber 
beeld opgehangen van de Vlaam
se Beweging vandaag : « Wie eer
lijk de toestand op Vlaams ge
bied sedert 1968 beoordeelt, 
moet tot de onthutsende vaststel
ling komen dat de Vlaamse Bewe
ging niet vooruit maar achteruit 
gaat». Voorzitter Schiltz somde al
leen reeds uit het jaar 1976 een 
donkere reeks feiten op, die zijn 
vaststelling moeten schragen : de 
affaire Nols, het schandaal van 
de ASLK, de ABOS-geschiede-
nis, de verklaring van de Brabant
se provinciegoeverneur, de voor
nemens van minister Michel inza
ke de Europese verkiezingen en 
noem maar op. 

Het meest verontrustende daar
bij is, dat de Vlaamse publieke opi
nie zich al te weinig rekenschap 
geeft van deze slechte evolutie. 
De Vlaamse Beweging wordt van
daag minder als een noodzaak 
aangevoeld dan dat het geval 
was in de jaren zestig. 
De Vlaamse frustraties, zoals ze 
vroeger gevoed werden aan de 

zichtbare franskiljonse macht in 
Vlaanderen, hebben opgehouden 
te bestaan. Vlaanderen is, on
danks de krisis, nog altijd bezig 
met het verteren van de welvaart 
die het tot voor een paar jaar wist 
op te bouwen. Het moge dan al 
zijn, zoals Manu Ruys bij de toe
spraak van Schiltz in «De Stan
daard » noteerde, dat de idee van 
de Vlaamse autonomie gemeen
goed geworden is en dat men 
thans gewoon over een Vlaamse 
staat in een federaal België kan 
spreken: de ideeën zijn welis
waar geëvolueerd, maar niet de 
strukturen. Er zijn groeiende be
lemmeringen om tot de kern der 
zaak te komen. Het debat over 
de staatshervorming speelt zich 
af op een juridisch specialisten-ni
veau : 107-quater op of neer is 
niet van aard om de volksziel te 
beroeren. 
Dat thans iedereen over autono
mie of zelfs over federalisme 
spreekt, zoals Manu Ruys het 
aanstipt, is daarbij slechts een 
schijnbaar winstpunt. In Vlaande
ren noemen alle partijen zich 
Vlaams en doen ze zelfs aan ver
baal opbod terzake Dat werkt, 
rond begrippen zoals autonomie 

en zelfbestuur, een babylonische 
spraakverwarring in de hand die 
op haar beurt de publieke opinie 
in Vlaanderen doet indommelen. 
Inmiddels echter is, met de hervor
mingen van de zestiger en de 
vroege zeventiger jaren, de 
Vlaamse demokratische meerder
heid op de fles gegaan en wor
den we thans konkreet bedreigd 
om straks het politieke Europ»a 
binnen te treden, beladen met de 
Belgische erfzonde. 
Het wordt hoog tijd, dat de Vla
mingen uit hun roes ontwaken 
en dat ze zich rekenschap geven 
van de bar slechte, louter defen
sieve pozities waarop ze terug
gedrongen zijn. Dat ze zich re
kenschap geven van hun machte
loosheid, die onder de regering 
TIndemans nog verder is jesten-
dlgd geworden. 
Er is in Vlaanderen een nieuw 
radikalisme nodig, een doelge
richt, niet-verbaal maar op de 
kern van de zaak toegespitst 
radikalisme: de Vlaamse staat 
moét gestalte krijgen. En de 
Volksunie dient te beseffen dat 
haar stem luider moet klinken, 
wil zij het Vlaamse volk mee hel
pen wakker krijgen. 
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Kom je ook naar de kaderdagen ? 
Lees bladzijde 9 
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Op 24 bladzijden Wij lioort er tocli minstens één 
bladzijde U. Een weekblad kan en moet ook een 
dialoog zijn. De redaktie zou in de toekomst 
méér lezersbrieven willen krijgen en afdrukken. 
Brieven die vragen t>evatten of een kommen-
taar uitlokken, zullen voortaan vergezeld zijn 
van een kort redaktioneel antwoord. 
En opdat de tieren van de redaktie deze eviden
te vorm van samenspraak met de lezers niet 
zouden verwaarlozen werd mij gevraagd er 

borg voor te staan dat de U bladzijde tietioorlijk 
aan haar trekken komt 

Ook in de toekomst zullen de gebruikelijke 
regels gelden: brieven kunnen ingekort worden, 
ze worden ondertekend met de initialen. Naamlo
ze en onheuse brieven, scheldproza en persoon
lijke aanvallen gaan naar de scheurmand. Mag 
ik rekenen op U, lezer ? 

/JMJUSL^ 

EN DE TV-PROGRAMMA'S ? 

Het wordt voor ons stilaan een hope
loos geval met ons abonnement op 
uw weekblad. Naar wij vernomen heb
ben zijn wij niet de enigen die het blad 
met een of twee dagen vertraging ont
vangen. 
Dat zou niet zo erg zijn als wij geen 
gebruik maakten van de aangekondig
de tv-programma's I Nu zijn wij regel
matig verplicht een ander weekblad 
te kopen om te vernemen wat er op 
donderdag of soms op vrijdag uitge
zonden word t . . WIJ hebben zelfs een 
« VU-standpunten » gemist I 
Het moet technisch gezien niet zo 
moeilijk zijn de programma's af te 
drukken vanaf de zaterdag, zoals er 
enkele andere weekbladen doen en 
er tevens voor te zorgen dat er voor 
twee weken verschijnt als er eens 
geen « Wij» van de pers komt 
Als jarenlang trouw lezer zouden wij 
nog veel meer willen. Waarom geen 
uitvoeriger kommentaar bij de pro
gramma's? Het zou de mensen aan
zetten naar de betere uitzendingen te 
kijken en daarbij zouden zij geen nut
teloos geld moeten uitgeven voor bla
den die meestal de Vlaamse zaak tot 
in de grond afbreken 
Een Vlaams-nationaal weekblad moet 
ervoor zorgen dat het zijn lezers kan 
binden en boeien op ieder vlak. Het 
aantal abonnementen zou er zeker 
gunstig door beïnvloed worden. 

D.V.Sijsele 

Red. — Mogen we u vragen, ons 
over — zegge en schri jve — drie 
maanden uw mening te geven inzake 
de vernieuwingen in ons blad, ook 
op de tv-bladzijde ? 

TEGENDEEL BEWIJZEN 

De leefkracht van elke vereniging 
bestaat uit een gesmeerdlopend 
samenspelen van leiding en leden 
Belangrijk in dat verband is een ont
moetingsplaats, een programma doch 
ook het onderlinge kontakt 
Politieke partijen verzorgen het kon-
takt tussen top en bazis, vooral langs 
krant(en) en weekbladen.« Wij», partij
blad van de VU. zou moeten bewerk
stelligen wat van een partijkrant mag 
verwacht worden . vlotte, fnsse politie
ke en partijaktualiteit, leesbaar uitge
schreven, aangenaam verpakt zodat 
ZIJ én de trouwe en de zwalpende 
lezer kan overtuigen Aan deze gestel
de eisen zien wij niet in - Wi j» vol
daan Bladzijden vol met data over 
bals en kolportages, dienstbetoon en 
onvolledige tv-programma's schijnen 
ons overbodig. Wie moet dat blad 
eigenlijk lezen ? De partijmensen, ja, 
doch die zijn toch al overtuigd. Het 
zou eerder een breder opinieblad 
moeten worden. Zo goedkoop is het 

nu ook niet Waarom met een bredere 
verkoop zoeken"? Gewoon een nieu
we, frisse partijspreekbuis. Wat vin
den de kinderen erin, die tv-program
ma's uitzoeken, wat voor de vrouw, 
wat voor de derde leefti jd: waarom 
geen typisch feuilleton ? Waar vind je 
echte sportnieuwsjes ? 

Dan zal die «bredere» verkoop het 
probleem van de hopeloze abonne
mentenslag vergemakkelijken. Dan 
zal de propagandist niet meer ontvan
gen worden met- Ik betaal dat wel, 
doch lees het nooit De lezers voelen 
zich ergens bedrogen. Ook hienn ligt 
voor de Volksunie een taak vol met 
kreatieve opgaven. Ik sta beslist niet 
alleen met dat standpunt en hoop 
geen ongehoorde stem in de woestijn 
te blijven. Wat ontbreekt: geld, man
kracht of vitale originaliteit? Aan u, 
het tegendeel te bewijzen. 
J.B., Maaseik 

WIJ DOEN VERDER 

Reeds verschillende malen las ik in 
«Wij» raadgevingen voor gemeente
raadsleden Dat vind ik zeer goed , ik 
vraag u met aandrang «doe zo ver
der». 

Ik weet ook zeer goed dat alles niet 
uit eenzelfde hoek kan blijven komen, 
daarom dit voorstel : gemeenteraads
leden met problemen, ik denk vooral 
aan de vele nieuwkomers als ik, kun
nen misschien fantastisch geholpen 
worden door onze vnenden met erva
ring. 

Geef een plaats in ons weekblad om 
onze specifieke problemen kort en 
bondig uit te leggen. Ergens zal er 
toch iemand in Vlaanderen zijn die 
kan helfjen. En op die manier beko
men we een hoop informatie die het 
gestelde probleem misschien niet hele
maal oplost maar toch een stuk ver
der in de goede nchtng kan helpen. 

Als het tot een flinke samenwerking 
kan komen, behalen we de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen nog 
schoner resultaten 

Mijn probleem. ik ga een studie 
maken van de omstandigheden (loka
len) waarin onze jeugdgroepenngen 
gehuisvest zijn te Bomem, Maneker-
ke. Hingene 

Eerst vaststellen, maar daarna ook 
voorstellen doen, hoe het dan wel 
moet en kan. 

Er zijn zeker en vast gemeentemanda-
tanssen die hier reeds ondervinding 
van hebben in hun gemeente. Wie 
helpt ? 

H.S., Borrlem 

Red. — Wie de vriend H.S. uit Bor-
nem kan helpen, schri jve naar de 
redaktie die bemiddel t of telefonere 
rechtstreeks 031/89.24.87. Nu het 
W M - K o n g r e s achter de rug Is, 
wordt in de VVM-dienst uitgekeken 
naar een goede formule om via ons 
blad « verder te doen ». 

MIUARDENDANS 
IN 

PENSIOENDOOLHOF 

J p 3 nov. I.l. werd in de Senaat de 
begroting 1977 van pensioenen be
handeld. De lopende uitgaven worden 
geraamd op 97 miljard, waardoor 
deze begroting de tweede grootste is 
geworden, na die van nat opvoeding. 
W e hebben nu een speciale minister 
voor pensioenen. Voor 1976 bedroeg 
het krediet slechts [ I) 87 miljard. 

Uit de cijfers blijkt grosso modo, want 
ik beschik niet over een komputer: 

1. dat het hoogste tjetaald pensioen 
3.200.000 fr. per jaar bedraagt. Ik 
laat dat terzij, want het is mij te gor
tig. De meeste bejaarden kunnen 
zich niet eens voorstellen hoeveel 
één miljoen wel i s ; 

2. dat 406 personen 1.200.000 fr. per 
jaar ontvangen; 

3. dat 6.500 personen tussen 600.000 
en 1.200.000 fr. per jaar ontvan
g e n ; 

4. dat 111.500 personen 
± 326.000 f r per jaar ontvan
g e n ; 

5. dat 487.000 personen 
± 22.000 fr. per jaar ontvangen 
(oorlogspens.]; 

6. dat 1.370.000 personen 
± 34.500 fr. per jaar ontvangen. 

Deze gegevens komen uit «Kerk en 
Leven », nr. 49 -16 dec. '76. Indien men 
daarbij bedenkt dat de machtige vak
bonden op hun kongressen, stellen 
dat de loonsverhouding laagste-hoog-
ste niet 1,5 zou mogen overschrijden, 
dan wordt hier duidelijk buiten de 
meet gelopen. En dan is er nog het 
jongste feit dat voor openbare beamb
ten 5 jaar (vroeger 10} volstaan om 
pensioengerechtigd te zijn (hoeveel? 
kumul toegelaten!), terwijl het in de 
privé-sektor 45 j . moet zijn om recht 
te hebben op een volledig pensioen. 
Dat stemt toch allemaal wel tot naden
ken, vooral nu in deze krisistijd iede
reen tot versoberen wordt aangezet 
Waar is de billijke verdeling van de 
bescfiikbare miljarden ? Waarom zeg
gen pers en radio daar zo weinig 
over? 

F.V.G, Schikte 

RONDDEPOTDRAAIERIJ 

Op grond van cijfers, verschenen in 
het V D B gunstig gezinde vakbonds
blad « De Nieuwe Tijd », vroeg kamer
lid Kuypers hoe het kwam dat honder
den bevorderingsbetrekkingen alle
maal naar Walen gingen. 
Uit het antwoord bleek dat de uitein
delijke verdeling als volgt zou gebeu
ren : 
1. Voor de in Brussel gevestigde dien
sten : 50 F/50 N. 
2. Voor de andere diensten : in de taal 
van de plaats, waar ze gevestigd zijn. 
De vermelding diensten slaat schijn
baar alleen op de militaire diensten, 
waarop artikel 25 van de legertaalwet 
uit 1938 slaat en dat ongunstig is voor 
de nederlandstalige meerderheid in 
dit land. 
Daarom stelde kamerlid Van Steenkis-
te op 20 oktober 1976 een nieuwe 
vraag, waarin hij verwees naar de taal-
politiek van de gewezen ministers Spi-
noy en Seghers, die op billijke wijze 
steunde op de verhouding van de 
Belgische bevolking (60 N/40 F). 
Deze vraag verwees duidelijk naar de 
taalwet in bestuurszaken en naar de 
op grond daarvan gedane voorstellen 
van taalkaders, gestuurd door P.W. 
Seghers naar de Kommissie voor 
Taaltoezicht De vraag werd gesteld 
waarom VDB, zoals bleek uit «De 
Nieuwe Tijd» beslist had, met alleen 
voor diensten (waarop de legertaal
wet van 1938 toepasselijk is), maar 
ook voor de centrale besturen (Depar
tement Hoofdbestuur, Burgerlijk Alge
meen Bestuur, enz.) af te wijken van 
de eerlijke taalpolitiek van vroeger. 
Minister Van Den Boeynants draaide 
in zijn antwoord gewoon rond de pxDt 
en verwees naar zijn half antwoord 
aan kamerlid Kuypers I ! ! 

Kijk, als die grapjassertj, ronddepot-
draaierij en dubbelzinnigheid zo moet 
blijven voortduren en wij er na bijna 
150 jaar nogmaals het slachtoffer 
moeten van zijn, dat men dan België 
maar schoon in twee kapt Dan kun
nen de Walen met hun centen en hun 
mensen doen wat ze willen, maar dan 
kunnen wij, Vlamingen het eindelijk 
ook eens doen. 

LG., Eisene 

AMNESTIE 

Ik vernam dat U in uw TV-uitzending 
van 16-12-76 het 'n schande hebt 
genoemd dat er in het lieve België 
nog geen begin is gemaakt aan « ver
giffenis schenken (lees: amnestie) 
aan ons incivieken». Goed gedaan 
van uwentwege, maar . . Er is geen 
haar op ons hoofd dat eraan denkt 
rouwmoedig om « vergiffenis » te sme
ken. Integendeel, wij zijn sterk de 
mening toegedaan dat het aan - ons » 
is om «vergiffenis te schenken» aan 
dat lieve Belgiè en... daar denken wij 
in de eerste 30 jaar nog niet aan. Oog 
om oog ! 

Het wordt tijd dat het na 30 jaar eens 
«anders» gezegd word t Het hangt 
ons verdomme de keel uit nog altijd 
te moeten horen da t na alles wat wij 
te verduren kregen na onze jaren 
gevangenisstraf, «wij» dan nog zou
den moeten vergiffenis krijgen. 
Zolang men ons geen eerherstel 
geef t gaan wij liever met veel preten
tie Qa) de geschiedenis in als «verra
ders». Wat de anderen over ons den
ken, laat ons Siberisch koud. 

D. P., Boezinge 
Red. - In de TV-uitzending van 16 
december ging het om amnestie. En 
niet om vergiffenis. 

brief van de 
redaktie 

Brussel,12 januari 1977 

Waarde lezer C es} , 

Het minste wat j e 
mag verwachten is, 
wie hem verstuurd 
staat er onderaafi 
wel de handtekenin 
wie zijn die "Wij" 

Op 31 december 197 
kollega Paul Marte 
genomen als hoofdr 
blijven uiteraard 
harte 1 ij Kste - ook 
tieke relaties hou 
menig stuk van zij 

De kernredatie van 
uit vier beroepsjo 
Roger Corty, Hugo 
neer, Maurits Van 
Toon Van Overstrae 
is er nog, als sek 
Nicole Van Es. 
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"Wij" bestaat 
ernalisten : 
De Schuyte-
Liedekerke en 
ten. Daarnaast 
retaresse, 

Deze vijf vormen een "Komitee 
van redakteurs" dat, in onder
ling overleg en zonder hiërar
chische struktuur zorgt voor het 
weekblad "Wij", zoals U het in 
handen hebt. Uiteraard met de 
hulp van vele losse medewerkers 
en korrespondenten. 

Zo, dat zijn dus 
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Partijvoorzitter Hugo Schiltz: 

((Vlaamse staat tot leven wekken» 
In zijn kongresrede voor de 
Vlaamse gemeentemandataris
sen heeft de h. Schiltz vorige 
zondag zijn ontgoocheling over 
de Echternach-processie van de 
Vlaamse beweging niet onder 
stoelen of banken gestoken. 
Hij zei onder meer: 

•k Over gemeenteli jke 
demokrat ie : 

«In plaats van zich ietwat hypx)-
kriet te beklagen over de « verwil
dering» van de politieke zeden 
zou CVP-voorzitter Wilfried Mar
tens er beter aan doen de werke
lijke oorzaken van de achteruit
gang van de echte gemeentelijke 
demokratie weg te nemen. 
Dat men de schepenkolleges, de 
direktiekomitees van interkommu-
nales, van gemeentelijke bouw
maatschappijen, enz. propor
tioneel zou samenstellen volgens 
de sterkte van de verschillende 
politieke frakties in de gemeente. 
Dan zullen automatisch de thans 
zo gelaakte praktijken verdwijnen 
en zal het gemeentelijk bestuur 
niet meer in dergelijke mate als 
thans gebruikt en misbruikt wor
den om partijpolitieke of klan-be-
langen te dienen. 
Deze opvatting van het gemeen
telijk bestuur, als een werkelijk 
pluralistisch en demokratisch be
stuur behoort reeds lang tot het 
Volksunie-programma. 
Deze opvatting is slechts verwe
zenlijkbaar mits een serie wetswij
zigingen waarvoor de CVP en de 
BSP, tuk op macht, nog niet 
gewonnen zijn. 

Intussen moeten de VU-manda-
tarissen zonder naïviteit, maar 
hardnekkig, zowel in meerder
heidsposit ies als in de opposit ie 
hardnekkig het beginsel van de 
echte, pluralistische gemeentelij
ke demokratie verdedigen.» 

* Over de Vlaamse 
B e w e g i n g : 

«Wie eerlijk de toestand op 
Vlaams gebied sedert 1968 beoor
deelt moet tot de onthutsende 
vaststelling komen dat de Vlaam
se Beweging met vooruit maar 
achteruit gaat. 
Het jaar 1976 was in dit opzicht 
een ontgoochelend voorbeeld 
Wat ondenkbaar werd geacht, ge
let op de bewustwording van 
steeds grotere massa's Vlamin
gen, werd in 1976 bewezen. 
Maandenlang werd de Vlaamse 
meerderheid in Belgiè ongestraft 
belachelijk gemaakt door een 
Schaarbeekse burgemeester. 

Een lamlendige regering, die 
slechts één koherente vleugel 
kende, de Vlaamse dan nog, 
kocht een schijnbaar herstel af 
met een voor de Vlamingen nade
lig kompromis over de verdeling 
van arbeidsplaatsen in de Spaar
kas. 
Meer en meer worden de Vlamin
gen in de staatsadministraties in 
het defensief gedrongen en moe
ten zij opnieuw beginnen vechten 
voor een rechtmatig aandeel in 
de betrekkingen. De schandalige 
geschiedenis van het algemeen 
bestuur voor de Ontwikkelings
samenwerking, en dit onder een 
Vlaams minister, is voldoende be
kend. 
Dit alles kan gebeuren onder 
een regering met een Vlaamse 
eerste-minister, die slechts in le
ven blijft ingevolge de discipline 
door de Vlaamse meerderheids
partijen aan de dag ge legd; een 

discipline die welhaast een kada
verdiscipline kan genoemd wor
den. Het is bedroevend en be
schamend. En ik daag gelijk wie 
uit, een ontwikkelde buitenlander 
te vinden die kan begrijpen hoe 
het mogelijk is dat anno 1977 er 
in een West-Europese demokra
tie een meerderheid bestaat, de 
Vlamingen, die zich nog over der
gelijke dingen zorgen moet ma
ken». 

-k Over de Vlaamse natie : 

«Is het naïviteit, gebrek aan visie 
of duistere partijpolitieke bereke
ningen die de leiders van de tradi
tionele partijen in Vlaanderen er
van weerhoudt zonder patos 
maar, onverzettelijk enkele evi
denties aan de franstaligen voor 
te houden en er naar te hande
len? 
De evidentie dat Vlaanderen een 
volwassen natie is met een eigen 
grondgebied, waaraan niet ge
raakt wordt 
De evidentie dat deze natie in 
haar hoofdstad Brussel, volwaar
dig moet gerespekteerd worden. 

De evidentie dat er wel een Brus
sels feit maar geen Brusselse 
nationaliteit bestaat. 
De evidentie dat zolang deze 
natie met over een zeer ruim en 
zeer reéel zelfbestuur beschikt, 
de ambten, de middelen en de 
macht in het centrale bestuur 
haar moeten toekomen in verhou
ding tot haar getalsterkte. 

De evidentie dat men de staats
hervorming niet moet trachten te 
misbruiken om vroegere wantoe
standen en onrechtvaardigheden 
ten nadele van de Vlaamse natie 
definitief te bestendigen. 

M.a.w. er is een nieuw, zakelijk 
en nuchter maar ondubbelzinnig 
Vlaams radikalisme nodig. 

* Over de politieke 
aktual i teit : 

< De VU is niet bereid afstand te 
doen van de eis dat de verkiezin
gen voor het Europese Parle
ment in België zouden geschie
den op basis van slechts twee 
kiesomschri jvingen, een Vlaam
se en een Franse. Indien aan dit 
beginsel wordt getornd dan 
heeft het voor ons geen zin 
meer nog langer te dialogeren, 
want dan wordt een fundamen
teel konfl ikt uitgelokt dat het 
samenleven van Vlamingen en 
Walen in de toekomst in diskus-
sie stelt». 

« De Waalse mede-voorzitter van 
de BSP, de heer A. Cools heeft 
aangeboden het land mede te 
besturen. 

Afgezien van de vraag welke par
tijen het best in staat zouden zijn 
de grote problemen die zich aan 
het land stellen, wens ik hierbij 
toch enkele bedenkingen te for
muleren. 

1. stelt zich de vraag hoelang de 
BSP, als enige partij in ons land 
zich nog unitair zal blijven opstel
len. 
2. moet het toch voor de heer 
Cools duidelijk zijn dat alleen een 
regering die over een samenhan
gende twee-derde meerderheid 
in het parlement beschikt in 
staat zal zijn de noodzakeli jke 
staatshervorming door te voe
ren.» 

FOTO: STUDIO DANN 

An GijsenDemeester: «Duizend mandatarissen: 
een macht, een kracht, een opdracht» 
Mevrouw An Gysen-Demeester kent als woordvoerster van de VU-
fraktie in de gemeenteraad van Genk, het klappen van de polit ieke 
zweep. 
De honderden Vlaamse gemeentemandatarissen luisterden dan ook 
aandachtig naar haar toespraak op het VVM-kongres, terwijl An 
Gysen spijkers met koppen sloeg. 
Hier volgen enkele fl itsen uit haar toespraak. 

B A N D VERSTEVIGEN 

«Ik vind het erg belangrijk dat er 
aan de basis, dit wil zeggen, in de 
gemeenten hard gewerkt word t , 
wij kunnen rustig stellen dat die 
duizend mandatarissen, samen 
met de plaatselijke besturen, de 
kern zijn van de part i j ; als het 
daar misloopt, dan valt het hart, 
de motor stil. 
Maar wij zijn verkozenen binnen 
een politieke partij die ook een 
duidelijke en konkrete nationale 
opdracht heeft. 
Wij mogen ons bijgevolg niet 
beperken tot het louter gemeente
lijke. Wij moeten met belangstel
ling en overtuiging de nationale 

politiek volgen; wij, duizend man
datarissen in alle gemeenten in 
Vlaanderen, moeten de bood
schap van de volksunie uitdra
gen. 
In dit perspektief krijgt de V V M 
wel een duidelijke betekenis. Het 
samenbrengen van alle mandata
rissen in een gestruktureerde ver
eniging, zal de band verstevigen 
met de parlementsleden en de 
provincieraadsleden, en daardoor 
ook meer ruimte scheppen voor 
informatie i.v.m nationale politiek 
en voor een efficiëntere wer
king. » 

D I E N S T B E T O O N 

«Onze macht is niet alleen de 
inzet van onze mensen, maar ook 
hun dienstbaarheid. 
O ja, we kennen ze allemaal, de 
parlementsleden van traditionele 
partijen, die hun image opbou
wen, dank zij dienstbetoon. 
Volksvertegenwoordigers en se
natoren, die zelden of nooit een 
zinnig woord uitspreken in het 
parlement, maar een belangrijke 
elektorale waarde hebben, want : 
ze zorgen voor uw bouwpremie, 
uw pensioen, uw invaliditeit, uw 
sociale woning. 

Niet alleen maken sommige parle
mentsleden van het dienstbetoon 
hun hoofdbezigheid, het is boven
dien een gemakkelijke manier om 
partijkaarten aan de man te bren
gen. 

En wij zijn het er allemaal over 
eens: van dienstbetoon mag 
geen politiek misbruik gemaakt 
worden. 
Maar toch mogen wij deze argu

menten : het politiek misbruik ; het 
feit dat mensen vanzelfsprekend 
recht hebben op bouwpremie, 
[Densioen. . met aanwenden om te 
zeggen: wij doen niet aan dienst
betoon. 
Wij moeten, geloof ik, de hele 
zaak van het dienstbetoon in zijn 
relatieve, maar positieve waarde 
situeren : dienst betonen aan men
sen die er om vragen; dit binnen 
onze partij zo efficiënt mogelijk 
organizeren door een serieuze 
taakverdeling, om de tijd die er
aan besteed wordt te kunnen 
beperken ; en er verder voor ijve
ren dat dienstbetoon meer en 
meer [dankzij wettelijke voorzie
ningen] gewoon overbodig 
wordt.» 

V O R M I N G 

« Vanuit mijn ervaring als gemeen
teraadslid weet ik, hoe belangrijk 
het IS goed gedokumenteerd te 
zijn, en te weten wat de gemeen
tewet voorschrijft. Al te veel ge
meentebesturen rekenen op de 
onwetendheid van de raadsleden 
om bepaalde beslissingen te ne
men, zelfs wanneer deze onwette
lijk zijn. 

Daarom is het hoogst noodzake
lijk dat alle mandatarissen zich 
verenigen, en daartoe de nodige 
struktuur uitbouwen • het biedt rui
mere mogelijkheden tot vorming; 
en uitwisseling van ervanngen en 
suggesties zal uiteindelijk ieder
een van nut kunnen zijn. 

Vorming en een goede organiza-
tie van de fraktie zijn essentiële 
voorwaarden voor een degelijke 
werking. 

Daarom ben ik bijzonder blij, dat 
de Volksunie langs de V V M een 
duidelijke inspanning levert om de 
mandatarissen beter op te lei
den.» 

Zh vervolg biz. 13 
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EDGARD 
BOUWENS 

-'^^-w:^ - " • ^ ^ ï f j - i f 

Af en toe, in het partijbestuur of op andere vergadenngen, 
valt nog de naam Edgard Bouwens. Steeds in langere afstan
den Weemoed die voorbijtikt Steeds korter Bijna vergeten "^ 
Vergeten is een gelukkig vermogen, dat we vanzelf hebben 
meegekregen Onthouden moeten we koesteren In ons brein 
jn in ons hart 
Tussen vergeten en onthouden peilt de herinnering naar hoe 
hij was I Als politieker, als mens en als vriend De volgorde 
van de opsomming is onjuist en overigens ook overbodig Hij 
stond in de politiek vanuit zijn algehele menselijkheid En wie 
die menselijkheid zag, kon met anders dan hem tot vriend heb
ben 
HIJ ontleende zijn parlementair mandaat met rechtstreeks aan 
de kiezer, hij zetelde als gekoopteerde in de Senaat In die 
zin was hij echt « een man van de partij » Het immunizeerde 
hem tegen de rechtstreekse elektorale prikkel Het vergroot
te de mogelijkheden van zijn vermogen, dat hij reeds van 
nature had, om de dingen afstandelijk te bekijken en zichzelf 
helemaal weg te cijferen Een «man van de partij» te zijn 
heeft voor sommigen een pejoratieve bijklank De manier 
waarop hij zich kweet van zijn partij-opdrachten, leerde ons 
steeds opnieuw hoe fatsoenlijk het politiek bedrijf is wanneer 
het bedreven wordt door fatsoenlijke mensen Hij was in en 
buiten de partij, de diplomaat bij uitstek Wij hebben hem 
gemist in september-oktober-november, voor en na de 
gemeenteraadsverkiezingen' Zo'n verkiezingen, met hun 
veelheid aan lijsten en kandidaten, aan grote en kleine ambi
ties, verlopen in een partij nooit rimpelloos De passies laaien 
hoog op en het zijn met altijd de verhevenste Er is een bemid
delaar nodig Iemand met heel veel mensenkennis, met het 
geduld om desnoods eindeloos te luisteren, met een fijne 
hand die veel kleine gevoeligheidjes kan wegstrijken en een 
krachtige vuist die hard op de tafel kan bonken, als het moet 
Iemand vooral die met bekommerd is om zichzelf Die bereid 
IS het gevaar te lopen, zich vijanden te maken De dingen te 
zeggen waarop het staat of valt Ach, wie het politiek bedrijf 
met kennen, kunnen zich moeilijk voorstellen wat dat bete
kent Edgard Bouwens is jarenlang de man geweest die de 
potten lijmde 's Avonds de auto in, honderd kilometer ver 
naar een godvergeten afdeling, tegenstanders die mekaars 
bloed konden drinken bijeenbrengen aan een tafel en slechts 
weggaan, honderd kilometer terug naar huis, in de vale mor
gen nadat zij mekaar de hand hadden gegeven 
En daarnaast En daarnaast En daarnaast De intellektueel 
van formaat, met een verrassende kennis van bijvoorbeeld 
de sociale vraagstukken en de ekonomie, die bij ieder kon-
gres een beslissende inbreng had De gepassioneerde politie
ker met een wereldwijde kijk, op de hoogte van het subtiele 
spel en de vele ondergrondse verbindingen in de internationa
le verhoudingen De parlementair met het vroege en snelle 
inzicht, gesteund op de — doorgaans nachtelijke — lektuur 
van wat er aan wetenswaardig op de boekenmarkt ver
scheen De dionistische mens die leefde op het ritme dat één 
lange roofbouw was, een grijper naar de sterren, de hunke-
raar naar een absolute echtheid en schoonheid, steeds op 
zoek en terug op zoek naar de frêle bloem van de vriend
schap 

We hebben hem een jaar geleden begraven Het is een 
gemeenplaats, te zeggen dat niemand onvervangbaar is Het 
IS misschien een even grote gemeenplaats, te zeggen dat nie
mand vervangbaar is Maar de tweede is juister dan de eer
ste 

dio Genes 

D A N K EN WEDERKERIG BESTE W E N S E N 

TALRIJKE VRIENDEN VAN DE 
VU EN VAN ONS BLAD 
STUURDEN ONS NAAR AAN
LEIDING VAN DE JAARWIS
SELING MOOIE WENSKAAR
TEN MET HARTELIJKE WEN
SEN, SOMS AANDOENLIJK 
IN HUN EENVOUD, DAN 
WEER KOMENDE VAN MEN
SEN VAN WIE MEN DERGE
LIJKE ATTENTIE NIET ZOU 
VERWACHTEN. TOT ZELFS 
DE REDAKTIE VAN EEN 

TWEE D A E N S F O N D S E N . . . 

In een schrijven aan de pers 
betreurt het Priester Daens-
fonds (opgericht door de fami
lie Daens en oud-Daensisten 
in 1956 en waarvan de statuten 
bij koninkli jk besluit van 7 juli 
1976 verschenen in het Staats
blad van 31 juli jl.) de oprich
ting van een vereniging zonder 
winstgevend oogmerk en ge
noemd Daensfonds. Dit initia
tief — aldus het PDF — werd 
totaal buiten haar om geno
men. Het schrijven besluit als 
vo lg t : - H e t Priester Daens
fonds is van mening dat er 
door de oprichting van de 
VZW Daensfonds, en door het 
aannemen van een geli jksoort i
ge benaming alleen een verwar
ring wordt tot stand gebracht, 
waartegen het Priester Daens
fonds zich wenst te verzetten, 
zich alle rechten voorbehou
dend.» Het schrijven is onder
tekend door de h. Frans De 
Neve, voorzitter, en de h. Luk 
Delaforterie namens de familie 
Daens (Luk Delaforterie is de 
kleinzoon van Pieter Daens). 
Dit incident valt te betreuren 
en hel ware jammer moest een 
tweespalt (de tegenstelling 
l i jkt ook ideologisch gekleurd 
te zijn hoewel een indeling tus
sen een «rechts» en een 
« links > Daensfonds ook niet 
helemaal ad rem is) de werking 
van beide fondsen hinderen. Te-
oretisch ligt een samenvoe
ging of versmelting van beide 
fondsen voor de hand. Of dat 
in de praktijk zou mogelijk zijn, 
moeten we afwachten. Voor 
het geval dat een samenvoe
ging onmogelijk blijkt, l i jkt een 
naamverandering van het jong
ste Daensfonds onvermijdelijk. 

WEEKBLAD, DAT ONS IDE
OLOGISCH ALLES BEHALVE 
VERWANT IS, STUURDE EEN 
LIEVE WENSKAART BLIJK
BAAR GEDACHTIG HET - VRE
DE AAN ALLE MENSEN VAN 
GOEDE WIL>. 
AAN DEZE SCHAAR VRIEN
DEN, MEDE- EN TEGENSTAN
DERS WEDERKERIG ONZE 
OPRECHTE WENSEN VAN 
VOORSPOED, GEZONDHEID 
EN GELUK! 

FEDERATIES Z O N D E R 
B E G R A F E N I S 

Het is ergerlijk hoe in dit land 
instellingen in het leven wor
den geroepen en naderhand 
een lang leven in stilte slijten, 
hoewel zij na enkele jaren 
geen duidelijke bestaansreden 
meer hebben. We kennen bij
voorbeeld de verhaaltjes over 
enkele interkommunales voor 
wegenwerken die krachttoeren 
uithalen om toch maar de kop 
boven water te houden. 

Dat de vijf Vlaamse randfedera-
ties rond Brussel zonder 
schroom van de kaart geveegd 
werden, hoewel zij op korte 
t i jd reeds prachtig werk ver
richtten, is dan ook een kaak
slag voor het federatieperso
neel. Bovendien heeft minister 
Michel met veel genoegen de 
doodsteek toegebracht, maar 
laat hij na voor de begrafenis 
te zorgen. 

Hoewel de federaties onder 
meer bevoegd zijn over brand
weer en huisvuildiensten, is 
vandaag nog steeds niet gewe
ten welke instanties welke ta
ken van de federaties zullen 
overnemen. 

Eén zekerheid heeft het betrok
ken personeel w e l : zij zullen 
hun loon voor de maand janu
ari uitgekeerd krijgen... Maar 
hoe het in februari zal uitdraai
en...? 

Het is zelfs zo dat de verschil
lende kolleges van l ikwidato-
ren zelfs nog geen regerings-
kommissaris hebben zien op
dagen. De randfederaties be
staan voor Michel niet meer; 
punt gedaan. 

C V P O V E R L O P E R S 

Dat de CVP met al haar stan
den een krabbenmand is, weet 
iedereen. Weliswaar poogt ze 
vaak deze eigenschap aan an
dere partijen toe te dichten, 
maar dit foefje is nu allengs 
doodversleten. 
Met de fusies (die vooral op 
CVP-meerderheden berekend 
zijn) kent de CVP echter min
der geluk, omdat er een onge
woon hoog aantal woordbreu
ken bij de koalitie-vormingen 
zijn gebeurd, waarbij op CVP-
lijsten verkozen mandataris
sen omwille van een burge
meesters- of schepenambt 
naar andere partijen overlopen 
waardoor nieuwe meerderhe-
denontstaan en de CVP in de 
kou ( lees: In de oppositie) 
terecht komt. Van deze deser
teurs komt het grootste aantal 
uit CVP-rangen. 

T O C H K L A C H T 
TEGEN A S L K 

Voor de TV-uitzending « leder 
zijn waarheid » van vorige zon
dag zei de h. W. Martens, CVP-

voorzitter, dat het W O (Ver
bond Vlaams Overheidsperso
neel) algemeen noch indivueel 
klacht had ingediend bij de 
raad van state. Blijkbaar speel
de de CVP-voorzitter op de 
woorden, want de Vlaamse 
Bond bij de ASLK heeft wel 
degelijk een klacht bij de RVS 
ingediend tegen de taalkaders 
zoals deze door de regering 
werden opgelegd en waardoor 
voor de Vlamingen honderden 
funkties teloor gaan. Voor het 
overige is de regering Tinde-
mans een regering van sociale 
rechtvaardigheid en zijn de 
CVP- en PVV-ministers vlaams-
gezind. Echt waar... 

K L A C H T E N 
Z O N D E R 
G R O N D 

De jongste raadsverkiezingen 
werden in hun nasleep niet 
alleen gekenmerkt door het ho
ge aantal woordbreuken maar 
ook door een even ongewoon 
hoog aantal klachten, door
gaans van verliezers, die zich 
tekort gedaan achten en van 
een of andere futil iteit mis
bruik maken om klacht in te 
dienen bij de bestendige depu
tatie van hun provincie, en wan
neer deze de klacht verwerpt 
in hoger beroep gaan bij de 
raad van state. Op grond van 
vroegere ervaringen wordt 
zeer zelden op dergelijke 
klachten ingegaan. 

De traagheid waarmee deze 
klachten onderzocht worden 
heeft met fusies zonderlinge 
toestanden in het leven geroe
pen • in gemeenten die samen
gevoegd worden blijft in de 
ene de oude raad aan, in een 
andere (waar geen klacht werd 
neergelegd) komt de nieuwe 
raad aan de macht maar hij kan 
niet zetelen daar hij nog niet 
volledig i s ! 

Het beste ware maar, in de toe
komst strenger voorwaarden 
voor de ontvankeli jkheid van 
dergelijk soort klachten op te 
leggen, ten einde de huidige 
poespas te voorkomen en 
slechte verliezers meer eer
bied voor de wil van het kies-
volk bij te brengen. 

W A T N U B S P ? 

De «Vlaamse- BSP heeft nog 
alti jd niet openli jk gereageerd 
op de slag die de Waalse PSB 
vrienden hen hebben toege
diend De PSB-BSP biedt zich 
inderdaad aan als een nationa
le partij. Zo schrijft het de heer 
Van Eynde, zo zegt het de heer 
Claes. 

Wat de Waalse socialisten niet 
belet heeft in de Franse Kul-
tuurraad een voorstel van de
kreet van het FDF goed te keu
ren om het beschermd statuut 
van Nederlands als bijtaai te 
kelderen. Zo geen 8 ouders het 
vragen, mag voortaan Neder
lands niet meer als 2de taal 
worden onderwezen in Wallo
nië ! 

«België, één en ondeelbaar» 
kreeg een nieuwe rake klap. 
Vooral door de « Waalse socia
listen, sterkste fraktie in de 
Waalse Kultuurraad.» En de 
Vlaamse socialistische knech
ten hebben nog niet geprotes
teerd evenmin trouwens als de 
CVP, waarvan de PSC zuster
partij eveneens het FDF ter 
zake steunde I 
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SPAREN GAAT VANZELF 
MET EEN 

abonnement 
Neem een Spaarabonnement bij de ASLK 
Het geld vloeit als het ware vanzelf naar je spaarboekje Met de 
regelmaat van een klok Zonder dat je het merkt En zonder 
kosten 

Het is de gemal(i<eliji(ste weg 
Laat je loon of andere inkomsten betalen op een Universele 
Rekening (dat is de zichtrekening van de ASLK) Het is een een
voudige, veilige en eigentijdse manier om je geld te innen 
Als je Spaarabonnee bent zal de ASLK geregeld een deel van 
dat inkomen naar je spaarboekje overhevelen Automatisch Op 
het voor jou meest geschikte moment En met bedragen die je 
budget met uit zijn evenwicht brengen 

Een Spaarabonnement is maatwerlc 
Het IS een comfortabele spaar
formule waarvan de details aan 
je persoonlijke wensen en be
hoeften aangepast worden 

Je Itunt sparen met een 
VAST BEDRAG 
In dat geval geef je opdracht om 
bvb op de 5e van elke maand 

3 500 fr van je zichtrekening af te nemen en op je spaarboekje 
te zetten 

Of je l(unt gewoon sparen WAT ER OVERBLIJFT 
Op de 25e van elke maand zet de ASLK dan het bedrag, dat nog 
op je Universele Rekening staat over op je spaarboekje Zo een
voudig IS dat 
Je mag ook bijkomende eisen stellen Je kunt bvb stipuleren dat 
er steeds een bepaald bedrag op je zichtrekening moet blijven 
staan Of dat er niet meer dan 4 000 fr per maand naar je spaar
boekje mag verhuizen En je mag ook de verschillende mogelijk
heden combineren 

ASLKi 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

Wil je Spaarabonnee worden? 
Stap even binnen bij de ASLK-
agent in je buurt Adressen vind 
je in de Gouden Gids onder de 
rubriek « Spaarkassen » 
Of stuur een kaartje aan de 
ASLK, Wolvengracht 48 te 1000 
Brussel Je krijgt per kerende 
post een complete documen
tatie 

meest ervaren in sparen 

KOMM€MM/1R 

En bovendien 

...ging Kop Van Eynde nog maar 
eens niet met pensioen. Zijn 70 
jonge jaren werden < in intieme 
lering > gevierd op de hoofdre-
dal(tie van < Volksgazet >. 
...I<reeg het FDF vanwege de 
raad van state het deksel op de 
neus gegooid. De frankofonen 
lokten zelf het arrest uit waarbij 
de franstalige eed in de facilitei
tengemeenten uitdrukkelijk on
wettig werd verklaard. 
...blijkt uit een rondvraag dat de 
Brusselaars weinig goede kwali
teiten toebedeeld krijgen door 
Vlamingen en Walen. E ketje, 
da's een zinneke, n'est-ce-pas ? 
...verleggen grondspekulanten 
nu ook hun aktiviteit naar land
bouwgronden. Wie geld zaait, 
zal buildings oogsten. 
...zal de RTT nog maar eens tarie
ven verhogen om de Baudrin-
put te vullen. 

...blijven mensen belangrijk bij 
de CVP; maar postjes in ge
meentehuizen zijn nog belang
rijker. 
...zal het in 1977 nog maar eens 
anders én beter worden met 
Leo van Edegem. 
...wordt er in ons land alsmaar 
meer elektriciteit geproduceerd 
dan wij verbruiken. Nieuwe kern
centrales zijn dus hoogstnodig. 
...sloeg minister De Croo nog 
maar eens de bal mis met een 
cirkulaire over de samenvoe
ging van gemeentescholen. 
...zal wellicht dit jaar een stand
beeld voor «de werkmens» op 
het Barrikadenplein te Brussel 
opgericht worden. 
...willen de Walen hun vuil aan 
Vlaanderen kwijt, als kompensa-
tie voor de centen die de Vlaam
se spaarder sinds jaren aan Wal
lonië schenkt 

...zijn de benzineprijzen gedaald. 

...worden zwartkijkers aange
maand met blauwe briefjes te 
betalen. 

...is Henri Simonet van Ander-
lecht opnieuw in het land. De 
sossen kunnen weer dagdromen 
over ministerportefeuilles. 
...heeft RW-minister Moreau al
weer buikkrampen omdat het ge
meentefonds Wallonië te weinig 
bevoordeelt 

...krijgen de koeien in Maaseik 
het op hun heupen van de radio-
aktieve afval die in de streek 
sneller groeit dan het gras. 
...wordt een druppel water uit de 
geldbeurs van de verbruiker ge
perst 
...is de Nolsbarak in Schaarbeek 
weer door minister Michel geïn
stalleerd ; de nachtelijke razzia 
van Ganshof Vandermeersch — 
vorig jaar — ten spijt 
...verwilderen de politieke zeden 
bij de kleurpartijen zienderogen. 
...wacht Mark Eyskens op be
leidsvoorstellen om de Vlaamse 
ekonomie opnieuw gezond te 
maken. 

En bovendien 
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P O U R LES F L A M A N D S . , . 

Op zijn perskonferentie deze 
week in Brussel heeft staatssekre-
taris Mark Eyskens verschillende 
vragen van franstalige journalis
ten in het Frans beantwoord. We 
gunnen hem zijn demonstratie van 
talenkennis. Maar de houding 
van minister D'Hoore geniet toch 
veel meer onze simpatie. Als 
Vlaams minister beantwoordt hij 
konsekwent frankofone vragen in 
het Nederlands De staatssekreta-
ris voor Vlaamse Streekekonomie 
stoort er zich daarentegen hoege
naamd niet aan Vlaamse journalis
ten in het Frans toe te spreken. 
Anno 1977! 

MARK EYSKENS: 

«De wrakstukken van het ekonomisch 

ontij beginnen boven te drijven.» 
« De touwtrekkerij tussen verschil
lende machtige financiële groe
pen Is In veel bedrijven de oor
zaak van de huidige moeilijkhe
den. Er is een nieuw ras van 
managers nodig die bevoegd en 
dinamisch kunnen en willen optre
den. Steeds meer bedrijven gera
ken in mizerie en doen een be
roep op de overheid om een red
dingsoperatie uit te voeren. An
derzijds moet het ons toch wel 
stilaan duidelijk worden dat zowel 
investeringen van buitenlands ka
pitaal als bedrijfsinitiatieven van 
eigen bodem steeds meer uitblij
ven. » 

Aldus staatssekretaris Mark Eys
kens (CVP], die vorige maandag 
de journalisten optrommelde 
voor een perskonferentie over 
«het huidige en toekomstige be
leid betreffende streekekonomie, 
ruimtelijke ordening, en huisves
ting in Vlaanderen». 

CVP-er Eyskens heeft de alarm
bel geluid, veel kritiek geuit aan 

het adres van « diegenen die ver
antwoordelijk v\/aren voor het eko
nomisch beleid in de voorbije 
jaren» (I), maar hij verzuimde 
tevens krachtlijnen voor een 
nieuw beleid aan te duiden. 

Het is een bedroevende vaststel
ling... 

A L D U S SPRAK. . . 

Zo bijvoorbeeld op het gebied 
van het huisvestingsbeleid zei de 
staatssekretaris letterlijk: <• ik 
wacht op een plan van de bouw
wereld voor het opdrijven van de 
tewerkstelling in die sektor.» 

Mooi zo. Staatssekretaris Eys
kens heeft dus met brio en met 
nog veel meer statistische gege
vens verkondigd dat wij ekono
misch ten onder gaan, maar hij
zelf blijft schromelijk in gebreke 
als het er op aankomt om kracht
lijnen voor een vernieuwd ekono
misch beleid in Vlaanderen aan te 
duiden... 

Ook in verband met het 
beheer-in-bijstand bracht de CVP 
bewindvoerder geen nieuws. 

Eén zaak is duidelijk: wij gaan fail
liet als wij niet uit onze doppen 
gaan kijken, en een dringend her
stelprogramma uitvoeren. 

Dat kon Mark Eyskens met pro
fessorale volzinnen dan wél 
prachtig in de verf zetten. 

Luister aandachtig toe : •< Het uur 
van de kollektieve verantwoorde
lijkheid is geslagen. De schuld
vraag over wie nu verantwoorde
lijk is voor de galopperende infla
tie, is Bizantijns. We zijn het 
slachtoffer van ekonomisten die 
te lijden hadden van een overdo
sis aan Keynesianisme . De infla
tie is een ziekte van onze samen
leving, en we zullen dat maat
schappelijk probleem dringend 
een goede oplossing moeten ge
ven. » 
Aldus sprak Mark Eyskens... 

Vraag aan de staatssekretaris: 
« wat gaat u doen ? » 
Antwoord: «Om de relance waar 
te maken is er geld nodig; veel 
geld. En wij hebben in ons land blijk
baar maar een beperkt aantal geld
middelen waarmee we het zullen 
moeten rooien.» 

Vraag van een franstalige journa
liste: «zal Vlaanderen morgen 
een andere ekonomische politiek 
voeren dan Wallonië? VEV-
woordvoerders hebben -reeds in 
die zin wenken gegeven...» 

Antwoord van Mark Eyskens: 
« Een hervorming van onze onder
nemingen is nodig, en die kan in 
Vlaanderen anders evolueren 
dan in Wallonië.» 

Met dergelijke preciese beleidsop
ties (?) zal Vlaanderen morgen 
moeten redden wat er te redden 
valt... Om Eyskens te parafraze-
ren ; « Er is een nieuw ras van poli
tieke beleidsvoerders nodig...» 

(hds] 

op 

afstand 

bekeken 
Een paar weken geleden (27 dec.) publiceerde «De Stan
daard-> een internview met Raf Renard, de voorzitter van de 
Vasfe Kommissie voor Taaltoezicht die onlangs met pen
sioen ging. 
Renard is CVP'er maar geen partij-kreatuur. Hij was de 
adjunkt-kabinetschef van de Brusselse PSC-minister A. Gil-
son, verantwoordelijk voor de wet van 2 augustus 1963 op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken. 
Het was Renard die de Wet op de been bracht en zijn mi
nister terzijde stond bij de kommissiebesprekingen. 
Hij werd voorzitter van Vasfe Kommissie voor Taaltoezicht, 
zoals deze voorzien werd in de wet. 
Raf Renard is een eerlijk jurist en wat men in het Wetstraat
jargon een «grand commis de l'Etat» noemt, die nu als vrij 
man zijn serene verbittering over sabotering van de wet (een 
woord dat hij niet gebruikt) nog moeilijk achter de tanden kan 
houden. 
De taalwetten van 1963 waren de eerste waarbij wij, als 
eisende partij, het bekomen van recht moesten betalen met 
het afstaan van recht: de Franstaligen bekwamen de facilitei
ten die dadelijk van kracht werden en de Vlamingen alleen 
vooruitzichten op rechtsherstel. 
Dit duidelijk kompromis dat eerlijk had kunnen zijn werd van 
meet af aan door de Franstaligen op losse schroeven gezet, 
zodra de buit van de faciliteiten en van de Franstalige scho
len te Leuven, was binnengerijfd. 
Een duidelijke les om geen enkele overeenkomst te aan
vaarden waarbij wij slechts op termijn voldoening bekomen 
en de Franstaligen dadelijk! 
Gilson, telg van een zeer franskiljons Brussels PSC-geslacht 
maar een staatsman met echt-Belgische refleks, werd door 
zijn laffe partij opgeofferd aan de hetze tegen «les lois scélé-
ratés ». 
De Franse extremisten geraakten door Van Rijn en Cie 
opgepept tot FDF. Gilson was wellicht de laatste der Mohika
nen onder de frankofone politici om aan «Belgische vader
landsliefde » de voorrang te geven boven de franstalige klas-
se-dominantie. 
In zijn interview verwijst Renard naar een passus uit een rap
port van de V K T : «Sommige burgers van dit land zijn nog 

altijd van mening dat de taalwetgeving hoewel zij van openba
re orde is en derhalve een dwingend karakter heeft, willekeu
rig al dan niet kan worden nageleefd ». In haar eigen stijl hield 
de patriotieke «Libre Belgique» niet op het bereikte kompro
mis van 1963 als « bétissier linguistique » - (taalbeesten-kot) te 
bestrijden. 
Het tegenoffensief bereikte een eerste succes door de invoe
ring van de Liberie du Père de Familie, waarmede afbreuk 
gedaan werd aan het beginsel «huistaal-onderwijstaal», 
reeds vastgelegd in de Wet Poullet... van 1914. 
Konklusie: de Frantsltaligen, inklusief de unitarisiische 
PSC'ers, lopen liever het risiko van de Belgische echtschei
ding dan het risiko dat Vlamingen en Franstaligen gelijken 
zouden worden in België. Zij verzaken niet aan hun sociale-
klasse-vrijheid die hun toelaat, de Nederlandstaligen onder 
verfransingsdruk te zetten. 
De Vaste Kommissie voor Taaltoezicht moest een sluitsuk 
geweest zijn voor het naleven van het taal-kompromis van 
1963. 
Reeds in de wet zelf werd haar bevoegdheid afgezwakt. In 
een land waar (ook in geval van federalisme) er altijd taalpro
blemen zullen rijzen moest de VKT, als onpartijdige rechtsin
stantie arresten kunnen vellen (cfr wetsvoorstet Vandezai.-
de). Zij mag alleen adviezen geven die de ministers naast zich 
kunnen leggen. 
Volgens Renard zou zij van grotere berekenis zijn moest 
haar beperkte bevoegdheid van meet af aan door de opeen
volgende regeringen niet ingekort geweest zijn, vooral door 
haar de nodige werkmiddelen en het vereiste personeel te^ 
onthouden, 
Renard wijst erop dat het daardoor aan de Kommissie b.v. 
onmogelijk gemaakt wordt op het naleven van het september-
dekreet een werkelijk toezicht uit te oefenen. Uit deze onbe
vooroordeelde bron mag eens te meer worden afgeleid dat 
de regering het Dekree*^ niet WIL toepassen. 
De klap op de vuurpijl tegen de VKT werd door de Regering 
gegeven in de affaires Nols en ASLK. In het eerste geval zegt 
Renard dat de Regering •< gebrek aan moed heeft getoond ». 
In het tweede geval dat de toegastane termijn «onredelijk 
kort» was. 
Het dossier was onvolledig en bijkomende stukken waren 
«moeilijk te bekomen». 
Inderdaad heeft de heer Tindemans de rechtszekerheid opge
offerd aan zijn (overigens niet gehonoreerde) tegeeflijkheid 
aan het RW-FDF 
De Vlaamsgezinden (ook in onze VU! ) uit het homogeen 
Nederlands taalgebied voelen de Franse taal-dominantie niet 
aan den lijve aan. De mensen van Vereniging voor Vlaams 
Overheidspersoneel en de Vlamingen te Brussel en in de peri
ferie laat men, zonder rugdekking uit Vlaanderen, al te gemak
kelijk alleen staan in de taalstrijd terwijl de Franstaligen hun 
algemeen offensief tegen de Vlaamse aanwezigheid in over
heidsdienst schaamteloos voortzetten. 
Volgens Renard zijn het alleen VU-pariementsleden die vra
gen stellen over de Kommissie. 
Weer eens een niet diskutabel bewijs van de Vlaamse 
onverschilligheid van de Vlaamse (?) traditionele partijen. 

M. van Haegendoren 
oud-senator. 

ONWELRIEKENDE 

PIJPLEIDING 

Dat er op het ministerie van 
Ekonomische Zaken hard ge
werkt wordt ten voordele van 
Wallonië en op kosten van de 
Vlaamse belastingbetaler we
ten we reeds sinds lang. 

Dat de bewindslul nu ook Waal
se vuil igheid aan Vlaanderen 
kwijt willen is wel een onwelrie
kende nieuwigheid. 

Het bericht lekte uit dat er op 
het departement van Ekonomi
sche Zaken ernstig wordt ge
dacht aan de bouw van een 
gigantische pijpleiding (2 mil
jard fr.!) waarlangs de afval
stoffen van de Waalse indus
trie (onder meer chemisch 
spul] zou verwijderd worden, 
om ze uiteindelijk te lozen 
vóór de Vlaamse kust. Netjes 
Is dat voorzeker n ie t ! 

We zijn In dit ongezegend land
je wel meer vlezigheden ge
woon, maar dat Wallonië nu 
ook zijn afval over Vlaanderen 
wil storten loopt toch wel 
de spuigaten u i t ! Bovendien 
zal «de meerderheid der Bel
gen » ongetwijfeld opdraaien 
voor de miljardenkosten. 

De Walen weigeren anderzijds 
in het bekken van de Samber 
zuiveringsstations te bouwen. 
Terwijl in Vlaanderen In die zin 
hard gewerkt wordt, zou de 
Noordzee volgespuld worden 
met Industriële afval vanuit 
Wallonië... Vlaanderen kan wel
licht op geen properder wijze 
van de kaart geveegd worden 
door onze Waalse landgeno
ten? 
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W e bevinden ons waarschijnl i jk in een overgangsper iode wat de toe
stand in IVlidden- en Oost -Europa betreft. D e meest z ichtbare teke
nen van onrust zijn waar te nemen in Polen (met ais vertrekpunt en 
voed ingsbodem de sociale toestand van de arbeiders) en in Tsje-
choslovaki je , waar 200 vooraanstaande intel lektuelen in een mani
fest pleiten voor de eerbiediging van de mensenrechten. O o k in de 
Sovjetunie zelf kontesteren sommige intel lektuelen het regime van 
onvri jheid, f lagrant in tegenspraak met de besluiten van de konferen-
tie van Helsinki . In absolute ci j fers ver tegenwoordigt deze groep dis
sidenten weinig of bijna niets tegenover de massa. M a a r zoals alge
meen a a n v a a r d : het zijn ten slotte niet de massa's die een revolutie 
ontketenen en een besl issing afdwingen. 

ER BROEIT IETS 
ACHTER 
HET IJZEREN GORDIJN 
Over de toestanden in de ovenge 
Russische «protektoraten» verne
men we slechts sporadisch nieuws 
W e weten echter voldoende om te 
kunnen stellen dat ook in de bij de SU 
aangehechte Baltische staten het 
vuur van het verzet nog steeds onder 
de asse smeult Nog met zolang gele
den werd in Estland, Letland en Litau-
wen grote kuis gehouden en werden 
zeer velen ontheemd en duizenden 
km verder oostwaarts verbannen 
Het is duidelijk dat Moskou zich met 
aan de akkoorden van Helsinki houdt 
zomin in eigen land als in de satelliet
staten Hoewel Zuid-Slavie en Roeme
nie een eigen koers pogen te varen 
(tussen de twee machtsblokken in) 

toch heerst ook hier totale onvrijheid, 
vooral in Roemenie waar KP-leider 
Ceaucescu de harde stalinistische lijn 
volgt 

. D E STILTE V A N 
HET K E R K H O F . 

De «stilte van het kerkhof» te Praag 
wordt nu verbroken door het mani
fest der tweehonderd Het is duidelijk 
dat de Tsjechen en de Slovaken de 
Russische ingreep van '68 nog steeds 
zwaar op de maag ligt Husak (zelf 
eens een vervolgde en een gefolter
de] IS er nog met in geslaagd, de Tsje
chen en Slovaken vertrouwen in het 

post-Dubcek-regime te schenken In
tegendeel, het wantrouwen en de 
wrok zijn gebleven Een Janos Kadar-
mirakel schijnt derhalve in Tsjechoslo-
vakije nog met tot de mogelijkheden 
te behoren 
In Polen is partijleider Gierek op de 
plaats beland waar zijn voorganger 
Gomoelka struikelde en ten val kwam 
(mede door Gierek) De onrust onder 
de werkende klasse duurt onvermin
derd voor t nadat de regenng te War
schau een pnjzenstijging toeliet zon
der een kompenserende loonsverho
ging Er braken spontane stakingen 
uit tot Gierek de leidende stakers kon 
paaien met beloften Die met werden 
gehouden, terwijl de kopstukken weg 
werden gepromoveerd, aangehouden 
en veroordeeld of naar het buitenland 
zijn gevlucht Dit alles heeft tot nieu
we sociale onrust en tot een zwaar
der onderdrukking door leger en poli
tie geleid Een vonk kan voldoende 
zijn om een nieuwe en deze keer 
waarschijnlijk veel heftiger uitbarsting 
te veroorzaken, van arbeiders tegen 
wat men durft te noemen, een arbei-
dersreg^ring 

« D E W E K E O N D E R B U I K . 

Met dit proces valt in Zuid-Europa 
een ander proces samen in de twee 
Ibensche staten is nl een demokratise-
ringsproces op gang gebracht dat 
het verst gevorderd is in Portugal en 
nu ook in Spanje tegen een hoger toe
rental gaat draaien, onder leiding van 
een jonge vorst (over wie sommige 
journalisten, ook ten onzent een to
taal verkeerd beeld ophingen en die 
nu moeten erkennen dat Juan Carlos 
het nog met zo slecht doet) en een 
jonge premier, Suarez W e stellen 
vast dat bijna gans Zuid-Europa naar 
(gematigd) links evolueert (hoewel de 
kans er nog steeds inzit dat in Italië en 
in Frankrijk de kommumsten binnen 
met zo lange tijd mede in de regenngs-
schuit zullen zitten, met dien verstan
de dat in Frankrijk het linkse front in 
de persoon van oud-premier Chirac 
een geduchte tegenstander heeft ge
vonden wat de Italiaanse kommums
ten (overigens van alle eurokommums-
ten het meest kntisch ingesteld ten 
opzichte van Moskou) met moeten 
vrezen daar de Democrazia Chnstia-
na of de socialisten kennelijk nood 
hebben aan een echte leidersfiguur 
Er IS dus hoe dan ook aan weerszij
den van het IJzeren Gordijn 
«nieuws» in de maak Maar het dos
sier is nog met volledig Dat zal pas 
binnen enkele maanden mogelijk zijn 
(en dan nog) met het aantreden van 
een nieuwe Amenkaanse president 
Dit aantreden gebeurt officieel wel 
precies binnen een week (20 januan 
1977) maar men kan toch maar een 
wezenlijke indruk hebben na verschei
dene maanden Momenteel is de over
zijde van de grote plas voor de mees
te Europese waarnemers in dit ver
band een pikdonker gat (Sw) 

HOEA-KWO-
FENG 
De buiten Peking en de provincie Hoe-
nan praktisch onbekende nieuwe Chi
nese partij- en staatsleider Hoea-
Kwo-feng zou onder meer zijn politie
ke opgang te danken hebtien aan het 
feit dat hij m Mao's geboortedorp het 
als museum bedachte getioortehuis 
met alleen inrichtte en het tieheer 
ervan waarnam doch ook het be
staan ervan garandeerde tegen de 
bevelen van ex-president Lioe-Tsjao-
tsji Hoea-Kwo-ferg was in de vijftiger 
jaren bedrijvig als partijleider in Hoe-
nan, in welke provincie Sjao-sjan ligt, 
het dorp waar Mao's wieg stond 
Hoea weerde zich als een duivel in 
een wierookvat tegen de intriges van 
boe HIJ ontmoette Mao voor het 
eerst in 1959 De grote leider was bij
zonder ingenomen met zijn in mu
seum veranderd geboortehuis en met 
de kollektivisering van de landbouw in 
Hoenan Tijdens deze ontmoeting 
werd de basis gelegd van wat later 
sterk op een vader-en-zoon-relatie 
zou gaan lijken, een relatie die pas nu 
bekend geraakt 

De om zijn boerensluwheid even ge
vreesde als bewonderde Hoea (die 
zorgvuldig een vader-imago koestert) 
wist trouwens steeds nuttige relaties 
aan te knopen in de partij, de politie. 

het leger en bij de arbeiders- en boe-
renorganisaties Deze relaties (wo 
vooral die met generaal Tsjen Hsi-lien, 
de militaire kommandant van de zone 
Peking) kwamen hem na Mao's dood 
uitstekend van pas 
Blijkbaar kan echter alleen de veroor
deling van de weduwe Mao en samen
zweerders Hoeas positie konsolide-
ren ook al wordt beweerd dat de 

reeds tweemaal verguisde en twee
maal gerehabiliteerde ex-vice-premier 
Teng weleens Hoea's geduchtste ri
vaal zou kunnen worden Dat is 
slechts een veronderstelling, want 
voor als na blijft Peking een centrum 
van politieke wisselvalligheid, die vaak 
als vrouwelijke grilligheid aandoet 
(Sw) 

Veel te geredelijk wordt beweerd 
dat de Vlaamse beweging haar 
doel bereikt heef t Iets is er van 
waar Het l i jkt ons niet meer denk
baar dat de Vlamingen nog op 
grote schaal verfranst worden, 
dat zij als volk zouden verdwi j 
nen door toedoen van Waalse en 
franski l jons-Brusselse overheer
sing Wel IS het goed mogeli jk 
dat Brussel verloren gaat en in 
zijn val grote brokken van 
Vlaams-Brabant meesleept , zo
als het ook verre van vast staat 
dat België op etnische basis 
(dus met twee) zal gefedereerd 
worden 

Het doel (de vr i jwaring van de 
volksaard der Zuid-Neder
landers] IS dus nog lang niet 
bereikt, maar het is in zicht, 
althans binnen het Belgische ka
der. 

Een dergeli jk doel is evenwel 
nog lang met In zicht voor de 
meeste andere volkeren die de 
aarde bewonen Zelfs in West-Eu
ropa IS van een aantal volkeren 
of delen van volkeren (Bretoe
nen, Welshmen, Basken, Elzas-
sers en anderen] het voortbe
staan allesbehalve gewaarborgd 

Wat erger is Het inzicht, dat 
voor een vreedzaam naast (en 
met) elkaar bestaan van zovele, 
zozeer verschillende volkeren 
een wereldorde nodig is die deze 
verscheidenheid als een basisge
geven erkent, ontbreekt alge
meen. 

In vroegere tijden, toen de centra
le administratie van een staat op 
het dagelijkse leven van de men
sen tenslotte met zoveel vat had, 
toen het in een staat toonaange
vende volk geen verplicht onder
wijs, geen dienstplicht en geen 
pers, radio en televisie bij de hand 
had om zijn taal, kuituur en hele 
leefwijze op te dnngen aan alle 
«andere», heterogene volksdelen 
binnen die staat toen konden 
dezen, alleen al door een zekere 
afzondenng, zich vrij goed handha
ven In onze tijd is dit met meer het 
geval en in de toekomst zal zulks 
nog moeilijker zijn 

Nu IS het ogenblik aangebroken 
om elk volk of volksdeel een struk-
tuur te bezorgen die het mogelijk 
maakt, zich als uniek facet van het 
mensdom verder te ontwikkelen 

Een eeuw Vlaamse beweging 
heeft ons geleerd dat goede wil 
(«il faut que la Flandre se sente 
aimee») of zelfs taalwetten voor 
alle gebieden van het openbare 
leven onvoldoende zijn om steeds 
verdere gebiedsafknaging en on
ophoudende bedreiging van een 
volk af te weren Geleidelijk is bij 
steeds meer mensen het inzicht 
gerijpt dat er geen veiligheid be
staat buiten «de macht in eigen 
hand» met andere woorden een 

of andere vorm van zelfbestuur 
Inmiddels is de t j d met blijven st l -
staan Zelfs voor vnj grote volke
ren als bv Engelsen en Fransen is 
het met meer mogelijk, volledig op 
eigen houtje te leven, afgezien 
nog van de vraag of dit wenselijk 
IS Ekonomische en militaire om
standigheden en ook de eisen van 
wereldsolidanteit maken een 
samengaan met anderen noodza
kelijk 

Het komt er nu op aan een samen
gaan tussen georgamzeerde vol
keren tot stand te brengen en niet 
tussen de bloedloze administratie
ve monsters die staten gewoonlijk 
zijn 

Hoofdzaak hierbij is met zozeer 
dat elk volk in zijn geheel onder 
het dak van een volwaardige ei
gen staat woon t maar wel dat 
geen enkel het zonder dak of ten
minste afdak moet stellen 
De staatsrechtelijke toestand 
waann de vele volkeren van de 
wereld zich bevinden, is zeer 
verschillend en ingewikkeld Vele 
zijn volledig staatloos (de Basken, 
de Koerden), andere leven mm of 
meer beschermd in een vreemde 
of gedeeltelijk vreemde staat (de 
Vlamingen in België, de Zweden in 
Finland), sommige beschikken 
over een eigen staat maar hebben 
andere volkeren geheel of gedeel
telijk als half-onderworpenen mee
gesleept (de Fransen, de Russen, 
de Turken), nog andere hebben 
zich een eigen staat kunnen op
bouwen doch daarbij een gedeel
te van hun volk in de kou moeten 
laten staan (de leren, de Duit
sers) , tenslotte zijn er de talrijke 
staten bij de totstandkoming waar
van het bestaan van volkeren 
geen of bijna geen rol heeft ge
speeld (de VSA en bijna alle gewe
zen kolomen) 

De verschillen en verwantschap
pen die mensengroepen tot volke
ren maken zijn 'ngewikkeld en 
vaak verweven met faktoren als 
godsdienst en langdung feitelijk 
samenleven met buurvolkeren De 
Vlamingen hoeven slechts aan 
hun verhouding tot de Rijksneder-
landers te denken om dit te besef
fen 

Over al deze toestanden willen wij 
benchten in de kroniek « Wij tus
sen volkeren en staten' die voor 
het eerst verschijnt in de eerste 
maand van dit jaar 
Het zal geen gemakkelijke taak 
zijn degenen die de meuwsbench-
ten opstellen hebben doorgaans 
weinig aandacht voor de hier be
handelde problematiek, tenzij om 
te betogen dat ze eigenlijk met 
zou mogen bestaan, dat er ern
stiger problemen zijn (de Oost-
West-verhouding, de klassenstrijd 
en natuurlijk geld verdienen), dat 
het afleidingsmaneuvers zijn of 
zelfs primitieve opwellingen met 
neo-nazistische inslag 

Berichten hierover zijn dus meest
al reeds aan de bron vergiftigd 
De strijdende groepen zelf publice
ren wel over hun geval Maar ook 
hun berichten zijn vaak eenzijdig, 
en bovendien moeilijk te achterha
len want vervat in blaadjes met 
vertrouwelijke oplage en gesteld 
in weinig verspreide talen 

Toch nemen wij ons voor, over de 
aktualiteit in heel deze weinig ge
kende wereld om de veerben da
gen een kroniek te brengen Soms 
zal ZIJ een enkel geval behandelen, 
soms verschillende, soms zal zij er 
zich toe beperken, vanuit haar spe
cifieke optiek gebeurtenissen te 
belichten waarvan het zwaarte
punt elders ligt Misschien zal zij 
ook al eens uitvallen 

Wij geloven vas t met zulke kro
niek de lijn van de Vlaamse bewe
ging konsekwent door te trekken 
Tenslotte is het ook voor ons, Vla
mingen, een zaak van leven of 
dood, dat Europa, ja de hele we
reld, georgamzeerd wordt met vol
gens ideologische of ekonomi
sche belangen, doch op basis van 
de in groepsverband levende men
sen, anders gezegd van de volks
gemeenschappen 

Karel Jansegers 
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Leefmilieu 

BALANS VAN EEN KRISISJAAR 
Het krisistaar 1976 beïnvloedde ook in grote mate het leefmilieubeleid. De toe
nemende werkloosheid en ontevredenheid waren er de oorzaak van dat het 
publiek minder gevoelig werd voor toch belangrijke problemen op het gebied 
van natuurbehoud en milieubeheer Daarbij mag niet uit het oog worden verlo
ren dat beide sektoren heelwat man- en vrouwkracht zouden kunnen gebruiken, 
zodat er dit jaar daar heeiwat werkgelegenheid zou kunnen worden geboden, 
indien de overheid werkelijk enkele prangende problemen wil oplossen. Het 
leefmilieu mag zelfs in een knsisperiode niet als een overbodige luxe worden 
beschouwd Dat bewijzen de feiten en ook de voorbeelden uit het buitenland. 
Kenmerkend was ook het toenemend verzet van andere bevolkingsgroepen, 
dan de klassieke natuurliefhebbers, tegen projekten die het milieu bedreigen 
Vooral land- en tuinbouwers kwamen massaal m verzet tegen overbodig geach
te autowegenbouw en tegen de verspilling van landbouwgronden. 
We geven een bondig overzicht van de problemen die in 1976 aktueel waren, en 
die ook dit jaar het onderwerp zullen zijn van debatten, akties en... beleidsbe
slissingen 

. toe bestelde Een rationeel energieverbruik 
moet worden nagestreefd en de stnjd 
tegen de verspilling moet worden aange
moedigd Hoe de elektnciteitsmaatschappij-
en daarop zullen reageren zal blijken in de 
komende maanden Inmiddels wordt van
daag reeds te Brussel het < manifest van 
de Bond Beter Leefmilieu over kernener
gie en de kwaliteit van het leven > bekend
gemaakt, evenals • Beschouwingen over 
het rapport van de kommissie der wijzen 
inzake kernenergie > 

TEGENSTRIJDIG 
KERNENERGIEBELEID 

In apnl '76 werd het eindrapport van de 
Kommissie der Wijzen bekendgemaakt Er 
werd op grond van een toen redelijk 
geacht groeicijfer voor het elektnciteitsver-
bruik de bouw van nog een reeks van tien 
bijkomende kerncentrales voorgesteld en 
dit voor 1991 Toen bleek dat het elektnci-
teitsverbruik in 1975 was gedaald (voor de 
eerste maal in de geschiedenis i) stond de 
overheid voor een levensgrote tegenstrij
digheid Minister van ekonomische zaken 
Herman gaf dan ook ojadracht om de ramin
gen van de wijzen te herzien Einde juni 76 
maakte hij een werk- en bezinningsdoku-
ment biekend voor het energiebeleid 1977-
1987 Daann worden andere opties geno
men in de eerstkomende jaren zijn er met 
meer kerncentrales nodig dan de tot nog 

GEWESTPLANNEN 
1976 was ook het jaar van de gewestplan
nen, waarvan een aantal werden vastge
legd Dit was de aanleiding tot tal van dis-
kussies, vooral inzake de bestemming van 
sommige gronden als natuurgebied of land-
tx)uwzone O dit terrein zijn toch enkele 
markante lichtpunten te vern^ alden 

Te Kontich werden zowel het Broekbos als 
het Hof van Spruyt als natuurgebied be
stemd De omliggende gronden blijven land-
bouwzone Alleen de strook langs de Kauw-
lei gaat verloren Hiermee heeft de plaatse
lijke werkgroep leefmilieu volledige voldoe
ning gekregen Zowel deze werkgroep als 
de njksdienst voor monumenten en land
schappen verdienen alle lof voor de gele
verde inspanningen Het komt er nu op aan 
om voor het geheel een doeltreffend be
heer uit te werken waarmee men op ande
re plaatsen reeds is gestart bijvoorbeeld 
te Antwerpen door de werkgroep «Oude 
Landen » 

De Oude Landen, beter bekend als het 
voormalig militair oefenterrein van de Lucht
bal was in het ontwerp-gewestplan Antwer
pen opgenomen als bouwzone Sinds april 
'75 werden er geregeld en onder grote 
belangstelling, natuurwandelingen georgani-
zeerd voor het publiek Op grond van een lij
vig dossier en wegens de populariteit van 
het gebied werd in november '76 de 
bestemming van het gebied bij ministeneel 
besluit als volgt gewijzigd « bedoelde gron
den worden opgenomen in een groene 
zone gedeeltelijk « parkgebied » en gedeel
telijk «natuurgebied» voor wat betreft het 
waardevolste gedeelte» Daartoe hadden 
ruim 6 500 personen een petitie onderschre
ven en een twintigtal verenigingen hun 
steun toegezegd Op 9 december jongstle
den IS de werkgroep reeds begonnen met 
het opmaken van een beheersplan Een 
voorbeeld dat navolging verdient en dat 
aantoont dat een volgehouden inspanning 
lonend kan zijn ook op het gebied van 
natuurbehoud en leefmilieu 

BIJ de jaarwisseling spraken de Verenigde 
Aktiegroepen Schelde-Rupel hun tevreden
heid uit over het besluit van staatssekreta-
ris voor leefmilieu Poma om af te zien van 
het plan tot het storten van nijverheidsafval 
in een kleiput te Schelle De heer Poma 
trad de stelling van de werkgroepen bij dat 
zulk projekt moet worden gerealizeerd in 
een industnezone en met in een woonge
bied 

LINKEROEVER 

Na de betoging in december werd de defini
tieve stopzetting geëist van de onteigenin
gen en van de verdere aantasting van de 
streek, ondermeer door het zuidelijk trace 
van de grote nng rond Antwerpen dat als 
overtx)dig werd bestempeld Staatssekreta-
ris voor Vlaamse streekekonomie Eyskens 
deed tegenvoorstellen die erop neerkomen 
dat slechts plus-minus de helft van de oor
spronkelijke voorziene 6 000 hektaren voor 
industne- en havenuitbreiding zouden wor
den bestemd De vraag is nu op welke wij
ze de landbouwers zullen reageren, en of 
ze de nodige waart>orgen zullen ontvan
gen, dat de overheid na verloop van tijd — 
als de konjunktuur terug gunstiger is — 
met zou terugkomen op haar besluit door 
de overblijvende landbouwgronden toch 
door de industne te laten inpalmen Verder 
blijft men onzeker over een reeks grote pro
jekten die in feite nauw samenhangen en 
hun stempel kunnen drukken op de streek 
met name de kerncentrale Doel IV, de gro
te ring het Baalhoekkanaal, de omvang van 
de verdere industnalisenng, enz 

Dirk Buyes 

Boeren, in hun bestaan bedreigd, kozen in 1976 massaal de zijde van de milieukontestanten 
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INTERPROVINCIALE 
KADERDAGEN 1977 

1 — Voor de provincies Antwerpen en | 
Limburg plus het arrondissement Leu- 1 
ven 
ZONDAG 23 JANUARI 
Kultureel Centrum 
Kunstlaan 5 
te Hasselt 

FOTO STUDIO DANN 

— Voor de provincies Oost- en West-
Vlaanderen plus het arrondissement 
Brussel 
ZONDAG 30 JANUARI 
Interprovinciaal Kongrescentrum 
Floraliapaleis 
te Gent 

VOOR WIE? 

Uiteraard voor alle bestuursleden 
en mandatarissen van de Volks
unie, zonder uitzondenng, op ie
der vlak Maar ook voor de aktie-
ve leden, die op enigerlei wijze 
betrokken zijn bij de werking van 
de partij Wie graag zijn echtgeno-
(o)t(e) meebrengt, kan dat gerust 
Voor jonge gezinnen met kinder
oppas-problemen worden de nodi
ge schikkingen voorzien 

WAAROM ? 

In de geschiedenis van de Volks
unie hebben de interprovinciale 
kaderdagen op het vlak van de 
organizatie en de propaganda 
vaak een zeer belangnjke rol 
gespeeld De bakens van de 
Volksunie-opmars in de zestiger 

jaren werden vaak gezet op inter
provinciale kaderdagen Hasselt 
en Gent (alhoewel het vroeger 
Deurle-aan-de-Leie was) hebben 
een paar maal duizend geestdrifti
ge kaderleden bijeengezien 

OVER W A T ? 

1977 wordt, met allerhoogste 
waarschijnlijkheid, een verkie
zingsjaar De kaderdagen zijn — 
hoe dan ook — de inzet van de 
verkiezingsstrijd Daarom ook zal 
de voormiddagvergadenng ge
wijd zijn aan de technieken van 
de verkiezingspropaganda In de 
namiddag zal een antwoord gege
ven worden op een dnetal bran
dende vragen wat heeft Vlaan
deren van de Volksunie te ver
w a c h t e n ' welk Vlaanderen wil
len we"? wat is de plaats van 

Vlaanderen in de wereld "̂  
De voormiddagvergadering be
gint en de namiddagvergadering 
eindigt met een audio-visuele 
boodschap 

W A N N E E R ? 

Uiteraard, zoals hierboven ge
zegd, op 23 en 30 januan Telkens 
vanaf 's voormiddags 11 uur 
Knapzak meebrengen kan, maar 
hoeft met voor 200 fr (inklusief) 
wordt gezorgd voor een behoor
lijk middagmaal Wie reeds vroe
ger op de interprovinciale kader
dagen was, weet dat dit gezamen
lijk middagmaal — met de gele
genheid om vele bekenden en 
onbekenden te ontmoeten — niet 
alleen een aangenaam maar ook 
een zeer nuttig onderdeel is van 
de kaderdagen 

EEN WAARSCHOOTS 
VOORBEELD 

De gemeenteraadsleden Van de Veire, De Poorter en Van 
Holderbeke van Waarschoot, stonden een deel van hun zit-
pennlngen 1976 af. Op die wijze schonken zij aan elf Waar-
schootse simpatisanten een 3-maandelijks abonnement op 
. WIJ . . 
Langs deze weg groeten zij de nieuwe lezers en wensen 
hen veel leesgenot 

TOP 50 
1 Georgette De Kegel, Ninove 1128 
2 Kris Versyck, Gent . . . i f e ^ ^ 900 
3 Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 531 
4 Anny Lenaerts Wilrijk 528 
5 Enk Vandewalle, Izegem .. 432 
6 Jaak Janin, Huise 396 
7 Leo Callaert, Lebbeke . . , ^ j j „ * ^ . . . 324 

Ferre De Beukelaer, Kontich " " ^ ^ i r i ^ ^ " ' ^^^ 
Juul Moens, Antwerpen . . * j ^ ^ f e . . 324 

10 Annie Pottie-Kindt, Roeselare .'.JL 312 
11 Achiel Goderis, Oostduinkerke 270 
12 Luk Bohe, Vichte 264 
13 Willy Serpieters, Oostende 252 
14 Emiel Van Langendonck,St-Kat-Waver 240 

Daan Vervaet, St-Laureins-Berchem 240 
16 Frits Cornehssen, Houthalen . . . ^ j ^ j ^ . ^ . . . 238 
17 Koen Van Meenen, Heusden . J ^ ^ ^ . . . 216 
18 Jozef Labaere, Kortrijk . . . ...:0g„.^^,. 204 
19 Jos Verlooy,Jette . . . . A S i l « * . . 198 
20 Daniel Denayer, Aalst 192 

Vital Peeters, Berchem 192 
22 Wouter Leus Zaventem . . . . ^ « « f i ^ , ; . ^ . . . 180 
23 Lieve Favoreel-Craeynest Lauwe . . " J i v ^ ^ ^ Ü ^ . . 156 

Albert Jacobs, Beringen .. . ' ^ S . ^ . . . 156 
Willy Vlieghe, Drongen ..„»,.a'S-... 156 

26 Clem De Ranter, Hoboken . . 144 
Enk Eyckmans Bree 144 
Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 144 

29 Willem Nollet Hove 132 
Jan Roux Genk » , ^ . . . „ .>... 132 

31 Enk Clerckx, Vilvoorde ..4XS^^^M-'7^-^è^M- 120 
32 Jan Caudron Aalst 108 

Maurice Passchijn Meise 108 
Leonie Vanderstraeten Brussel ...,,....„ 108 

35 Willy Anthonis, Heist-op-den-Berg . ^ j ^ ^ ^ g ^ ï . . . 96 
Jozef De Meyer Ueveriee .". ."-• 9" 
Donald Dewispjelaere, Kapellen 96 
Frans Van Dessel Nijlen 96 
Pol Verbeten, Tildonk 96 

-41 Hilda Demol, Liedekerke . . 84 
J Gijzels, Westerio .^y^^i,^... 84 
Johan Laeremans, Gnmbergen ...V..'..: 84 
Pier Leys Brugge 84 

45 Frans Jansegers, Herdersem 78 
46 Jo Belmans Geel 72 

Hugo Casteels Hofstade 72 
Bert De Cremer Denderhoutem 72 
Omer Dombrecht Brugge 72 
Leo Meskens, Watermaal-Bosvoorde . .^ . . , . . „ . „ , j . . . . . . 72 
JosTruyenAs . . I S i ^ ^ & & . . . 72 
Rene Van den Cruyce, Asse 72 
Leon Van Durme Merelbeke 72 

Vielen weg uit de top-50 
Staf De Nul, Roosdaal, Guido Domez, Ingelmunster, Jef Geu-
dens. Turnhout, Ida Janssens, Meisbroek, Oktaaf Meyntjens, 
Burcht, Piet Sevenns, Zwijndrecht 

Nieuwe gezichten in de top-50 
Frans Jansegers, Herdersem, J Gijzels, Westerio, Pier Leys, 
Brugge 
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ANTWERPEN 

VU-afdelingen uit het Mechelse stellen alternatief voor 

GOM-projekt dreigt 

St.-Katelijne-Waver te overrompelen 
Sint-Katelijne-Waver dreigt nog steeds overrompeld te worden door industriële 
initiatieven van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappii fGOM] 
Inderdaad, als het GOM-projekt gerealizeerd wordt dan zal met minder dan 40 
ha goede landbouwgrond in het hartje van deze Mechelse randgemeente te 
grabbel gegooid worden aan nijveraars 
De VU-afdelingen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver evenals de Berthouders-
knng v^ w, hebben daartegen scherp gereageerd en pakken bovendien uit met 
een alternatief projekt 
Samengevat luidt het voorstel als volgt behoud van de tuinbouwveilingen te 
Sint-Katelijne-Waver, en verhuis van de Brusselse invoermarkt voor verse 
groenten en fruit naar het Mechelse 

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappij heeft in alle stilte onteige-
ningsplannen voorbereid die pas op 8 
november jl uitlekten 
Meer nog tijdens een bijeenkomst 
van de Katelijnse gemeenteraad op 8 
september 76 werd met geen woord 
door de schepenen gerept over het 
GOM-projekt terwijl wel uitvoeng 
werd gesproken over de uitbouw van 
het kernplan voor de gemeente 
Op 24 december bracht de VU-oppo-
sitie in de gemeenteraad het omstre
den GOM-projekt te berde De gestel
de vragen werden met beantwoord 
het CVP-schepenkollege deed alsof 
zijn neus bloedde 

Maar, het onvermijdelijke gebeurde 
de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappij gaf haar plannen voor de 
vestiging van een industneterrein te 
Sint-Katelijne-Waver schoorvoetend 
vnj 

De plaatselijke VU-afdelingen hebben 
op een perskonferentie dan ook hun 
ongenoegen geuit over de bedenkelij
ke gang van zaken Van inspraak en 
konsultatie van de bevolking is geen 
sprake geweest i Slechts enkele poli
tieke spraakmakers waren van de 
plannen op de hoogte, en verschuilen 
zich achter de misteneuze «werk
groep Sint-Katelijne-Waver», 

GEBIEDSROOF? 
Tegen de grondverspilling stellen de 
VU-zegslieden een alternatief plan 
dat met ongestraft genegeerd kan 
worden 
De Brusselse importmarkt voor verse 
groenten en fruit zit reeds een tijdje in 
een keurslijf van 14 ha geprangd, ter
wijl een verruiming tot 20 ha dnngend 
nodig IS Koel- en opslagruimten vra

gen inderdaad steeds meer plaats 
Welnu een vestiging in het Mechelse 
van deze importmarkt ligt voor de 
hand De groentenmarkt kan best 
thuishoren in Sint-Katelijne-Waver, ter
wijl de fruitmarkt met de distributieke
ten naar Mechelen zou kunnen verhui
zen op de industriezone-Noord, waar 
voldoende ruimte voorhanden is 
Het IS duidelijk dat deze markten ide
aal zouden aansluiten bij de aktiviteit 
van de tuinbouwveilingen in Sint-Kate-
lijne-Waver 
De verbinding van deze veilingen met 
de E-10 zou probleemloos kunnen 
geschieden door een toegangsweg 
van om en bij de 5 km, terwijl de aftak-
king van de spoorbaan naar de indus
triezone Mechelen-Noord eveneens 
een voor de hand liggende oplossing 
IS 
Op deze wijze kan de tewerkstelling 
in het Mechelse (momenteel 2000 
werklozen) verbeterd worden, terwijl 
het centrum van Sint-Katelijne-Waver 
beveiligd wordt tegen gebiedsroof 
door de industrie, wat bij realizatie 
van het GOM-projekt onvermijdelijk 
zou zijn Een ding is duidelijk Sint-Ka-
telijne-Waver moet een landelijke en 
residentiele gemeente blijven 
Zullen de beheerders van de Ant
werpse Gom het alternatief voorstel 
zonder schroom negeren' Deze 
zaak knjgt zeker nog een staartje 

ANTWERPEN (arr) EKEREN BORGERHOUT 

VVM-DOSFELINST 
op woensdag 2 februari, te 20 u 30 in 
Trefpunt Tumhoutsebaan 28, te Deur-
ne Deze avond heeft als thema 
Sociaal Diensttsetoon 

PROV KADERDAG 
in het Kultureel Centrum te Hasselt 
op zondag 23 januari Verdere gege
vens worden nog medegedeeld 

ANTWERPEN STAD 

GEMEENTERAADSLEDEN 
Vanaf 1 januari is de gemeenteraads-
fraktie van de Volksunie samenge
steld uit de volgende leden 
Bergers G (Fraktieleider) St-Jans-
vliet 19, Antw 1000, tel 3391 65 
De Bouvre R Aug Vermeylenlaan 3, 
bus 25, Antw 2050 tel 190257 
De Bruyne H Multatuliplein 2, Antw 
2050 tel 192578 
De be S Pnesterstr 39 Beren-
drecht Antw 2040 tel 686659 
De Ryck Gerda Rantin en Moretus-
lei 192 Antw 2000 tel 359409 
Schiltz Hugo p/a Te CouwelaerI 
134, Deurne 2100, tel 247825 
Viaene Anita Kruishofstr 44 Antw 
2020 tel 371537 
Wagemans H Stefaniestr 14 Antw 
2000, tel 382233 
We wensen hen veel sukses Ze zijn 
allen ook bereid te allen tijde u bij te 
staan met uw problemen 

VUJO 
Enkele nuttige adressen van jongeren 
in ons bestuur Brugmans R Kruis-
hofstr 144, bus 129, 2020 Antw 
Coveliers H Arth Goemaerelei 53, 
2000 Antw De Corte P Canadalaan 
217 2030 Antw De Ryck Gerda PI 
en Moretusl 192 2000 Antw Mon-
seur Ann C Buyssestr 1 2020 
Antw Onghena M Beschavingstr 
18 2020 Antw Pauli Koen St-Augus-
teynenstr 13 2000 Antw Van Dur-
me E Amenkalei 24, 2000 Antw Van 
Impe K, Groenendaallaan 310 2030 
Antw Viaene Anita Kruishofstr 44 
2020 Antw , De Motte Erika Venezue-
lastr 6/91, 2030 Antw 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Gelieve adressen van simpatisanten 
door te geven aan het VU-sekreta-
riaat Geestenspoor 72, Ekeren tel 
410441 — of aan een bestuurslid 
Dank bij voorbaat i 

KONTICH -
WAARLOOS 

OVERLIJDEN 
We vernamen het overlijden op 22 
december van de heer Jos Van den 
Heuveh Jozef Libertstraat 28 en op 27 
december van de heer Jozef Ge-
breurs, Karel de Preterlei 206 Wij bie
den deze families onze oprechte deel
neming aan 

WENSEN 
Het bestuur en de mandatanssen van 
VU Kontich-Waarloos wensen alle le
den een gelukkig en voorspoedig 
1977 

BERCHEM 

MERKSEM 

NIEUWE SPORTVERENIGING 
Met genoegen kunnen wij de opnch-
ting van een nieuwe sportvereniging 
aankondigen Sinds kort zijn de oefen-
stonden gestart van Volley-Ball klub 
Tijl ingeschreven bij de KKSFB afd 
Volleyball, onder het nr 1350 
De vereniging staat open voor alle 
sportieve dames en heren en jonge
ren vanaf 16 jaar De oefenstonden 
gaan door elke maandagavond Voor 
verdere inlichtingen kunt U terecht in 
VI HUIS TIJI Bredabaan 298 
DIENSTBETOON 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 
11 dezer werden onze 6 veitkozenen 
beëdigd als gemeenteraadslid Perso
nen die een onzer mandatanssen 
wensen te kontakteren kunnen deze 
bereiken op volgende adressen 
Mevr Kalingart-Dreessen, Past 
Bampsstraat 18 tel 458519 — Mevr 
Van Dijck-Govaert, Struisvogelstraat 
8 tel 461606 — Toon Dewachter 
Houthulststraat 108b, tel 456559 -
Luk Droogmans, Kruisbaanvelden 15 
tel 4551 81 — Jan Poels, Lambrechts-
hoekenlaan 170 tel 4551 71 — Omer 
Stevens Gudrunlaan 51 tel 451517 
Wel zouden we de geïnteresseerden 
willen aanraden vooraf telefonisch af
spraak te maken 

Voor wat betreft de KOO kunt U nog 
steeds en dit tot 31-3-77 de h Michiel-
sen voorzitter, bereiken op het bureel 
van de KOO, Van Aertselaerstraat 
elke dinsdag en vnjdag tussen 14 en 
17 u 

OVERLIJDEN 
Op 13 december II overleed onver
wacht de echtgenote van ons trouw 
lid en kameraad Roger Garijn Na een 
leven van trouw Vlaams nationaal 
gevoel en bereidwilligheid voor de 
Volksunie Op 18 december werd zij 
ten grave gedragen De St-Hubertus-
kerk was bomvol 
Onze oprechte gevoelens van deelne
ming in het zware verlies Roger, dat U 
en Uw vijf kinderen treft en denk 
erom dat gij bij Volksunie-Berchem 
vele vrienden telt die steeds bereid 
zijn te helpen als het moet 

LEDENVERGADERING 
Op 15 december hield de afdeling Ber-
chem zijn ledenvergadenng, gepaard 
met een gezellig etentje Voor een vol
le zaal heeft onze senator Wim Joris-
sen als gastspreker ons boeiend on
derhouden over Transkei Zijn spreek
beurt werd met zeer veel interesse 
gevolgd en eindigde met een simpa-
tiek applaus 
Dank U Wim Jonssen, wij hopen U 
eerstdaags nogmaals te mogen be
groeten Dank ook aan de Z A -ambas
sade voor de film die zij ons ter 
beschikking gesteld heeft, en met te 
vergeten onze trouwen leden die zo 
talrijk opgekomen waren en onze kas 
weer een beetje gespijsd hebben 

DIENSTBETOON SENATOR 
JORISSEN 

De zitdagen te Herentals Noorder-
wijk en Minderhout worden verscho
ven van maandag 17 januan naar dins
dag 18 januan zelfde uren 

KfiLertD^R 
ANTWERPEN 
Januari 
14 DEURNE: Arrondissementsraad in zaal Trefpunt Tumhoutse

baan 
15 Mol : jaarlijks VU-dansfeest in de parochiezaal van Mol-Donk om 

2030 u met het orkest «The Mosuitos» 
15 MERKSEM . jaarlijks bal van de voetbalploeg VK Atlanta om 20 

uur in zaal Tijl, Bredabaan 298 DJ Etienne Inkom gratis 
15 NOORDERWIJK: Volksliedavond met Willen De Meyer in zaal 

Verreydt de Ghellincklaan , weg naar Morkhoven Begin 20 30 
u Ingencht door de Vlaamse Knng « 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 Borgerhout VU-leden, worstenbrood en appelbollen-avond om 
20 u 30 in lokaal • De Oude Worstenpan», Tumhoutsebaan 9 
Tombola en prettige verrassingen Inschr op het sekretanaat Sta-
tielei 8 tel 353658 

21 Kontich-Waarloos 2de voordracht van «Vlaamse explorato-
ren » om 20 u 15 in de St-Jozefschool Voordracht van J Vermei
re over «In Polynesie bestaat het paradijs nog even » 

22 BOOM gezellig VU-samenzijn in cafe-restaurant «Wiphuis» 
Met Discobar « Andy » 

28 Kontich-Waarloos jaarlijks ledenfeest om 20u 15 in de paro
chiezaal St-Rita Inschr bij de bestuursleden 

29 Aartselaar de nieuw verkozen gemeenteraadsleden Rik Thys, 
Marcel Belis, Roger Himpe nodigen alle vnenden en simpatisan
ten uit op het 4de VU-bal om 21 uur in de gemeentelijke feestzaal, 
Guido Gezellestr 13/1 

29 Groot-Heist lOe Vlaamse nacht der Zuiderkempen om 21 uur in 
zaal Eden, Bergstraat Heist-o/d-Berg Inkom 80 fr Orkest The 
Spoetniks 

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 

De familie Zwinnen deelt me
de dat 

DE HEER 

Louis Z W I N N E N 
te Mol overleden is op 1 janu
ari II. in zijn 74ste levensjaar. 
De begrafenis heeft in familie
kring plaatsgehad. 

WILRIJK 

ONS BAL V A N 12277 
belooft een sukses te worden en dat 
IS ook nodig onze kas is zwaargeha-
vend uit de laatste verkiezingen geko
men Mogen wij dus vragen dat iede
reen zoveel mogelijk balkaarten zou 
verkopen en ook eens rondkijken of 
er links of rechts geen prijsje voor 
onze tombola van de kar valt 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel 031/86.7121 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Bercheni-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 Gent 
Tel 091/22 45 62 

HET BEGIJNHOF 

VAN MECHELEN IN 

VTB-BROCHURE 
Luk Rochtus is er in geslaagd een 
summiere en toch degelijke beschrij
ving te bezorgen van het begijnenwe
zen in onze lage landen 
Zulks ter inleiding van een geschiede
nis van het Mechels Begijnhof en de 
beschrijving van wat daarvan over
blijft De aandacht wordt insgelijks 
gevestigd op et zgn Klem Begijnhof 
en een afzonderlijk hoofdstuk wordt 
gewijd aan de zeer merkwaardige 
begijnhofkerk in de Nonnenstraat 
Dit alles vindt U in de brochure nr 207 
van de Vlaamse Toenstische Biblio-
teek met bovenstaande titel, uitgege
ven door de Vlaamse Toeristenbond 
Wandelen we even door de straten 
van het Begijnhof aan de hand van dit 
boekje dat naast vele illustraties, ook 
nog een plattegrond ter verduidelij
king bevat Het Stedelijk Museum 
voor Folklore gevestigd Twaalf Apos
telenstraat 17, in het hart van het 
Begijnhof, komt insgelijks aan de 
beurt Dominique Ampe zorgde voor 
een fraaie versiering van het voor
schutblad 

Losse nummers van de Vlaamse Toe
nstische 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 

GEMEENTE EDEGEM 

EEN BETREKKING V A N LANDMETER (KONTROLEUR 
DER WERKEN) IS TE BEGEVEN 

Aanvangswedde: 24520 fr bruto (index inbegrepen) + 
haardgeld (1565 fr voor gehuwden, 783 fr voor ongehuwd-
den) 
Voorwaarden: 25-40 j , Belg, milttieplichten volbracht, goed 
zedelijk gedrag, diploma meetkundig schatter van onroeren
de goederen, kondukteur of technisch ingenieur (bouwkun
de), medische goedkeunng 
Aanvragen eigenhandig geschreven, uiterlijk op 21-1-77 aan
getekend op een postkantoor afgegeven, gencht aan het Kol
lege van Burgemeester en Schepenen, vergezeld van volgen
de bewijsstukken geboorteakte, nationaliteitsbewijs, bewijs 
goed gedrag en zeden, eensluidend verklaard afschrift diplo
ma, medisch getuigschrift afgeleverd door het Provinciaal 
Instituut voor Hygiene Nationalestra'at 155, Antwerpen, en 
militiegetuigschrift 
Verdere in l ichtmgen. gemeentesekretanaat, tel 570118 
(toestel 403) 

(adv) 
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Groot-Heist-o./d.-Berg krijgt vier VU-afdelingen 
Na de samenvoeging van gemeenten 
is Heist-ofxlen-Berg een belangrijke 
gemeente geworden. Na Mechelen, 
maar vóór Lier, wordt het de grootste 
gemeente van het arrondissement 
Mechelen. 
Voor de VU brengt dit uiteraard orga-
nizatorische problemen mee. De 3 
bestaande afdelingen Heist-Hallaar, 
Booischot-Schriek en Itegem, zullen 
verder uitgebouwd worden; daar
naast zal nog een vierde afdeling wor
den opgericht: Wiekevorst 
Op zijn vergadering van 14 december 
duidde de Politieke Raad een overkoe

pelend bestuur aan waarin alle ge
meenten en afdelingen vertegen
woordigd zijn. Verschillende werk
groepen zullen opgericht worden 
voor o.m. sociaal dienstbetoon, public-
relations, kuituur, VUJO, VUVA, ge
meenteraad, enz. De Politieke Raad 
duidde ook de kandidaten aan voor 
het OCMW: Jos Claes van Wieke
vorst en Guillaume Geeraerts van 
Schriek, met als plaatsvervangers: Le
na Van der Auwera van Heist-Goor 
en Willy Anthonis van Heist 
Na het sukses van de gemeenteraads
verkiezingen (20 % der stemmen - 6 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

5 O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

verkozenen) gaat de VU van Groot-
Heist ongetwijfeld een bloeiperiode te
gemoet 

VU in 
Mortsels kollege 
Dinsdagavond werden in Mortsel on
verwacht drie nieuwe VUschepenen 
verkozen. 
Het zijn mevr. De Ceuster, en de 
heren Vandewalle en Van Hoofstad. 
In de Mortselse gemeenteraad kwam 
een CVP-VU-PVV-koalitie tot stand, 
doordat zes CVP'ers de koalitievoor-
stellen van burgemeester Amssons 
niet konden goedkeuren. De installa
tievergadering ging gepaard met veel 
rumoer en een schorsing van de zit
ting. De meerderheid kan rekenen op 
15 stemmen, tegen 14 voor de opposi
tie. 

• • * • * * * * . » * » # « „ 
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FRANS RUBENS : DE SCHILDER VAN HET 
VLAAMSE LANDSCHAP 
In galerij Brabo (Mercatorgebouw), Oesguinlei 100 te Antwerpen, zijn werken te 
zien van de landschapschilder Frans Rubens. De schilder, die in 1909 te Schaar
beek geboren werd, is bekend om zijn kleurrijke hulde aan het Vlaamse land
schap. De tentoonstelling loopt van vandaag tot 6 februari en is ojjen op de 
werkdagen van 10 tot 12 u. en van 14 tot 16 u. 30. Op zaterdag en zondag enkel 
van 14 tot 17 u. 

BRABANT 
Vic en Wim: onze mannen bij SL-Michiel 

De Brusselse gemeenteraad kwann samen, het schepenkollege werd verkozen. Het werd een koalitie van 
(even adem halen) PL-PSC-CVP-PSB-BSP. Vic Anciaux deelde burgemeester van Halteren mee dat de frak-
tie « Leven te Brussel» niet meer bestaat en dat hij en Wim Vander Eist zich nog enkel als V U willen manifes
teren. Lydia De Pauw (die de verongelukte Ryssaert, de derde LTB-verkozene, vervangt) liet langs Brouhon, 
BSP-PSB-fraktieleider, meedelen dat mevrouw De Pauw terug in socialistische rangen was opgenomen. Er 
evenwel aan toevoegend dat zij in kommunautaire aangelegenheden haar « vrijheid in handelen en kiezen » 
behoudt. Het einde van een rode leeuwin, dus ! Rechtsonder onze verkozenen, Anciaux en Vander Eist 

Scherpe VU-ultval 
tegen PSC-
burgemeester 
te Jette 

De installatie van de nieuwe gemeen
teraad te Jette verliep niet zonder inci
denten, wat begrijpelijk is als men de 
kapriolen van PSC-burgemeester 
Thys en ks. kent: de man verloochen
de tot driemaal toe zijn handtekening 
onder een akkoord met de CVP en 
zette anderen ertoe aan, hetzelfde te 
doen. Dit legde CVP-raadslid De 
Smedt scherpe verwijten in de mond. 
VU-raadsW Jan De Berlangeer stelde 
eveneens in scherpe taal de houding 
van de PSC en de h. Thys aan de 
kaak. Hij vroeg zich af hoe iemand als 
de burgemeester een goede burger
vader voor iedereen kan zijn, wan
neer hij zijn kieskampanje niet tegen 

een partij maar tegen de hele Vlaam
se gemeenschap voerde. Het volstaat 
niet aldus raadslid De Berlangeer, 
Nederlands te spreken, men moet het 
volk ook begrijpen. 

De verbijsterende gang van zaken 
heeft intussen (eindelijk) de CVP de 
ogen geopend wat betreft de houding 
van haar kleine «zusterpartij» de 
PSC. Ze heeft nu tot haar eigen scha 
en schande moeten ondervinden dat 
de PSC totaal onbetrouwbaar is. Het 
tegennatuurlijk bondgenootschap 
CVP/PSC is althans te Jette uiteenge-
Sfjat Hopelijk zal de les helpen voor 
de h. De Smedt en partijgenoten. 

iflLinD 
BRABANT 
Januari 

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. 

29 Groot-Malle: overwinningstjal om 20 u. 30 in parochiezaal St-Ro-
chus, Melkerijstraat te Halle. 

Februari 
5 Herent-Veltem-Winksele: VU-bal in zaal Sportcentrum om 

20 u. 30. Orkest: Giant Prijs; 50 fr. 

LIEDEKERKE-TERALFENE • 

In een klein stationneke... 
Het treinstation Liedekerke-Teralfene op de lijn van Brussel naar Aalst 
is uit de kleren gegroeid. 
Elke morgen schuiven zo'n 2.000 pendelaars aan om een plaatsje te 
bemachtigen op een van de vele drukbezette treinen naar Brussel. 
Zoals de meeste kleine stations is ook dat van Liedekerke-Teralfene 
een onherbergzaam en kil gedoe: betonnen gang, betonnen trappen, 
betonnen wachthuisjes, ongeplaveide perrons... 

Als de pendeltreinen 's avonds « gelost» worden Is het een trekken en 
sleuren van jewelste om door de nauwe gangen heelhuids buiten te 
geraken. 
In juni van verleden jaar werd aanvang gemaakt met vertjetervigs-
werken op de perrons. 
De bestaande verlichting werd weggehaald en vervangen door een 
noodverlichting, het schaarse plaveisel eveneens weg, de wachthuisjes 
gingen er aan... 
De werken brachten mee dat het aanschuiven aan de trappen nog een 
stuk moeilijker werd en bij gebrek aan schuilhuisjes kwamen de hon
derden in de regen die het najaar van 1976 rijkelijk besproeide. 
Zo werd het een onoverzichtelijk geploeter in modder en slijk. Daar
door dienden de reizigers zich gevaarlijk dicht langsheen de spoorlijn 
te wurmen, rakelings naast voorbijsnellende «direkten». 
Daarbij werden in volle regen de opgebroken perrons nog eens extra 
met zavel overgoten zodat het geploeter nog groter werd. 
En toen kwam het: een aantal reizigers kozen de « properste », maar 
gevaarlijkste weg. Ze wipten de sporen over en dat kwamen de 
stationsoversten aan de weet 
Men liet begaan tot op een zekere avond de « overlopers » achter het 
muurtje opgewacht werden en met een Pro Justitie bedacht 
Het is duidelijk dat het oversteken van treinsporen in geen geval goed 
te praten is, het is en blijft een zware overtreding. 

Toch een paar bedenkingen van onzentwege. Het is, zoals de « gesnap
ten » de NMBS lieten weten, inderdaad veel gemakkelijker de reizigers 
haast tot overtredingen te dwingen en dan het strafboekje boven te 
halen — dan weldoordacht aanpassingswerken uit te voeren. 
Met vreugde zien de pendelaars de stations fraaier worden maar kun
nen aanpassingwerken echt niet met wat meer overleg uitgevoerd wor
den. De reizigers betalen hun reisje toch al duur genoeg. Wat meer rei
zigers-service — ook buiten de trein — zou de NMBS echt geen 
kwaad kunnen. 

Nu, acht maanden later, is men eindelijk begonnen met het plaveien 
van de perronnen. Het werd anders meer dan tijd... 

WIJ II 
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K O N I N K R I J K BELGIË - M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N 

10 O/o LENING 1977-1985 
RENTE. - 10 % 's j aa rs vana f 2 feb ruar i 1977. 
EFFECTEN. - Toonderob l iga t ies van 5.000, 10.000, 25.000, 

50.000, 100.000 en 500.000 f rank. 
D e c o u p u r e s van 5.000 f rank w o r d e n als b i jpass ing a fge le
ve rd . 
A F L O S S I N G . — Ui ts lu i tend d o o r t e r u g k o o p . 
T E R U G B E T A L I N G S P R I J S . — T e g e n he t par i o p de e indver-
va ldag v a n 2 februar i 1985. 

U I T G I F T E P R I J S : 1 0 0 % 

O F F I C I Ë L E N O T E R I N G . -
beu rze w o r d e n g e n o t e e r d . 

D e obl igat ies zul len of f ic ieel ter 

INSCHRIJVING 
van maandag 17 januari 

tot dinsdag 1 februari 1977 
A a n d e inschr i jv ing k a n v ó ó r laa ts tve rme lde d a t u m e e n e inde 
w o r d e n ges te ld . 

D e inschri jvingen worden zonder kosten aangenomen b i j 
de Nat ionale Bank van België en bij de in België gevest ig
de banken, wisselagenten en de ertoe gemacht igde finan
ciële instell ingen van de openbare sector en spaarkassen. 

D e ui tg i f tepr i js is vo l led ig in spec iën te be ta len bi j d e inschr i j 
v ing. 

Brussel , 11 januar i 1977. D e Minister van Financiën, 
W . DE C L E R C Q . 

Liedekerkse raad rimpelloos van start 
Op de eerste maandag van 1977 kwam de nieuwe gemeenteraad van Liede
kerke samen. De oude raad bestond uit 11 leden, de nieuwe uit 21. 
De ontbonden bestuursmeerderheid. CVP-PVV, werd niet hernieuwd, de nieu
we bestaat nu u i t : VU (3), BSP (6) en PVV (4). De CVP met haar 8 verkozenen 
vormt de opposit ie. De belangstell ing voor de eedaflegging en de verkiezing 
van de 5 schepenen was zeer groot. Hoe kon het anders : de CVP was voor 
het eerst sedert haar bestaan in de opposit ie gesukkeld en de VU voor het 
eerst in het schepenkollege... 

Toen in 1964 voor het eerst een VU-man (Romain Van den Borre} verkozen 
werd in de Liedekerkse gemeenteraad zal wel niemand gedacht hebben dat 
twaalf jaar later niet alleen 3 Vlaamse nationalisten in het gemeentehuls zou
den zetelen maar bovendien nog mee rond de schepentafel het gemeentebe
leid zouden bepalen ! 

Voor de V U werden als schepen ver
kozen : provincieraadslid Staf Kiese-
koms en Maurits Van Liedekerke. 
Staf werd het mandaat van Openba
re Werken en Ruimtelijke Ordening 
toegewezen, aan Maurits Kuituur en 
Informatie en op de valreep de verant
woordelijkheid voor de gemeentelijke 
akties van Ontwikkelingssamenwer
king. 
De oppositie had geen tegenkandida
ten voorgesteld en dat was goed 
gezien van haar want het leek de bes
te manier om haar verdeeldheid weg 
te stoppen. De verkiezing van de 
schepenen verliep rimpelloos. De 
CVP nog ongelukkig om haar keus 
van 10 oktober stelde twee manke 
vraagjes maar die liepen verloren in 
de nietigheid. 

De derde VU-verkozene, Frans Van 
den Borre zal de komende zes jaar 

LIMBURG 

Genkse SXtwintigers vierden Kerst 
Op 22 december was de zaal Slagmo-
len het trefpunt voor de Genkse drie
maaltwintigers aangesloten bij de 
Bond der Vlaamse Gepensioneerden. 
Niet minder dan 102 van onze leden 
waren aanwezig rond de fijn verzorg
de koffietafel. Paula Vandeloo, Anita 
Wellens, Clairette Govaerts en Mar-
cella Hoebers hadden deze klaarge
zet. Na het welkomwoord las voorzit
ter Thieu Schepers het verslag voor 
van de jaarwerking. 
Terwijl de rijk gedekte koffietafel alle 
eer aangedaan werd zorgde de 
groep van Jos Geusens voor de ple
zierige noot waarna door Gêne Hoe
bers op voortreffelijke wijze een kerst
verhaal voorgedragen werd. De voor
drachten werden afgerond met een 
vertelling van Alda Stienaers. 
De tussenpozen werden opgeluisterd 
door de stemmingsmuziek uit de har-
monika van Eveline Mommens. 
Maar het kerstfeest 76 vond zijn 
bekroning in de prachtige tombola 
waartoe heelwat leden hun steentje 
hadden bijgedragen. Als extra kerst
geschenk mochten alle aanwezigen 

D R . J O Z . H E N D R I X 

I S N I E T M E E R 

Na een jarenlange zware ziekte over
leed te Maaseik op 27 december 
1976 deze alombekende huisarts, ge
vierde spreker, koorleider en literator 
Zijn naam zal verbonden blijven aan 
het Maaseiker A-cappella-koor. Zelfs 
zijn lichamelijke handikap belette hem 
niet nog de spil te blijven van een bre
de kring vrienden en bekenden. Met 
hem verdween eens te meer een 
« enig » mens. Aan de familie onze kris-
telijke deelneming. Hij diende familie 
en volk tot het uiterste. 

een goedgevulde fruitschaal ontvan
gen, door Jan Wuytens aangeboden, 
waarvoor hij nogmaals onze beste 
dank mag ontvangen. 
Na dit prachtig feest wensen de 
Vlaamse Gepensioneerden van Genk 
al de bestuursleden: Jan Schruers, 

Gêne Hoebers, Jan Van Poucke en 
Lowie Moors van harte te bedanken. 
In het dankwoord mag natuurlijk de 
familie Huygen niet vergeten worden, 
net zoals heelwat Genkse midden
standers zorgde zij voor alleriei ge
schenken I 

Het Genks gemeenteraadslid An Gysen-De Meester sprak een belangri jke 
rede uit op het VVM-kongres van zondag j.l. 

IN LUMMEN ZIT DE MEERDERHEID OP 
DE OPPOSITIE-BANKEN 
Tijdens de eerste bijeenkomst van de 
nieuwe gemeenteraad in de fusiege
meente Lummen-Linkhout-Meldert 
wees de VU-verkozene M. Becue op 
de onrechtvaardige toestand waarin 
de raad verkeert. 
De CVP met 46 % van de stemmen 
of 11 verkozenen zal Lummen bestu
ren terwijl de oppositie met 54 % van 
de stemmen en slechts 10 verkoze
nen in de minderheid zit. De oppositie 
bestaat er uit de twee VU-verkoze-

GEMEENTE EKEREN 
Bij het g e m e e n t e b e s t u u r v a n Ekeren zi jn be t rekk ingen v a n 
pol i t ieagent te begeven . Een w e r f r e s e r v e zal w o r d e n aange
legd. 
In l icht ingen en v o o r w a a r d e n te bekennen o p d e gemeen tese -
kretar ie , V e l t w y c k l a a n 27, Ekeren. 
A a n v r a g e n m e t d e nod ige b e w i j s s t u k k e n t e r ich ten a a n de 
heer bu rgemees te r de r g e m e e n t e Ekeren v ó ó r 15 feb rua r i 
1977. 

nen, Maurits Becue en Willy Putzeijs, 
samen met de groep Nieuw-Lummen 
en de groep Sport. 
Deze toestand deed VU-man Becue 
besluiten dat de meerderheid eigenlijk 
op de oppositiebanken zou moeten 
zetelen I Tot slot van zijn betoog zei 
hij nog dat de V U bereid is konstruk-
tief mee te werken aan het gemeente-
t)eleid maar niet zou nalaten zeer 
scherp toe te kijken of de CVP van 
haar positie geen misbruik zal maken. 

H A L E N 
R O U W 

Op 3 januari overieed de heer Jan 
Jozef Rymen, stationschef te Schu-
len, penningmeester-sekretaris van 
het Vlaamse Kruis, afdeling Lummen 
en bij de laatste gemeenteraadsver
kiezingen kandidaat op de lijst Ver
nieuwing 76 in de fusiegemeente Ha-
len-Zelem. 
Enorm veel vrienden en kennissen 
waren op vrijdag 7 januari aanwezig 
op de begrafenis. 
Mevrouw Rymen-Vernelen, kinderen 
en kleinkind danken voor alle blijken 
van deelneming. 

het fraktievoorzitterschap waarne
men. Hij wordt tevens onze man in de 
interkommunale Haviland en de ka-
bel-tv-maatschappij HAVI-TV. 

O C M W 

Voor het O C M W worden deze week 
onze twee kandidaten voorgedragen : 
Staf De Brabanter en Theo Vaeyens. 
In samenwerking met het Dosfelinsti
tuut werd begin december een viera-
vondenkursus in het Vlaamse Sociaal 
Centrum ingericht. Onderwerpen die 
aan bod kwamen: Kuituur (door W. 
Luyten), Gemeentebegroting (door 
dhr Van Huffelen), O C M W (door Lut 
De Beul) en als vierde avond kwam 
kameriid Paul Van Grembergen vertel
len over zijn ervanng als schepen in 
de gemeente Ertvelde. Bij deze dankt 
het afdelingsbestuur nogmaals de 
vier mensen voor de fijne (ondanks 
het mistige weer) avonden in ons cen
trum. 

C V P - V O O R Ü C H T I N G 

In de krant «Het Volk» lazen wij 
onder de titel « Harde oppositie op ver
nieuwde raad» een verslag van de 
installatievergadering. Nu mag de scri

bent van dienst wel veel simpatie 
voor de CVP hebben maar hij zou er 
toch best voor zorgen op de zitting 
aanwezig te zijn zodat hij in de toe
komst een paar ergeriijke draken kan 
vermijden. Er was van een «harde 
CVP-oppositie» geen sprake, de bur
gemeester legde op de zitting zijn eed 
niet af, want dat gebeurde reeds eer
der in de handen van de goeverneur 
van Brabant te Brussel... 

TIEN JAAR 
RADIO-BRABANT 
Naar aanleiding van het tienjarig be
staan van Omroep Brabant organize-
ren BRT 2 - Omroep Brabant en de 
Provincie Brabant een tentoonstelling 
onder het motto « Een Blik Achter Uw 
Radio - Tien jaar Omroep Brabant». 
Deze tentoonstelling heeft plaats van 
18 januari tot en met 4 februari 1977, 
in de tentoonstellingszaal van de Pro
vincie Brabant, op de eerste verdie
ping van het Worid Trade Center te 
Brussel. Men kan er terecht elke dag 
van 10 tot 18 uur, maar niet op zater
dag en zondag. De toegang is gratis. 
De tentoonstelling wordt geopend op 

.dinsdag 18 januari 1977 om 16 uur 
Van deze opening wordt rechtstreeks 
verslag uitgebracht in de uitzending 
van BRT 2 - Omroep Brabant. 
Omroep Brabant exposeert wat er, 
na tien jaar radiowerk aan vizueel 
materiaal daarover bestaat. 
Méér dan « een blik achter uw radio » 
kan zo'n tentoonstelling niet zijn. 
Toch hopen de mensen van Radio-
Brabant dat de tentoonstelling een 
indruk zal geven van wat er in die tien 
jaar bij Omroep Brabant zoal reilde 
en zeilde en willen zij de luisteraars 
kennis laten maken met de «gezich
ten achter de stemmen ». 

KADERDAG VAN VUJO-LIMBURG 
Op zaterdag 15 januari 1977 In het Kultureel Centrum, Kunstlaan, 
Hasselt, van 14 tot 18 uur, een « must> voor ledere Volksunlejonge-
re. 

PROGRAMMA 
14 tot 14 u. 30 : 
toe ?» - Inleiding. 
14 u. 30 tot 16 u. 
16u. 30 tot 18 u. 
— Praktische werking 
— Kernwerking 
— Aktiviteiten 1977 
— Financiële middelen. 

Waar willen wij met de Vlaamse beweging naar-

bespreking in kleine groepen. 
Hoe moet het nu met VUJO^Limburg 7 

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij Johan Sauwens, 
Parklaan 3, Bilzen (41.16.26) of Bert Van den Boer, Over 't Water
straat 3, Overpelt (64.37.74) 

NATIONAAL 
VORMINGSWEEK-END 

Z a t e r d a g 5 en z o n d a g 6 feb rua r i 1977 in « V e r b i s t c e n t r u m », 
Z a v e l s t r a a t 60, te Kesse l -Lo. 
T e m a : Een n ieuwe, rad ika le V l a a m s e B e w e g i n g . 
P r o g r a m m a : 
Z a t e r d a g 5 f eb r . : 10 u . : kenn i smak ing ; 10 u. 3 0 : inleiding ; 14 
u . : besp rek ing in w e r k g r o e p e n ; 20 u. : « G r a s d u i n e n in d e 
N e d e r l a n d s e pol i t ieke poëz ie » d o o r Eugeen V a n I t terbeek, let
t e r kund ige ; 22 u . : gezel l igheid. 
Z o n d a g 6 f eb r . : v o o r m i d d a g : vr i je ak t i v i te i t ; 14 u . : p lena i re 
besp rek ing v a n d e ve rs lagen v a n d e g e s p r e k s g r o e p e n ; 18 
u . : a v o n d m a a l en e inde. 
Inschr i jven d o o r ove rsch r i j v ing van 250 fr. o p bankg i ro 435-
0256851-75 v a n V U J O - N a t i o n a a l , Bar r i kadenp le in 12, B rus 
sel, m e t ve rme ld ing Kesse l -Lo. 

M U N S T E R B I L Z E N E I G E N B I L Z E N 

N I E U W E A F D E L I N G 
Op vrijdag 14 januari 1977 zal de nieu
we afdeling Munsterbilzen worden op
gericht. Bij deze gelegenheid zal te
vens het nieuwe bestuur worden ver
kozen. Ook zal volksvertegenwoor
diger E. Raskin een toespraak houden 
over de aktuele politieke toestand. Dit 
alles in café Lotus, Perron (vlak tegen
over Kerk). 

M E E T I N G 

Op zaterdag 15 januari 1977 heeft er 
een grote meeting plaats in café Wald-
schanke, Litsebeekstraat te Eigenbil
zen. Sprekers z i jn: volksvertegen
woordiger A. De Beul van Antwerpen 
en J. Gabriels, burgemeester van 
Bree. 
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Kongresgangers keurden VVM-sfrukfuren goed 

De aula Major van de Universitaire Instellingen Antwerpen liep vori
ge zondag nokvol. Het eerste kongres van de Vereniging van Vlaam
se mandatarissen (V.V.M.), waarbij een i jeginselverklaring werd vri j 
gegeven, genoot een entoesiaste belangstelling vanwege ruim 600 
gemeentelijke mandatarissen; burgemeesters, schepenen, raadsle
den en beheerders van de centra voor maatschappelijk welzijn. Het 
was een belangwekkend kongres, want nog nooit voorheen toonden 
gemeentelijke mandatarissen zoveel interesse voor een aktieve aan
pak van het gemeentebeleid. 

Volksvertegenwoordiger André 
De Beul leidde de werkzaamhe
den van het kongres Een krachti
ge en rijk-gestoffeerde kongresre-
de werd uitgesproken door me
vrouw An Gysen-Demeester, 
woordvoerster van de partijfrak-
tie in de Genkse gemeenteraad. 
De kongresgangers hadden even
wel meer aandacht voor de goed-
keunng van de beginselverklaring 
van de vereniging, en voor de 
strukturele organisatie. 

De doelstellingen van de V.V.M, 
kunnen bondig in zes punten 
geformuleerd worden: 

1. de bevordering van de politie
ke, kulturele, sociale en ekonomi-
sche belangen van de Vlaamse 
gemeenschap inzonderheid op 
het vlak van de gemeentelijke 
instellingen; 

2. het verwezenlijken van het 
tweeledig federalisme; Gekke ernst op een stokje.. 

3. De voorlichting van het publiek, 
over alle problemen die zich stel
len in verband met de twee voor
noemde punten; 

4. het bevorderen van overleg en 
de samenhang onder de aange
sloten gemeentelijke, provinciale 
en nationale mandatarissen; 

5. het informeren en begeleiden 
van alle aangesloten leden met 
het oog op het vervullen van hun 
mandaat; 

6. het vormen van kandidaat-man
datarissen. 

Kortom, de Vlaamse mandataris
sen die lid zijn van de V.V.M, kun
nen voortaan bij het uitoefenen 
van hun mandaat een beroep 
doen op een studie- en dokumen-
tatiecentrum, een informatiepool, 
en kunnen zich beter voor hun 
mandaat vormen door deel te 
nemen aan vergaderingen, studie
dagen en kongressen. 

STERKE TROEVEN 

De V.V.M, telt 11 arrondissemen-
tele werkgroepen en een nationa
le stuurgroep. 

Bij de arrondissementele indeling 
-is vooral rekening gehouden met 
het aantal verkozen mandataris
sen. De arrondissementen z i jn: 
Aalst, Dendermonde, Oudenaar
de, Antwerpen, Brugge, Oosten
de, Veurne-Diksmuide, Brussel-
Halle-Vilvoorde, Gent-Eekio, Has
selt, Tongeren-Maaseik, Kortrijk-
leper-Roeselare, Leuven, Meche-
len, Sint-Niklaas en Turnhout. 

De ruim duizend gemeentelijke 
mandatarissen die aangesloten 
zijn bij de V.V.M, hebben sterke 
troeven in handen op voorwaar
de dat de arrondissementele 
werkgroepen stevig uitgebouwd 
worden. 

Met die overtuiging zijn de kon
gresgangers vorige zondag dan 
wel naar hun afdelingen terugge
keerd. 

Vervolg van biz. 3 An Gijsen-Demeester: 

«Duizend mandatarissen: een opdracht» 
I N F O R M A T I E 

«Persverslagen zijn vaak eenzij
dig en men verzwijgt graag wat 
onze mandatarissen presteren. 
Het is daarom ook belangrijk 
regelmatig kontakt te houden met 
afdelingsbestuur en leden, om de
ze mensen in te lichten over de 
aktiviteiten van de gemeente-
raadsfraktie; daarbij moet men 
hen cle kans geven om zelf sugge
sties te doen voor mogelijke ak-
ties in de gemeente. 
Langs ledenblaaajes en in streek-
pers kan men de tussenkomsten 
en voorstellen van de raadsleden 
bekend maken; een regelmatige 
en kritische bespreking van het 
gemeentebeleid zal dit beleid dich
ter bij de mensen brengen en 
voor de toekomst een ruimere 
interesse wekken. 
W e mogen ons niet blijven blind 
staren op de nadelige gevolgen 
van deze fusie-politiek, vooral 
voor kleinere entiteiten, die so-
ciaal-ekonomisch en kultureel niet 
thuis horen bij de kerngemeente, 
waarbij ze misschien gevoegd 
werden. 
Het is juist een van de belangrijke 
opdrachten van onze gemeente
raadsleden, de gevolgen van de

ze fusies proberen op te vangen. 
Daarom is het op de eerste 
plaats nodig iedereen bij het ge
meentebeleid te betrekken; wij 
moeten naar de mensen toe 
gaan; inspraak mag geen dood 
woord zijn. 
Informatie is de basis voor elke 
vorm van inspraak. 
• voor alle belangrijke projek-
ten in verband met openbare wer
ken en ruimtelijke ordening moe
ten de mensen in de respektieve-
lijke wijken geïnformeerd en ge-
konsulteerd worden; 
• een programma van investe
ringen voor kuituur, sport, recrea
tie, toerisme, sociale voorzienin
gen... moet tot stand komen in 
samenwerking met de diverse 
verenigingen die op deze niveaus 
aktief z i jn; 
• langs een objektief gemeente
lijk informatieblad moet de bevol
king ingelicht worden over de 
genomen beslissingen. 
Luisterbereidheid van het bestuur 
is een levensvoorwaarde voor 
de uitbouw van echte wijkge-
meenschappen.» 
W E L Z I J N S B E L E I D 

«Om te beantwoorden aan de 
eisen van vandaag, moeten de 

nieuwe centra voor maatschappe
lijk welzijn (OCMW) daarom kon-
krete vorm geven aan een eigen
tijds welzijns- en sociaal beleid. 
Naast het feit dat de noden van 
de bevolking gevoelig verschillen 
tegenover enkele jaren geleden, 
moet ook nadrukkelijk aandacht 
besteed worden aan preventieve 
zorg, zowel sociaal als medisch. 

Vandaar de noodzaak van een 
nieuwe taakomschrijving, en de 
behoefte aan sociaal bewuste 
raadsleden, die zich in deze nieu
we kontekst willen engageren en 
daardoor willen meewerken aan 
de uitbouw van maatschappelijk 
welzijn in hun gemeente. Hienn 
moeten samenlevingsopbouw en 
buurtwerk reële kansen krijgen. 

Het zal vooral een taak zijn van 
onze OCMW-leden erover te wa
ken dat het pluralisme in de echte 
zin van het woord ook nageleefd 
wordt. 

Als wij in de O C M W — vanuit 
een sterk engagement — bou
wen aan een echte sociale 
samenleving, dan zal naar de 
geest van de wet, een eigentijds 
maatschappelijk welzijnsbeleid 
tot stand komen.» 

Gemeentefonds en Vereniging 

Belgische Steden en Gemeenten 

op de korrel genomen 
De Vlaamse mandatarissen hebben op hun eerste kongres 
twee moties goedgekeurd. 

— in een eerste motie protesteert de V.V.M, tegen de diskri-
minerende regionale verdeelsleutels van het Gemeente
fonds. De willekeurige omslagregels voor de Vlaamse dota
tie, zoals voorgesteld werd door het Vlaams ministerkomitee, 
worden verworpen. 

Immers, de Vlaamse gemeenten tellen ruim 56 t.h. van de Bel
gische bevolking, maar ontvangen slechts 51 t.h. uit het nieu
we Gemeentefonds, wat een jaarlijkse benadeling van meer 
dan 2 miljard frank betekent, of gemiddeld 400 fr. per inwo
ner. ~ 

De V V M verwijt het Vlaams ministerkomitee een billijke ver
deling van de dotaties in het gedrang te brengen, door de 
voorgestelde omslagregels voor het Gemeentefonds die 
meer weghebben van improvisatie dan van een wetenschap
pelijk verantwoorde benadering. 

— In een twee motie eisen de Vlaamse mandatarissen, aan
gesloten bij de VVM, een evenredige vertegenwoordiging in 
de beheerraad van de Vereniging van de Belgische steden 
en gemeenten, waarbij deze beheerraad moet gesplitst wor
den in een nederlandstalige en een franstalige sektie. De 
V V M groepeert ruim 1000 gemeentelijke mandatarissen, die 
deelnemen aan zowat 10 t.h. van de meerderheden in de 
Vlaamse gemeenten. 

Samenstelling 
van de nationale 

V V M - stuurgroep 
Voorzitter: DE BEUL A., Frans Nagelsplein 18, 2610 Wilnjk. Tel. 031-
27.15.44 
Sekretaris: VERVINCKT J., p.a. Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
Tel 02-219.4930 
Aalst - Dendermonde - Oudenaarde : GEERINCK H., Zandstraal 14, 
9930 Dendermonde. Tel 052-21.46.47. - Vervanger: VAN DEN 
BRUELE W., Stationsstraat 9, 9450 Haaltert Tel. 053-21.21.49. 
Antwerpen : DECLEIR R., De Borrekenslei 74, 2130 Brasschaat Tel. 
031-51.72.51 
Brugge - Oostende - Veurne - Diksmulde: FRAIPONT J., Predikhe-
renstraat 2, 8000 Brugge. Tel 050-33.44.62. 
Brussel - Halle - Vilvoorde: DE SCHRIJVER A., Ninoofsesteenweg 
515, 1711 Itterbeek. Tel. 02-569.34.58. 
Gent - Eekio: DEROO G., Rijsenbergstraat 264, 9000 Gent tel. 091-
226883. 
Hasselt - Tongeren - Maaseik: GYSEN A., Koerlostraat 31, 3600 
Genk Tel. 011-35.22.80. 
Kortrijk - leper - Roeselare: VAN DE WATTIJNE R., Leopold lll-laan 
35a, 8500 Kortnjk. Tel. 056-21.15.94. 
Leuven : OVERLOOP R., St-Michielsstraat 14 3008 Veltem. Tel. 016-
48.82.75. 
Meehelen: VAN BOUWEL FR, Schoolstraat 3 i , 2578 Konings-
hooikt Tel. 031-82.16.54. 
Sint-NIklaas: BAECKELANDT A., Stationsstraat 222, 9190 Sinaai 
(Voorlopig I). 
Turnhout: VALGAEREN J., Tumhoutsebaan 112, 2400 Mol. Tel 014-
31.34.55. 
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OOST-VLAANDEREN 

Zilverlingen rolden in raadszaal 

van Destelbergen-Heusden 
De installatievergadenng van de Des-
telbergse gemeenteraad kende een 
merkwaardig nummertje van overto-
per Van de Walle van de Centrumlijst 
(CL) vandaar de grote volkstoetoop 
en de krachtige tumult in de raadszaal 
tijdens de verkiezing van de schepe
nen 
Er heerste bij de aanvang van de ver-
gadenng een grote onzekerheid over 
welke groepen het zouden halen de 
CVP met 12 raadsleden of 46 th van 
het kiezerspubliek» ofwel het opposn 
tiebtok CL-VU-BSP met 11 raadsle
den en 54 th van de stemmen Ruzie 
in CVP-rangen bracht grote onzeker-

ZOTTEGEM 

HUGO SCHILTZ KOMT i 
Dinsdagavond 25 januan 1977 is 
Hugo Schiltz de gast van onze ver
nieuwde en verjongde afdelmg. 
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 om 
op post te zijn Vnenden en sym
pathisanten zijn vanzelfsprekend 
welkom 

GENT-EEKLO (Arr.) 

AFREKENING LIDKAARTEN 
Ten laatste op dinsdag 25 januan 
1977 op het arrond sekretanaat Het 
arrond sekretanaat ts open iedere 
dinsdag van 2030 tot 22 uur Tel 
237098 

WEEKBLAD « W I J . 
leder bestuurslid wordt nogmaals aan 
onze afspraak hennnerd Wij vragen 
een bijzondere inspanning Minstens 
2 nieuwe abonnementen p)er bestuurs
lid Voor alle mandatanssen minstens 
5 Wie kan het n iet ' 

STICHTING 
VLAAMSE KRING 
BRAKEL 
Vnjdag 7 januan vond de stichtings-
vergadenng plaats van de «Vlaamse 
Knng Brakel> (De statuten werden 
ter publikatie in het Staatsblad, bijla
gen betr VZWs, overgemaakt) Be-
doelir^ van de Vlaamse Knng is de 
organizatie van algemeervvormende 
en -ontspannende aktivrteiten vanuit 
een Vlaams-nabonale vizie 
Eerste akbviteit stichtingsbal, 5 febru-
aa zaal Ceres. Adres Marktplein 19, 
9660 Brakel 

ZIEKENFONDS VAN START 

Zaterdag 8 januan werd met een 
bescheiden dnnk de start van het Zie
kenfonds Vlaamse Ardennen te Bra
kel onderstreept Het sekretanaat is 
gevestigd Marktplein "19 
Openingsuren elke zaterdag van 9 u 
30 tot 11 u (uitbetaling elke Ie en 3e 
zaterdag) 
Onze vertegenwoordiger Julien De 
Poorter, Kruisstraat 17, Brakel, tel 
055/424435 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voortaan kan men ook elke zaterdag 
terecht voor alle vragen ivm sociaal 
diensttietoon, van 9 u 30 tot 11 u, 
Marktplein 19 
Onze verantwoordelijke Freddy Seg-
hers. Ommegangstraat 34, Marktplein 
19, Brakel, tel 055/422546 

heid over de uitslag van de stemrorv 
de 
Ridder Jean van Tieghem de ten 
berghe [CVP-er) liet Jozef Helle-
buyck, de enige bfekwame Heusdense 
schepen, volkomen in de kou staan 
Hellebuyck schoot uiteraard in zijn 
wiek en was vastberaden de stemmin
gen op een 11-11-1 te doen uitdraaien 
zodat telkens de oudste kandidaat 
een scheperambt in de wacht zou sle
pen 
Zo zou de burgemeester oppositiele
den in zijn kollege knjgen Maar de h 
Van de Walle zorgde voor een onver
wacht coup-de-theêtre door over te 
lopen van CL naar de CVP Tijdens 
de verkiezingscampagne was hij 
nochtans een agressieve strijder te
gen de « CVP-bende » 
De uitslag van de stemrondes- 1ste 
schepen (Williame), 2de schepen De 
Rocker, 3de schepen Gijselinck, 4de 
schepen Van de Walle, en 5de sche
pen Everaert 

Het publiek jouwde overloper Van de 
Walle herhaaldelijk uit terwijl op CVP-
en oppositiebanken een huilkoncert 
lost)arstte De overloper kreeg geld
stukken toegeworpen vanuit de VU-
hoek Een schepenzetel werd in Des-
telbergen met zilverlingen betaald 

CMW-kandidaten 
De VU heeft volgende kandidaten 
aangeduid voor het CMW mevr 
Jaklien De Rocker uit Heusden, en 
Jenny Schatteman uit Destelbergen 
Fr van Laeken is eerste opvolger, 
samen met Hugo De Baever 

ZELE 

NIEUWE VOORZITTER 
Vermits onze huidige voorzitter Jozef 
De Bruyne werd voorgesteld als sche
pen van Openbare Werken wordt hij 
in zijn funktie als afdelingsvoorzitter 
op>gëvolgd door André Van der Hae-
gen 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwogens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTJKELEN allerlei - turnkledi| - riiiteruitriistingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en i)sschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen • borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Vijfjarenplan voor 
Oudenaarde gevraagd 
Op 1 januari 1977 had op het Stadhuls de Installatievergadering plaats van 
de nieuwe Gemeenteraad van Oudenaarde: 29 raadsleden (waaronder 12 
nieuwelingen), nl. 13 CVP-ers, 10 PW-ers, 5 BSP-ers en 1 VU-lid. 
Tijdens de verkiezing van de 6 schepenen heerste er een bedrukte stemming 
in de CVP- en PW-rangen was de onderlinge wrevel duidelijk zichtbaar De 
gelukwensen die de h. Vandermeersch (ex-CVP-schepen) en De Meulemees-
ter (PW) aan de nieuwe CVP-PW-ploeg toestuurden klonken weinig entoe-
siasL 
VU-raadslid Frans Van Den Heede 
maakte van de gelegenheid gebruik 
om een 3-voudige wens te vertolken 
1 De genneenteraad moet het belang-
njkste besprekings- en beslissingsor
gaan zijn op gemeentelijk vlak Het 
schepenkollege en de gemeentelijke 
administratie nrKieten de raadsleden 
helpen om hun taak zo goed mogelijk 
te kunnen vervullen door om tijdige 
en volledige informatie en kommissie-
vergadenngen 
2 De gemeenteraad moet over de 
adviezen kunnen beschikken van de 
adviesraden In 1977 dient onder
zocht hoe de struktuur en de werking 
van deze raden kan verbeterd wor
den De medezeggingschap van de 
inwor^ers, de verenigingen en de ad
viesraden dient zo sterk mogelijk ge-
stmuleerd 
3 In de k)op van 1977 nrwet gewerkt 
worden aan het opmaken van een 5-
jarenplan voor Oudenaarde hoe kan 
Oudenaarde verder uitgebouwd wor
den als een welvaarts- en welzijnsge-
nfieente' Hoe kan de infrastruktuur 
en de dienstverlening nog vertieterd 
worden' 
Raadslid Van Den Heede beloofde 
hierop nog terug te komen tijdens de 
volgende raadszittingen Hij ontving 
vanwege verschillende leden gunsti

ge reakties op deze korte, maar duide
lijke toespraak 
De eerstvolgende raadszitting heeft 
plaats op maandag 17 januan 1977, 
om 18 uur in het stadhuis (Schepen
zaal) 

PLAATSAANBIEDING 

VUJO-NATIONAAL zoekt 
een bediende v(x>r zijn sekre
tanaat 

Vere is ten: 

— diploma secundair onder
wijs van de hogere graad 

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

Kandidaturen met curnculum 
vitae dienen gericht te worden 
aan het VUJO-sekretariaat, 
t a V Karel Van Reeth, Barrika-
denplein12 te 1000 Brussel, 
vóór 15 januan 1977 

OOST-VLAANDEREN 
Januari 
13 Waarschoot: VU-bestuursvergadenng in Danohove om 20 u 
14 ST.-NIKLAAS: VU-ledenfeest om 20 uur in zaal «Van den Ber

ghe», Driekoningenstr 18 Inschnjven voor 7 jan bij W Toté, 
Colmarstr 6, t 768743 of L Van Hoeylandt t 765867 

21 ZELE; 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 

22 Gent-EekIo (Arr) officiële Ofjening van het nieuw sekretanaat 
van 16 tot 20 u Ook op zondag 23 jan van 10 tot 13u Nieuw 
adres Bennesteeg 2, 9000 Gent (dichtbij de Roeland) 

22 Ronse : bal der Vlamingen om 20 u 30 in zaal St-Franciscusknng, 
Steenweg op Elsele Orkest Studio Spitfire Inkom 60 fr Initiatief 
van TAK-Vtaamse Ardennen 

24 Waarschoot: gemeenteraad en verkiezing OCMW-leden om 
1930 u 

25 Zottegem: Hugo Schiltz, Alg voorzitter, spreekt over «Zelfbe
stuur voor Vlaanderen » in de feestzaal Graaf van Egmont Hoog
straat 

29 Waarschoot: Vlaams vriendenbal in Zomergem waaraan wij 
massaal deelnemen 

Februari 
5 Gent-centrum gezellig samenzijn om 19 u 30 in Vlaams Huis 

Roeland, Korte Kruisstraat 3 Op het menu Gentse hutsepot 
Kosten 125 fr Inschr tot 31 jan bij Guido De Keyser, Oude Hout-
lei 6 

Kalme openingszitting 
te Waarschoot 
Op donderdag 6 januari kwam onder ruime publieke belangstelling de nieuw-
verkozen gemeenteraad voor het eerst samen. De huidige samenstelling 
ervan is : 10 CVP, 2 BSP, 7 Vlaamse Gemeentebelangen en Volkswil (VLG-
VW> 
Na de eedaflegging der raadsleden BSP-woordvoerder Van de Veire ant-
werd overgegaan tot de verkiezing woordde dat voor zijn fraktie de socia-
van de schepenen De stereotiepe uit- listische vizie dominerend zou zijn 
slag was telkens 10 stemmen voor Q^ Q V P achtte het met nodig repliek 
de meerderheidskandidaat 7 stem- ,g ^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^ program-
men voor de kandidaat van VLG-VW ^a-verklanng af te leggen Zij volgt 
en 2 blanko s Waarschoot wordt dus daamiee de lijn van haar traditie 
met geteisterd door de plaag van ,. , , , , , 
woordbreuk en overioperij Kennelijk opgelucht dat een debat 
_ . , • - • , , , , . werd vermeden, sloot de burgemees-
Daama werd door Fons Van Holder- jg , j e vergadenng (WG) 
beke, fraktieleider van VLG-VW, een a a i ; 
korte programmaverklanng afgelegd 
Aan de CVP werd gevraagd, of het in 
hun bedoeling lag een alleenheer
schappij te vestigen, ofwel zij hun 
beleid willen stoelen op samenwer
king over de partijen heen 
Ook aan de BSP werd gevraagd kla
re wijn te schenken ofwel verleent 
men verder onderhandse steun aan 
de meerderheid, ofwel voert men een 
duidelijke oppositie 
Tenslotte tjeklemtoonde F Van Hol-
derbeke de noodzaak tot echte in
spraak en medezeggingsschap van 
de bevolking 

VLAMINGEN 
DANSEN OP 
TAALGRENS 
TE RONSE 
Vijf jaar geleden werd TAK geboren 
tijdens de mars naar D'Hoppe in de 
Vlaamse Ardennen Het gebeurde bij 
onguur voorjaarsweer en misschien 
waren dat de voortekenen van TAK's 
stormachtig bestaan 
Vijf jaar later is TAK in de Vlaamse 
Ardennen terug, heel wat galanter 
maar met minder beslist' 
Zaterdag 22 januari 1977 gaat het 
eerste Bal der Vlamingen door op de 
Taalgrens, namelijk te Ronse: zaal 
van de Broeders, • Sint-Franciscus », 
steenweg op Elzele te Ronse. 
Het was met gemakkelijk om een zaal 
te vinden, uiteindelijk kwam het toch 
voor mekaar, op voorwaarde dat 
- TAK » met werd vermeld op affiches 
en uitnodigingen en dat aanvaardde 
TAK Of het werd helemaal mets' 
Uit Ronse zelf zal er zeker geen mas
sa volk zijn I Maar het is wel belang-
njk dat er veel volk aanwezig is Van 
overal, om de mensen van de taalg
rens een hart onder de riem te steken 
ZIJ zullen wel uitkijken of het een suk-
ses wordt of met en dat is erg belang
rijk voor de toekomst Want dit is de 
eerste keer sedert de oorlog dat er te 
Ronse zoiets gebeurt 

GRAFSCHENNERS 
AAN HET WERK 
TE DEINZE 
Enkele weken geleden werd onze goe
de vnend Michel Samijn ten grave 
gedragen Hij was een eerlijk en diep
gelovig man 
Vele jaren ijverde hij voor amnestie 
met voor zichzelf, want hij had er 
geen nodig, maar voor anderen. 
Een prachtig zesmeterfxjog Amnestie-
kruis had hij opgericht 
De bedoeling was dat het overeind 
zou blijven tot er eindefijk een algeme
ne amnestie zou afgekondigd wor
den 
Grafschenners hebben nu «de 
moed» gevonden het graf van deze 
goede vnend te schenden 

FW-VERGADERING 
De algemene vergadenng gaat 
door op zaterdag 22 januari vanaf 
1430 u in het sekretanaat Ben-
nesteeg~2, 9000 Gent 
Je kan de Bennesteeg gemakke
lijk vinden ze ligt in het centrum 
van Gent tussen de Kouter en het 
Belfort Vermits het op zaterdag
namiddag doorgaat verwittigen 
we de autogebruiksters dat ze 
haar wagen het best op de Kouter 
achter laten Je kan vanuit St-Pie-
tesstation met lijn 4 naar het ver
gaderoord trammen In de « Kuip » 
18 het blauwe zone schijf zetten ' 
Zoals steeds zal de vergadenng 
— ondanks de geladen agenda — 
met meer dan twee uur in beslag 
nemen 
Voor alle FVV-leden nog dit heug
lijk nieuws onze organizatie 
kreeg van de bevoegde instanties 
een officiële voorlopige erkenning 
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WEST-VLAANDEREN 

CVP-veizinsels houden Brugse VU niet tegen 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 10 ol^tober is het nog steeds wachten 
op de uitspraak van de raad van state i.v.m. de geldigheid van de verkiezingen 
in Brugge. De lokale afdeling zit niet stil en ook het overkoepelend orgaan, de 
zgu. Groot-Brugse Raad, heeft samen met de VU-CD-fraktie prioriteiten en 
een werkingsprogramma voor de eerste helft van 1977 vastgelegd. VU-leden 
en -kiezers doen er best aan zich niet te laten beïnvloeden door allerlei verzin
sels die door de CVP maar al te vaak in haar pers worden rondgestrooid. 

het wellicht het verdere verloop van 

KOKSIJDE 

ST.-MICHIELS 
Dat de werking in Brugge en in de 
omliggende gemeenten ernstig wordt 
aangepakt kunt u in onze kalender 
lezen 
Op 7 januan stelde de afdeling St-Mi-
chiels het eerste deel op van haar pro
gramma 1977 samen Medewerkers 
zijn steeds welkom en worden ge
vraagd hun naam en adres aan het 
arr VU-sekretanaat in het Breydelhof 
over te maken 

VUJO 
Op 14 januan om 20 u in het Breydel
hof diavoorstelling door kamerlid 
Jaak Vande Meulebroucke 
HIJ geeft er een diavoorstelling dat als 
titel draagt « Nationalisme en Federa
lisme» Deze begnppen die al van 
oudsher in de Vlaamse Beweging te 
vinden zijn en momenteel in het brand
punt van de aktualiteit staan — daar 

de Bjsigische politiek zal beïnvloeden 
— worden luchtg en op een zeer ont
spannende wijze vertoond dmv 
klank- en diafane beelden 

VVM 

De Vereniging van Vlaamse Mandata
rissen in het arr Brugge-Torhout is 
van start gegaan Gemeenteraadsle
den en leden OCMW worden dnn-
gend verzocht zich in te schnjven bij 
VVM (arr Brugge), p/a Breydelhof, 
Suveestraat 2 te 8000 Brugge 

Als afgevaardigde voor de nationale 
VVM-stuurgroep werd voor de om-
schnjving Brugge-Oostende-Veurne-
Diksmuide (voorlopig) de h J Frai-
pont Predikherenstraat 2, Brugge, 
aangesteld 

VU-VRIENDENKRING 
W I J vervolgen met «Kent ge U\N 
streek i» Op 18 december brach
ten we een bezoek aan onze Dui-
nenabdij-museum en opgravin
gen Ondanks het mistige weder 
konden we een vijfentwintigtal be
zoekers verwelkomen en aldaar 
kennismaken met het noeste le
ven van onze Vlaamse monniken, 
o a Idesbald Vander Gracht af
komstig uit Eggewaertscapelle 
Onze voorzitster mevr Van Ee-
cke en bestuurslid mevr Wybo 
brachten daags voor Kerstdag 
«vreugde in harten» van Koksij-
denaars, opgenomen in de St-
Augustinuskliniek te Veurne 
Anjers werden aangeboden en 
een spoedig herstel toegewenst 

Onze Wensen 
Aan alle leden en Wij-abonnee's 
wenst het Bestuur een voorspoe
dig en gezond Nieuwe Jaar 

Op Izegemse installatieraad werd 

CVP-barst nog groter 
Op maandag 3 januari, om 10 uur, had de eerste zitting plaats van de nieuwe 
gemeenteraad. Louter voortgaande op de agenda en op wat de CVP altijd 
beweerd had, kon het hier alleen maar om een aantal formaliteiten gaan. For
maliteiten zoals de eedaflegging van de gemeenteraadsleden en de verkie
zing van de schepenen. de CVP heeft immers de absolute meerderheid en 
noemt zich nu al een jaar «één en sterk» Hoewel de CVP 15 raadsleden op 
de 29 telt en de toewijzing van de schepenambten een zestal weken na de ver
kiezingen in de schoot van de CVP beslist leek, kwam er toch nog heel wat 
verrassing. 

DE BARST IN DE 
CVP-MEERDERHEID 
Tegenover elke CVP-schepen stelde 
de oppozitie gezamenlijk een oppozi-
tiekandidaat op, achtereenvolgens 
Geert Bourgeois (VU), Van Staay 
(BSP), Jef Pattyn (VU), Van Lerberg-
he (BSP), L Crochon (PVV) en G Nyf-
fels (BSP) De vier eerste CVP-kandi-
daten haalden het telkens met een 
stemming 15 — 14 Toen als vijfde 
CVP-kandidaat, R Leenknecht uit 
Kachtem, aan de beurt kwam, gingen 
de poppen aan het dansen Het bleek 
dat nu geen 15 CVP'ers meer voor 

hun kandidaat stemden Twee keer 
zorgde een CVP'er voor een onthou
ding BIJ de voorziene derde en laat
ste stemming stemde een CVP'er 
voor de kandidaat van de oppositie, L 
Crochon, die meteen verkozen was 
als schepen 

Daarop vroeg de CVP een schorsing 
die liefst vier uur duurde Tenslotte 
waagde de CVP zich aan de stem
ming voor de zesde schepen Ook nu 
weer algemene hilanteit Eerste stem
ronde twee blanko's Tweede en der
de stemronde een CVP'er blijft blan
ke stemmen, nadat zijn partijgenoten 

i 
KADERDAG 

VAN VUJO-KUST 
Op zondag 23 jan 1977 gaat de kaderdag voor uw arrondis
sement door Het gaat weliswaar met door zoals gepland, in 
« De Vlier », op Sijsele maar wel in het restaurant « De Béar-
naise », de Smet de Nayerlaan 86, te Blankenberge 
(Voor Brugge verzamelen we om 9 uur stipt aan het Breidel-
hof, J Sureestraat 2, Brugge, tussen Vismarkt en Astridpark) 
Het programma aanvang 10 uur i geleide gesprekken door 
VUJO-Nationaal ( + goede dokumentatie), maaltijd in het res
taurant , in de loop van de dag volgend panel met als titel 
« Het ontstaan van de Volksunie -I- toekomstvisie », pannelle-
den Guido Van In, Mare Vandemoortele en Jean-Mane 
Bogaert, avondmaal gevolgd door een gezellig samenzijn 
W e kunnen u verzekeren dat het aangenaam en boeiend zal 
zijn 
We verwachten alle aktieve leden alsook de VUJO-kandida-
ten van de vorige verkiezingen Voor de nieuwe leden is dat 
het ideale ogenblik kennis te maken met VUJO en haar wer
king Het variatierijk programma zal u zeker aanzetten om er 
aanwezig te zijn 
Inschrijven bij Bart Achtergael, Biskajersplein 6, 8000 Brugge 
Tel 050/335991 Deelnemersprijs voor de ganse dag (maal
tijden inbegr) 160 fr., alleen 's namiddags (maaltijden inbegr) 
85 f r ) 

de geheimhouding van stemming ge
schonden hebben door diens stem-
bnef te kontroleren i Rezultaat 
14-14 De CVP-kandidaat wordt 
schepen dank zij zijn hoge leeftijd (76 
jaar) 

DE CVP-MORAAL 
Tijdens de hele kieskampagne en ook 
daarna heeft de CVP haar verdeeld
heid proberen te verbergen door te 
schimpen, eerst, tot aan de verkiezin
gen, uitsluitend op de VU, na de ver
kiezingen op de hele oppozitie Intus
sen had de CVP mensen op haar lijst 
opgenomen en laten verkiezen die 
kennelijk gezworen hadden elkaar het 
leven zuur te maken Intussen heeft 
de CVP allerlei beloftes gedaan die zij 
blijkbaar zelf met kon houden Ten
slotte heeft zij tijdens de 4 uur duren
de schorsing een schouwspel ten bes
te gegeven dat de ooggetuigen met 
zo snel zullen vergeten Zij liet het toe 
dat een CVP-gekozene uren aan een 
stuk heen en weer pendelde tussen 
haar eigen groep en de BSP-leiding 
Het IS duidelijk de CVP heeft nu haar 
allerlaagste niveau bereikt 

NIEUWJAARSWENSEN 
Het VU-bestuur en de VU-mandatans-
sen wensen aan alle leden, «WlJ»-
abonnees en simpatizanten van Ize-
gem-Emelgem-Kachtem een gelukkig 
en voorspoedig Nieuwjaar In de voor
bije jaren heeft de Volksunie hier een 
gestadige groei gekend 1976 was 
met de gemeenteraadsverkiezingen 
het jaar van de inzet van zeer velen 
Bestuur en mandatarissen rekenen er
op dat 1977 het jaar van de verdere 
groei mag zi|n 

WERF N U 
EEN NIEUWE 
ABONNEE 
VOOR «WIJ» 

MLCnOCR 
WEST-VLAANDEREN 
Januari 
13 Koksijde: dia-voorstelling « Mexico » om 20 uur in zaal Vnenden-

knng Koksijde-dorp door VAB-VTB-Koksijde 
14 Brugge, dia-voorstelling «Nationalisme en federalisme» door 

volksvertegenwoordiger Jaak Vandemeulebroucke Om 20 u 30 
in het Bredelhof, J Suveestraat 2 Inkom: 20 fr Organizabe van 
VUJO-Brugge 

14 Brugge. Dia-avond door VUJO. Onderwerp: Nationalisme en 
Federalisme met kamerlid Jaak Vandemeulebroeucke. Rem
geld 20 fr., om 20 u in het Breydelhof. 

22 Brugge . Breydelhof om 20 30 u voorstelling van En waar de ster
re bleef stillestaan, door een professioneel poppenteater Inkom 
99 fr 

18 De Haan : Inter-partijen-forum « Over Dijken en Duinen » om 20 u 
in zaal Brasseurs, Kon Raats 1 Namens de VU spreekt senator 
Van In 

VU-burgemeester en 
schepenen aan de kust 

OUDENBURG: VU-schepen 
De nieuwe raad werd geïnstalleerd Ingevolge het akkoord van de 
VU met de CVP werd Louis Vierstraete (Roksem) verkozen tot eer
ste schepen van de fusiegemeente Dr Devoldere legde eveneens 
de eed af als raadslid Eerlang knjgen we ook een lid in OCMW Profi
ciat aan de alvast gekozenen en een vruchtbaar mandaat toege
wenst 

KOEKELARE: Drie schepenen 
Tijdens de installatievergadenng legden onze zeven VU-gekozenen 
de eed af en meteen kreeg de VU ook dne schepenen mw Lootens, 
Rene Hemeryck en Jozef Verfaille (Bovekerke) Onze hartelijke 
gelukwensen en een vruchtbaar bestuur van Koekelare toegewenst 

MIDDELKERKE: gemeentebestuur 
De afspraken werden geëerbiedigd burgemeester Inghelram legde 
reeds eerder de eed af Mw Irene Vaneessen zetelt namens Leffin-
ge, dat aldus een eerste Vlaams-nationaal raadslid heeft ipv Julien 
Desseyn, die reeds benoemd werd als nieuwe sekretans Onze sche
penen zijn Lon Dewulf (Westende) en Roland Vanhercke (Middel
kerke) Ook aan deze nieuwe ploeg goed heil toegewenst 

VEURNE: schepenkollege 
Tijdens de installatievergadenng legden onze gekozenen de eed af 
en werd prov raadslid Urbain Bruynoghe (De Moeren) tot schepen 
verkozen Ook te Veurne voor het eerst een Vlaams-nationale sche
pen De VU hielp eveneens mevr Maeyaert tot schepen verkiezen, 
die algemeen bekend staat als overtuigd vlaamsgezind 

GISTEL: verrassing 
Onze raadsleden Gunst en Vandecasteele legden de eed af en 
steunden tevens de boerenkandidaten voor het schepenkollege, 
waardoor de CVP-burgemeester in de minderheid verzeild geraak
te We wensen oeide raadsleden een flink mandaat en tevens nog 
een verrassing in de OCMW einde de maand 

ZO€K€RC)€ 
TANDARTS GEVRAAGD 
voor 2 dagen per week in het Brussel
se 
Kand aan adres redakbe «WIJ» 

N02 

Zoeken passend werk 
1) Dame, 52 jaar, zoekt werk als hulp 
in winkel 
2) Jonge man, diploma bakker-patis
sier, zoekt werk in school of in kli
niek 
3) Kinderverzorgster, onlangs afgestu
deerd 
Schnjven of telefoneren senator W 
Jonssen, Louisastraat 31, 2800 Me-
chelen Tel 015/413596 

N03 

Juf uit het Geraardsbergse zoekt 
werk Is houder van een diploma 
Hoger Middelbaar onderwijs ekonomi-
sche afdeling Noties van Frans, En
gels, Duits, dactylo Zoekt kantoor
werk, rekenplichtige of opsteller Tel 
inlichtingen 054/412720 N-04 

Kaderbediende, 56 j , verzekenngen, 
door eigen (<) mensen in de steek 
gelaten, kreeg ontslag na 21 j dienst 
Zoekt werk in verzekerings- of socia
le sektor Bneven naar B Dosfel, PB 
405, Antwerpen 1 {No5) 

flfltlBlUOLCn 
Feestzaal «JAGERSHOF» 

Zaal voor huwelijken, vergaderingen 
e d m met 1 200 zitplaatsen 

Gemeenteplaats, St-Andries 
TeH)50/31.32.10 en 31.34.06 

WEEKBLAD 
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De Schuyteneer, M van Liedeker
ke, T Van Overstraeten) 
Redaktie, publiciteit en abonne-
mentendienst • Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel (Tel. 
02/219.49.30). 

Jaarabonnement 500 fr 
Halfjaarlijks 300 fr 
Dnemaandelijks 150 fr 
Steunabonn 1 000 fr 
Losse nummers 16 fr 

Alle stortingen voor het blad op 
prk 000-0171139-31 van «WIJ», 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 
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Couwelaerlei 135, 2100 Deume 
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Ethiek... een woord waarin je moraal en zedelijkheid bij
brengt, in zoverre al deze begrippen met dezelfde lading dek
ken. 
Na de eerste januari was er weerom heel wat te doen 
omtrent de «politieke zedelijkheid». De gemeentelijke koali-
ties werden gebreid en uitgetrokken en er vielen heel wat ste
ken en er werden een paar opgeraapt.. kortom, veel gebeur
de in naam van de politieke opportuniteit, de trouw aan het 
gegeven woord had er mets mee te maken. 
Trouw is ook een ethisch begrip, in een recent vraaggesprek 
geeft de bisschop van Rotterdam, monseigneur Simonis, een 
aantal beschouwingen daaromtrent ten beste. Hij ziet het in 
een andere sfeer, vermits hij het heeft over«trouw zijn aan je 
huwelijkspartner-, eigenlijk gaat het ook over een soort koali-
tie. Dat onderhouden van wederzijdse trouw is een vorm van 
essentieel «sociaal bewustzijn» en volgens de Noordneder-
landse top-geestelijke is dit elementaire ethiek. Naast het blij
ven bij je partner hoort het onderhouden van menselijke rela
ties erbij. Je moet je buren helpen, je ouders eerbiedingen; 
Jan-van-hiemaast moet je uit de nood kunnen helpen en je 
oude moeder gun je meer dan de geprogrammeerde bezoe
ken. Sociaal bewustzijn is ook eerbied voor alle leven, voor 
het bestaande — daarom is alle geweld een geweldig kwaad 
— als voor het ongeboren... 

ETISCH REVEIL? 
Dèt IS even belangrijk als het besef dat het levensmilieu moet 
gespaard blijven, de Derde Wereld hulp moet krijgen en de 
sociale klasse-ongelijkheid moet verdwijnen; daaromtrent 
moeten wij ons bezinnen, zo zegt Simonis en « De levenshou
ding van eerbied, die moeten we terugvinden » en dat is dan 
het ethisch réveil waarover Noordnederlandse politici (hoor 
Van Agt) het steeds vaker hebben. 
Het interview besluit met een gezegde van mother Teresa uit 
Calcutta: «India wordt gegeseld door materiële nood, dat is 
verschrikkelijk. Maar de geestelijke armoede die hier heerst 
IS erger.» 
Geestelijke armoede... het gaat niet alleen over abortus. We 
hadden graag monseigneur Van Peteghem (wat een verschil 
uiteindelijk tussen Noord en Zuid, ook bij de bisschoppen I) 
over iets anders dan over seksuele en aanverwante morali
teit willen horen praten. Immoreel zijn verkiezingsbeloften die 
al vergeten zijn op de middag van de ttende oktober, is het 
verdrijven van de boer die zijn levendwekkend werk moet 
opgeven omwille van grondspekulatie, is het doen leven in 
angst van de mensen-achter-de-dijk, is het weigeren van 
arbeid voor de jonge vrouw die wel de handen uit de mou
wen wil steken, is het egoïsme van de jonge man die liever 
van de staatse dauw leeft dan zijn handen zwart te maken, is 
het beweren dat-het-nog-zo-slecht-met-gaat als er zovelen 
werkloos zijn en de prijzen (als nieuwjaarscadeau) nog eens 
fiks de hoogte ingaan 
En wanneer krijgen we een officiële (herderlijke of andere) 
brief over de waardering van de handenarbeid, de werkelijke 
erkenning van het huishoudelijk werk"? 
En IS het zo ethisch dat hier meneer de afgevaardigde duizen
den knjgt voor zijn handtekening onder een papier en Bet-de-
huisvrouw geen cent opstrijkt voor zestien uren onverdroten 
werk? 
En hier zitten we dan op het punt waar twee denklijnen 
elkaar ontmoeten: het ethische doorkruist het materiele en 
omgekeerd. 
We krijgen geen ethisch réveil als we aan de matenalistische 
onrechtvaardigheid mets verhelpen. 

Huguette De Bleecker 

Vroeger Algemeen Sekretarlaat Volksunie 
bruikbaar als kantoorruimte of woonhuis 
Voldersstraat 71 1000 Brussel 
Oppervlakte van het hoofdgebouw • 118 m^ 
Oppervlakte grond en gebouwen: 2 a 28 ca 
GEVRAAGD 1 500000 Fr 
BEKNOPTE BESCHRIJVING 
— kelderverdieping: 1 woonplaats, kelder centrale verwar

ming, kelder, toiletten. 
— gelijkvloers • brede gang met trap, 2 vergaderzalen, keu

ken, koer, tuin. 
— eerste verdieping: 2 grote bureaus, 2 kleine bureaus. 
— tweede verdieping: 2 grote bureau's, 1 klein bureau. 
— zolderverdieping: 2 mansardekamers, zolder. 

HET KOMFORT 

Water, gas, elektriciteit riolering, centrale verwarming. 

VERKEERSWEGEN EN VERKEERSMIDDELEN 
Tram en autobus - met ver van station Brussel-Zuid. 

BEZOEK: alle werkdagen tijdens kantooruren na telefoni
sche afspraak op 02/21949.30 met G. de Ba
cker, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

VRIJ: onmiddellijk 

Op vakantie 

in het bloemendorp Westouter 
Sinds 1965 staan gastenkamers open bij gezinnen in het Heuvellandse dorp 
Westouter. Van bij de start werd het een sukses. Voor 1977 zijn er 24 gasten
kamers. 
Westouter is een gezellig dorp, dicht bij de Franse grens, volop het rekreatle-
gebied met Rodeberg en Zwarteberg. 
In de zomer is Westouter een waar • bloemendorp >. Elk huis is er bebloemd : 
geraniums, lobelia's, salvia's... Kleurige perkjes geven een fr is aksent aan de 
wegen. 
Terecht kreeg Westouter dan ook de Westvlaamse erepri js voor het mooist 
bebloemde dorp. 
Sinds 1970 is het dorp ook officieel erkend als • groen vakantieoord ». Beweg-
wijzerde wandelwegen met rustbanken nodigen uit tot rust ig wandelen. 

IN HET 
WESTVLAAMSE 
HEUVELLAND 
Binnen een straal van 2 km liggen fij
ne wandelbossen, een verwarnnd 
openluchtzwembad, een kabelbaan, 
kinderspeeltuinen, een ruitersschool, 
een reuze-akwanum Iets verder de 
Kemmelkierg, de vijvers van Dikkebus 
en Zillebeke, de steden leper, Poperin-
ge en Belle in Frans-Vlaanderen 

Westouter ligt op de aantrekkelijke 
Heuvelland-route Binnen een straal 
van 10 km bereikt men vanuit Westou
ter drie andere toeristische routes, de 
Hoppelandroute, het «Circuit des 
Monts de Flandre» (net over de 
grens) en de '14-'18 route 

L O G I E S 

Vakantiegangers worden onderge
bracht bij gastgezinnen, die alle in het 
hartje van het dorp wonen De huizen 
liggen met verder dan 5 minuten van 
elkaar De huizen zijn netjes en over 
het algemeen vrij groot De slaap
kamers zijn ruim 

O R G A N I S A T I E 

Het sukses van deze vakantie is de 
hartelijke gastvrijheid van de mensen 
Dar kunnen de vakantiegangers die 
reeds naar Westouter trokken, beslist 
getuigen Er heerst in Westouter een 
prettige sfeer waardoor deze vorm 
van vakantie in een vlot kontakt met 
de bevolking mogelijk is geworden Tij
dens de vakantieperiode is een VVV-
kantoortje geopend waar u alle nutti
ge inlichtingen voor een prettige va
kantie kunt verknjgen 

De V V V zorgt ervoor dat elk gezin 
met vakantie over een dokumentatie-
mapje beschikt • een uitvoerig gidsje 
van de streek met wandelkaart, gege
vens over bezienswaardigheden, wan
deltochten, tijden van de plaatselijke 
busdiensten, enz 

Voor de maaltijden komen de gasten 
samen in«De Korenbtoem», een 
fraaie gelegenheid. Voorzien zijn ont
bi j t middageten en 's avonds de war
me maaltijd Er bestaat de mogelijk
heid om lunchpaketten te verknjgen 
voor vakantiegangers die op stap wil
len 

U I T S T A P P E N 

ledere week worden twee uitstappen 
ingericht een dagtocht en een namid-
dagtocht Daarnaast kan vrij geboekt 
worden voor een andere uitstap. 
In het gastenmapje steekt een gratis 
toegangskaart voor het verwarmd 
openluchtzwembad, voor de kabel
baan en voor de midgetgolf, verder 

een kortingskaart voor bepaalde at-
trakties. 
Het vakantie-geheel wordt zo gere
geld dat men volledig vrij is in uw pro
gramma Elke week wordt echter een 
reeks programmamogelijkheden aan
geboden dia-avond over de streek, 
filmavond, geleide wandeling 
In het onthaalgebouw zelf is ruimte 
ingericht waar men rustig kan zitten, 
om bijvoorbeeld een brief te schrij
ven, er IS een boekenrekje met vakan-
tie-lektuur en enkele gezelschapsspe
len Bij minder goed weer wordt het 
aanbod van mogelijkheden vergroot 
Een extra-zora dat u ook bij elk weer 
een fijne vakantie krijgt 

V L A A N D E R E N - N E D E R L A N D 

Wie er k o m t ' Van bij de start waren 
er veel Nederlanders (Randstad en 
Brabant) op bezoek De laatste jaren 
waren er ongeveer evenveel Vlamin
gen en Nederlanders Vandaar de 
twee vlaggen voor het onthaalge
bouw de Vlaamse Leeuwenvlag 
naast het rood-wit-blauw Samen met 
de andere vlaggen op het pleintje 
(Pools wit-rood bij '14-'18 gedenkte
ken) vormen ze een kleung geheel 

P R A K T I S C H B E K E K E N 

Deze vakantieformule loopt van 2 juli 
tot en met 13 augustus De prijs voor 
een volle week vakantie van zaterdag 
tot zaterdag bedraagt 3330 f r Voor 
kinderen vanaf 1968 1795 f r , vanaf 
1973 1665 fr In deze prijs is begre
pen eten, logies, de dokumentatie, de 
toegangskaartjes en kortingskaart, de 
toegang tot dia-avond, film of andere 
programmapunten en BTW 
Er IS een speciale bus uit Antwerpen, 
Sint-Niklaas en Gent 

Bij V W Westvlaamse Bergen, 
Streekhuls Malegi js, 8948 Kemmel, 
tel. (057) 44.47.10 kan een gratis fo l 
der ' Gezinsvakantie > gevraagd wor
den. Daarbij hoort een boekingskaar
tje dat u zo kunt inzenden. 

flflnB€UOL€n AmBiUCMn flflnB€üOL€n 
lustnerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

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

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188-4624 77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/441742-441743 
MIELE-AEG-LINDE 

10% vrV.U. leden 
KOSTUUMS•VESTONS- BROEKEN PAROESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KUNSTGEBIHEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

RICO-KLEOING V E R M E E S C H 
^St—nhouwersveal, 52 Antwfpen Tel 03 3135 83 

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

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

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/3337.56 

DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

P.V.B.A. Tom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel. 015/71.1240 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tefelgenef 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/3745.72 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

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

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/234794 
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PÏRSSPJÏöiï DE VLAAMSE PERS ~~~~ 
De al of niet Franse (mein)eden in de faciliteitengemeenten, de verbroken 
beloften door een aantal CVP-ers bij de vorming van de schepenkolleges. 
Kommunautaire, ZIV en andere gesprekken die niet op gang raken, fiet leek 
ons als Vlaams-nationalistische perssnuffelaar allemaal erg < alledaags > in 
vergelijking met één diepgaand diagnose artikel < De Vlaamse beweging van
daag ' uit de pen van Mark Grammens. Men moet niet met het laatste detail 
van dit artikel akkoord zijn om te beseffen dat in deze beschouwingen van 
•< De Nieuwe » een aantal zaken worden scherp gesteld die sinds enkele jaren 
elk overtuigd Vlaming diep bekommeren. We vonden het meer dan verant
woord deze rubriek er integraal aan te besteden als een soort bezinnings-
nieuwjaarsbrief over de essentie van de Vlaamse beweging vandaag. 

WALTER LUYTEN. 

denlBiJiiB 
«Er doet zich een heel merkwaardig 
fenomeen voor in Vlaanderen in het 
algemeen en in de Vlaamse Bewe
ging in het biezonder. Terwijl het natio
nalisme der volkeren binnen de welva
rende staten bijna overal ter wereld 
sterker wordt, blijkt dit in Vlaanderen 
— dat vóór de oorlog het enige West-
europese land was met« volksnationa
listen» in het parlement — zoniet 
achteruit te gaan, dan toch ter plaatse 
te blijven trappelen en vooral aan 
kracht en dynamisme in te boeten. 
Zelfs waarnemers die niet als nationa
listen bekend staan (bijv. J. Miller in 
Europa Archiv) spreken de verwach
ting uit (en noemen deze prognose 
« onontkoombaar -) dat de nationalisti
sche strekking vooral in de minder 
belangrijke staten het pleit zal winnen 
in het laatste kwart van deze eeuw. 
maar in Vlaanderen is daar voorlopig 
niet veel van te merken en beleeft het 
nationalisme een stagnatie. Terwijl de 
Schotten, de franstalige Kahadezen 
en nog andere volkeren bezig zijn de 
wereld te verbazen, lijken wij ineens 
veel van onze ambities als volk te heb
ben ingeboet. 
Daar moet een reden voor bestaan 
en het is de taak van alle belangstel
lenden om die te helpen zoeken. Het 
kan niet zijn, dat de Vlaamse Bewe
ging haar doeleinden zou hebben ver
wezenlijkt of vandaag minder als een 
noodzaak zou worden aangevoeld 
dan vroeger, integendeel: in openba
re diensten zoals het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas is de Vlaming 
juist vandaag weer de underdog van 
een generatie geleden. De vorde-
nngen die in de periode 1930-1970 
gemaakt werden, staan nu op de hel
ling en daar zijn zelfs rechtstreekse 
sociale gevolgen aan verbonden aan
gezien er minder plaats is dan vroe
ger voor Vlamingen in Belgische over
heidsdienst. Ook de werkloosheid ver
toont in Vlaanderen een sterker stij
gende trend dan Wallonië, zodat — 
als dit nog even doorgaat — de na de 
oorlog ontstane Vlaamse ekonomi-

LE SOIR 
«De h. Luk D'hoore, minister van 

Sociale Voor
zorg hield dinsdag een perskonferen-
tie. Hij beantwoordde de hem in het 
Frans gestelde vragen in deze taal, de 
eigenlijke mededeling deed hij uitslui
tend in het Nederlands (waarvoor hij 
zich verontschuldigde). Steeds meer 
grijpt de overheid terug naar deze 
praktijken in haar kontakten met de 
pers, het leger inbegrepen, zoals dat 
onlangs bij legermaneuvers in Duits
land het geval was. Dat is onaanvaard
baar. Ten eerste uit eerbied voor de 
taal van de vragensteller, vervolgens 
en vooral in perszaken omwille van 
een korrekte mededeling. Wanneer 

sche welvaart in het gedrang dreigt te 
komen. 
De Vlaamse onverschilligheid, of al
thans verminderde aktieve belangstel
ling, voor vraagstukken die recht
streeks het gehele Vlaamse volk aan
gaan, is verontrustend en biedt niet 
veel hoopvolle perspektieven voor 
het nieuwe jaar. Een Belgisch minister 
van Binnenlandse Zaken kan onge
straft namens de regering een ont
werp de wereld insturen waardoor 
de Vlaamse meerderheid bij eventue
le Europese verkiezingen geredu
ceerd zou worden tot ten hoogste 
een vorm van pariteit en waardoor 
een groot gedeelte van de Vlaamse 
bevolking door franstaligen zou ver
tegenwoordigd worden. Dat kan zo
maar, in 1976-77, en haast niemand 
zegt er iets van. Geen enkel Vlaams 
minister dreigt met ontslag. Geen 
enkele vuurvreter a la Wilfried Mar
tens predikt de revolutie. Er is geen 
betoging, geen interpellatie en de opi
nie wordt nauwelijks voorgelicht, laat 
staan voorbereid op de kapitulatie die 
weer komen zal. 

Dat is het meest verontrustende: de 
kapitulatie van de publieke mening. 
Dat de overgrote meerderheid van de 
politici die Vlaanderen vertegenwoor
digen, geen Vlaamse refleks bezitten, 
wéten we, — en het is bekend dat 
deze beschuldiging geldt voor alle par
tijen zonder uitzondering: ook de 
Volksunie bezit kollaborerende esta-
blishment-figuren en niet weinig. Maar 
dat is altijd zo geweest. Men moet het 
fenomeen natuurlijk aanklagen, maar 
het is enigszins ingebouwd in het sys
teem dat we bezitten en dat in zeer 
grote mate steunt op de honneurs 
waarmee de cursus honorum ge
paard gaat. Slechts weinigen bezwij
ken met voor de strelingen van de 
ijdelheid. Wat eertijds gold voor e^n 
Frans Van Cauwelaert, geldt vandaag 
voor een W. Martens en zal morgen 
nog wel voor andere gelden. Het feno
meen Perm is niet tot Wallonië be
perkt. 

Maar de vraag is: waarom reageert 
oo/c de publieke mening zo mak, of 
helemaal niet. Ziet men dan niet dat 
Vlaanderen volop bezig is — en dit 
veel sneller dan men denkt — de ene 

men van de pers een volledige en 
waarachtige informatie van haar le
zers verwacht, maakt men de taak 
van de joernalisten moeilijker door 
hun informatie te verschaffen in een 
taal die ze moeilijk of helemaal niet 
begrijpen. 
Op dit redelijk argument antwoorden 
sommigen dat de franstalige bladen 
maar tweetalige medewerkers moe
ten aanwerven. Het is een pertinente 
opmerking in bepaalde gevallen, bvb. 
wanneer het om kontakten met parti-
kulieren gaat. Maar het argument is 
niet toepasselijk wanneer het om kon
takten met verantwoordelijken van 
een wettelijk tweetalige administratie 
gaat. Deze laatsten horen een taalkun
dige inspanning te doen (zonodig met 
behulp van een tolk) niet de joernalis
ten.» 

positie na de andere in België (en nu 
ook in Europa) prijs te geven ? Neem 
de kwestie van de Belgische vertegen
woordiger in de Europese Kommissie 
te Brussel. Wéér is dat een franstalige 
geworden; nóóit heeft België in die 
funktie een Vlaming benoemd, — en 
de Vlamingen nemen dat zomaar, als
of het de meest vanzelfsprekende 
zaak ter wereld was. Dat is het wat 
ons verontrust, veel meer dan de ont
wikkeling van de hedendaagse Frans 
Van Cauwelaerts. 

Er zit geen dynamiek in de Vlaamse 
Beweging. Ze mist kracht Ze mist zelf
vertrouwen en dat beetje arrogantie 
zonder hetwelk in een maatschappij 
van machtsverhoudingen niets tot 
stand wordt gebracht. Vlaanderen is 
lui, Vlaanderen is ingedommeld, het 
slaapt zijn welvaartsroes uit en als het 
straks wakker wordt zal het merken 
dat het bestolen is van al zijn bezit

tingen, maar dan zal het te laat zijn 
om de dief te grijpen. 

Laten de Vlamingen zichzelf terug in 
de hand nemen, laten ze Vlaanderen 
terug in België en in de wereld aan 
een stem helpen, laten ze de Vlaamse 
Beweging opnieuw uitbouwen tot de 
sterke macht die ze ooit geweest is 
en waaraan wij vandaag ons bestaan 
als volk te danken hebben. Zonder de 
Vlaamse Beweging was er in 1977 
geen land meer dat Vlaanderen heet

te behalve misschien de versie « Flan-
dre » . Alles wat wij bezitten als volk, 
hebben wij aan de Vlaamse Bewe
ging te danken, zoals de arbeiders 
hun sociale vooruitgang te danken 
hebben aan de sociale beweging. 

Onze taal, onze kuituur, ons onder
wijs, onze pers ook, orize aanwezig
heid in België en in de wereki, onze 

grenzen, de wetgeving die ons be
schermt en 'n groot gedeelte van de 
welvaart die wij nog genieten, zijn 
vruchten van de Vlaamse Beweging. 

Haar taak is niét volbracht integen
deel. Niet alleen ligt de tegenstander 
voortdurend op de loer en zal hij wel 
de franstaligheid bevorderen met alle 
middelen, ook als wij ons te goed zou
den achten om nog flaminganten te 
zijn. Maar bovendien is Vlaanderen 
hoegenaamd niet waar het zijn moet 

De positie van de Vlaamse gemeerv 
schap in het Belgische staatsvert)and 
is op zijn minst uiterst wankel te noe
men, zoals uit een aantal recente voor
beelden voor iedereen is gebleken. 
Wanneer er in Belgisch staatsver
band « kommunautaire » vraagstuk
ken aan de orde staan, houdt de 
Vlaamse publieke mening zich daar te 
weinig mee bezig, zodat de vertegen
woordigers van die publieke mening 
haast vanzelf tot kapitulatie worden 
aangemoedigd. De sanktie voor het 
verraad is weggevallen en dat is de 
ergste zwakheid die een beweging 
kan kennen. 

Tenslotte moeten wij niet morgen 
maar vandaag reeds onze plaats inne
men in de wereld der volkeren. De 
Vlaamse Beweging heeft vandaag 
niet meer uitsluitend tot doel Vlaamse 
belangen veilig te stellen, maar ook 
namens Vlaanderen te spreken in de 
wereld. Deze taak valt niet te onder
schatten en wordt met de dag belang
rijker Maar om die aan te kunnen, 
moet de Vlaamse Beweging bestaan 
en gedragen worden door een aktie
ve Vlaamse jaublieke mening. Ook 
moet om Vlaanderen in staat te stel
len mee te spelen in het koncert der 
volkeren, Vlaanderen zelf bestaan. 
Wie zich in de wereld genoegzaam 
vertegenwoordigd acht door de Belgi
sche middelmatigheid, hoeft dit doel 
niet na te streven. Wie echter zou 
wensen dat Vlaanderen vooraan gaat 
in het streven van de volkeren naar 
«nooit meer ooriog» (IJzertoren), 
moet zich tot doel stellen éérst Vlaan
deren zelf tot stand te brengen. 

De Vlaamse Beweging is een revolu
tionaire beweging, want zij wil een 
totale omwenteling van de politieke 
strukturen. Zij heeft in zich de moge
lijkheid om haar revolutie uit te dra
gen : de grootheid van volkeren wordt 
niet gemeten naar hun getalsterkte 
maar naar hun kwaliteit Echter, Vlaan
deren moet dit ook willen. Geen volk 
heeft recht op een andere plaats in de 
wereld dan die het zelf heeft op
geëist » 

DE FRANSTALIGE PERS 
«Voorde franstaligen het zelfde»... zou onze eerste reaktie kunnen zijn op de 
klacht van « Le Soir» over het feit dat minister D'hoore dezer dagen een een
talig Nederlandse perskonferentie hield. Dat is onaanvaardbaar, jammert het 
blad, dat echter nooit een vin verroert wanneer het tegenovergestelde zich 
(honderden keren meer) voordoet De krant heeft nochtans gelijk met dien 
verstande dat ze ook moet protesteren tegen de eentalig Franse initiatieven 
waaraan onze capitaie zo immens rijk is. 
Combat is tot het besluit gekomen dat Walen en Vlamingen in een totaal ver
schillend (federalistisch) stuk spelen. Voor Wallonië ziet het door wijlen 
André Renard gestichte weekblad slechts heil in een Waals sindikaal een-
heidsfront dat een politiek eenheidsfront moet afdwingen. 
Pourquoi Pas ten slotte ziet geen vooruitgang in onze havenkwestie die stuk
ken van mensen kost aan de Belgische belastingsbetaler, en desondanks ter 
plaatse trappelt 

amba 
«Het gesprek van gemeenschap tot 
gemeenschap wordt ernstig onder
mijnd door het feit dat de regio's waar
over het gaat als zodanig niet ver
tegenwoordigd zijn. Ze schijnen onbe

staande te zijn ook al t>eweert men ze 
te erkennen. 
De gewesten beschikken inderdaad 
nog niet over een vertegenwoordi
ging, die door rechtstreekse verkiezin
gen samengesteld, alleen in staat zijn 
te onderhandelen. Bij ontstentenis 
van dergelijke assemblees zouden 
ten minste de politieke partijen een 
inspanning kunnen doen voor een 
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DE FRANSTALIGE PERS 

amba 
«Het gesprek van gemeenschap tot 
gemeenschap wordt ernstig onder
mijnd door het feit dat de regio's waar
over het gaat als zodanig niet ver
tegenwoordigd zijn. Ze schijnen onbe

staande te zijn ook al t>eweert men ze 
te erkennen. 
De gewesten beschikken inderdaad 
nog niet over een vertegenwoordi
ging, die door rechtstreekse verkiezin
gen samengesteld, alleen in staat zijn 
te onderhandelen. Bij ontstentenis 
van dergelijke assemblees zouden 
ten minste de politieke partijen een 
inspanning kunnen doen voor een 
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Telefoon wordt duurder. 

gemeenschappelijke houding. Dat 
zou vooral Wallonië ten goede ko
men : reeds geminoriseerd in de unitai
re staat kan het zich in onderhande
lingen slechts doen gelden door een 
gesloten blok te vormen. We zijn nog 
ver daarvan verwijderd. 
De bijeenkomst van waalse vertegen
woordigers van het ABVV en het 
ACV zal misschien een proces inlei
den om onder druk van een sindikaal 
front een politieke hergroepering van 
links uit te lokken. In bevestigend 
geval zou zulks het einde betekenen 
van een periode waarin de nationale 
sindikale leiders, beheerst door het 
pragmatisme van de Vlaamse vleugel, 
er onmogelijk toe konden komen een 
duidelijke en afdoende bepaling van 
de ideologie en de strategie vast te 
leggen ». 

Pourquoi Pas? 
«Zeebrugge enerzijds een superha-
ven die nog niet wil leven, anderzijds 
Antwerpen, een sujaerhaven die niet 
wil sterven. Van jaar tot jaar moet de 
Belgische tielastingsbetaler meer af
dekken voor deze twee maritieme 
stokpaardjes (verdutsbeld nnet de 
Waalse kompensaties)... en nog 
steeds weet men niet wie hier de 
gefopte zal zijn...» 

13 JANUARI 1977 
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«Er gaot niets boven 

zo'n kruisoprichting» 

Roland Verhavert: "Ik heb 
veel historische werken gele
zen, maar ook waardeloze 
spullen. De politieke toe
stand in Rubens' tijd was 
namelijk nogal verward. Je 
moest precies weten wat 
het toenmalige Engeland, 
Frankrijk of Italië was. In dat 
decor bewoog Rubens zich 
als diplomaat, hoewel hele
maal geen grandioos diplo
maat Hij was een beetje een 
kurieuze held. Dat hangt er-
/an af hoe je het interpre
teert. Je kan zeggen: Ru
bens was kruiperig, maar in 

feite was het gewoon res-
pektvol, een tipisch Vlaamse 
deugd, niet te verwarren met 
onderdanigheid overigens. 
Woorden als eer, trouw en 
respekt worden tegenwoor
dig verdrongen door in
spraak en kontestatie. Daar 
verzet ik mij tegen. Ik ben 
zelf geen slaaf maar op som
mige ogenblikken weet ik 
toch respekt te tonen, bij
voorbeeld als mijn schoen
maker mijn schoenen ver-
zoolt of een technicus mijn 
televisie weer aan het spe
len krijgt Daar heb ik res
pekt voor 
Verder heb ik in de boeken 
natuurlijk naar de mens Ru
bens gezocht Maar hij was 
werkelijk te ambitieus en te 
werkzaam om er veel drama
tiek te kunnen inleggen. Zo
als ik al zei, alleen in de laat
ste episode ontwaakt de dui
vel Verder is alles zo stoer 
aan hem dat we niet veel 
kunnen bijschaven zonder 
een karakterbreuk te veroor
zaken. Ik ben pro-erotiek. En 
Rubens is helemaal niet ero
tisch geladen. Het spannen
de in de film, het schokken
de, haal ik dan ook uit zijn 
talent Sommige scènes zijn 
gewoon beklemmend van in
spiratie. Neem nu zo'n Kruis
oprichting. De geestelijkheid 

kapt hem af. Daarentegen 
geraken een van Noort en 
een Jordaens gewoon in 
een delirium. En ze bewonde
ren Rubens terecht Want 
vergeet niet dat in 1615, alle 
schilderijen vrij statisch wa
ren, zonder eigenlijke toe
standen, zonder hande
lingen. Tot nu toe heeft iede
reen oog gehad voor Helene 
Fourment en haar wulpse li
chaam, maar er gaat niets 
boven zo'n Kruisoprichting. 
Mijn doel is de mensen vijf 
keer 52 minuten lang boeien. 
Een verguisd woord, mis
schien. Maar ik weet dat het 
Vlaamse volk wil zien wat 
elk ander volk wil zien: men
sen, situaties, kortom, emo
tioneel en intellektueel getrof
fen worden. Hoe moet dat 
gebeuren ? Daar laat ik de 
akteurs erg vrij in. Ik dirigeer 
ze, toon ze de richting, maar 
verder laat ik ze hun perso
nage gewoon zelf beleven. 
Een televisiefilm moet in de 
eerste plaats enorm ver
zorgd zijn. Details zijn even 
belangrijk als om het even 
welk wijds vergezicht Televi-
siewerk vereist om dezelfde 
reden oersterke dialogen. En 
wie had die beter kunnen 
schrijven dan Hugo Claus ? 
Het materiaal dat hij gele
verd heeft, IS overvloedig. 
Daar heb ik uit geput, geko
zen, er een zeker ritme in 
gelegd. Dat is immers de 
taak van een regisseur: het 
leggen van aksenten, het ge
stalte geven aan de hande
ling, een beetje zoals een diri
gent een muziekstuk op po
ten zet» 

ALS PIETER 

PAUWEL 

OP DE BUIS 

KOMT, 

BLIJFT 

VLAANDEREN 

THUIS 
Donderdag 13 januari 
10 u. 
Op drt ogenblik worden in het 
Rubenshuis te Antwerpen de 
meest ontroerende scenes uit de 
in de maak zijnde Rubensfilm 
gedraaid. 

Pieter Pauwei Rubens is bezig 
zijn piepjonge echtgenote, Helene 
Fourment, te schilderen. Ze 
pozeert voor hem, speels en 
ongeduldig, zoals van een meisje 
van 16 mag verwacht worden. En 
de oude Rubens kijkt vertederd 
toe. 

Dit aktiebeeld speelt zich af 
onder het oog van heelwat 
persmensen, want de NV Kunst 
en Kino verzorgt haar 
public-relations zeer 
voortreffelijk... 

Eerder was de pers reeds 
aanwezig in het kille Mechelse 
stadhuis waar de nog jonge 
Rubens als vertrouweling van 
Infante Isabella (van Albrecht) — 
Dora van der Groen — een 
diplomatieke opdracht krijgt als 
een Kissinger avant la lettre. 
Generaal Spinola — Senne 
Rouffaer — ziet dat niet zitten 
met Rubens en loopt er echt vies 
bij. 

In december liet regisseur 
Verhavert somber geklede 
boetelingen met zware kruisen 
geladen door de straten van het 
Antwerpen van 1600 lopen. 
Eigenlijk het Leuvense Begijnhof,. 
maar de kijker stelt zich geen 
vragen over decors. 

Rubens loopt er met 
burgemeester Rockox langs. Ze 
hebben het over de politieke 
toestand, meer bepaald de 
machtsverhouding tussen het 
katolieke Spanje en het 
rebellerende Holland. 
De machthebbers wandelen naar 
de schietstand... 

FILMEN BIJ ONS, IS 
HOLLYWOOD NIET 

De klaksonstoten van een voorbij
rijdende wagen horen niet thuis 
tussen de woorden van de Infan
te. Dat wil zeggen: herbeginnen. 
Hoe is het mogelijk vraagt de 
regisseur zich af. De straten rond 
het stadhuis werden nochtans af
gesloten voor het verkeer. En de 
werken in en rond het gebouw 
toch onderbroken. 
Zo moet het nochtans verder: 75 
filmdagen lang, met 100 akteurs 
in wel vijftig verschillende dekors. 
Roland Verhavert wordt echter 
goed geholpen. Hij heeft het ge
troffen met zijn hoofdfiguren. Ze
ker met de kwazi onbekende 
Johan Leysen die Rubens speelt 
en met Ingrid De Vos ook, het jon
ge vrouwtje van Rubens. 
Roland Verhavert: «Met Johan 
Leysen werken is een ontdek
king. Die jongen heeft gewoon de 
kracht en de gezondheid van 
Rubens. En Ingrid De Vos zal 
moeten evolueren van het kind
vrouwtje, naar de rijpe, vruchtba
re, weelderige moeder. Het is niet 
eens zeker dat ze zo was. Mis
schien was dat ook wel verbeel
ding van Rubens. Maar dat geeft 
niet». 
Verhavert heeft zich door uitste
kende vaklui laten omringen. In 
driekwartier tijd wordt de jonge 
Rubens vijftien-twintig jaar ouder. 
Daar zorgen Bob Lawrence, ma-
quilleur, en de kapster Maud On
slow voor. Verhavert heeft ze 
van bij Stanley Kubrick vandaan 
gehaald. Ze verdienden hun stre
pen met« Barry Lyndon », het kas-
sukses van eind 1976. 
Verhavert weet dat details van 
zeer groot belang zijn in een TV-
film. Kostuums worden bestendig 
op hun autenticiteit gekontroleerd 
en men zit voortdurend klaar met 
naald, draad en schaar om links 
of rechts wat aan te naaien of 
weg te knippen. 
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Zelfs de zelfverzekerde Hugo 
Claus liet zijn dialogen op hun his
torische juistheid nog eens nakij
ken door de Rubenskenner prof 
Baudouin. Dat mocht wel want de 
berg vergeeld studiemateriaal 
over Rubens moet in een ver
staanbare taal voor het grote 
publiek herschreven worden en 
nog historisch juist zijn ook. 

Voorzien is dat de TV-film in de 
herfst van 1977 op het scherm 
komt Vijf delen van elk 52 minu
ten. Een werkstuk dat 59 miljoen 
gekost heeft. Daarvan betaalde 
de BRT 30 miljoen, het ministerie 
van Nederlandse Kuituur 25 mil
joen en dat van Onderwijs 5 mil
joen. De TV-film zal ook op 
school gebruikt worden. Hoe dat 
zal gebeuren is nog niet zo duide
lijk, geen mens rept er over. De 
film vangt in 1598 aan. Rubens is 
dan 21 jaar en begint zijn eerste 
Antwerpse periode. 
De invloed van zijn leermeester 
Adriaan van Noort en Otto van 
Veen is nog merkbaar 
Twee jaar later zal hij naar Italië 
vertrekken en begint zijn Italiaan
se tijd. 

De film eindigt bij het overlijden 
van Rubens in 1640, hij is dan 63 
jaar. 
Er wordt natuurlijk naar buiten
landse kopers gezocht voor de 
film. Een aantal verhalen gaan 
daarover de ronde. Zo van : als 
de BBC «Een mens van goede 
wil» heeft gekocht waarom zou
den de Britten dan «Rubens» met 
willen ? Temeer daar een Engelse 
versie van de TV-film voorzien is. 
In Japan schijnt serieuze belang
stelling te bestaan. Voor een keer 
dat de Japanners iets willen ko
pen van ons... en niet omgekeerd. 
Italië — en dat kunnen we best 
begrijpen — betoont grote inte
resse, met Nederland werd reeds 
onderhandeld maar niets beslist. 
Eén zaak is echter zeker: als Pie-
ter Pauwei op de buis komt blijft 
Vlaanderen thuis I 

Voor Antwerpen en Vlaanderen 
wordt de herdenking van Rubens 
en zijn tijd een zeer belangnjke 
reeks van manifestaties. 
Ongetwijfeld moest ook de rest 
van Europa zich aansluiten bij dit 
gebeuren. Een schilder van zijn 
formaat die werkte voor haast 
alle machthebbers van zijn tijd, 
die van gedachten wisselde en 
politieke akkoorden met hen sloot 
laat ongetwijfeld in alle hoeken 
van Europa, van Antwerpen tot 
Leningrad, sporen na. 
De kern van de hele viering is ech
ter de grote tentoonstelling van 
schilderi jen, olleverfschetsen en 
tekeningen van Rubens. 
Door de Algemene Konferentie 
van de UNESCO werd een ont
werpresolutie aangenomen waar
bij deze organizatie besluit een 
aantal aktiviteiten te plannen die 
kaderen in het Rubensjaar. 
Unesco besloot daartoe op 
grond van de overweging dat 
Rubens een kunstenaar was die 
een belangrijke invloed uitoefen
de op de artistieke stromingen in 
en buiten Europa. Die tevens een 
diplomaat was die o.m. een be
langrijke rol speelde in de voorbe
reiding van het verbond tussen 
Spanje en Engeland (1629-1630), 
en een man die zich altijd heeft 
ingezet voor het verwezenlijken 
van vrede en begrip tussen de 
volkeren, zonder onderscheid 
van ras of afkomst. Rubens was, 
zegt de resolutie, een man waar
van de politieke en kulturele op
vattingen in de 17e eeuw reeds 
deze waren die thans de aktivitei
ten van de Unesco bepalen. 
Voor Vlamingen een moment om 
luidop te dromen van die interna
tionale dimensie die Vlaanderen 
ooit had... 

Lezers die alle Inlichtingen wensen 
over de festiviteiten tijdens het Ru
bensjaar schrijven naar: Dienst voor 
Toerisme, Suikerrui 19, 2000 Antwer
pen 031/3101.03. 

«/k had vroeger 

een \\chie afkeer voor 

het nutteloze vlees» 
Hugo C laus : «Wat ik oor
spronkelijk van Rubens wist, 
kan elk schoolkind je vertel
len. Een groot schilder, de 
grootste van zijn tijd, maar 
zijn doeken spraken me ei
genlijk met erg aan. Ik had 
vroeger zelfs een lichte af
keer van het nutteloze vlees. 
Maar dat is louter een kwes
tie van persoonlijke smaak. 
Nu ik hem zelf heb leren ken
nen, hem op papier heb moe
ten uitbeelden, heb ik de 
grootste bewondering van 
hem gekregen. Rubens is 
geen open boek. De gege
vens die over hem bekend 
staan, zijn erg zakelijk. Ze 
analizeren zijn werk, maar 
zeggen niets over de mens. 
Dat gat heb ik moeten opvul
len en nog wel zoveel moge
lijk waarheidsgetrouw. 
Dat kan je op twee manie
ren. De eerste is gewoon 
situaties ten tonele voeren, 
iets laten zien. Het resultaat 
daarvan is een soort van 
dokumentaire. Maar de 
meeste kijkers zouden dat 
maar een vervelende ge
schiedenis vinden. Dus heb 
ik de tweede manier geko
zen : die van gebeurtenissen, 
konflikten. Het belangrijkste 
konflikt ligt in Rubens zelf 
opgesloten. Hij was een volg

zame, brave man, een uitste
kend hoveling dus en dat 
kompenseerde hij door zijh 
kunst In zijn kunst ging hij 
rezoluut zijn eigen weg, liet 
hij zich niet bevelen. 
Toen hij zich uiteindelijk op 
de koop toe nog met de poli
tiek ging bemoeien, werd het 
voor mij helemaal gemakke
lijk. Diplomatie is een ander 
vak. Om een suksesrijk diplo
maat te worden moet je 
méér kunnen dan elegante 
buigingen maken en een be
schaafde konversatie voe
ren. 
Het derde konflikt — of je 
zou het eerder «kontrast-
kunnen noemen — is Ru
bens verhouding met zijn 
twee vrouwen. Daar heb ik 
het sentiment de vrije loop 
gelaten. Alles zit erin: ge
boorte en dood, ongekompli-
ceerd geluk en slopende 
ziektes, tederheid en harts
tocht Misschien is dat ge
deelte van het scenario wel 
louter fantazie. Want wat wa
ren vrouwen in die tijd ? Ze 
bestonden gewoon niet in 
het openbaar leven. Ze wa
ren zeer gehoorzaam, huise
lijk, een schaduw achter hun 
man. 

Mijn bedoeling met dit scena
rio is de kijkers niet alleen 

Rubens leren kennen, maar 
ook van hem houden. Be
wondering en liefde liggen 
trouwens dicht bij elkaar En 
de elementen in hem om van 
te houden, heb ik in de verf 
gezet Hij was beleefd, voor
naam, eerlijk trouw, eigenlijk 
een simpatieke man dus. 
Een kwaadwillend scenarist 
zou daarvan net zo goed 
kruiperig, vleierig, bang en 
reaktionair hebben kunnen 
maken. Maar zo heb ik Ru
bens niet begrepen. Rubens 
had wel degelijk een ideaal: 
zijn boodschap ligt in zijn 
schilderijen. Hij stond in di-
rekt kontakt met de grootste 
humanistische geesten van 
zijn tijd. 

Zijn manier van leven bevre
digde hem volkomen. In alles 
streefde hij het grote even
wicht na, een stoïcijnse aan
vaarding en geen verzet te
gen het noodlot Rubens 
was zoals hij altijd heeft wil
len zijn: rustig en sereen». 
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Pol Ie Roy: 
Er zijn verschillende wegen om Pol Le Roy's omvangnjke dichtkunst 
te benaderen Literair-hetonsch is hij een kind van het Franse surrea
lisme, dat hij op 'n volkomen eigen wijze, binnen de traditie van de 
Vlaamse poëzie en aansluitend op bepaakle religieus-mystieke stro
mingen in het Vlaamse geestesleven, tot een volwaardige poëtica en 
dichterlijke taal beeft uitgebouwd Hij is een van de weinige Vlaamse 
dichters die een heel oeuvre schiep Binnen zijn dichterlijke tematek 
streeft de dichter naar een zo volledig mogelijke uitdrukking van wat 
hij als zijn wereld beschouwt Over heel dat werk ligt de spanning 
van het trachten naar het volledige, het wezenlijke, het absolute Van
daar de vele schijnbare herhalingen die juist onvertxekelijk vertxsn-
den zijn met het soort dichtkunst dat Le Roy beoefent 
Al zijn er duidelijke verschillen naar vorm en levenservanng tussen 
Le Roy's poëzie en het surrealisme, dat op zichzelf ook al een grote 
verscheidenheid vertoont toch kun je zeggen dat de dichter van 
Spel en Spiegel een surrealistische filozofie van de dichtkunst heeft 
Uitdrukkingen van Andre Breton over de poëzie als • cette passion 
de l'etemite •, • la realite absolue » of«l'irremediable inquietude humai-
ne», zou je ook bij Le Roy kunnen terugvinden Zijn mispnjzende 
afkeer voor het aards gepkSeter is evenzeer van surrealistische oor
sprong, het IS een vorm van romantische opstandigheid, waarmee 
trouwens de hedendaagse kontestatie sterk verwant is, niettegen
staande de sterke ideokigische verschillen 

POËZIE 
VAN 
HET BOVENAARDSE 
Le Roy's surrealistische revolte heeft niets gemeen met de politieke 
stellingnamen van de Franse beweging, toen ze in de jaren dertig de 
stnjd aanbond met het opkomende fascisme De Vlaamse dichter 
neemt zelfs uitdrukkelijk afstand van de politieke strekkingen in het 
surrealisme Hij volgt een heel andere weg, zijn stnjd is gericht op de 
innerlijke bevnjding van de mens, op het vestigen van het rijk van de 
stilte dat groeit uit de vereniging van het zuiver op het wezenlijke 
afgestemde - ik - met de bovenzinnelijke wereld De dichter wordt 
veteer beroerd door het onbekende dan door het maatschappelijke 
zijn hete moraal is doordrongen van het besef van een bovenaards 
of - surreeel «geluk. het is een tevensbesef dat ook sterk vertionden 
IS met de natuur Nog even een gedicht waann revolte, schoonheids-
beteving. dichterlijke vervoenng en moraal innig met elkaar vert>on-
den zijn 
wat zin 
op schurft en schoftig schuim te schimpen 
der gevestigden 
verkies 
de schaterende wellust 't schaatsend 
godservaren in elkanders lijf 
en 't eigen oergezonde zwijn 
t)ejubel 't klevend licht 
waann de vingers graaien en 
verstillen 
als de bescheiden korenbhem 
op de verzadigde percelen van de nacht 
de morgen van het oogstiied mekit 
Er staan met zoveel van dit soort gedichten in de bundel Bergkristal, 
maar ik stipte ze aan omdat ze, maatschappelijk bekeken. Pol Le Roy 
goed situeren en omdat ze ook een samenvatting zijn van de verschil-
tende tema's die deze dichtkunst beroeren 
Een motief dat eveneens van surrealistische oorsprong is bij Le Roy, 
IS dat van de vrouw en de eros De liefde tussen man en vrouw is 
een symbolische voorafbeelding van de kosmische verbondenheid 
van de mens met het al De vrouw of de hefde ontgrendelt» (een 
geliefkoosd woord van Le Roy) de weretó. zij is de weg naar het 
onbekende, dat de dichter niet met angst vervult zoals in de dicht
kunst van de gedoemde Franse dichters Gevoelens van zelfkwelling 
en het zich verlustigen aan de bekonng van - de btoemen van het 
kwaad- zijn volkomen vreemd aan Le Roy De donkere afgronden 
van het ondertjewuste. -te gouffre amer-van Charles Baudelaire, 
behoren met tot het ervanngsgebied van de Vlaamse dichter Hij 
wordt aangezogen door het azuurblauw van de droom, hij wordt ver
overd door «'t licht der inheid van de dingen », door - 't tijdek>ze licht» 
Het hete geestelijk-dichterlijke streven van Le Roy kun je met meer 
als surrealistisch beschouwen Hier sta je voor de sakraal-poetische 
taal van een wezenlijk religieus en zelfs mystiek gencht levensdoel 
De eros behoedt de dichter echter voor het wegvluchten in een ijle, 
onwerkelijke werekl hij blijft vertxjnden met de aardse, maar gesubli
meerde menselijke werkelijkheid Daann zoekt Le Roy zich te her
bronnen en zijn -anti-teven- op te bouwen Doordat zijn dichter
schap op ondubbelzinnige wijze uitmondt in de moraal, is het ook een 
vorm van geestelijk vitalisme, wat tot uitdrukking komt in de feite beel

den en de gk>ed van Le Roy's bezwerende taal, bij voortseeW 
« altjd blaakt een middaglicht op rode daken en verspreide troppels 
populieren - , - giltende roos in 't nederstortend najaar» , • de goudgra
naten der bevnjding», • in bossen geiservuur en mystisch maan
licht», enzovoorts. 

Een van de belangnjkste tema's en ook de njkste in Le Roy's poëzie 
IS de stilte Die ervanng staat in scherpe tegenstelling met de felheid 
van de taal en met het vunge streven naar de totaliteit van het ont)e-
kende De tezer komt dan in aanraking met een veel zachtere rustige
re innigere dichter Zijn poëzie wint op die ogenblikken aan beteke
nis, dan n ze het meest kommunikatief, zoals in het warm-menselijke 
Droomwereld of m strofen als 
m aSe spiegtlB 
waar 't verval mp trekken draagt 
word ik gereinigd tot de waarhèüd 
van mip innerste gelaat 

* * 
Er vallen stilten in hun tederfieid 
alsof ZIJ in elkaar beluisteren 
hoe 't heidekruid verademt van 
zijn onuitsprekelijke bhei 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Pol te Roy, BergknstaL Brocht-Antwerpen, De Roerdomp, 1976, 246 
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NATUUR IN MINIATUUR 
(MvL) De Rietkraag, De Heide, Het 
Looftios en Het Dennenbos zijn de 
vijf hoofdstukken van het prachtige 
boek Natuur in miniatuur 
De Flietkraag in beeld heet het eerste 
deel van het eerste hoofdstuk en 
biestaat uit 38 pentekeningen van 
Mana Claerhout De korte teksten 
zijn van Marcel Verbruggen Het twee
de deel van dit hoofdstuk heet Op ver
kenning in de rietkraag en wordt geïl
lustreerd met tekeningen van btoe-
men en planten Ze werden gemaakt 
door Dirk Verstraete 
Het verhaal van de verkenning is een 
levensechte uitstap in de vnje natuur 
Marcel Verbrugge, zelf konservator. 
neemt zijn tezers mee op zoek naar 
dieren en planten Uit zijn tekst barst 
de liefde voor de natuur en de grote 
kennis die hij bezit van deze wondere 
wereld Laten wij Marcel Verbruggen 
zelf aan het woord 
- Laat het op elke tee-t-eti m en rond
om je worden, zodat alles wat leeft en 
groeit je ongestoord zijn tioodschap 
kan brengen 'n Opgejaagde vogel of 
een nuttehxis uitgerukte plant zouden 
alleen maar de goede sfeer vertroebe
len ' 

Het hoofdstuk De Heide brengt eerst 
een reeks prachtige tekeningen met 
een korte tekst waarna weer het lang 
verhaal van een ontdekking volgt 
Ook hier weer wordt het stuk natuur 
met veel liefde getekend en beschre
ven, ook de mens ontmoeten wij De 
herder, alhoewel een grote zeldzaam
heid, en zijn kudde maar ook de bewo
ners van de heidehoeve 

Keren wij naar de schapen terug, ze 
zijn zeer belangnjk voor de heide In 
Nederland werd een vereniging van 
'Het Kempisch heideschaap' opge-
ncht die door de aankoop van echte 
Kempense heideschapen nieuwe kud
den wil vormen De heide kan slechts 
gered worden door het grazende 
schaap, het zorgt erdoor dat de op>-
schietende boompjes regelmatig en 
grondig weggesnoept worden 
De tocht begint bij twee wikle eenden 
die aan het vnjen zijn en eindigt met 
drie pasget)oren donseendjes Het 
kan niet mooier 
Het tekenverhaal (opnieuw 38 tekenin
gen) van Het Loofbos begint in het 
putteke van de winter om te eindigen 
met de intrede van de herfst 

Voor het hoofdstuk over Het Strand 
werden Verbruggen en Claerthout bij
gestaan door prof Flip Polk Opnieuw 
38 tekeningen en de verkenning langs 
het strand kan beginnen met zonder 
eerst de vermaning gehoord te heb
ben dat men op het strand best 
schoeisel aantrekt want er zijn met 
alleen de gebroken schelpen, maar er 
IS ook heelwat gevaarlijk rotzooi Van
daar IS het maar een wip naar het ver-
loedenngsprobleem van de zee 

In dit verhaal over het strand is het 
vooral het klein grut dat een beurt 
knjgt We denken hier aan pieren, 
krabtien, garnaten, kreeften en schel
pen 

Het Dennenbos wordt het laatst be
zocht Opnieuw 38 tekeningen van 

planten en van dieren in en rond het 
dennenbos en in alle jaargetijden 
Prachtig zijn de uilen, de reeen, de 
wezel en zijn soortgenoten uitge
beeld 
Natuur in miniatuur werd uitgegeven 
in samenwerking met Word WMIife 
Fund-Pandaclub (Scheepmansstraat 
9. 3031 Oud-Heverlee) De voorzitter 
van de club leidt het prachtig werk in 
Marcel Verbruggen is konservator 
van het natuurreservaat De Zegge en 
voorzitter van het Overlegorgaan van 
de Kempische konservators. natuurfo
tograaf en kineast en stekte (o a met 

prof Polk) heelwat radio- en TV-uit-
zendingen samen over de schoonheid 
en de probtemen van de natuur 

De prachtige tekeningen van Mana 
Claerhout behoeven geen krans 
meer. Dirk Verstraete nog even ver
meld om zijn getekende vignetten 
Verstraete is vooral bekend als grafi-
kus bij de DAP-Reinaert uitgaven 
Het boek rust in een pracht van een 
zwart-leren band met goud en rode 
opdruk en zit op zijn beurt in een 
prachtige kaft Het lijkt ons een « uitge
lezen » geschenk voor de komende 
feestdagen, maar ook daarna voor 
(|onge) lui die reeds op stap gingen in 
de natuur en voor anderen een stoot
je in de rug om het te doen 

M Verbruggen. dr F Polk . M Cteer-
hout. D Verstraete Natuur in minia
tuur - Zete, DAP Reinaert Uitgaven, 
1976, 28 X 23 cm, 286 biz, gebonden 
Pnjs 495 fr 

PLATINAPLAATVOOR 
EEN «SIMPEL LIED» 

Na twee jaar is onze Westvlaamse 
bard Wiltem dan terug op de zwarte 
schijf met een reeks nieuwe liedjes 
die meteen ook een andere wijze van 
aanpak uitstralen Waar het voorheen 
uitsluitend bijna ging over de -rnen-
schen te lande- en het leven in de 
Westhoek en langs de -schreve-
heeft duidelijk een verruiming plaats 
gehad Zo in bij voortjeeld « mijn stam
café- eindigt hij wat tnest met de 
woorden dat -de tijd zelfs hier met 
kan blijven stille staan - Het aanhalen 
van termen als -toeristen- en «auto
strades » zijn keiharde realiteit gewor
den, en • t'jong volk verdient elders nu 
beter zijn brood- Deze melancholie 
vind je eveneens terug in het volgen
de loflied - Duizend soldaten » en ook 

het prachtige - Duits kerkhof», waann 
hij de trieste resten aanhaalt van een 
voor velen nog zo nabij verleden tijd 
die bijna typisch decor geworden zijn 
in vete dorpen vlakbij de Franse 
grens De twee hoogtepunten van de 
plaat zijn ongetwijfekJ de fijn verwoor
de verhalen van het - ktein ventje van 
Elverdinge-, beschnjving van een ty-
(jerende plattelandsfiguur. en zeker 
« D'histone van Steentje ». over pater 
en vnend Roger Van der Steene die 

naar Amenka trok ter bekenng van 
de roodhuiden. als Oblaat in Canada 

Ook in de andere liedjes heeft de reali
teit meer voorrang gekregen Zo bij 
voorbeeld zijn aandacht voor de he
dendaagse en andere problemen in 
- mijn gazette - en even ook - Tscho-
ne land» Spanje en andere honzon-
ten. om echter op eigen streke en 
dorp terug te vallen Opvallend is ook 
dat in zijn woordgebruik meer Neder
lands voorkomt dan voorheen die op 
zijn Westvlaams uitgesproken het die 
toehoorder makkelijker maken om te 
begnjpen Waar de teksten dan ook 
echter aan sappig dialekt verliezen 

Met -tante Madeleine- en ook «Me
ter Fietje» besluit hij op eenvoudige 
menselijke wijze twee mensen die 
ook helemaal in zijn gedachtengang 
passen en de als meezinger bedoel
de -K'zie mijn lief zo geiren- rondt 
deze fijne plaat op pittige wijze af Een 
prachtig verluchte hoes plus binnenaf-
gedrukte teksten als toemaatje En de 
muzikale begeteiding van Guido De-
simpelare. Johan Van den Berghe en 
Richard -kadui» van der Stay plus 
Huog Vateke verdient op zijn minst 
een grote pluim (Decca 143002) 

Sargius 

LUSTRUM-EDITIE 
TEATERJAARBOEK 
VOOR 
VLAANDEREN 
(HVdA) Dit tiende nummer werd 
inderdaad op dinsdag 21 december 
op Nederlandse Kuituur door de re-
dakbevoorzitter de heer A Van Em-
pe, aan de pers. teaterdirekteurs en 
afgevaardigden van zowat alte Vlaam
se Kulturele Centra voorgesteld 
Het kwam in 2000 eksemplaren tot 
stand dank zij 150 000 fr njkssubsidie 
en de steun van twee gekende pnve-
sponsors 
Het t>evat het eigen werk, met rolver
deling en de samenstelling van bijna 
alle beroepsgezelschapp>en en -tea-
ters in Vlaanderen en de gastvoorstel-
lingen in hun respektieve zalen 
Na de bondige inleiding en een «in 
memonam- over Paul Van Aerden 
(27 juni 1976). Jan Caminans (4 janu-
an "76). en Viktor de Ruyter (21 augus
tus 76) volgt het redaktionele gedeel
te met de voorgeschiedenis van de 
KVS In dit opstel (in het Frans en 
Engels vertaald Waarom met in het 
Duits •?) brengen Karel Hemmerechts 
en Alfons Van Impe een verdiend ere-
salut aan de kulturele strijd van toneel
mensen en literatoren uit het Vlaamse 
Liberalisme voor een eigen Vlaams 
teater in dat eentalige 19de-eeuwse 
Brussel 
Uit dit stukje Vlaamse Beweging in de 
hoofdstad is eindelijk in 1877 (jaar 
van de eerste subsidienng de Ko
ninklijke Vlaamse Schouwburg ont 
staan In 1977 viert zij haar honderdja-
ng lustrum 
Zo volledig als de redaktie gewenst 
had. werd dit jaarboek ook weer met 
Een enkel gezelschap stuurde geen 
dokumentate in over Nederlandse 
gastvoorstellingen. dne-vier kulturete 
centra en het Oostendse Kasino kre
gen geen bericht via onze slordige tan
te Post 
Deze schoonheidsvlekjes worden in 
een volgende editie weggewerkt en 
de redaktie ruimt pteats in voor nieu
we suggesties, de plaats van het 
toneel in het kultureel centrum, het 
centrum en het amateurtoneel en een 
lijst met namen van direkteurs van kul
turele centra teaters. adres en tele
foonnummer van de instelling 
Een programmenng voor volgend sei
zoen IS technisch moeilijk realiseer
baar en onkommercieel Samenwer
king met Nederland dat voor zijn tea-
terjaarboek al 2 jaar achteropzit zou 
de brochure te lijvig maken en de edn 
tiedatum wijzigen 

Dit fraaie geïllustreerde jaartxiek is 
eerlang in schouwburgen en kulturete 
centra verknjgbaar U kan het ook 
bestellen (170 fr) bij de redaktlesekre-
taris Rik Larlviere. Frankrijkiei 128, 
2000 Antwerpen. 
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HECTOR 
PLANCQUAERT 
Het Daensisme heeft zijn naam ont
leend aan twee van zijn meest mar
kante leiders: de gebroeders Adolf 
en Pieter Daens Niet zelden zijn zij 
trouwens de enige figuren wier naam 
nog bekend is. De anderen — buiten 
het arrondissement Aalst in elk geval 
— zijn onder het stof van de geschie
denis aan de herinnering onttrokken 

Het Daensisme heeft nochtans méér 
grote figuren voortgebracht advo-
kaat De Backer uit Denderhoutem, 
smid Lambrecht uit Outer, Frans 
Sterck uit Aspelare, en nog zovele 
andere. Misschien wel de meest boei
ende persoonlijkheid van het daensis
me dreigde het zelfde lot te onder
gaan : Hector Plancquaert! 

De op 21 december 1863 geboren 
riector Rancquaert was de zoon van 
Marcellinus Rancquaert, burgemees
ter van Wortegem, nijveraar en genees
heer. Zijn broer Julien werd vrederech
ter. De familie genoot een bijzonder 
goede reputatie in katolieke kringen. 

Persoonlijk dreef niets hem, en gekdge-
win nog het minst van al, naar de poli
tiek, tenzij zijn karakter en zijn recht
vaardigheidsgevoel. 

Hector Rancquaert was niet de eerste 
de bestel In 1898 werd hij voor de 
Centrale Eksamenkommissie doctor 
in de rechten. Negen jaar voordien 
had hij reeds de driejaarlijkse Staats
prijs voor toneelliteratuur gekregen 
voor - D e dood van Karel den Goe
de » ! Hij werd op het einde van de eer
ste wereldoorlog ondervoorzitter van 
de aktivistische Raad van Vlaande
ren, schepen en waarnemend burge
meester van de stad Gent. In 1922 
werd dat alles door het unitaire vader
land bedacht met de doodstraf bij ver
stek. Hector Rancquaert zou die dood

straf nog vele jaren overleven : Hij stierf 
pas in 1953, negentig jaar o u d ! Eén 
ding heeft hij nooit kunnen bereiken: 
een zetel in het parlement Het lot heeft 
er telkens anders over beslist I 

Hector Rancquart was geen gemak
kelijk man. Hij lag dan ook regelmatig 
met verschillende van zijn medestan
ders overhoop. Maar hij mag dan al 
een moeilijk karakter gehad hebben, 
een groot karakter had hij ook. Zo b.v. 
kwam hij in 1912 de verkiezingsover
winning bewerken van Pieter Daens, 
met wie hij nochtans verschillende 

jaren lang overhoop had gelegen ! 
Over de Daensist Hector Rancquaert 
verscheen nog nooit een studie of 
een biografie. In die leemte moest 
voorzien worden en in die leemte 
werd voorzien. Na onderzoekingen in 
openbare en private archieven wijdde 
onze medewerker Frans-Jos Ver
doodt een wetenschappelijke studie 
aan deze grote daensist De studie 
werd uitgegeven in brosjure-vorm en 
is geïllustreerd Voor de uitgave zorg
de de Vereniging van Vlaams-nationa-
le Auteurs en Publicisten. 

Wij bevelen U graag deze publikatie 
aan, niet alleen omdat ze goed ge
schreven IS, wetenschappelijk op 
punt staat en door de uitgever mooi 
verzorgd werd Maar vooral omdat ze 
U kennis laat maken met een groot 
man en rijke persoonlijkheid I 

Jvb. 

Frans-Jos Verdoodt - « Hector Plan
cquaert» - Ultg. Vereniging van 
Vlaams-natlonale Auteurs en Publi
cisten - Geïl lustreerd - 24 biz. - 1976 
- Te bestellen door overschri jv ing 
van 50 fr. op prk. 000/0914764/54 
van Wil ly Cobbau t Bosstraat 2,9391 
Baardegem. 

HET NATIONALISME 
IN VLAANDEREN 
W e hebben vroeger reeds het feit ver
meld dat onze medewerker Jos Vinks 
een VTB-prijs had gekregen voor zijn 
geschiedkundig overzicht van de 
Vlaamse Beweging, uitgegeven in ver
schillende talen, o a in het Spaans. 
Deze geschiedenis van « Het nationa
lisme in Vlaanderen» is nu ook in het 
Nederiands beschikbaar Het is een 
48 bladzijden tellende brosjure en 
deze publikatie is geïllustreerd. Jos 
Vinks, die we onze lezers niet hoeven 
voor te stellen, geeft ons hier niet 
alleen een louter op feitenmateriaal 
gesteund histonsch overzicht maar 
wijst op de ideologische krachtlijnen 
en achtergronden Op het einde van 
de tekst krijgt de lezer het essentiële 
van wat de Vlaamse Beweging van
daag eist 

Pnjs 50 fr ; voor een door de auteur 
getekend eksemplaar 100 fr. Over 
te maken op prk. 000/0166488/36 
van" Were Di vzw, Antwerpen. (Jvb) 

AFORISMEN 
Hugo Olaerts, geboren in 1949, gooit 
zijn boekje op de markt met de woor
den • «Aforismen heet deze nieuwe 
bundel Akkoord ? » Als dat zo is, dan 
zal het wel zo zijn. Toch maar even 
gezocht in Wij van 26 augustus (nr. 34 
- p 12): « Een aforisme is een zelfstan
dig geschreven begnp, zonder kon
tekst Doorgaans zeer kor t geestig, 
satirisch, poëtisch. (M V . L : « Citaat en 
aforisme als lektuur») Hugo Olaerts' 
bundel beantwoordt aan die definitie 
en dus haasten we ons noqmaals 
bevestigend te knikken. Niet alle afo
rismen zijn echter even kernachtig 
of leuk (dat geldt ook voor andere 
auteurs van het genre), maar het 
moet een onmogelijke betweter zijn 
die onder Hugo Olaerts' afonsmen 
(twee of dne per bladzijde) er niet een
tje zou vinden dat hem eens doet 
nadenken. 

Jan Van Bossuyt 

Hugo Olaerts: AFORISMEN. Tekenin
gen : Stef. 1 9 7 6 - 4 8 bIz. H. Olaerts, 
Europalaan 122, 3600 Genk. 

DE SPARENDE 
KONSUMPTIEAAAATSCHAPPIJ 
Het uitgeven van geld — aan dingen 
die we nodig hebben en aan dingen 
die we niet nodig hebben — is wel 
een van de voornaamste kenmerken 
van onze huidige maatschappij. De 
meesten van ons zijn lang het stadium 
voorbij waann alleen datgene wordt 
gekocht dat absoluut noodzakelijk 
voor het levensonderhoud is Zeer 
velen zijn zelfs het stadium voorbij 
waarin men zich een minimum aan kui
tuur- en ontspanningsgoederen aan
schaft. Niet weinig tainjk zijn diegenen 
voor wie het kopen van nieuwe din
gen een soort bezigheid is naast 
zoveel andere bezigheden. De om
vang van het inkomen speelt daarbij 
een ondergeschikte ro l . de rijken 
kopen dure en de minder rijken min
der dure overbodigheden ! 
Desondanks noemt L Bruyns s.j. 
onze maatschappij een -sparende 
konsumptiemaatschappij» Een kon-
tradiktie ? Neen, want ook het sparen 
Is een kenmerk van onze huidige 
maatschappij. «We konstateren», 
zegt de auteur op bIz. 9 van zijn boek 
« De sparende konsumptiemaatschap
pij», -da t deze maatschappij, als ge
volg van de verruimde mogelijkheden 
waarover ze beschikt steeds minder 
genoodzaakt is te konsumeren, en 
dat ze steeds meer opzij kan leggen.» 
Ook dit sparen heeft zijn stempel 
gedrukt op de maatschappij én op de 
enkelingen. Men staat inderdaad vnj-
er tegenover de konsumptiedwang. 
Men hoeft niet zoveel meer te werken 
en beschikt over meer vrije tijd. Rijk
dom doet blijkbaar het geboortencij-
fer dalen. Rijkdom demokratizeert het 
onderwijs. Voldoende inkomen 
schept mogelijkheid tot maatschappij
kritiek. Dat alles doet een stnjd om de 
macht ontstaan van alle groepen en 
standen, waarbij iedereen wil meepra
ten en vooral waarbij iedereen de 
bronnen van zijn inkomen onder kon-
trole wil krijgen. 

Vanuit hoofdzakelijk ekonomisch oog
punt beschouwt de auteur vooreerst 
het bruto-nationaal produkt als maat

staf voor de nationale welvaart en 
groei. Hij onderzoekt wat dient ver
staan onder BNP, hij bespreekt de 
ongelijkheid van de waardetoevoe
ging in de afzonderiijke bednjfssekto-
ren en analizeert het BNP als indi-
kator van de ekonomische struktuu'. 
Hierna wordt onderzocht wat de bron 
is van het nationaal kapitaal. Het blijkt 
de besparingen van de gezinnen te 
zijn in hoofdzaak Dit hoofdstuk wordt 
afgesloten met een belangrijk besluit: 
- De besparingen van de gezinnen vin
den geen rendabele aanwending in 
bedrijven en opname door de over
heid, en de bedrijven weten geen blijf 
met hun kosten. Dit is inneriijke tegen
spraak in de sparende konsumptie
maatschappij ». (bIz. 68). 
In hoofdstuk III worden de inkomsten 
en de uitgaven van die sparende kon
sumptiemaatschappij ontleed. De au
teur blijkt echter zeer stevig met zijn 
twee voeten in de — menselijke — 
werkelijkheid van alle dagen te staan. 
HIJ neemt geen genoegen met zijn 
nochtans degelijke analize. Hij trekt er 
besluiten uit. «Wij hebben de vrijheid 
van het mens-zijn verloren door toe te 

geven aan de verleidingen van de njk-
dom. We hebben ons met handen en 
voeten laten binden aan een massa 
ekonomische imperatieven.» (bIz. 
115). Waarna hij onderzoekt of wij er 
wel in geslaagd zijn de toegenomen 
welvaart eeriijk te verdelen tussen 
alle standen van de bevolking. Dat 
gebeurt dan in het laatste hoofdstuk. 
Tussenin krijgt de lezer nog enkele 
belangnjke hoofdstukken i.v.m. de 
spaargewoonten en de noodzakelijk
heid van kontrole van de ekonomi
sche groei, de mensen in de sparende 
konsumptiemaatschappij en de inko-
mensaanwas in de pnvè- en in de 
overheidssektor. 

Een boeiend boek van een auteur die 
verder kijkt dan de wetmatigheden 
van zijn vak. En al zal men het niet 
altijd — alhoewel meestal — eens zijn 
met de gevolgtrekkingen : Aanbevo
len i 

Cw. 

L Bruyns s.j. - «De sparende kon
sumptiemaatschappij » — Uitg. Stan
daard Wetenschappeli jke Uitgeveri j , 
Antwerpen /Amsterdam - 1975 - 271 
bIz. - 325 fr. 

EEN OMNIBUS 

VOL SCHWUNG 
D e S c h o t s e au teur Alistair Maclean w e r d beroennd m e t 

zi jn avon tu ren - en oo r logsve rhaa l « D e kanonnen van Navaro 
ne» , w a a r v a n d e ver f i lming n o g mee r b i jd roeg to t de f a a m 
v a n d e auteur . Al istair M a c l e a n heef t i nde rdaad niet al leen zin 
v o o r het spek taku la i re maa r ve rs taa t o o k d e kuns t v a n d e 
suspense . Z i j n a v o n t u r e n spe len z ich af in onze t i jd, de t i jd 
waa r i n de persoon l i j ke m o e d sch i jn t te ve rd r i nken in d e elek-
t ron ika en d e g a d g e t s w a a r d o o r he t avon tuu r b l i jkbaar als 
vanze l f u i tges lo ten s c h i j n t D a t is ge lukk ig niet z o en het gaa t 
n o g s t eeds o p te zeggen , da t d e werke l i j khe id v a a k d e ver
bee ld ing o v e r t r e f t 

H o e d a n o o k M a c l e a n Is een mees te r in he t vak en lever t 
v a k k u n d i g we rk , s teeds k n a p g e d o k u m e n t e e r d (en da t is in 
d e z e techno log i sche t i jd zeke r geen sinekure.) O v e r i g e n s zi jn 
d e z e ve rha len t o c h e rgens k lass iek al leen al doo r de indel ing 
in g o e d e n en s lech ten , w a a r v a n d e akt ie we in ig t i jd en ru imte 
ove r laa t v o o r ka rak te r - schaker ingen . D a t wi l nu w e e r niet 
z e g g e n , da t M a c l e a n al les opdee l t in w i t -zwar t - tegenste l -
l ingen, neen o o k bij deze auteur, in w iens verha len de k lem
t o o n o p d e akt ie ligt en niet o p d e ana lyse o f d e b e s c h o u w i n g 
t e k e n e n de ka rak te r s z ich zelf v o l d o e n d e u i t p rec ies d o o r 
he t hand ig i n w e v e n v a n d e u g d e n en g e b r e k e n v a n de he lden 
in d e ak t ie zelf. 

ALISTAIR 
MACLEAN 

W e k u n n e n dus gerus t in een knusse hoek k ru ipen o m 
geboe id deze verha len te lezen, s t eeds gene igd o m ons zelf 
te ident i f iceren me t de he lden van het verhaa l , he t ve rhaa l 
da t bij d e z e au teur t ip isch mannel i jk is en we in ig over laa t 
v o o r he t sent imente le . D a t de mees ten onde r ons gek zi jn o p 
he t avon tuu r in b o e k en f i lm maar in d e werke l i j khe id er fees
tel i jk v o o r bedanken , ve rk laa r t m e d e he t (were ld )sukses van 
d e z e u i terst v r u c h t b a r e au teur (21 titels). M e t e e n w e e t u o o k 
w a a r o m een b o e k van d e schr i j ve r v a n « Z r .Ms . U lysses » een 
g e d r o o m d kerst - en n ieuw jaa rsgeschenk is. Z o een ge
s c h e n k is d e j ongs te Omnibus Maclean (800 bIz.) met dr ie ver
halen. DE G E N A D E L O Z E N is n u m m e r é é n : d e bevr i jd ing 
v lak v ó ó r D-day van een A m e r i k a a n s generaa l (die de invasie-
p lannen ken t ] uit d e k l a u w e n van d e G e s t a p o d o o r een Br i ts 
k o m m a n d o (een tema da t d e au teu r herhaaldel i jk behande ld 
heef t ) . 

B O O R E I L A N D X-13 is het ve rhaa l v a n een w r a a k n e m i n g 
die o p he t boore i land X-13 haar on t knop ing ve r k r i j g t Ui ter
a a r d is d e dade r v a n de aans lag die m o e t g e w r o k e n w o r d e n , 
pas o p het e inde van het ve rhaa l «k laar v o o r exeku t ie» . . . 

Sch ipho l is het tonee l v a n he t d e r d e verhaa l P O P P E N 
A A N EEN T O U W T J E , me t e e n waar l i j k meester l i j ke open ings
scène . O b j e k t is de d r u g s m o k k e l t ussen Engeland en Neder 
land, hande l die de tek t i ve Paul S h e r m a n m o e t p o g e n op te ro l 
len. He t ve rhaa l e ind igt e v e n s p a n n e n d als het begon . 

Di t is g e e n « h o g e l i teratuur » maa r w a t e e n s c h w u n g , w a t 
e e n on tspann ing d o o r de spann ing . ( C V B ) 

ALISTAIR M A C L E A N O M N I B U S - 800 bIz. - I n g e b o n d e n : 
440 fr. U i t he t Enge ls v e r t a a l d d o o r F. G r o s s f e l d , B J . Een-
h o o r d en M. G e r r i t s e n . 
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13 JANUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 De Wombles 
1805 Jonge muzikanten uit Lap

land 
18 30 Kim en zijn vnenden 
1910 Premiere 
1945 Nieuws 
2015 Coronation street 
2040 Panorama 
21 30 Een korte lachfilm 
21 35 Standpunten 
2200 Persona Kultureel magazi

ne 
2250 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1400 Schooltelevisie 
1500 De Waltons 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 De kinderkrant 
1930 Het kleine huis op de prairie 
2020 Aan de onbekende God 
20 50 Eskimo dokter Dokumentai-

re 
21 35 Nieuws 
21 50 Van u wil ik zingen 
2215 Kristenen vandaag Het na-

tionaal-socialisme 
2245 Nieuws 

NED. 2 

1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking 
1930 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
20.25 Koningen en paupers Doku-

mentaire 
21 15 Rondje teater 
2205 Brandpunt 
2245 Napraten op donderdag 
2315 Nieuws 

14 JANUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Mumfie 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 De vierspannjder Portret 
1940 De weerman 
1945 Nieuws 
2015 Usland, een hart van steen 

Dokumentaire 
Kabaret met o a Lza Minel-2040 

2240 Nieuws 
II 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Wie van de d r i e ' 
1935 Een van de acht 
21 20 Muzikaal intermezzo 
21 35 Nieuws 
21 50 Avro's sportpanorama 
2230 Mash 
2215 AmtxDn door de eeuwen 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informate voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 De vrouw van zes miljoen 
2000 Nieuws 
2025 Barena 
21 15 The Jordaches 
2155 Aktua TV 
2250 Tros sport 
2315 Nieuws 

15 JANUARI 

BRT 

1155 
1400 
1430 

1600 
1630 
1800 
1805 

1935 

1945 
2015 
2105 

2150 
2235 
2255 

Skien (tot 1300) 
Doe mee 
De man die de wet stelt 
Amenkaanse western 
(1969) 
Muziekfestival van Luzern 
Open school 
De Wombles 
Tshetan, het jonge Indiaan-
tje 
Duitse jeugdfilm (1973) 
Krokodillen 
Tekenfilm 
Nieuws 
Wies Andersenshow 
Eurosong 
Liedjesprogramma in het 
vooruitzicht van het Eurovi
siesongfestival 
Terloops 
Nieuws 
De Jordaches 

NED. 1 

1530 
1532 
1620 

1730 

1815 
1845 
1855 
1905 
2030 

2135 
2150 

2220 

2320 
2345 

Nieuws 
Studio Vrij 
Klassewerk 
Jeugdprogramma 
Schaatsen 
Nederland — Zweden 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuwt) 
De Willem Ruis show 
Aan de overkant ligt Texas 
Amenkaanse humoristische 
western (1967) 
Nieuws 
Aan de overkant ligt Texas 
Vervolg 
Aad van den Heuvel ont
vangt mensen 
In gesprek met de bisschop 
Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Marok
kanen 

1855 Nieuws 
1905 Pommetje Horlepiep 
2000 Nieuws 
2025 Ja, natuurlijk 
21 50 Sam 

Nieuwe reeks afievenngen 

2220 Hier en nu - aktualiteiten 
2300 Hier en nu - Studio Sport 
2325 HIJ en ik 
2340 Nieuws 

16 JANUARI 

BRT 

9 00 Doe mee 
930 Open school 

1000 Eucharistievienng 
vanuit Nieuwenrode 

11 00 Konfrontatie 
Politiek debat 

1200 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

12 30 D a g a a n dag 
1330 Skien 
1430 Open school 

« Ken je de b o e r ' • 
15 00 Veldloop in Wingene 

Rechtstreeks 
1600 Sesamstraat 
1625 Billy Smarts Kindercirkus 
1710 Sportuitslagen 
1712 Suske en Wiske 
1735 Drie koningen en anderen 

Koncert 
1830 De Wombles 
1835 Magritte de Isedrieglijke 

spiegel 
1900 Ommekeer 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 De Emigranten 

Toneelstuk van Slawomir 
Mrozeck 

2230 Nieuws 

NED. 1 

1400 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
1627 Sport 
1815 Teleac 
1855 De Bereboot 
1900 Nieuws 
1905 De poorten van Azie 

Van Rome naar Byzantium 
1935 Switch 

Detektivefeuilleton 
2025 Muziek uit duizenden 
21 15 Uit de wereld van Guy de 

Maupassant 
2220 TV-Prive 
2305 Nieuws 

NED. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
1835 Westway 
1900 Van gewest tot gewest 

Reportages uit de regio 
1915 Studio Sport 
20 30 58 miljoen Nederlanders en 

hun ziekten 
21 10 Cinevisie 
21 35 Nieuws 
21 40 Zienswijze 

Het Watermantijdperk 
2240 Beeldspraak 
2305 Nieuws 

17 JANUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 De Wombles 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 Rogier Van ter Doest 

Herhaling 
1845 Open school 
1915 Sporttribune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der Fortuin 
21 00 Dingen die voorbijgaan 

TV-reeks 
21 50 Nieuws 
2210 Striptease bij Minsky 

Amerikaanse vrolijke kome
die (1969) 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
18 45 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 De Flmtstones 
19 30 De avonturen van Pa Pinkel-

man en Tante Pollewop 
20 00 Alias Smith & Jones 
2050 De Kinderen van Moskou 

Reportage 

21 50 Rare jongens die Kubanen 
2240 En nooit weerom 

Herman van Veen in Carre 
2340 Symbiose 
2345 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 
1930 

2000 
2025 
21 15 
2140 

2210 
2300 

Staatslotenj 
Nieuws 
Addams family 
Dat ik dit nog mag meema
ken 
Nieuws 
De Onedm lijn 
Vara-Ombudsman 
leder zijn deel 
Nederlandse komische 
reeks 
Achter het nieuws 
Nieuws 

18 JANUARI 

B R T 

1400 Schooltelevisie 
1800 De Wombles 
1805 Wickie de Viking 
1830 Open school 
19 00 Toestand 88 

In de reeks -Tienerklan
ken» 

1945 Nieuws 
2015 Marva 

20 45 Verover de aarde 
Wetenschappelijk progrann-
ma over superbomen 

21 45 Scènes uit een huwelijk 
Tweede deel 

2215 Gastprogramma 
Het vnje woord 

2245 Nieuws 
2300 Norma 

Rechtstreekse uitzending 
van deze opera van Bellini 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 De man van Zes Miljoen 
1955 Word ik were ldkampioen ' 

Schaatsen 
2015 Simonskoop 
2045 Norma 

Opera vanuit Milaan 
2345 Nieuws 

NED. 2 

1845 

1855 
1905 

2000 
2025 

2125 

2215 
2300 
2315 

Kortweg 
Kunst op komst 
Nieuws 
Avro's toppop prezenteert 
de Nationale Hitparade 
Nieuws 
AVRO'S Puzzeluur 
Sfjelprogramma 
Edwaro VII 
TV-reeks over de Engelse 
Koning Edward VII 
Televizier magazine 
Den Haag vandaag 
Nieuws 

19 JANUARI 

BRT 

1530 Open school 
1630 Tip-top 

Programma voor de jeugd 
1815 De Wombles 
18 20 Jonger dan je denkt 

Voorbereiding tot de derde 
leeftiid 

1850 Space 1999 
Science-fiction feuilleton 

1945 Nieuws 
20 20 Beschuldigde, sta op 

De zaak Mananne Blonde 
2200 De nieuwe realisten 

« Hoogtepunten uit de kunst 
van de XXe eeuw » 

2305 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1530 Tekenen met Ted Schaap, 

alias Scapa 
15 45 Die wonderlijke dieren 

Dokumentaire over vliegen 
1640 De Pnns en de arme Jon

gen 
naar Mark Twain 

17 05 W I J en onze huisdieren 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Zendtijd politieke partijen 
2000 Een wilde roos 

TV-reeks 
2052 Ot en hoe zit het dan met 

S i e n ' 
Surinaamse vrouwen in Ne
derland 

21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
22 05 Panoramiek 
2235 Studio Sport 
2300 Sprekershoek 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1905 Arno, een jongen op Cura

sao 
Kinderen in de Nederland
se Antillen 

1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 De keuze top-5 
20 32 Starsky & Hutch 

Amerikaans politiefeuilleton 
21 20 De Nederlandse top-5 
21 25 Starsky & Hutch 

Vervolg 
2213 Veronica aktueel 
22 30 Veronica Sport 
22 25 De hooghe Heeren 

Een portret van Sef Im-
kamp van D'66 

23 05 Vincent Van Gogh 
Het avontuur van een ver
woest leven 

2325 Veronica's agenda 
2320 Nieuws 

^ILfYIS 
13 januari 
20u. 10-RTB 
Les sejns de glacé, dramatische 
speelfilm met o a Alain Delon en 
Mireille Darc 
Een TV-scenanst ontmoet een vrouw, 
Peggy, en wordt verliefd op haar Zij 
zou een psichopate zijn die haar man 
gewurgd heeft Ze wordt streng be
waakt op een landgoed De scenanst 
gelooft met dat ze ziek is en wil haar 
bevrijden en begint een verbeten 
stnjd om de vrouw te bevnjden De tij
ken stapelen zich op 
(Voor volwassenen) 

14 januari 
20 u. 40 - BRT 
Cabaret, Amerikaanse muzikale speel
film (1972) Een jong Engels student 
komt naar het Berlijn van voor de oor
log Engelse les geven Hij zoekt ka
mers en komt terecht bij een zekere 
Sally Bowles (Liza Minelli) 
Doorheen kabaretnummertjes heen 
ziet men de opkomst van het nazis
me Sterke expressionistische film 
van Bob Fosse 
(Voor volwassenen) 

15 januari 14 u. 30 - BRT 
De man die de wet stelt, simpatieke 
Western met veel humor en zeer 
knappe buitenopnamen Met o a Ro
bert Mitchum en George Kennedy 

16 januari 20 u. 30 - BRT 
Aan de overkant ligt Texas, hurnoristi-
sche Western (1967) met o a Dean 
Martin en Alain Delon Degengevech-
ten en komische toestanden rond een 
aanstaande bruid 

17 januari 22 u. 10 - BRT 
Stnptease bij Minsky, vrolijke kome
die over het New-York van de twin
tiger jaren Mmsky's nachtklub heeft 
geen al te beste reputatie De Goede 
Zedenliga dient voortdurend klachten 
in tot de uitbater het aan de stok knjgt 
met zijn eigen vader 
Film van Willima Friedlm die in 1973 
The Exorcist maakte 

18 januari 21 u. 45 - BRT 
Scenes uit een huwelijk, tweede deel 
van de TV-uitgave van Ingmar Berg
mans gelijknamige film 

21 januari 20 u. 45 - BRT 
The Fox van Mark Rydoll 
Het verhaal speelt zich af in de ijzige 
eenzaamheid van de Kanadese vlak
te Twee vrouwen leiden er een een
zaam leven, ze houden van mekaar 
en vechten elke dag voor een stukje 
geluk Dan komt er een man in hun 
leven 
Film vol zware simboliek die bij zijn 
verschijnen in 1967 heelwat stof deed 
opwaaien Gevolgd door een debat 

21 januari 22 u. 10 - RTB 
Prince Ehtejab, Iraanse dramatische 
film uit 1974 Een pnns, een van de 
laatste leden van een oude Iraanse 
dinastie, weet dat hij met lang meer te 
leven heeft Hij denkt na over zijn ver
leden en aan het feit dat hij dacht het 
recht te hebt)en over leven en dood 
van anderen te beslissen 

RTB-SELEKTIE 
Zondag 16 jan. 17u. 50: 
Bob Dylan-show 

Zondag 17 jan. 21 u. 
Portret van de Vlaamse renner Lu-
cien Van Impe 

Dinsdag 18 jan. 18u. 30 
Korsika, dit Franse eiland wordt ons 
voorgesteld door een Korsikaans joer-
nalist werkzaam bij TF 1 
Na de reportage volgt een debat tus
sen de direkteur van het Korsikaanse 
weekblad «Kizn» en Santoni, de op-
nchter van het oude regionalistisch 
front in Korsika en de afgevaardigde 
van Panjs die een Korsikaanse op
dracht kreeg na de onlusten in Aleria 
Verder nog een korrespondent van 
«Le Monde» en «Le Provencal» 
(Ajaccio) Problemen als autonomie, 
ekonomie en geweld zijn de uitgangs
punten van het gesprek 
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VIRIJC TUD 

VAN DAG... 
• MAANDAG- De Britten hebben 
het plan opgevat een nieuwe overdek
te wielerbaan te bouwen Gelukkig 
land waar men nog geld teveel heeft i 
• DINSDAG : Volgens de Fransen 
zijn WIJ, Belgen, maar de 16e voetbal-
natie van Europa En zij de 7e Chauvi
nisten i • W O E N S D A G : Koereur 
Vandenbroucke is met alleen gemeen
teraadslid geworden Hij zou ook de 
jongste van het keizerrijk zijn Profi
ciat • DONDERDAG: Mohammed 
All bokser bij de genade Allah's, mag 
scheiden van Khalila Tolona en zijn 
vier kinderen Ook proficiat • VRIJ
DAG • Blanchaer en de begeleidende 
o off isjellen » doen het ver van slecht 
op de Belgische skikampioenschap-
pen in Val-d'lsere Hadden wij niet ver
wacht • ZATERDAG Weer een 
Oostduitse sportkampioene die er de 
riem aflegt Vedette spelen moet hier 
olezanter zi|n dan ginder • Z O N 
DAG : Volgens onze navolgbarp 
Fred dient de hoogte van het zadel 
van een renfiets tot op een meter 
nauwkeung berekend Met waterpas 
en schietlood Zo nauwkeung kunnen 
WIJ het met het blote oog • 

TOT DAG... 

B O Z E W A A L 

In « Het Laatste Nieuws » maakte een 
lezer uit Wallonië van zijn oren omdat 
hij van een kadettenploeg (voetbal) 
ergens uit Wallonië een foto naar de 
krant had gezonden, en dat deze de 
foto met had gepubliceerd Wat de 
lezer in kwestie beschouwde als een 
soort van diskriminatie waarschijnlijk 

Als «Het Laatste Nieuws» van alle 
voetbalploegen m België de foto's 
moes i publiceren, zou de krant nog 
een stuk te klein zijn De redaktie 
heeft er zich vanaf gemaakt met te 

# Na Nederland en Italië wordt nu 
ook Engeland geteisterd door de 
golf van geweld tegen scheidsrech
ters in funktie. Lijnrechter Agostino 
Binzagi wordt afgevoerd • Roger 
en Erik samen in de veldrit te Overij-
se. Erik won • Léon Daelemans 
trekt de trikolore aan : hij werd natio
naal kampioen achter dernymotoren 
• En Robby, die kreeg de gouden 
voetbalschoen 77. En wij die dach
ten dat de Hollanders buitenge-
zwierd waren • 

zeggen dat ze geen kleurenfoto s kon 
afdrukken (wat als wi goed zijn inge 
licht ma j t t " 'n loefjo is met de moder-
no iotüg'-dfis( h " t(>i,hnipkpn) maai 
WIJ veronderstellen dat rm-n van oor
deel wafa ddt de Wdien de fotootjes 
van hun jeugdploegjes maar in hun 
eigen gazetten moeten afdrukken 

Wat WIJ ook zouden denken Wij zijn 
geen trouw lezer van de « Meuse » of 
zo, maar de keren dat we ze vastpak
ten, hebben wij er nog nooit de foto in 
gezien van de kadettenploeg van 
Steenhuffel of zo 

V A K B O N D 

De Italiaanse vakbond van voetbal
lers is kwaad En naar onze beschei
den mening met reden Pnmo wil de 
vakbond een duidelijke situatie onder 
de sjotters Men voetbalt voor de 
kos t of men voetbalt voor zijn plezier, 
zo zegt hij De kategone van de semi-
profs, of betaalde amateurs, of hoe 
men het ook noemen wil, moet er van-
tussen Ten tweede moeten de spe
lers geraadpleegd worden als ze « ver
kocht» worden Dat is tot nu toe niet 
het geval En ten derde moeten de 
managers er vantussen Als klub A nu 
een speler koopt van klub B dan 
gebeurt dat via een makelaar in voet-
ballersvlees, die voor zijn diensten de 
klassieke tien percent opveegt In èen 

SPORTINFRASTRUKTUUR 
IN VLAANDEREN (10) 

Sportinfrastruktuur lijkt ons met 
alleen een kwestie van matenele 
verwezenlijkingen als voetbalvel
den en basketzalen, zelfs met 
van alternatieve oplossingen zo
als volkstuintjes en speelruimte 
voor kinderen (waaraan nog 
veel te weinig gedacht wordt) 
Tot de sportinfrastruktuur beho
ren ook de subsidies 

Tot dusver werden in de meeste 
gemeenten de subsidies nogal 
willekeung verdeeld In de mees
te gevallen kreeg de plaatselijke 
voetbalklub — die immers het 
meest van zich doet spreken — 
de grootste steun, rechtstreeks 
in geld, of via kwijtschelding van 
belastingen of ter beschikking 
stelling van een gemeentelijk sta
dion Dan volgden de wieler-
klubs bij voorbeeld, omdat die 
koersen inrichten en de plaatse
lijke negocie bevorderen Als er 
al van een kritenum sprake was, 
dan was dat het aantal presta-
tes en/of het aantal leden Wat 
bij ons weten nagenoeg nooit 
een kritenum was de waarde 
van de klubprestaties voor de 
kuituur, de gemeenschap, de 
mens in een woord 

Het IS nochtans duidelijk dat bij 
voorbeeld een sportvereniging 
die zich bezig houdt met lichame
lijke ontspanning of opleiding 
van minder valide kinderen, al 
zijn het er maar vijf, maatschap
pelijk van meer waarde is dan 
een voetbalklub die altijd maar 
meer geld nodig heeft om vedet
ten te kopen en de eigen jeugd 
in de kou te laten staan of een 
veloklub die alle jaren eens een 
koers inricht, waarvan de op
brengst als startgelden naar - uit
heemse» koereurs gaan of een 
brouwer via de herbergiers 
W I J dachten dat de kans zich nu 
voordoet om dat allemaal eens 
wat degelijker te gaan bekijken 
Nu de fusies — met of zonder 

onze goesting — een feit zijn 
geworden, zal de kwestie van 
de subsidies toch moeten her
zien worden 
En de sportraad voor Vlaams-
Brabant heeft onlangs tijdens 
een kongres vastgesteld hoe 
dat allemaal zou kunnen gebeu
ren Het komt ons voor dat aan 
het voorstel van de raad nog 
maar weinig te verbeteren is 
Om de hoofdlijnen nog even 
samen te vatten eerst een ge
meentelijke sportraad samen
stellen, waarin de verschillende 
betrokken groepen (klubs, ge
meentebestuur, beoefenaars 
enz.) werkelijk vertegenwoor
digd zijn Dan aan de verschillen
de voor subsidies in aanmerking 
komende klubs en verenigingen 
een waardecijfer toekennen In 
dit waardecijfer zouden het le
denaantal en de prestaties een 
faktor zijn, in zoverre het sport
prestaties betreft, en leden die 
aktief de sport in de klub beoefe
nen Maar daarnaast moeten an
dere faktoren meetellen, zoals 
bij voorbeeld de waarde van de 
sportopvoeding in de klub, de 
inspanning die geleverd wordt 
voor de kwaliteit van de sportbe
oefening door het inzetten van 
waardevolle monitoren e d , en 
de waarde van de aktiviteiten in 
klubverband voor de gemeen
schap 

Pas wanneer dit totaal-waarde
cijfer IS vastgelegd (en de 
samenstelling van de sportraad 
moet er borg voor staan dat dit 
op verantwoorde wijze ge
beurt), kan men, op grond daar
van de subsidies gaan verdelen 
Waarbij het dan best kan zijn, 
en aanvankelijk misschien tot on
ze verbazing, dat een kleine ver
eniging ruimer bedeeld wordt 
dan een grote, omdat ze sportief 
meer waarde heeft voor de 
gemeenschap 

(vervolgt) 

jaar worden zo meer dan 200 miljoen 
frank betaald aan die nutteloze mana
gers W I J hopen dat de vakbond zijn 
slag thuishaalt en vragen ons af of er 
hier bij ons ook met een en ander van 
te leren is 

M A R A T O N 

Jaak Lecoq heeft blijkbaar een boek 
gelezen En hij heeft daann ontdekt 
dat de afstand tussen de plaats waar 
de slag bij Marathon plaatshad, en de 
plaats in Athene waar de bode — van 
de overwinning — dood neerviel, met 
precies overeenkomt met de afstand 
die onze maratonlopers nu afleggen 

De Griekse soldaat liep namelijk aan
zienlijk minder dan Karel Lismont Nu 
zijn WIJ zo fier als een gieter natuurlijk, 
want dat hadden wij al jaren geleden 
ontdekt (ter gelegenheid van de olym
pische spelen van 1968 namelijk) 

«Oudere» lezers zullen zich dat mis
schien hennneren Waar komt dan de 
huidige marathon-afstand v a n d a a n ' 
Welnu, dat was de afstand die de eer
ste maratonlopers liepen tijdens de 
olympische spelen m Londen De ma-
raton vertrok voor de voordeur van 
de koning, en eindigde vóór de zetel 
van de koning in het olympisch sta
dion De naam is dus Gneks, de 
afstand Bnts 

STRAFFE MELKER 

Ergens in Uruguay schijnt een straffe 
duivenmelker te wonen Bij een grote 
pnjsvlucht tussen Tacuarembo en 
Montevideo (naar de atlas, jongens') 
gingen de eerste twaalf prijzen met 
alleen naar zijn beesten, maar ze vie
len bovendien liefst een half uur voor 
alle andere op de plank De man 
wordt er nu van verdacht zijn duiven 
« dynamiet» op te geven, en de politie 
zal de zaak eens gaan onderzoeken 

Hoewel de man bij hoog en bij laag 
zweert dat zijn beestjes mets anders 
knjgen dan een speciaal vitaminenjk 
dieet Hier moest opgetreden worden, 
vinden wij En wij hebben een sys
teem bedacht In plaats van het nnge-
tje in de « konstateur» te steken, zou 
men de duiven een plasje moeten 
doen maken in dat ding Dan had men 
tegelijk de juiste bjd en het unnestaal 

En de duif die niet wil plassen, ja, die 
bekent schukj 

De vraag of er al dan niet leven 
voorkomt buiten de aarde is voor
alsnog niet met ja of neen te beant
woorden. Nog minder de vraag of 
er intelligent leven voorkomt Men 
weet het eenvoudig niet Alle we
tenschapsmensen zeggen hetzelf
de : teoretisch kan het maar daar
om is het nog niet zo. Buitenaards 
leven wordt niet onmogelijk 
geacht door velen zelfs waar
schijnlijk, maar er is nog geen 
enkel spoor of bewijs van gevon
den. 

Nu zijn er natuurlijk een heleboel 
mensen — maar ze worden door . 
de geleerden maar met een scheef 
oog bekeken — die wèl menen tal
rijke sporen van buitenaardse we
zens te hebben opgemerkt nl. de 
zogenaamde UFO's (niet-geidentifi-
ceerde vliegende voorwerpen), die 
dan maar gemakkelijkheidshaive 
vereenzelvigd worden met • vlie
gende schotels», die op hun beurt 
weer Iets anders kunnen zijn dan 
de transportmiddelen van buiten
aardse wezens. De kwestie is hier 
ook alweer: als er al UFO's — 
ongekende verschijnselen in de at
mosfeer die inderdaad voorkomen 
— zijn, dan is nog ver van be
wezen dat het «vliegende scho
tels >, afkomstig van vreemde pla
neten, zouden zijn, en zolang geen 
« vliegende schotel > werd gevan
gen, heeft het geen zin er al dan 
niet in te geloven. 
De kans op leven buiten de aarde 
steunt op wetenschappelijke moge
lijkheden. Die op «vliegende scho
tels > steunt nergens op. 
Het is dus begrijpelijk dat de 
geleerden wèl reitening houden 
met het eerste, voorlopig alvast 
niet met het tweede. 
En omdat leven buiten de aarde 
mogelijk is, zijn zij ernaar op zoek 
gegaan. 

Eerst en vooral werden boodschap
pen aangebracht op ruimtetuigen. 
Ze moesten zo eens landen op pla
neten vol verstandige wezens, die 
zich zouden afvragen waar die 
vreemde vogels vandaan komen! 
Er werd een uitgebreid onderzoek 
opgezet naar mogelijke vormen 
van leven op Mars met de Viking-
tuigen. Daarover hebben wij het uit
gebreid gehad in voorgaande stuk
jes. 

Met reusachtige radio-antennes 
wordt ook stelselmatig de hemel 
afgeluisterd. De radio-astronomie 
dateert in feite al van in de dertiger 
jaren, maar het is pas rond 1960 
dat ze eigenlijk is uitgegroeid tot 
een volwassen tak van de astrono
mie. Nu gelden de opzoekingen in 
de eerste plaats fizische verschijn
selen, maar men waakt er toch 
zorgvuldig over of er niet een of 
andere boodschap van ergens 
wordt overgeseind. Toen men met 
dit zoeken begon, heeft (hen ge
dacht inderdaad kode-signalen te 
horen. Dat heeft men lange tijd 
geheim gehouden, en dat was ook 
best want later bleek dat het geen 
boodschappen van levende we
zens waren, maar van sterren. Kort
om, tot dusver heeft men nog niets 
ontdekt dat op radiosignalen van 
« menselijke > oorsprong zou kun
nen wijzen. 

De astronomen zijn ook al vele 
jaren bezig met het uitzenden van 
boodschappen, rekening houdend 
met de teoretische mogelijkheid 
dat ze ergens zouden opgevangen 
worden 
Men heeft daarvoor een speciale 
kode ontworpen, zodanig dat ieder 
intelligent wezen, uiteraard in staat 
een ontvanger te bouwen, de bood
schappen moet begrijpen. 
Antwoord is er nog niet gekomen, 
en dat moet ook niet zo snel ver
wacht worden, in de veronderstel
ling dat het ooit zou komen. Nu uit
gezonden signalen bereiken een 
planeet op een afstand van 1.000 
lichtjaren, pas binnen duizend jaar. 
Als men dan dadelijk antwoordt 
krijgen wij bescheid rond het jaar 
4.000. Maar... men moet ééns begin
nen ! 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

EUGEEN VAN DEN BROECK: 

FOLKLORE IS: 

MEELEVEN MET DE MENSEN 
ASSE. — Op de mooie Marlier staan gezellige huizen. In een ervan — Heem
schut heet het — woont de oud-joernalist Eugeen Van den Broeck. Maar Sjeun, 
zoals ze in Asse zeggen, is meer dan dat De Van den Broecken hebben alle
maal een kunstenaarsziel. Van vader op zoon. 
Het is Driekoningentijd en Eugeen zit op hete kolen, want als echte foiklorist 
moet hij met de Drie Koningen op stap. Hij wacht ongeduldig op Gaspar en Mel-
chior. «Wij zullen ondertussen maar een Duvel drinken. Wij zijn toch Braban
ders voor iets !» 

KREATIEVE KRACHTEN 

De Van den Broecken komen uit Opwijk, 
Mazenzele eigenlijk of zoals ze daar kort
weg zeggen Mazel Eugeen werd er op 
Sinterklaasdag in 1910 geboren Zijn vader 
en moeder droegen allebei dezelfde familie
naam maar waren geen familie van me
kaar Of misschien wel, maar dan heel lang 
geleden Net zoals Jan Van den Broeck mis
schien ook van de familie was Deze Jan, 
een voorname inwoner van Opwijk, zeggen 
de boeken, trok in 1613 met vrouw, kinde
ren en bezittingen naar Holland omdat hij 
protestant wilde zijn 

Eugeen « Daar ben ik fier over, een belang-
njk man die overtuigd is van zijn gelijk en lie
ver, dan in eigen dorp te zitten kniezen, 
rezoluut het land uittrekt ' -

•De familie zit vol kreatieve kractiten » zegt 
Eugeen fier en je moet hem gelijk geven 
Vader Van den Broeck was een wagenma
ker, hij tekende niet slecht en hakte pnmi-
tief houtwerk De zaak werd overgenomen 
door zoon Bert de ornitoloog van het 
natuurrezevaat De Trod te Opwijk Hij is 
ook een tekenaar en een verdienstelijk 
skulpteerder 
Een broer van vader Jan, was vaardig in 
het strooien van zandtapijten bij plaatselij
ke feestelijkheden Nonkel Jef was even
eens wagenmaker maar ook een halve uit
vinder Voor de Eerste Wereldooriog stak 
hij zelfs een eigen vliegmajsjien in mekaar 

Een andere broer van vader Van den 
Broeck was Broeder Alfons die op zijn 
veertigste nog doktor in de Pedagogische 
Wetenschapjaen werd en naast werken 
over plant- en scheikunde een studie over 
de psychokjgie van het tekenende kind 
schreef 
Wilfned, de zoon van Eugeen, studeerde 
monumentale schilderkunst en is instruktor 
bij de Nationale Dienst voor de Jeugd 
De rest van de kinderen, vier dochters zit
ten of zaten eveneens in het onderwijs Een
tje IS gehuwd met de toneelakteur Mandus 
De Vos van het Mechels Miniatuurteater 

Een neef van Eugeen is de keramieker 
Dnes Van den Broeck 
U ziet 

AKVS 

Eugeen Van den Broeck beoefent een 
zeldzaam geworden volkskunst kniph 
werk Dit was zijn nieuwjaarswens 77 
Voor ons weekblad knipt hij een 
mooie «Wij»-boom die wij binnenkort 
zullen publiceren 

De jonge Eugeen was geen struise, daar
door maakte hij een resem van vijf verschil
lende scholen mee eer hij regent in Ger
maanse talen ,werd Van huize uit waren de 
Van den Broecken niet overdreven Vlaams-
gezind maar in het Opwijk van die jaren lie
pen heelwat flamingante jongeren rond 
Eugeen werd Vlaamsgezind in de plaatselij
ke studentenbeweging Hij zou de laatste 
voorzitter van het AKVS-Opwijk worden 
Een van die jongeren was een zekere Miei 
De Smet maar toen de KSA als een soort 
tegengif tegen het AKVS geïmporteerd 
werd ging die Miei een andere weg op Hij 
werd de latere bisschop van Brugge en 
toen was er voor Vlaamse Beweging niet 
veel tijd meer 
Het schooljaar 1934-35 geeft Eugeen les in 
St-Jans-Molenbeek Een jaar later huwt hij 
met Mana Van Hulle uit Aartnjke Hij ver
dient dan 800 fr per maand maar de huis
huur bedraagt reeds 250 fr per maand 
Een vriend loodst hem binnen in de Krediet-

'>'> 
Ik heb, langs mijn werk om, veel 

blekende Vlamingen ontmoet Er-
nest Claes en Felix Timmermans 
kwamen over de redaktievloer En 
Thieu Croonenberghs Ik stond in 
zijn testament vermeld Hij liet mij de 
ingebonden werken over de Vlaam
se Beweging van Hendnk Elias na 
Ze staan daar op de schouw Te 
pronk 
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bank maar de cijfers zeggen Eugeen mee 
veel en twee jaar later wordt hij aangewor
ven als redakteur tekenaar-fotograaf bij 
«Ons Volk ontwaakt» Het eerste geïllus
treerde weekblad in Vlaanderen 

REPRESSIE 

Het werd in 1911 opgencht Ernest Claes 
was er de eerste redakteur van De titel 
werd later tot «Ons Volk» ingekort en het 
blad bleef bestaan tot De Standaard-krach 
van verleden jaar Eugeen was toen pas 
met pensioen en heeft de woelige mei-da
gen en nachten in en om de Jacqmainlaan 
niet meer meegemaakt 
Tijdens de tweede wereldoorlog verhuisde 
Eugeen mee naar «Het Algemeen 
Nieuws» Alfioewel de uitgevers zich niet 
engageerden in de kollaborabe werden ze 
toch gestraft 
Eugeen Van den Broeck ontsnapte daar 
aan maar kreeg wel een andere vervolging 
Hij was nl afdelingsleider van het VNV te 
Asse geweest 
In 1947 zit hij echter opnieuw bij «Ons 
Volk» met o a Bert D'Haese en Thieu 
Croonenberghs «Ons Volk» floreert en 
haalt hoge oplagen in 1973 meer dan 
150 0001 Na een uiteenzetting over de 
opvoedende waarde die het weekblad 
bezat zucht Eugeen 'Maar inhoudelijk 
begon het te verwateren Dat is nu een
maal de harde wet hoe groter de oplage, 
hoe ontienulliger de inhoud » 

KUNT GIJ NIKS DOEN? 

Tussen het joernalistenwerk is Eugeen in 
en buiten zijn streek de folklonst die overal 
bij is om het volksleven in eer te houden en 
het desnoods weer op gang te brengen 
Wie herinnert zich de wekelijkse bijdragen 
in het weekblad «De Bond» met waar hij, 
misschien iets te naïef van toon, de jeugd 

De koning die de volgende schenker aanwijst is Eugeen Van den Broeck Haiti kan 
er maar wel bij varen 

bezighield met knipwerk driekoningenlan
taarns, stambomen lino s, kapellekes, volks-
spelen, aftelrijmpjes en ga zo maar door ' 
In de vele bladen die Vlaanderen rijk is, van 
« Zonneland » tot « Boerenfront» publiceer
de Van den Broeck zijn liefde voor het volk 
en haar gebruiken Als een monnik — en 
verdraaid, hij heeft er wat van — sloeg hij 
nauwgezet alles gade liet mets verloren 
gaan maakte attent 

•>•> 
Folklore dat is niet antiek verza

melen, met de mode van de oude 
liedjes meedoen Kijk ik heb slechts 
twee antieke stukken in huis Wel 
weinig voor een folklonst Maar ik 
krijg het op mijn klieren als ik de 
schuimers zie die onze tioerdenjtjes 
plunderen Ik zeg aan de mensen 
steeds wat voor de anderen waar
devol IS om mee te pakken moet dat 
voor u ook zijn Haal het uit de stal, 
poets het eens op en zet het weer 
op de schouw 

*>*> 

Hij krijgt telefoontjes van wild-vreemde 
mensen die hem vragen 'Of hij eens niks 
kan doen want in de straat woont een gou
den echtpaar' Eugeen ontwerpt een volks
feest trekt een stoet op gang verkleedt 
zich laat de Hopduivel lelijk doen, brengt de 
buurt op de been omdat een kapelletje inge
wijd wordt of de straat een nieuw laagje 
asfalt krijgt 

« Voor mij IS folklore iets dat leeft meeleven 
met de mensen een goeie dag zeggen, een 
kwestie van menselijke verhoudingen Men 
moet dat met forceren maar gewoon mee
doen Uitbundig als het feest is, meeleven 
om droefheid Folklore dat is leven ' -

VU-RAADSLID 

Sjeun zit er nu gepensioneerd bij Hij heeft 
nu de tijd om alle vragen te beantwoorden 
en hij leest een lijstje voor waarop zijn akti-
viteit van de laatste dagen staat lino voor 
de pannekoekenbak van de VU, met de 
Breugelfanfare op stap een rijmpje maken 
voor de St-Antoniusvienng in Essene, knip-
werkbestellingen afwerken, vijf avonden 
dnekomngen zingen voor de missiewerken 
van broeder De Geyter in Haiti, een univer
sitair ontvangen voor een tezis 200 kerst
kaarten geschreven, cafe De Hopduvel 
openen knipwerk voor het Verschaeveko-
mitee, een vlag ontwerpen mijn eed afleg
gen als VU-gemeenteraadslid 
Want ja Eugeen is op 10 oktober gemeente
raadslid verkozen in Groot-Asse Zijn frak-
tie, vijf man zit er mee in de bestuursmeer-
derheid en dat vind Eugeen goed 
Plannen ' 

'Als oudste raadslid ons mannen goed bij
staan en van tijd tussenkomen als Ik wat te 
zeggen heb, ze zullen nog van mij horen' 
Wat zoal f 
' Wel Asse werd samengevoegd met Zellik 
aan de rand van Brussel en daar beginnen 
de Franstaligen reeds aardig wat hun per
ten te spelen De Belgische wetten en die 
zijn toch demokratisch gestemd moeten in 
Zellik toegepast worden Dat is Vlaamse 
'grond en wie daar komt wonen moet zich 
daar naar schikken'» 

(MVL) 
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