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Water, kolen 
en staal 
Opnieuw heeft een waals 
minister van de Tindemans-ploeg 
de anti-Vlaamse eskalatie hoger 
geschroefd Op een 
perskonferentie maakte 
RW-minister Pierre Bertrand het 
voornemen bekend, Vlaanderen 
ten eerste een gepeperde prijs te 
laten betalen voor het Waals 

water en ten tweede te doen 
opdraaien voor de Waalse 
staahndustne Wat het water 
betreft zegde minister Bertrand, 
dat een werkgroep in de schoot 
van zijn kabinet-aarrmt " * 

bestuderen is, aan welke pnjs het 
zal verkocht worden Zijn 
kabinetschef Remiche voegde 
daar aan toe, dat hij zich inzake 
de verkoop van het water zou 
spiegelen aan de prijzenpolitiek 

van de oliesjeiks Minister 
Bertrand wil, dat het Waals 
waterbeleid het hele proces 
omvat van de waterwinning tot 
en met de distnbutie Wallonië 
moet eenzijdig de pnjs kunnen 

bepalen en daarenboven de hand 
aan de kraan houden 
Er weze genoteerd dat minister 
Bertrand zijn inzichten bekend 
maakt nauwelijks enkele dagen 
nadat de plannen van een andere 
Waalse excellentie uitlekten Van 
de heer Califice krijgt Vlaanderen 
het water gratis Maar dan wel 
het vuil water van de 
Solvay-fabrieken te Couillet, dat 
via een smeerpijp naar de 
Vlaamse kust of de Schelde zou 
worden gebracht 

Hun drek moeten we gratis 
slikken Maar als we hem willen 
doorspoelen, moeten we extra 
betalen i 

Op dezelfde perskonferentie 
zegde minister Bertrand dat de 
gezondmaking van de waalse 
staalnijverheid moet gedragen 
worden door de nationale 
solidariteit Opnieuw dreigen 
miljarden uit Vlaanderen 
overgepompt te worden naar het 
waalse bedrijfsleven dat het 
steeds minde"" van ^igen initiatief 

'én steeds meer van 
overheidssteun moet hebben 
Men ontveinst zich in Vlaanderen 
met dat er in de Waalse 
siderurgie problemen zijn, met 
een voor Wallonië ernstige 
ekonomische en sociale nasleep 
Maar men moet ze met op 
Vlaanderen afwentelen i 
Overigens heeft de limburgse 
GOM, precies dezelfde dag als 
de perskonferentie van minister 
Bertrand, gevraagd dat de 
verkoopprijs van de Kempense 
kookskolen de normale 
marktprijs zou zijn en dat hij geen 
aanleiding mag geven tot een 
onrechtstreekse subsidienng van 
de staalnijverheid Met andere 
woorden Vlaanderen wordt 
reeds vandaag, en dat sinds 
tientallen jaren, op een heimelijke 
en onrechtstreekse manier 
gedwongen tot miljardensteun 
aan de Waalse metallurgie 
En dan nog het water extra 
betalen"? tvo 

BEZUINIGINGEN ? 
Niet 
voor ministers.... 

D e w i jze w a a r o p de ministers omspr ingen met de ge lden van 
d e gemeenschap w e r p t een schri l l icht op d e ernst w a a r m e e in 
dit land poli t iek w o r d t bed reven 

Het min is tene v a n O p e n b a r e W e r k e n b i jvoorbee ld blijft met mil
j a rden goo ien Zeeb rugge , de Rupel tunnel , a u t o w e g e n A a n de 
sluis van Z e e b r u g g e w e r d reeds 2 7 mil jard fr verspi ld D e 
Rupel tunnel in B o o m kos t to t op vandaag z o w a t 800 mi l joen fr 
meer dan voorz ien 

Te lkens ligt de schu ld bij de ministeriele d iensten 

O v e r deze verspi l l ingspol i t iek leest U meer opblz 3 

Na ^ 
Hasselt 

komt 
Gent 

Zondag wai'en onze kaderleden 

van de provincies Limburg, Ant

werpen en het arr Leuven te Has

selt bijeen Een verslag leest u op 

biz 9 

Nu zondag 30 januan, worden de 

kaderleden van de provincies 

Oost- en West-Vlaanderen en het 

arr Brussel-Halle-Vilvoorde te 

Gent (Floraliapaleis 11 u ] ver

wacht 

Laatste informatie voor deze ont
moeting leest u op bIz 4 L 
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MENSENRECHTEN IN 
EIGEN LAND 

Inhakend op het artikel «Miljarden
dans in pensioendoolhof- wil ik erop 
wijzen, dat het niet voldoende is wan
toestanden aan te klagen. Men moet 
ze uitroeien. En dat kan de V.U. als zij 
het volgende wil: 
1. Gelijkschakeling van alle pensioe
nen voor alleman. Wie levenslang een 
hoog loon mocht genieten, heeft zo
veel tienduizenden per maand niet 
nodig; 
2. Alle minder-validen, die totaal werk
onbekwaam zijn, moeten volledig ver
goed, minstens een levensminimum 
gelijk aan de aanvangswedde van 
een beginnend werknemer van 21 
jaar; 
3. Gelijkschakeling van aanvangsloon 
van handarbeider met aanvangsalaris 
van beambte op 21 jaar; 
4. Afschaffing van alle bijkomende 
zogenaamd sociale vergoedingen: 
dertiende maand, dubbel vakantie
bon, enz. De werknemers moeten vol
doende verdienen, dat zij al die « gun
sten » kunnen missen I 
5 Verbod voor alle leden van openba
re besturen, eender welk soort drink
geld te ontvangen; 
6. Geen taksen meer op begrafenis
sen, tenzij op luxe-t>egrafenissen; 
7. De belasting op de loon- en wedde-
inkomens dienen absoluut eerst 
samengevoegd. de fiskale belasting 
dient gradueel zeer sterk verhoogd; 
8. Verplichting op rust te gaan, een
maal de pensioensleeftijd bereikt; 
9. Afschaffing van het Koninklijk Be
sluit van 15.1.1976, waarbij onze « krol-
lekop » uitvond, dat alle inkomens van 
750.000 fr. bruto 's jaars retro-aktief 
elk jaar een belastingreduktie van 
20.000 fr. mogen genieten. 

P.V.C, Sint-Pieters Woluwe 

AMNESTIE 

«WIJ» nr. 2, lezersbrief D.P., Boezin-
ge. De taal, beste kameraad, spreekt 
gij gelukkig met alleen. Als de laatste 
van onze generatie tussen vier plan
ken naar zijn eeuwig verblijf zal weg
gedragen zijn, zal er nog geen amnes
tie afgedwongen zijn. 
Waarom zouden wij vergiffenis (am
nestie) vragen ? Wat hebben wij mis
dreven ? Wat hebben wij jegens ons 
volk misdaan ? Zijn wij niet trouw 
gebleven na de jaren heropvoeding ? 
Hebben wij nadien, als de uiteenge
slagen gelederen weer gingen ge
vormd worden, hebben wij met het 
onze bijgedragen ? 
Moeten wij daarom vragen om de 
spons te vagen ? 
Zoals DP. schrijft: verrek, heren, met 
uw amnestie zoals u deze opvat I 
Moeten wij nu nog, na al datgene wat 
u met ons en de gezinnen van duizen
den hebt gedaan, op onze knieën 
komen ? 
Bijna dagelijks worden er van onze 
mensen naar de eeuwigheid geroe
pen. Die hebben geen amnestie meer 
nodig I En te Brussel redeneren ze 
wel laat het nog enkele jaren zó ver
der duren, dan zijn ze allemaal vertrok
ken. 
Laat ons liever allen samen een petitie 
opstellen en aan alle instanties te 

Brussel sturen, waar^/an de tekst zeer 
kort kan zijn : « heren, voor die enkele 
jaren nog : wij gunnen u de walgelijke 
ironie nog enkele jaartjes, wat ons 
betreft, weigeren wij uw amnestie!». 
Wij zullen dan de innerlijke vreugde 
kennen, hun amnestie te weigeren die 
er toch nooit komt 
Wij waarderen ten zeerste de inspan
ningen die werden gedaan om amnes
tie af te dwingen. Wij doen ons petje 
af voor die 100.000 handtekeningen, 
voor de betogingen. Wij waarderen 
de hongerstakingen en zoveel offers 
die werden gebracht om eindelijk een 
streep te trekken. U allemaal waarde
ren WIJ zeker en vooral uw geleverd 
werk. 

B. V.d.S., Aalst 

HOED AF... 

Hoed af voor de heer Louis Swinnen, 
te Mol overleden op 1 januari l.l. in zijn 
vierenzeventigste levensjaar. 
Einde van het jaar 1974 ontving ik een 
postmandaat van 300 fr dit voor abon
nementen te werven voor het blad 
«WIJ». 

Het kwam van de heer Louis Swinnen 
uit Mol, een onbekende voor mij. 
Aanstonds heb ik hem een brief 
geschreven en bedankt Kort daarna 
krijg ik een schrijven van hem dat hij 
met rijk is, een klein pensioen heeft, 
met getrouwd is geweest en 72 jaar 
oud. Hij schreef mij ook dat hij zo ver
heugd was dat de Volksunie te Brus
sel een derde zetel in de Kamers had 
gehaald en in de provincie een winst 
had gemaakt van 6.000 stemmen en 
dat iedereen de Vlamingen van Brus
sel moesten helpen in hun moeilijke 
strijd. 
Kort voor de gemeenteverkiezingen 
van 10 oktober 1976 stuurde hij nog 
een mandaat op voor de strijd te Brus
sel. 
Nu IS Louis Swinnen, oprechte en 
bewuste Vlaming, heengegaan. 
Ik groet hem en zal hem nooit verge
ten. V.J, Hoegaarden 

KONFRONTATIE 

Onlangs heb ik het onsamenhangend 
en onlogisch gepraat aanhoord van 
de heer Henri Simonet in de TV. Hij 
beweert geen Vlaming te zijn, ook 
geen Waal en zelfs met een Brusse
laar. Bijgevolg is hij niets Misschien 
zou hij hierop kunnen opwerpen dat 
hij een Belg is. Maar België is een 
zeer abstrakt begrip. België bestaat 
eigenlijk niet Er zijn wel Belgen, te 
weten Vlamingen (of ze Nederlands 
of Frans praten), en Walen. 
«Sire, il n'y a pas de Belges, il n'y a 
que des Flamands et des Wallons» 
(Destrée aan koning Albert) 
De vergelijking van Brussel met Ham
burg en Bremen was ook potsierlijk. 
Beide steden treden niet in de Europe
se Gemeenschap als dusdanig, maar 
wel West-Duitsland in zijn geheel 
Hamburg en Bremen kunnen uitbrei
den omdat het hier eenzelfde taalge
bied betreft. Brussel is tweetalig en de 
Brusselse randgemeenten zijn gedeel
telijk bezet door franstalige Vlamin
gen 
België is overwegend Vlaams en kan 
dus niet als dusdanig Europa binnen-
'"•eden. p.o.R., Lier 

DE RUBENS-EEUW NIET 
BENIJDEN! 

BIJ de bespreking van de op handen 
zijnde tv-reeks over Rubens wordt 
gesuggereerd, dat Vlaanderen tijdens 
het leven van de grote schilder een 
«internationale dimensie» had. Dit 
strookt niet met de droevige werkelijk 
heid. Vlaanderen — of liever de Zuide
lijke Nederlanden — was totaal ver
armd uit de godsdienstoorlogen (ca. 
1570-1609) gekomen. Zijn steden wa
ren ontvolkt en het platteland ver
woest Antwerpen, de grote wereldha
ven en een belangnjke welvaartsbron, 
was van de zee afgesloten en kwijn
de voor eeuwen. Eerst tijdens het 
Twaalfjarig Bestand (1609-1621) kon
den de Zuidelijke Nederlanden wat 
op adem komen. Het welvaartspeil 
van vóór 1570 was op verre na nog 
niet bereikt, toen het Bestand ten ein
de liep en de oorlog hernam. Heel de 
rest van de XVIIde eeuw door zijn de 
Zuidelijke Nederlanden het strijd
toneel van Europa geweest Voortdu
rend werden onze gewesten met 
annexatie door Franknjk bedreigd. 
Grote stukken van ons grondgebied, 
o.m. Frans-Vlaanderen, gingen verlo
ren. De Zuidelijke Nederlanden speel
den inderdaad een internationale rol, 
maar dan op een volslagen passieve 
wijze, nl. als speelbal van de grote 
mogendheden. Uitschieters als Ru
bens ten spijt. Vlaanderen anno 1977 
hoeft echt Vlaanderen ten tijde van 
Rubens niet te benijden. En Vlaande
ren was toen minder zichzelf dan nu. 
Dit betekent natuurlijk niet dat de toe
stand nu ideaal is. Ik maak van de 
gelegenheid gebruik om u te laten 
opmerken dat uw blad er zowel naar 
de vorm als naar de inhoud op vooruit 
gaat N.M., Kortrijk 

TOP-TIENERS 

Ik wil even terugkomen op het bericht 
omtrent het verslag van de arrondis-
sementele vergadering van de arr-
raad Dendermonde. 
Hierin werd geschreven dat dhr. Leo 
Caliaert van Lebbeke, huidig voorzit
ter, de enige zou zijn die tot op heden 
zou gelukt zijn door te dringen tot de 
top-10 inzake de abonnementenslag 
op ons weekblad. 
Het is integendeel zo dat deze eer te 
beurt valt aan de gewezen voorzitter 
van de arr.raad, de heer Emiel Verbee-
ren van Lebbeke en minder aan mij
zelf, omdat dit toen in mijn funktie van 
voorzitter mijn plicht was. Samen 
gelukten wij erin (als ik mij goed herin
ner) 76 abonnementen te maken, 
waarvoor wij trouwens te Brussel 
werden beloond. Tevens zijn wij bei
den abonnementsleden van het eer
ste uur tot op heden. 
Dit schrijven is uiteraard met gericht 
tegen de heer Caliaert, wiens verdien
sten wij met onderschatten 

P.V.B., Lebbeke 
Red. - De historische feitelijkheid 
heeft haar rechten. 

AMNESTIE 

Ik denk dat D.P. het bij het rechte eind 
heeft als hij zegt dat van de zogezeg
de incivieken gevraagd wordt (of zal 

gevraagd worden), dat ze om vergiffe
nis moeten smeken. Als er ooit een 
wet komt zal dit er dan ook in staan; 
dat is mijn vaste overtuiging. Maar 
voor mij niet gelaten. Broeders, als u' 
dat gevraagd wordt val dan op uw 
knieën, steek uw handen ten hemel 
en smeek zo luid u kan. Dan zult u 
nog zo laf met zijn als degenen die de 
onschuldige D.P. afgetuigd hebben bij 
de bevrijding. 
Zo ken ik iemand die door toedoen 
van de oorlogsburgemeester vrij was 
van dienstplicht in Duitsland. Achteraf 
heeft diezelfde ervoor gezorgd dat de 
burgemeester een straf kreeg van 
drie jaar, omdat hij onze held zou ver
klikt hebben. Je moet maar durven ! 
Dat deze burgemeester 36 onderge-
dokenen de rantsoeneringszegels 
heeft gegeven, dat hij tientallen jon
gens van Duitsland heeft laten terug
komen of hen behoed heeft voor weg
voering, dat hij mensen uit de gevan
genis heeft gehaald, dat hij een hele
boel armen heeft geholpen: dit alles 
kwam niet ter sprake. 
De straf van die burgemeester loopt 
voort tot aan zijn dood, want zijn pen
sioen is onvolledig. 

Moet die man nu vergiffenis krijgen of 
geven ? Ik begrijp D.P. en alle verbit
terden, want een eeuwige straf krij
gen om goed gedaan te hebben of 
om een andere politieke mening te 
hebben gehad, dat neemt niemand. 

M.C., Wevelgem 

FACILITEITEN IN. 
HOEILAART 

Toen ik mij naar de Grote Bosstraat 
165 te Hoeilaart begaf om mij bij de 

Hulpkas voor werkloosheidsuitke
ringen te laten inschrijven, is me daar 
iets overkomen dat naar ik meen, u 
wel zou moeten interesseren. 

Voor de werklozen komt er het op 
aan, gezien het vele volk, zo vlug 
mogelijk bij een der loketten te gera
ken (er worden geen rangnummers 
uitgedeeld) naargelang die in de voor
middag een voor een open gaan. 
Rond 11 uur had ik het geluk mij als 
derde te bevinden in de rij voor lokaal 
acht dat toen pas openging. De loket
bediende mompelde wel zoiets als 
«seulement pour les francophones» 
maar ik meende slecht verstaan te 
hebben. Toen het dan mijn beurt was 
bleek inderdaad, dat die bediende 
geen Nederlands verstond en weiger
de mij te laten inschrijven gezien ik 
Nederlandse papieren had en hij en
kel franstalige dokumenten. Hoewel ik 
nogal gematigd ben in die zaken voel
de ik mij als nederiandstalige bedro
gen, gezien op de meeste der loket
ten stond (niet allemaal): «inschrijvin-
gen-inscriptions ». Die fameuze bedien
de van loket «huit» suggereerde me 
dan ook bij een der andere loketten 
terug de rij van af achteraan te herbe
ginnen. Ik was echter buiten mezelf 
door dit voorval, en ik ben eerst maar 
iets gaan eten om me wat te bedaren. 
In de namiddag ben ik me dan in regel 
gaan stellen aan een der andere loket
ten, maar ik heb gezien dat loket 
«huit» nog altijd door dezelfde man 
bediend werd. Zijn aanwezigheid 
daar schijnt dus niet van uitzonderiij-
ke maar wel van permanente aard te 
zijn. 

E.M., Hoeilaart 

Red. — Zo ver zijn we dus: we krij
gen reeds Vlaamse faciliteiten en 
loketten In... Hoeilaart.. 

brief van de 

redaktie 

Brussel,26 Januari 1977 

Waarde.lezerCes) , 

Elke dag een briefje Krijgen 
met aanmoedigingen om flink 
te werken: da's prettig. 
Aan al deze briefschrijvers 
zeggen we welgemeend dank. 
We willen onze lezersblad
zijde niet onnodig volprop
pen met die lieve woordjes 
van de lezers. 
Veeleer geven we er de voor
keur aan op deze bladzijde 
voldoende ruimte vrij te 
houden voor reakties en 
beschouwingen van U betref
fende de aktualiteit. 
En. als het effe kan, zouden 
we tot een dialoog willen 
komen. De redaktie is er 
immers niet vies van om naar 
buiten te kijken. Om verse 
lucht te happen. 
Als U lezerCes!) daar een 
handje wil bij helpen, dan 
zal dit blad spoedig nóg 
beter worden. 
Tipgevers ontvangen we met 
open armen. We hebben niet 
de pretentie alles te weten. 
Wel is het een vast voor
nemen pittig nieuws te 
brengen. Dat is prettig voor 
ons. Dat is wellicht ook wat 
U van ons verwacht. 

WIJ 1 
27 JANUARI 1977 
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Geen sprake van bezuinigingen 

Regering speelt met ons geld 
« Waarde landgenoten, we kennen moeilijke tijden. Het gaat niet goed 
met onze ekonomie. De regering dient drastisch te besparen en te 
bezuinigen. Aan alle inwoners van dit land wordt gevraagd dezelfde 
soberheidspolitiek te voeren. We zullen zuinig moeten omspringen 
met de geldmiddelen die we hebben.» 
Ministers komen bijwijlen op de beeldbuis om begrip te vragen voor 
de moeilijke ekonomische toestand, en om een politiek van zware fis
kale inspanningen te verdedigen. 

De wijze waarop de bewindslui 
omspringen met de gemeen
schapsgeleden werpt dan ook 
een schril licht op de ernst waar
mee in dit land aan politiek wordt 
gedaan. 
Overdreven uitgaven worden in 
het ingewikkeld mechanisme van 
begrotingen verdoezeld. Parle
mentsleden tasten in het duister, 
en moeten zich opwerpen als 
detektive, willen zij gedetailleerde 
informatie over 's lands uitgaven 
opsnorren... 
W e willen hier enkele gevallen 
van wanbeheer en verspillingen 
bij wijze van voorbeeld aanhalen. 
Senator Bob Maes was onze 
detektive, en hij heeft beloofd zijn 
werk onverdroten voort te zetten. 

Z E E B R U G G E 

De bouw van een reuzesluis in 
Zeebrugge (voor schepen tot 
125.000 ton) heeft reeds heel wat 
stof doen opwaaien. 
In oktober 71 werd de bouw van 
dit kunstwerk in aanbesteding ge
geven. De kostprijs werd op 
1,588 miljard fr. bepaald. 
De werken waren nog maar pas 
aangevat, of ze moesten in de 
herfst van 72 reeds stilgelegd 
worden. Pas in februari 76 zou 
de aannemer de bouw van de 
sluis van Zeebrugge kunnen her
vatten. 
Wat was er gebeurd? Het be
stuur van openbare werken had 
een beperkt en onvolledig bodem
onderzoek verricht; hetzij we
gens onbekwaamheid, hetzij door
dat minister De Saeger de on
derzoekers te weinig tijd gaf een 
degelijk dossier op te stellen... 
(De regering was ontslagne
mend). 
Alleszins was de ondergrond dro
ger dan verwacht, en traden tij
dens de werken huisverzak-
kingen op. 
Slotsom van dit Zeebrugs avon
tuur : het Hoog Komitee van Toe
zicht heeft alle schuld op de staat 
gelegd. 
De aannemer van de werken 
heeft reeds 400 miljoen fr. schade
vergoeding gekregen. Nog eens 
200 miljoen fr. werd voorlopig toe
gewezen. Een nieuwe aanbeste
ding leverde het aardig sommetje 
van 2,060 miljard fr. op... 
Uiteindelijk za de sluis van Zee
brugge 4,281 miljard fr. kosten. De 
staat heeft aan dit projekt dus 2,7 
miljard fr. weggesmeten! 

G R O E N D R E E F 

De staat heeft voor de regie van 
PTT en voor het postcheque-
ambt de vroegere stapelplaatsen 
van « Sarma » aan de Groendreef 
opgekocht (begin 73) voor 186 
miljoen fr. Eigenaardig is dat een 
aanbod in 71 geweigerd w e r d ; 
toen vroeg de eigenaar nog maar 
155 miljoen fr. Maar inmiddels 
kwam een promotor tussen (een 
onderneming waarbij ook de 
CVP-burgemeester van Buggen-
hout betrokken is), en kreeg de 

staat plots toch interesse voor 
deze gebouwen, en werd zonder 
verpinken 31 miljoen fr. méér 
neergeteld dan de aanvankelijke 
koopsom. 

Bovendien heeft de overheid dit 
gebouw als het ware tot op de 
grond afgebroken, en wordt het 
nu herbouwd: wat uiteraard ook 
ettelijke tientallen miljoenen fr. 
vergt 

V O R D E N S T E Y N 

Voor het landgoed Vordensteyn 
in Schoten werd eerder een ver
kavelingsvergunning toegekend. 
Deze verkaveling werd onver
wacht tegengehouden. De eige
naar maakte de zaak, bij de recht
bank aanhangig. En, nu blijkt dat 
hij reeds een voorlopige schade
vergoeding van 107 miljoen fr. 
heeft toegewezen gekregen. 

R U P E L T U N N E L 

Rond dit reuzeprojekt in Boom is 
zich een waar schandaal aan het 
ontwikkelen. 

Eens te meer is bij de aanvang 
van de werken (in mei 72) geble
ken dat de staatsdiensten onvol
doende grondonderzoekingen 
hebben verncht De aannemer 
stuitte vrij vlug op steenmassa's 
die zich slechts op een diepte van 
10 meter bevinden... 

De direkteur-generaal van Brug
gen en Wegen verklaarde toen 
lakoniek «Dit is een accident». 

Het einde van de werken aan de 
Rupeltunnel was normaal voor
zien tegen 30 april 1976. De minis

ter van openbare werken ver
klaarde reeds eerder dat de ver
traging van de werken moeilijk te 
voorspellen viel. Nu blijkt dat de 
afwerkingstermijn met minstens 
27 maanden dient verlengd te 
worden... 

Uiteraard zal de belastingbetaler 
eens te meer opdraaien voor de 
verhoogde kosten. 

De aannemer van de werken 
heeft een schade-eis van 1 mil
jard fr. ingediend. Momenteel 
kreeg hij reeds 300 miljoen fr. toe
gewezen (plus intresten). 

De bijkomende grondwerken ver
gen nog eens een investering van 
400 miljoen fr. 

Met andere woorden, de Rupel
tunnel zal de gemeenschap niet 
1,559 miljard fr. kosten, maar min
stens 2,3 miljard fr... De ekonomi
sche schade door de vertraging 
van de werken met 27 maanden 
is uiteraard momenteel nog niet 
te schatten. 

L U X E W E G E N 

Een lijvig hoofdstuk apart is de uit
rusting van onze autowegen. De 
overdaad, aan verlichting bijvoor
beeld kost de gemeenschap jaar
lijks honderden miljoen fr. 

Een kleine aardigheid schetst wel 
duidelijk de « gestrengheid » waar

mee op het ministerie van open
bare werken bezuinigd wordt 

De grote parkeerplaatsen langs 
onze autowegen zijn uitgerust 
met 15 rode vuilnisbakken. Zo'n 
apparaat kost 8.000 fr. {+ BTW). 

Op één parkeerplaats staan dus 
voor ongeveer 150.000 fr. vuilnis
emmers opgesteld... 

Het geld van de belastingbetaler 
wordt door de regering blijkbaar 
niet alleen langs deuren en ven
sters weggegooid, maar belandt 
nu ook regpirecht op de vuilhoop. 
Waarde landgenoten, zo wordt in 
dit land drastisch bezuinigd. 
(HDS) 

brief uit de 
De jongste tijd is er geen gebrek aan politieke gebeurtenis

sen, die betrekking hebben op het Duitstalig gebied. Zelfs in 
de streek van Aarlen, die voor altijd ingesluimerd leek, is er 
terug beweging gekomen. Onlangs is daar de vereniging 
'Areler Land a Sprooch» opgericht En zopas heeft de bis
schop van Namen, een geboren Duitsluxemburger, de Duitse 
moedertaal van zijn streek gebruikt in een eredienst voor 
een even verraste als innerlijk sterk verheugde gemeen
schap. Dit beloftevolle feit, uit een streek die evenzeer tot 
Duits Oost-Belgié behoort als het wettelijk erkende Duitstalig 
gebied, hoort stellig in het begin van deze brief thuis. 

Veel minder verheugend is het feit, dat de voorlopige regio-
nalizering voortdurend misbruikt wordt om ook het officiële 
Duits Oost-Belgiè steeds enger aan Wallonië te binden. 
Zopas nog door het besluit over de splitsing van de tot nog 
toe nationaal georganizeerde waterverzorging, waardoor ons 
gebied bij Wallonië gevoegd wordt En op de koop toe is het 
water, dat de Walen hun enige rijkdom noemen en dat ze 
voortdurend als drukkingsmiddel tegen Vlaanderen uitspelen, 
goeddeels nog « ons » water De talrijke stuwdammen hier bij 
ons bewijzen het 

In de groep van 36, die momenteel de zgn. «kommunautai-
re dialoog » voert, zit ook een rasechte Eupenaar, parlements
lid Evers als PRLW-afgevaardigde, aan de franstalige kant! 

L_ 

oostkantons 
De Waalse haan zal daarbij wel binnenpretjes hebben. In de 
toekomst zal er altijd wel op gewezen worden, dat Duits 
Oost-België óók bij de dialoog betrokken was. Wat baat het, 
dat Evers dan toch het minimum aan fatsoen had om toe te 
geven, dat hij in de groep van de 36 zijn heimatstreek niet ver
tegenwoordigt 

Einde vorig jaar ging Henn Hoen, de Vervierse arrondisse-
mentskommissaris met standplaats Eupen, met pensioen. 
Henri Hoen is een geboren Eupenaar, die tot 1945 in verschil
lende departementen werkzaarri was. Dadelijk na het von 
Rundstedt-offensief werd hij naar het terug door België in 
bezit genomen land gestuurd, waar hij zich inderdaad zeer 
verdienstelijk maakte. Alvast echter niet in dienst van een in 
alle opzichten geslagen en vernederde bevolking, als wel in 
dienst van een geraffineerde verfransing. In een afscheidstoe
spraak noemde hij deze verfransingspogingen diplomatisch 
zijn «politieke opdracht». 

De volksbewuste kringen hier zijn gelukkig, dat de periode 
Hoen tot het verleden behoort Zijn opvolger Johann Wey-
nand, tot nog toe voorzitter van de Raad der Duitse Kuituur-
gemeenschap, biedt nochtans niet de minste waarborg dat 
alles nu ten goede zal keren. Maar een stuk beter dan onder 
zijn voorganger zal het wel worden. 

H. Sch. 

WIJ 1 
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Maria 
Thissen 

Mocht je toevallig zinnens zijn een moord te plegen of een 
huis in brand te steken, hou het dan toch liefst maar aan de 
veilige kant Kijk even op je identiteitskaart Voor zover je 
geboren zou zijn te Eupen of woonachtig te Sankt Vith doe je 
er faesf aan, je toornig voornemen een tijdje uit te stellen. 
Zoniet loop je de kans datje op enig onbegnp stuit In de let
terlijke zin van het woord als Duitstalige zou je wel es geroe
pen kunnen worden om voor een Franstalige jury en voor 
Franstalige rechters te verschijnen In het Assisenhof van 
Luik Met de hulp van een tolk weliswaar Maar die hadden 
Coucke en Goethals óok 
Dat leert ons deze week het geval Maria Thissen Duitstalige 
uit Eupen Moegesard door een echtgenoot, tot er moord van 
kwam Twee jaar voorhechtenis vandaag een wrak Dat 
wrak moet vechten voor begrip doorheen de muur van taal
kundig onbegnp En of de rechters nou korrektzijn en de jury
leden voorkomend het blijft een feit dat in het jaar honderd-
zeven-en-veertig van zijn onafhankelijkheid het Koninkrijk 
nog altijd recht doet spreken in een andere taal dan die van 
de onderdaan 
Het schijnt, zo zeggen de Luikse rechters, dat het proces This
sen maar een heel klein schoonheidsvlekje is op een over
igens ongeschonden gerechtelijk blazoen Een Oostkantona-
le Belg kan, naar verluidt, sinds 1935 veroordeeld worden of 
vnjgesproken door een vrederechter in het Duits, door een 
politierechtbank in het Duits, door een rechtbank van eerste 
aanleg en door een beroepshof in het Duits Alleen een Assi
senhof wat jammer, alleen een Assisenhof hebben we met in 
het Duits Voorlopig nog met 
Daarenboven, zo zeggen de Luikse rechters, zijn de Oostkan-
tonale Belgen zelfde oorzaak van dit jammerlijk schoonheids
vlekje In 1935 IS er wel eventjes aan een Duitstalige Assisen-
rechtspraak gedacht Maar dit lofwaardig voornemen liep 
spaak op het feit dat de Oostkantonale Belgen met talrijk 
genoeg waren voor een Duitstalige jury, slechts zestigdui
zend, kinderen en grijsaards inbegrepen Daarenboven had
den hun vrouwen, net als die van ons, toen nog geen stem
recht Die konden met eens in een jury zetelen 
Sindsdien is die toestand, zo zeggen de Luikse rechters, inzo-
verre veranderd dat er vandaag wél een Duitstalige jury zou 
kunnen samengesteld worden Maar dan moet eerst de wet 
van 1935 veranderd En dat die wet nooit werd aangepast is 
óók weer al de fout van de Oostkantonale Belgen Want stel 
je voor het is veertig jaar geleden dat eén van hen voor het 
Assisenhof verscheen En-zo-hebben-wij-het-rats-vergeten 

Waaruit wij leren dat in het Koninkrijk een bevolking kan 
gestraft worden omdat zij te weinig misdaden pleegt 
Maria Thissen zat twee jaar in voorarrest Minstens sinds 
twee jaar tikte de dag nader, waarop zij voor het hof zou ver
schijnen En die méér dan zevenhonderd dagen en nachten 
hebben met volstaan om tien centimeter wet te maken 
Harteloos land, harteloos België van Coucke en Goethals, 
nog altijd' 

dio Genes 

VRIJHEID , 
S Y N D I K A L E VERSIE 

Een ambtenaar die onlangs 
zijn kandidatuur voor bevorde
ring stelde ontving enige ti jd 
later vanwege een syndikaat 
voor het openbaar ambt een 
brief waarin hij zonder omwe
gen werd aangezet, onverwij ld 
lid van het syndikaat in kwes
tie te worden. De aansluitings-
kaart was bij het schrijven 
gevoegd. 

Met andere woorden werd hier 
te verstaan gegeven, dat pro
motie gemakkelijker kan ge-
beufen wanneer men trouw lid 
is van een of ander sindikaaL 
Ten tweede: dat de kansen op 
bevordering dalen wanneer 
men niet gesyndikeerd is. 
Wat het syndikaal statuut voor 
het openbaar ambt betreft is 
het zo dat het internationaal 
arbeidsbureau een uitspraak 
deed volgens hetwelk dit sta
tuut als zodanig niet stri jdig is 
met de gewaarborgde syndi-
kale vri jheid. Dan toch bli jkbaar 
alleen op papier! 

Hoe meer men bazelt over de 
depolit isering van het open
baar ambt, des te meer viert de 
polit isering van het ambt hoog-
t i j ! 

STEEDS DE P S C ! 

De «Gazet van Antwerpen» 
wist te melden dat de benoe
ming van een sekretaris-gene-
raal op Openbare Werken, wel
ke betrekking reeds zes maan
den vakant is, geblokkeerd 
wordt als gevolg van de ob-
struktie van twee PSC-mmis-
ters. Vanden Boeynants en Ca-
lifice. De kabinetsraad had 
nochtans reeds de kandidatuur 
van ir. Robert De Paepe uit 
Gent aanvaard. Maar de PSC 
wil eerst kompensatoire benoe
mingen in de ASLK en ABOS 
zien gebeuren. Pas dan mag ir. 
De Paepe benoemd worden ! 
En de lamlendige CVP en P W 
laten maar begaan, nota bene 
door een Waals partijtje dat 
steeds minder aanhang heef t . . 

IN M E M O R I A M 
IDA W A S S E R M A N 

Te Leiden overleed op 76-jange 
leeftijd de beroemde Vlaamse 
aktrice Ida Wasserman, de gro
te dame van het Nederlandse 
toneel Ze trad inderdaad reeds 
vroeg op in Nederland, waar ze 
zich na de oorlog met haar man, 
Jons Diels (die in België zoals 
zovele Vlaamse intellektuelen 

j^s^s^ 

en kunstenaars door het Bel
gisch repressie-apparaat werd 
vervolgd) blijvend vestigde Zo 
kwam het dat Ida Wasserman 
vast verbonden was aan het 
Residentietoneel en aan de 
Haagse Komedie Ze bleef tot 
bijna aan het einde van haar 
leven de ster-aktnce van dit 
laatste gezelschap 
Ida Wasserman (die van joodse 
afkomst was) was een zeer 
veelzijdige aktrice, wier emigra
tie naar Nederland een grote 
leemte naliet in het Vlaams tea-
ter, des te meer daar dit teater 
ook aan Joris Diels een buiten
gewoon knap regisseur verloor 

A M N E S T I E 

In Amerika. De aftredende pre
sident van de USA verleende 
als zijn laatste regeringsdaad 
amnestie aan Tokyo Rose, die 
ti jdens de oorlog in Japanse 
propaganda-uitzendingen te
gen haar land ageerde (ze was 
Amerikaanse staatsburger). 
Desti jds een van de meest 
gehate personen van de twee
de wereldoorlog, had in de 
openbare mening een kente
ring ten gunste van Tokyo Ro
se plaats, vooral toen bleek 
dat haar proces niet vlekke
loos verlopen was. 
Daags na zijn ambtsaanvaar
ding kondigde de nieuwe presi
dent Jimmy Carter een gedeel
teli jke amnestie af voor bepaal
de militairen die in Vietnam 
streden voorlopig met uitslui
ting van een 50.000 dienstwei
geraars en deserteurs. 
In België echter mag men nog 
niet eens praten over zeer be
scheiden amnestiërende maat
regelen ! 

O O S T K A N T O N S EISEN 

Toen de VU (herhaaldelijk) op
kwam voor een eigen plaats 
voor de Oostkantons in de Bel
gische gemeenschap, gingen 
er (meestal franstalige) stem
men op met de vraag «Waar
mee bemoeien ze z ich?». De 
VU was inderdaad de enige 
die het opnam voor deze on
mondige en met opslorping 
door Wallonië bedreigde land
genoten. Nu hebben de drie 
kleurpartijen en de PDB — Par
te! der deutschsprachigen Bel
gier — gedeeltelijk op basis 
van VU-voorstel len in een nota 
aan de regering en aan de zgn. 
Kommissie der 36 (gemeen-
schapskonferentie) volgende 
eisen geste ld : gewaarborgde 
vertegenwoordiging in het na
tionaal parlement; bevoegd
heid tot het uitvaardigen van 
dekreten voor de Duitstalige 
Kultuurraad; een eigen plaats 
voor de duitstalige gemeen
schap in een geregionalizeerd 
België. Ten slotte wensen de 
vier partijen namens hun ge-

WELKOM IN GENT! 
— Voor de provincies Oost- en West-
Vlaanderen plus het arrondissement 
Brussel 

ZONDAG 30 JANUARI 
Interprovinciaal Kongrescentrum 
Fioraiiapaleis 
te Gent 

M I D D A G M A A L 

Wie aan het middagmaal wil 
deelnemen dient zich uiterlijk 
op vnjdagmorgen (28 janu-
an) om 10 u (telefonisch) 
aan te melden op het VU-se-
kretariaat. 
Zonder inschrijving kan 

geen maaltijd verkregen wor
den 

PARKING 

De ondergrondse parking 
zal gans de dag open zijn 
Prijs 30 fr voor de ganse 
kongresdag 

west op de gemeenschappen-
konferentie vertegenwoordigd 
te zijn. Het spreekt vanzelf dat 
de VU deze eisen volmondig 
steunt. 

M I D D E N - B R A B A N T . . . 

Hoe klein (of onbestaande) de 
historische en volksnationale 
refleks van Den Haag is ten 
opzichte van Vlaanderen, bli jkt 
eens te meer uit de naamkeuze 
voor de nieuwe provincies in 
Nederland na de opdeling. 
Men heeft het bv. in (Neder
lands) Brabant over West- en 
Midden-Brabant, hoewel met 
dit laatste alleen de huidige 
Vlaamse provincie Antwerpen 
kan bedoeld zijn (Brabant 
strekte zich inderdaad vroeger 
uit van Brussel tot Breda bij 
wijze van spreken). Kan daar
mee geen rekening worden ge
houden ? Het onderwerp is stel
lig een vraag waard in de 
Nederlandse Kultuurraad én in 
de interparlementaire kommis
sie... 

TAK HIELD 
S C H O O N M A A K 

Naast de Leeuw van Waterloo 
staan er drie kleine monumen
ten, een ter nagedachtenis van 
gesneuvelde Hanoverse solda
ten, een van een Brits officier 
en een gewijd aan de Belgen 
die sneuvelden in de slag van 
Waterloo. Een 50-tal TAK-kers 
hebben vorige zondag dit ver
waarloosde en vervuilde monu
mentje een goede schrobbeurt 

gegeven, van bloemen en plan
ten voorzien en twee bordjes 
achtergelaten met als tekst 
«Nooi t meer Oor log I Plus 
jamais de guerre» en «Aan 
onze Vlaamse helden - A nos 
héros wal lons». 
Er heerst anders wel een pau
ze in de stri jd van de gemeen
schappen. Of dat zo zal bli jven 
zal grotendeels afhangen van 
de aan gang zijnde onderhan
delingen van de zgn. kommis
sie der 36... 

R W - V R A A T Z U C H T 

Al is het Rassemblement Wal-
lon sinds de desertie van Perin 
en ks. nog slechts een minus-
kule parti j, dat belet niet dat 
zijn honger haar even groot is 
als die van de grote partijen. 
Het is thans uitgelekt, waarom 
RW-voorzitter Gendebien en 
RW-kamerlid vorige week de 
Kamer verlieten, waardoor de 
vergadering niet meer in getal 
was (de opposit ie had even
eens de zaal verlaten) en de 
begroting van de eerste minis
ter niet kon gestemd worden : 
het RW eist nl de benoeming 
van de h. Duvieusart tot be
heerder bij het Waals Atoom
studie Centrum. Daar is nog bi j
gekomen (door het overl i jden 
van de h. Close) de wens, een 
RW-er to l goeverneur van Na
men te zien benoemen met als 
«argument» dat de zetel van 
de partij te... Namen is geves
t igd.. . 

«Ik zweer 
f rouw aon 
de wet ten 
von het 
Belgische volk» 

Leo Tindemans, de premier die alles anders zou maken, gaf 
in de senaat een ti jdje geleden aan senator Rob Vandezan-
de toe dat « bepaalde mensen in de Brusselse agglomera
tie niet de morele kwaliteiten hebben om burgemeester te 
zijn.» 

Onlangs kwam de herbenoeming van Roger Nols van 
Schaarbeek weer ter sprake. Vice-goeverneur Cappuyns 
stelde voor frankofoon Nols voortaan uit de burgemees
terszetel te houden. 

Helaas, Roger Nols kreeg zijn nieuwe benoeming als burge
meester. 
Zes jaar lang heeft hij de wetten van het Belgische volk 
met de voeten getreden. 

Dank zij Tindemans heeft hij opnieuw ontrouw kunnen zwe
ren ! 

WIJ 4 
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Geniet méér van uw vakantie in 1977! 
Sunalr. Een enorme keus van steengoede vakanties 

voor prijzen waar de concurrentie van bloost. 
ZIEHIER ENKELE SUGGESTIES 

Mallorca 
Italië 
Costa del Sol 
Ierland 
Corfu 

vanaf 4.190 F 
vanaf 4.850 F 
vanaf 5.350 F 
vanaf 4.790 F 
vanaf 7.320 F 

Speciale kortingen, spotprijzen of 'n 3® week gratis in het laagseizoen, gratis 
Sunalr Bus Service naar de luchthaven, of gratis reistas, de « Sunair Gifts » reduc-
tiekaart.. of u nu naar het vertrouwde Mallorca of naar de paradijselijke Seychel
len reist met Sunair geniet u méér van uw vakantie. 

sunatro 
Wij maken werk van uw vakantie 

Kanarische Eil. 
Israël 
U.S.A. 
Kenia 
Thailand 

vanaf 7.750 F 
vanaf 11.290 F 
vanaf 12.490 F 
vanaf 20.190 F 
vanaf 24.750 F 

BON 
/ VOOR GRATIS SUNAIR 

/CATALOGI , OP TE STUREN NAAR 

sun 
reizen 

SUNAIR D 
VAKANTIEBOEK 

SUNAIR D 
TOURAUTO 

SUNAIR D 
GO BRITAIN 

SUNAIR D 
« A LA CARTE » 

N A A M : 

ADRES 

9300 AALST, Groenstraat 136 
tel'053/70 02 31 

9300 AALST, Kattestraat 14 
053/77 63 33 

2000 ANTWERPEN, Meir 20 
031/32 40 54 

2020 ANTWERPEN, Abdijstraat 74 
031/37 38 22 

2510 MORTSEL, Antwerpsestraat 60 
031/49 15 06 

8580 AVELGEM. Molenstraat 6 
056/64 40 56 

8000 BRUGGE, Steenstr. 80, Alberthall 15 
050/33 45 63 

1080 BRUSSEL, Parvis St^ean-Baptiste 20 
02/427 30 75 

1000 BRUSSEL, Grasmarktstraat 19 

02/511 94 65 
1030 BRUSSEL, Chazallaan 20 

02/736 03 86 
8740 DEERLIJK, Tulpenlaan 73 

056/71 97 11 
9000 GENT, Vlaanderenstraat 4 

091/23 93 38 
8730 HARELBEKE, Marktplein 16 

056/71 52 91 
8500 KORTRIJK, Voorstraat 8 

056/21 25 79 
1770 UEDEKERKE, Vijfhoekstraat 140 

053/66 58 78 
2500 UER, Antwerpsestraat 71 

031/80 43 64 
8400 OOSTENDE, Koningstraat 14 

059/50 09 66 
2800 MECHELEN, Befferstraat 33 

015/21 37 90 
8800 ROESELARE, Ooststraat 38 

051/20 75 72 
2610 WILRUK, Kern 20 

031/28 28 43 
9620 ZOTTEGEM, Stabeplein 3b 

091/6010 38 
8550 ZWEVEGEM, Albertstraat 25 

056/75 66 22 



OMZ6 W€R€LD 

Twee weken terug stelden we 
dat er iets broeit in het Sovjet
blok We zouden dit moeten uit
breiden tot China, dat thans zeer 
moeilijk de opvolging van Mao 
aan het verteren is In Oost-Euro
pa zelf gaat het de Kremlin-macht-
hebbers evenmin naar wens Be
halve de zgn dissidenten, die 
ondanks allerlei pesterijen, aan
houding, bestraffing en verban
ning voort ageren, kreeg Moskou, 
vanouds de centrale waar terro
risten worden opgeleid, van het
zelfde laken een broek , voor het 
eerst sinds de stabilizenng van 
het bolsjevisme ontploften bom
men in Moskou, aanslagen waar
van de Russische dissidenten 
zich direkt distantieerden door 
met nadruk te verklaren dat 
«gans hun aktie binnen de wette
lijkheid verloopt» De Sovjet-dissi-
denten zijn in elk geval «lastige 
vlooien» geworden op de noch
tans zeker dikke huid van het 
sovjet-regime 
In Praag schreef de weduwe 
Slansky (tsjechisch partijleider, 
die onder Gottwald en Novotny 
samen met de huidige partij- en 
regeringsleider Hoesak in de ge
vangenis zat, beschuldigd van de-
viationisme, ter dood werd veroor
deeld en opgehangen) een open 
brief aan Hoesak waann ze het 
herstel van de burgerlijke vrijhe
den vraagt (net als de nagenoeg 
300 intellektuelen dat in het 77-
manifest hebben gedaan) Ook in 
Polen duurt de (vooral sociale) 
onrust voort (het Kremlin zou 
rekening houden met de mogelijk
heid van ernstige onlusten en 
met Sovjet-ingrijpen) De Deut
sche Demokratische Repyblik 
grendelde zich opnieuw van de 
Bondsrepubliek af, zeer waar
schijnlijk om het stijgend aantal 
DDR-burgers, die naar de BRD 

DE KRISIS VAN 

HET OOSTEN 

uitwijken, drastisch in te dammen, 
vooral wanneer het om weten
schapsmensen, technologen en 
technici gaat (verweerrefleks te
gen de verarming van het kader 
dat de oostduitse industrie draai
ende houdt) 
Ook Tito-Zuid-Slavie kwam in het 
nieuws de dissidente schrijver 
Mihajio Mihajiov beëindigde in de 
gevangenis, waar hij sinds vong 
jaar een straf van zeven jaar uit
zit, een vijf weken lange honger
staking die hij hield uit protest 
tegen het uitblijven van een apar
te regeling voor politieke gevan
genen Samen met Milovan Djilas 
(eens Tito's dauphin genoemd) 
behoort Mihajiov tot de bekend
ste zuidslavische intellektuelen, 
die meer burgerlijke vrijheid in de 
kommunistische staat wensen 
Het Sovjetblok maakt sinds enke
le weken een bijzonder slechte 
beurt als niet-nalevers van de 
akkoorden van Helsinki, met al
leen in het Westen maar ook in 
de eigen landen, waar bvb be
paalde passages uit beroemde 
toneelwerken, door het publiek 
op een met mis te verstane ovatie 
vergast worden (te Moskou tij
dens de opvoenng van Shake
speare's Harrilet, waar de prins 
zegt «there is something rotten in 
the state» of te Praag bij Moliè
res Don Juan die op zeker ogen
blik zegt «dat de staat steunt op 
schijnheiligheid», of nog te War
schau tijdens de voorstelling van 
«De voorouders» van Mickie-
wits «niemand mag zich onder
werpen aan de vreemde verdruk
king» .) 
Inderdaad, het bloed kruipt waar 
het met kan gaan. 

DE BASKISCHE DEUR 
STAAT OP EEN KIER ... 

Er gaat geen week meer voorbij of de Baskische nationale beweging liaalt 
het internationale nieuws. Nu pas wordt het duidelijk hoe diep deze Baski
sche strijd ingrijpt in het brede volksleven. Tijdens de Franco-diktatuur kon 
deze volksbeweging zich niet massaal uiten Veel van wat nu gebeurt toont 
meer dan welke spektakulaire « knal» dat daar in Euskadi een volk leeft, waar
van men nu al zonder meesmuilend bekeken te worden kan voorspellen dat 
het binnen Europa waarschi|nli|k een van de eerstvolgende volkeren zal zijn 
dat zijn nationale autonomie zal verwerven Zopas werd door Madrid toegela
ten dat de vlag van de zelfstandige staat Euskadi (1936-37) opnieuw mag 
gebruikt worden. Tot voor kort stond zelfs op het maar bezitten er van zeer 
zware gevangenisstraf. Interessanter is de kontekst waarin dit werd afge
dwongen. Veertien dagen geleden organiseerde een ruime groep Baskische 
burgemeesters een bijeenkomst in de buurt van Pamplona in Echarri-Aranaz. 
Voor de zoveelste maal greep de guardia civil in en sloot het stadje herme
tisch af De reakfie van deze burgemeesters, niet verkozen maar nog aange
duid onder de dikfafuur Meer dan 160 Baskische gemeenteraden kwamen 
dezelfde zondag nog bij elkaar en eisten in een stevige motie • 1) Algemene 
amnestie voor de 190 Baskische gevangenen (Terroristen voor de Spaanse 
bezetters], 2) Erkenning van de Baskische taal en vlag ; 3) herstel van de auto
nomie. En voegden ze er nu aan toe • terugtrekking van de guardia civil uit het 
Baskenland, terwijl deze zogenaamde • Fascistische • burgemeesters hen dui
delijk de schuld gaven voor de talrijke incidenten in de betogingen van de 
jongste tijd Op één eis is de regering nu ingegaan : de toelating van de « Ikur-
rlna», of Baskische vlag waarvan men bijgaand een afdruk ziet. 
Enkele andere daverende blijken van die Baskische levenswil. Een jaar nadat 
de twee Baskische zogenaamde terroristen waren gefuzilleerd gingen meer 
dan^OOOOO arbeiders in Baskenland gedurende enkele dagen in (onbetaalde] 
politieke staking. De vrijheidsdrang en wil tot zelfbevestiging zet zich ook 
door op kultureel vlak De Baskische, zelfbetaalde scholen («Ikastolas »] kun
nen de toevloed van kinderen niet meer slikken. Er worden er opgericht tot in 
het diepe zuiden van Navarra In streken die reeds 200 jaar verspaanst zijn In 
ditzelfde vlak Op dit ogenblik volgen meer dan 60000 volwassenen avondles
sen om de Baskische taal, het Euskara, te leren lezen en schrijven, nadat dit 
sinds 1937 praktisch onmogelijk was gemaakt «Wij zijn goede vrijdag voor
bij, morgen is hef Pasen zegt mij een Baskisch priester aanknopend bij het 
feit dat de Basken hun nationale feestdag vieren op Paaszondag Hun beken
de o Aberri Eguna > of dag van het vaderland, die steeds het blijvend geloof in 
de heropstanding van hun volk heeft uitgedrukt ook in de donkerste dagen 
van de verdrukking. (W Luyten] 

Verleden maandag, 24 januan 
1977, IS het openbare gedeelte 
begonnen van het proces tegen 
Mana Thissen Zij vi/ordt beschul
digd van moord op haar man 
(Godesar) en heeft zicht hier
over te verantwoorden tegen
over het assisenhof van Luik 
De beklaagde is van Eupen Zij 
en alle getuigen in deze zaak 
zijn duitstalig De jury en de rech
ters, die over haar moeten oor
delen, zijn franstalig Het hele 
proces verloopt in het Frans De 
betrokkenen mogen weliswaar 
Duits spreken Wat zij zeggen 
wordt door tolken vertaald 
Het optreden van de Luikse 
magistratuur is immers wettelijk 
volledig in orde zij doet mets 
anders — en mag trouwens 
mets anders doen — dan de 
nog steeds geldige wet van 15 
juni 1935 inzake het gebruik der 
talen in gerechtszaken toepas
sen Het IS een wet waarmee de 
Vlamingen de eentalig Franse 
struktuur van de Belgische justi
tie definitief afgebroken hebben 
Het IS de beste van de in die tijd 
afgedwongen reeks taalwetten 
Dit betekent met dat ze vol
maakt IS 

Reeds in het voorjaar van 1976 
namelijk wist men dat de voor
melde assisenzaak te berde 
gmg komen Van verschillende 
zijden werd gewaarschuwd te
gen de te vrezen gevolgen van 
een geruchtmakend proces met 
taal-incidenten Belgie's enige 
Duitse krant «Grenzecho» stak 
dadelijk een vermanende vinger 
op, de Waalse socialisten (uit 
Luik) Ylieff en Retry dienden in 
de Kamer van Volksvertegen
woordigers een wetsvoorstel m, 
strekkende om een Duits assi
senhof op te richten, volksver
tegenwoordiger Schyns (CSP, 
m feite PSC) stelde een nog veel 
ruimer hervormingsprogramma 
voor, waann de oprichting van 
een Duits assisenhof te Luik 
voorkomt, ten slotte stelde de 
PDB (Partei der Deutschsprachi-
gen Belgier) ten geneve van de 
parlementaire kommissies voor 
de Justitie een hele waslijst sa
men van klachten, achteruitstel-
lingen en mogelijke verbete
ringen 

Men wist of moest weten dat 
het moordproces een verval
termijn betekent De verantwoor
delijke politici hebben een goed 
half jaar de tijd gekregen om 
met een stukje wet de schamele 
rechtstoestand van de Duitse 
Belgen te versluieren 
Welnu, geen van beide wets
voorstellen werd door de Kamer 
afgehandeld en de regering 
heeft er zich, bij monde van 
minister van Justitie Vander-

HOE DUITS 
MAG EEN GOEDE 

DUITSER ZIJN? 
poorten, toe beperkt, in besloten 
kring te beloven dat aan heel die 
wetgeving «grondige wijzi
gingen » zouden aangebracht 
worden 
Juristen kunnen misschien me
nen dat hiermee de kous af is 
ZIJ passen de wet korrekt toe 
Politici kunnen misschien hun 
handen in onschuld (willen) was
sen welke verantwoordelijk
heid dragen zij voor tekortkomin
gen daterend uit 1935, Vlamin
gen en Walen tenslotte kunnen 
hun schouders ophalen het is 
hun geval met (meer) 
In de ogen van de Duitse Belgen 
echter is het taalaspekt van 
deze assisenzaak een klinkend 
bewijs voor de minderwaardig
heid van hun toestand binnen de 
staat België Hoe men het kere 
of draaie, het feit dat in 1977 een 
Belgisch staatsburger, lid van de 
inheemse en overigens grond
wettelijk als gelijkberechtigd er
kende Duitse taalgroep, terecht 
moet staan voor juryleden die 
zijn taal met verstaan, is een 
schandaal 

Het IS het droeve lot van een 
minderheid, met mee te tellen 
De Duitse Belgen hebben dit al 
vaak moeten ondervinden, 
laatst nog bij de eerste scher
mutselingen over de vraag, hoe 
de verkiezingen van de Belgi
sche afvaardiging naar het Euro
pees parlement moet verlopen 
Een aantal Vlamingen maken 
zich - terecht — boos omdat 
" men » (steeds dezelfde'] bij de
ze gelegenheid de in en rond 
Brussel wonende Vlamingen uit 
Vlaanderen wil losweken en een 
voorafbeelding van een -ge
westvorming » met dne wil door
drukken Zelfs in dit geval echter 
zal er toch nog een (verminkt) 
Vlaams kiesdistrikt zijn 
Wat moeten de Duitse Belgen 
dan wel over heel deze aangele
genheid denken ' Bij de drie of 
vier mogelijke kiesdistrikt-inde-
lingen die de minister van Bin
nenlandse Zaken voor de geest 
staan komen zij nergens ter 
sprake Men gebaart eens te 
meer alsof zij Walen waren In 
het beste geval zullen zij mogen 

kiezen voor een Duitstalige stro
man van de Walen Gezien de 
grootte van de kiesdeler voor 
Europese verkiezingen zou die 
kandidaat alleszins meer Waal
se dan Duitse stemmen op zijn 
naam moeten krijgen Meteen is 
duidelijk hoe Duits hij mag zijn 
Een bevolking van 60 a 100000 
mensen is weliswaar te gering 
voor een Europees kiesdistnkt 
In een Europees Perspektief zou 
het voor de hand liggen, de Belgi
sche Duitsers te laten meestem
men met die van Kreis Aken, bv 
na voorafgaand overleg tussen 
de betrokken politieke partijen 
Men zou desnoods, als kompro-
mis, die mensen de keuze kun
nen laten tussen een Belgische 
en een Duitse lijst, zoals de Brus
selaars tussen een Vlaamse en 
een Waalse 

Duitsers blijven het moeilijk heb
ben om in de ogen van Fransen 
(of Walen) aanvaardbaar te wor
den 
Heinnch Boll is wel een van de 
laatste Duitsers die men van 
nationalisme kan verdenken 
Toch gaat ook hij met vrij uit in 
de ogen van Le Monde Dit voor
aanstaande, zogenaamd objek-
tieve Franse dagblad heeft in 
zijn nummer van 13 januari over 
twee volle bladzijden een inter
view afgedrukt met deze beken
de linkse schrijver Midden in de 
tekst heeft de redaktie een om
kaderd kommentaartje geploft 
over Duitse «natie» en «taal» 
(de aanhalingstekens zijn van 
Le Monde) Heinnch Boll had, tij
dens het gesprek dat liep over 
de verhouding tussen mensen 
en toestanden in de Bondsrepu
bliek en de DDR, terloops de 
indruk gegeven dat hij die van 
de overkant toch eigenlijk nog 
als leden van hetzelfde volk 
scheen te beschouwen omdat 
ZIJ dezelfde taal spreken De 
Franse kómmentator geeft toe 
dat Boll «de term natie zeker 
verwerpt» een goed punt voor 
deze Duitser Toch volstaat dit 
met De zelfs onuitgesproken er
kenning van de taaleenheid als 

verwijzing naar een samenhan
gende mensengroep die mogelij
kerwijze ooit weer eens als een 
« natie » zou optreden «is dit met 
een eerste stap op de weg die 
Fichte reeds gegaan is toen 
deze, in 1807, zijn rede tot de 
Duitse natie nchtte ' 
Zeker, Fichte, die de Duitse na
tie een verlossers rol toekende, 
bepleitte middelen die in dienst 
gesteld werden van het zuiver
ste imperialisme » En dat wil Le 
Monde H Boll in de schoenen 
met schuiven 

« Nochtans heel wat ervaringen 
uit de geschiedenis leren ons 
hoe gevaarlijk het begrip taalge
meenschap IS, dat vaak als ba
sis gediend heeft voor halve 
garen van links en van rechts 
Het legt de grondslag voor het 
begrip «Kultur» (Duits in de 
Franse tekst) die alle politieke 
ontsponngen toelaat » 
Het is om zich af te vragen 
1 of die joernalist geen Duits 
woordenboek bezit waarin het 
woord « Kultur» voorkomt, 
2 of hij nooit de parabel heeft 
gelezen van de splinter en de 
balk (denkend o a aan les Ami
ties Frangaises en l'Association 
des pays de langue frangaise), 
3 hoe lang de weg is die voert 
naar een Europa der Volkeren 

Karel Jansegers 

tussen 
volkeren 
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SPAREN GAAT VANZELF 
MET EEN 

Spoor'» 
obonnement 
Neem een Spaarabonnement bij de ASLK 
Het geld vloeit als het ware vanzelf naar ]e spaarboekje Met de 
regelmaat van een klok Zonder dat je het merkt En zonder 
kosten 

Het is de gemakkelijkste 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 \e geld te innen 
Als je Spaarabonnee bent zal de ASLK geregeld een deei van 
dat inkomen naar je spaarboekje overhevelen Automatisch Op 
hel voor jou meest geschikte moment En met bedragen die je 
budget met uit zijn evenwicht brengen 

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

Je kunt 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 kunt 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 met meer dan 4 000 fr per maand naar je spaar
boekje mag verhuizen En je mag ook de verschillende mogelijk
heden combineren 

usum 
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 

En bovendien 

... is de regering volgens Tlnde-
mans dringend aan een bezin-
nlngsweekend toe. 
... blijven verduisteringen bij 
de postcheckdienst sukses-
nummers. 
... kocht de staat In de Brussel
se Loulsawijk een building met 
luxekantoren voor amper 666 
miljoen fr. 
... zullen de kluizen van het jus
titiepaleis reeds in het jaar 
2045 informatie over de twee
de wereldoorlog vrijgeven. 
...is ons land eèn groot syndi-
kaat van verworven rechten 
aan het worden. 
... blijkt Béjart zijn kreatlvitelt 
én ons geld de planken af te 
dansen. 
... worden de koffiepauzes een 
duur grapje. 
... is de Waalse staalnijverheid 
maar weer eens in nood. 
... blijven Vlaamse ministers 
alsmaar scheidsrechter spelen 
als de frankofone mlnistrabe-
len mekaar in het haar zitten. 
... vreest PVV-voorzitter Groot
jans deze week dat sommige 
kristen-demokraten de rege
ring een voetje willen lichten. 
... heeft minister van Financiën 
Willy Declercq voor de radio 
bevestigd dat hij niet goed kan 
rekenen. 
... «leent» de Belgische staat 
100 miljoen fr. aan Zaïre. 
... is Moboetoe met een geluk
zalige lach naar zijn zonneland 
teruggekeerd. 
... blijft de CVP danig veel last 
hebben van kumulatiekoorts. 
... kreeg Olen een bezoekje 
van de Zaïrese president Niet 
de boeren, maar wel de fa-
brieksdirekteuren kregen een 
handdrukje. 

... mag bij het assisenhof in 
Luik nu ook in het Duits ge
pleit worden. 
... ging vorig jaar 80 th. van de 
investeringen met buitenlands 
kapitaal naar Wallonië. 
... wordt Ruisbroek alsmaar 
overstroomd door paperassen. 
... gaan de volksnationalisten 
de Europese verkiezingen tege
moet met de « People's Union » 
partij. 
... wierp het Rassemblement 
Wallon zich nog maar eens op 
als buitenbeentje van de meer-
derheidskoalitie. 
... krijgt Tindemans dit jaar de 
onderscheiding in de nationale 
orde van de gulle lach. 
... zouden Brusselaars zich la
ten ronselen als huurlingen 
voor Rhodesië. 
... bouwt men in Nederland dij
ken die, zonder herstellingen, 
minstens 30 jaar kunnen stand
houden. 
... moeten ambtenaren met ziek
teverlof voortaan ook effektief 
ziek zijn. 

...werd te Brugge een heetgeba
kerde frankofoon, die vorige zo
mer te Oostende een restaurant
houder een vuistslag toebracht 
en uitschold voor < sale flamin » 
tot 50.000 fr. boete veroordeeld. 
Waarschijnlijk een « historisch » 
vonnis... 

En bovendien 
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IN Ut KA 

Spitse aanval 
op informatika 

Van Elslande laat Pype zitten 

Het Kortrijkse VU-kameriid Luk Van-
steenkiste interpelleerde opnieuw 
over het Rijksregister waarrond ge
heimhouding blijft bestaan ook al stelt 
men als parlementslid nog zovele vra
gen Er komt meestal slechts een 
vaag of helemaal geen antwoord 

Allereerst vroeg het Kortnjks kamer
lid of de decentralizenng van het Rijks
register zal doorgaan ja dan neen 
Over de 177 miljoen fr onvangsten 
beloofde de toenmalige staatssekreta-
ris, thans minister Geens op 17 juli 
1976 een verslag Dat er nog albjd 
met la Hoe zit het met de kontrole op 
de informatika-VZW's Gaat men de 
CVP-geme^ntebesturen onder druk 
zetten om samen te werken met de 
regionale informatikacentra, zodat uit-
eiridelijk de hele informatie-sektor on
der CVP-kontroie zou komen 

De heer Van Steenkiste stelde dan 
verscheidene vragen nopens een 
eventuele aanvraag van de minister 
voor een kaderuitbreiding welk het 
standpunt is van de regering nopens 
de politizenng van de informatika , wel
ke de samenstelling is van de Dienst 
voor Informatika hoe het staat met 
het aanleggen en bijhouden van de 
bevolkingslijsten door de gemeentebe
sturen ez.m Het Rijksregister heeft 
nu al 979 miljoen gekost Het ontwerp 
ter zake laat alle bevoegdheid aan de 
koninq 

Uit sommige uitspraken blijkt dat be
paalde instanties nogal zonderlinge 
opvattingen hebben over het gebruik 
van informatika-centra Wie is trou
wens politiek verantwoordelijk voor 
het eventueel misbruik van het Rijks
register "^ 

Toen minister Geens de interpellant 
verweet, dat hij gebruik maakte van 
niet-definitieve voorbereidende nota's 
replikeerde Luk Vansteenkiste 
scherp "Ik hou mij aan dingen, die 
beslist werden Ik wacht met het voor
leggen van bepaalde dokumenten tot 
de regering kans heeft gehad erover 
te beslissen Dat behoort tot mijn kon-
trolerecht als parlementslid » 
Dan volgde een sene nieuwe vragen 
Wordt de belofte van de vorige minis
ter, dat men de openbare macht via 
aanbestedingen zou eerbiedigen wel 
nageleefd ' Is de beloofde inventans 
klaar' Meerdere belangrijke projek-
ten en bijpassingen worden zonder 
kontrole geakteerd Men beloofde 
ook een einde te maken aan de prak
tijken waarbij een konstrukteur zowel 
voor de levenng als voor de bedie
ning instaat 

Waar blijft het tweede belangrijk ko
ninklijk besluit voortvloeiend uit art 34 
van de programmawetgeving' Om 
nog vlug een aantal bestellingen er
door te jagen ' Zijn er intussen reeds 
bestellingen van komputers ' Via aan
besteding' Is er een kosten- en las-
ten-ontleding ' En zo ging het voort 
tot duidelijke verlegenheid van sommi
ge regeringsleden, die de indruk wek
ten, dat ze op fouten en nalatigheden 
werden betrapt Tot slot drong het 
kamerlid nogmaals aan op een degelij
ke voorstudie, op basis van een soe
pele wetgeving van de ganse kompu-
terpolitiek door de overheid Hierbij 
dient het parlement nauw betrokken 
te worden ' In zijn repliek wees de 
VU-interpellant er nog op dat met zijn 
voorstellen miljoenen kunnen be
spaard worden 

TV-REKLAME : ERNSTIG ONDERZOEK VEREIST 

Het debat nopens het verslag van de parlementaire onderzoekskom-
missie over reklame in de TV gaf het VU-kamerlid Luk Vansteenkis
te de gelegenheid dit vraagstuk geschakeerder te benaderen dan 
sommige andere parlementsleden, die alleen in zwart-wit-verhoudin-
gen denken Vooraf zij gesteld dat de reklame in ons maatschappe
lijk bestel IS geïntegreerd en dat men er dus met omheen kan Liever 
dan de radikale middelen voor of tegen te beamen stelde het Kortnjk-
se kamerlid voor, een ernstige studie aan het probleem te wijden, ook 
wat de technische verwezenlijking betreft Ook de invloed van de 
reklame op de leefbaarheid van de pers moet onderzocht worden, 
vooral nu de organisatie van de overheidssteun aan de orde is Der
gelijk onderzoek kan slechts een hulp betekenen om een verant
woorde oplossing op te stellen 

ARCHITEKTUURONDERWIJS LIJDT AAN SLEPENDE 
ZIEKTE 

VU-kamerlid Vandemeulebrucke was in het debat over het wetsont
werp iz organisatie van het architektuuronderwijs van mening dat 
met een hoger aantal instituten belangnjk zijn doch de kwaliteitsver
hoging van het onderwijs in deze sektor voorrang heeft Er werd 
geen vooruitgang inzake rationalisering geboekt Vooral in de fransta-
lige sektor is het met de innchting van dit onderwijs droevig gesteld 
Ook al IS het ontwerp het resultaat van een vergelijk, wil dat met bete
kenen, dat men het immobilisme verder moet ondergaan 

DE TOREN WAARVAN DE PRINS NIET WOU WETEN 

Nelly Maes vroeg minister De Backer waarom de nu al beruchte 
BRT-toren nu moet afgebroken worden en of voor de bouw ervan 
wel de nodige formaliteiten voldaan waren (bouwvergunning, enz) 
en wanneer en door wie de veiligheid van pnns Albert en kroost 
werd ingeroepen, waarop het besluit tot afbraak cito presto werd 
genomen Ook. vroeg ze hoeveel de toren heeft gekost, hoeveel de 
afbraak zal kosten en waar zal de nieuwe relaistoren gebouwd wor
den In haar antwoord zei minister De Backer dat geen enkele instan
tie ooit zou durven bouwen zonder aan de formaliteiten voldaan te 
hebben Wat de ovenge vragen betreft zei de minister dat een onder
zoek aan gang is waardoor ze nog met kunnen beantwoord worden 
Al weet iedereen al dat de toren er aan gaat en dat dus in ons land 
eens te meer met twee maten en twee gewichten gemeten en gewo
gen wordt 

FRANSE EEDAFLEGGINGEN IN SPIERE-HELKIJN 

VU-kamerlid Luk Van Steenkiste wou weten, wat de minister van 
Binnenlandse Zaken denkt te doen met de eedaflegging in het Frans 
door verschillende raadsleden te Spiere-Helkijn De h Michel ant
woordde dat vermits de betrokkenen wel de eed eerst in het Neder
lands hadden afgelegd en daarna in het Frans, er geen aanleiding tot 
maatregelen bestond De minister gedoogt zelfs eedaflegging in een 
dialekt wanneer de eed vooraf in een van beide landstalen al naar 
gelang van het gewest werd afgelegd 

OP 20 januari 1977 interpelleerde Kamerlid Willy Kuijpers de éér
ste « Vlaamse » minister van Buitenlandse Zaken, Renaat Van Elslan
de, over de aanhouding van de Westvlaming Antoon Pype in Lenin
grad op 23 december 1976. 
Zoals we in een vorige uitgave meldden, deelde deze 31-jarige Vla
ming in het openbaar vlugschriften uit, afkomstig van het Vlaams 
Aktiekomitee voor Oost-Europa en er steun aan het Volksverbond 
voor de Arbeid dat het éénpartijstelsel in de Sovjetunie wil omvor
men tot een open demokratische en pluralistische maatschappij. 
In dezelfde geest was destijds kamerlid Kuijpers in Jerivan, de 
hoofdstad van Armenië, pamfletten gaan uitdelen. 

Kamerlid Kuijpers ontwikkelde in 
zijn vraag aan de minister van Bui
tenlandse Zaken, dat Antoon Py
pe handelde in de geest van de 
Akkoorden van Helsinki, gesloten 
in juni 1975 en die sedert dan 
oproepen tot de uitbreiding van 
het vrij verkeer van personen, 
gedachten en informatie tussen 
Oost en West Hij bazeerde zich 
tevens op het standpunt van de 
Sovjetleiders zelf die, ook na Hels
inki, blijven vasthouden aan het 
recht om hun ideologisch offen
sief waar ook ter wereld blijven 
voort te zetten Inderdaad, dit 
recht zou op zijn minst wederke-
ng moeten zijn De Sovjets en 
hun geestesgenoten verspreiden 
reeds lang in België, voor Helsinki, 
hun informatie vnj en zelfs betoe
laagd I Zo vermeldde kamerlid 
Kuijpers dit in zijn vraag 

INMENGING IN 
BINNENLANDSE 
AANGELEGENHEDEN? 

De steun van het Vlaams Aktieko
mitee voor Oost-Europa aan de 
demokratische oppositiekrachten 
in het Oostblok is evenmin een 
inmenging in binnenlandse aange
legenheden als bv de Westerse 
eisen tot demokratisenng ten 
overstaan van het post-Franco re
gime in Spanje Kuijpers vroeg 
dan aan de minister in hoever hij 
bij de Sovjetkollega tussenbeide 
ging komen, niet om de uitwijzing 
van Pype te eisen, zoals Van Els
lande het had medegedeeld, 
maar wel om de onmiddellijke vrij
lating te eisen en dit op basis van 
de mede door België onderteken
de akkoorden van Helsinki 

GEEN JURIDISCHE 
BETEKENIS? 

Renaat Van Elslande verklaarde 
letterlijk dat de slotakte van Hel
sinki slechts een morele en politie
ke verbintenis is voor de rege
ringen-ondertekenaars, maar 
geen verdrag dat hen op het stuk 
van internationaal recht, juridisch 
bindt Het zal, volgens Van Elslan
de, de taak zijn van de sta ten-on
dertekenaars, tijdens de eerstko
mende conferentie te Belgrado, 
de maatregelen te evalueren die 
door elke staat werden genomen 
om de princiepen van de slotakte 
van Helsinki in uitvoering te stel
len 

Dit zwakke antwoord steekt heel 
wat af tegen de verklaring van de 
Nederlandse eerste-minister den 

DE DEPOLITIZERING VAN 
HET OPENBAAR AMBT 
In hetzelfde debat handelde VU-
kamerlid Emiel Vansteenkiste over de 
depolitizenng van het openbaar ambt 
Het kan zijn dat de depolitizenng bij 
de aanwerving «bijna» bereikt werd, 
maar dat is nog met zo bij de bevorde
ringen Op dit niveau bestaat er een 
te grote intolerantie, wat vaak tot wille
keur leidt Dit IS een betreurenswaar
dig procédé, dat de ambtenaren ter
neer drukt Een ombudsman voor de 
administratie zou thans de handen vol 
hebben Daarom vroeg de h Van
steenkiste meer eerbied en bescher
ming voor de ambtenaar 

EINDE VAN EEN LIJDENS
WEG 
Senator Rik Vandekerckhove (VU) 
verheugde zich op het einde van zijn 
tussenkomst in het senaatsdebat 
over de innchting van het hoger 
onderwijs, dat er een einde is geko
men aan de martelgang van het ont
werp betreffende hervorming van het 
hoger onderwijs en meer bepaald in 
verband met de studie van industneel 
ingenieur Dit belette de Limburgse 
(Westvlaamse) senator met, enkele 
kntische opmerkingen te maken, die 
bewezen dat de senator het dossier 
kent en met kennis van zaken 
spreekt Hij wordt dan ook maar zel
den onderbroken, zeker met na enke
le merkwaardige tussenkomsten i v m 
de ziekteverzekenng en de genees
kunde 

BIJ de artikelsgewijze bespreking be
lichtte VU-senator Jonssen zijn amen
dementen, evenals VU-senator De 
Facq. Het ging hierbij om amendemen
ten, om de vaste benoemingen als lid 
van het bestuurspersoneel mogelijk 
te maken het statuut van de tolken-

scholen, het schrappen van punten in 
het ontwerp die vreemd zijn aan het 
technisch en landbouwonderwijs, de 
vervanging van bepaalde woorden, 
die slecht of onvoldoende de beteke
nis van bepaalde woorden, die slecht 
of onvoldoende de betekenis van 
bepaalde teksten weergeven en hun 
vervanging door duidelijker uitdruk
kingen enz 

WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK OP ZIJN 
BELGISCH 
VU-kamerlid Belmans beperkte zich 
in zijn tussenkomst tijdens het debat 
over de begroting van de diensten 
van de eerstemimster tot het weten
schapsbeleid om in verband met het 
Studiecentrum voor Kernenergie te 
Mol, waarvan de resultaten vooral de 
Waalse industne ten goede komen 
Voor nieuwe kerncentrales zullen de 
bestellingen vooral naar Wallonië 
gaan terwijl Vlaanderen de afvalstof
fen krijgt Het wetenschappelijk onder
zoek in België is {hans vooral gencht 
op franstalige belangen en dat zal zo 
blijven zolang een klassiek unitair 
beleid wordt gevoerd De kernreakto-
ren bieden intussen slechts een voor
lopige oplossing voor de energiepro
blemen Men moet naar de kernfusie 
en de valorizenng van de steenkolen 
Wat de stortplaatsen voor radioaktie-
ve afval betreft dient de bevolking 
geraadpleegd te worden Vermits Mol 
het Europees JET-programma aan 
zijn neus zag voorbijgaan eisen wij, 
aldus de h Belmans, naar analogie 
met Focant op onze beurt kompensa-
ties 

Na enkele vragen betreffende detail
kwesties vroeg spreker zich af, of het 
met beter ware, de gerrieenschapsgel-
den te feesteden aan risicodragend 
gevorderd technologisch onderzoek 

Uyl (PVDA) die op 21 januan 
verklaarde dat de repressie na de 
«Verklanng van de 77» in Tchje-
coslovakije, moet beschouwd 
worden als een inbreuk op de 
Akkoorden van Helsinki 

KONSEKWENTZIJN! 

Intussen is de Belgische handel 
met het Oostblok enorm geste
gen Niet dat wij deze manier van 
kontaktname en verbreken van 
het IJzeren Gordijn afwijzen, in
tegendeel, maar het volstaat met 
Hetgeen wij geëist hebben ten 
aanzien van bv Gnekenland en 
van Spanje, moeten wij ook eisen 
ten aanzien van het Oostblok 
bevordering van de demokratie 
Het IS verwonderlijk dat de tradi
tionele krachten in ons land over 
dit akkoord van Helsinki zo zwijg
zaam zijn 

WIJ vragen ons evenzeer af waar 
Fax Chnsti, waar de nieuwe link
se broeder hun inspiratie halen 
om te zwijgen Ook de traditio
nele partijen blijven doof Het was 
alléén de Volksunie die in de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers en in de Senaat geregeld 
opkwam gedurende de jongste 
tijd voor de burgerrechten in het 
Oostblok alsmede voor het Volke
renrecht 
En de multi-nationale machts-
knngen die menen van Europa 
een egocentrisch blok te maken, 
dat beperkt wordt tot het Westen 
en waarbij Midden- en Oost-Euro
pa dood gezwegen worden, zul
len in de Europese politiek steeds 
de volksnationalisten tegen heb
ben 

ONZE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

De partijvorming van de Volksna
tionalisten, zal dit punt in haar pro
gramma opnemen «Europa 
een» over de grenzen heen, ge
trokken door toevallige histori
sche domheden' 
Waar is de morele plicht nu van 
deze traditionele machtsgroepen, 
die toch zo graag schermen met 
ethische verantwoordelijkheid, 
met solidariteit, enz Waar staan 
ze nu ten aanzien van de dissiden
ten, die de jongste vijf jaar school 
maken in Midden- en Oost-Euro
pa ? Inderdaad, zowel in War
schau, als in Praag, als in Oost-
Berlijn, als in Moskou, staan onaf
hankelijk van mekaar, honderden 
moedigen geweldloos dag na dag 
in het oog met de kommunisti-
sche geheime politie om de bur
gerrechten te verdedigen Ten 
aanzien van het nazi-regime werd 
achteraf telkens aangevoerd 
«Wir haben es nicht gewusst» en 
waar staan wij nu dan ten aan
zien van de menselijke hulpkre
ten, uitgezonden door een Bier-
mann, door een Bukowsky, door 
een Solchenitsin en nu onlangs 
door de Oridf-groep en door de 
Tchjecoslovaakse groep rond het 
« Handvest 77 »"? 

PIJNLIJK VOOR MOSKOU 

Inderdaad, in het zicht van de 
komende Vredeskonferentie van 
Belgrado (juli 1977) zijn de optre
dens van deze verschillende 
burgerrechten - bevorderende 
groepen in het Oostblok, alsook 
de speldenprikakties vanuit het 
Westen, meer dan hinderlijk An
derzijds kunnen de burgerlijke 
westelijke regeringen die alleen 
oog hebben voor handelsbelan
gen, geen stilzwijgen meer op
brengen Uit de volksnationale 
kringen in de verschillende lan
den van het Westen blijft de aktie 
aan gang om onze deelnemende 
regeringen aan de konferentie te 
Belgrado onder heel Europese en 
menselijke druk te brengen 
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Overrompeling 

op koderdag 

Hasselt 
Zevenhonderd kaderleden uit de 
provincies Antwerpen en Lim
burg en uit het arrondissement 
Leuven woonden in het Kultureel 
Centrum te Hasselt verleden zon
dag de eerste Interprovinciale Ka-
derdag bij 

De voormiddagvergadenng, die 
reeds door 350 mensen werd bij
gewoond stond in het teken van 
de propaganda In een audio-visual 
werd de verkiezingskampanje 
van oktober 1976 ontleed, waar
na konkrete suggesties werden 
gedaan voor de toekomst De 
technische uiteenzetting van pu-
bliciteits-deskundige Nic Van 
Bruggen werd gevolgd door een 
levendig debat, waaruit vooral de 
bekommernis sprak om de natio
nale en de plaatselijke propa-
ganda-initiatieven op mekaar af te 
stemmen 

De prettigste sfeer op een VU-
kongres, en nu ook weer op de 
Interprovinciale Kaderdag, is 
steeds te vinden in het kinderver-
blijf De Volksunie telt onder haar 
leden heel veel jonge gezinnen, 
zodat de organizatie van een kin
deroppas steeds een noodzaak 
IS Vriendelijke en toegewijde 
jongedames uit het Hasseltse kre
gen verleden zondag een hele 
trits kleuters onder hun hoede 
Uit een hele stapel kindertekenin
gen visten we dit figuurtje, sim-
bool van een jonge partij 

Dat het inzake opkomst 's namid
dags een nog groter sukses zou 
worden, bleek bij het gezamenlijk 
middagmaal Een honderdvijftig 
deelnemers hadden ingeschre
ven voor de lunch, maar uiteinde
lijk zaten we met meer dan drie
honderd aan tafel 

In de rand van deze Kaderdag 
hield de Leuvense politoloog prof 
W De Wachter een merkwaardig 
referaat Daarna werd de agenda 
van de Kaderdag hernomen met 
uiteenzettingen van de senatoren 
M Coppieters en E De Facq We 
nemen ons voor, volgende week, 
na de tweede Interprovinciale Ka
derdag te Gent volgende zondag, 
uitvoenger in te gaan op de 
inhoud van deze referaten 

VU-voorzitter Schiltz verklaarde 
in een uiterst strijdvaardige slotre
de dat de partij een snelle verwe
zenlijking van het tweeledig fede
ralisme als haar eerste en dnn-
gendste opdracht beschouwt Hij 
herhaalde dat de erkenning van 
slechts twee kiesomschrijvingen 
voor de Europese verkiezingen, 
een Vlaamse en een Waalse, in 
dit verband een beslissende test 
zaJ zijn en dat in de dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap 
hierover uitspraak moet worden 
gedaan 

Voorzitter Schiltz onderstreepte 
dat Vlaanderen anders op de 
sociaal-ekonomische knsis rea
geert dan Wallonië Hij wees op 
het gevaar dat de nog broze 
Vlaamse ekonomie zou meege
sleurd worden in gevaarlijke avon
turen, onder druk an Waalse ex
tremistische kringen Hij waar
schuwde speciaal voor de bedrei
ging dat de Vlaamse belastingbe
taler zou moeten opdraaien voor 
het oplossen van de problemen 
waarmee de Waalse staalindus
trie heeft af te rekenen 

Tot slot van zijn toespraak riep 
voorzitter Schiltz de partij op tot 
eensgezindheid en een zo groot 
mogelijke aktiviteit van nu tot aan 
de verkiezingen Na deze slotre
de, die een minutenlange staande 
ovatie uitlokte, werd de audio-vis-
ual over het VU-programma ver
toond 

Hugo Schiltz Eugeen De Facq M. Coppieters 

De grote zaal van het Hasselts 
Kultuurcentrum tijdens de slotre
de van VU-voorzitter Schiltz 
meer dan zevenhonderd aanwezi
gen Zoals de traditie in de partij 
het wil, werd de vergadering voor
gezeten door de voorzitter van 
het gastarrondissement, in dit ge
val de Hasseltse voorzitter Jos 
Truyen Ook de Leeuwevlag was 
die van het arrondissement Has
selt 

FOTO STUDIO DANN 
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ANTWERPEN 
EIGENUIK IS DIT GROOT NIEUWS 

De Volksunie in het lyiortsels kollege! 
Eigenlijk is dit groot nieuws. De Volksunie zit te Mortsel in het Schepenkolle-
ge. Dat heeft plaatselijk, maar ook nationaal een grote betekenis. 
Dit is te danken aan ons verkiezingssukses, aan ons bedachtzaam maar kor-
rekt politiek schaakspel én, natuurlijk, aan de grondige en fundamentele ver
deeldheid in de Mortselse CVP. 
Het is hier de plaats niet om al de elementen van deze verdeeldheid door te 
lichten, maar het is evident dat hierin heeft doorgewogen de eigengereidheid 
van het vorige (homogeen CVP)-kollege, zijn eigenzinnigheid, zijn hooghartig 
negeren van bepaalde strekkingen in de eigen afdeling en de konfliktsituatie 
tussen bepaalde schepenen onderling. 

Na heel wat onderhandelingspenke-
len heeft de VU een eerlijk tjestuurs-
akkoord gesloten met de CVP-groep 
Van Bladel en de PVV, vertegen
woordigd door raadslid Willy Stevens. 

Verstevigd door bepaalde bijkomen
de afspraken gaf dit op de eerste 
raadszitting de volgende uitslag bij de 
verkiezing van de eerste schepen : de 
kandidaat van onze koalitie Vic Van 
Bladel (CVP): 15 stemmen tegen 
slechts 10 voor de ortodokse CVP-
kandidaat Senator Jos Van Geel, bij 4 
onthoudingen (3 socialisten, 1 CVP). 
Na de ontploffing van deze bom heeft 
burgemeester Amssoms de zitting op

geheven. Hierdoor was er een week 
tijd om te trachten, onder druk van 
CVP-nationaal, ons akkoord op de hel
ling te zetten. Maar het is niet gelukt. 

Bij de tweede ronde bleek dan dat de 
CVP-groep Van Geel een akkoord 
gesloten had met de BSP (één sche-
penzetel), hetgeen in Mortsel over
komt als een fameuze blunder, een 
politieke fout 

Nu werd het 15 tegen 14, achtereen
volgens Jan Vandewalle fVU), Fons 
Jespers (CVP), Bob Van Hoof'stadt 
(VU), Denijs Peeters (CVP) en Lieve 
De Ceuster (VU). 

Pas nadat en omdat burgemeester 
Amssoms de eerste zitting heeft opge
heven en in de tweede tegen ons 
heeft gestemd, werd door onze koali
tie beslist Vic Van Bladel voor te dra
gen als burgemeester. 
Dit is niet enkel een overwinning, het 
is ook een uitdaging. Wij zullen het 
zes jaar goed moeten doen. Wij zullen 
het in broederlijke samenwerking met 
onze CVP- en PVV-partners, beter 
moeten doen. 

LEDEN - ABONNEMENTEN 
Op de jongste arrondissementsraad 
is uit een vergelijking van de grotere 
gemeenten gebleken dat Mortsel in 
percentage leden to.v. de bevolking 
op de tweede plaats komt en in per
centage abonnementen to.v. de leden 
op de eerste. Dat wil niet zeggen dat 
we op onze lauweren mogen rusten. 
Na de harde verkiezingsstrijd en na 
de zenuwslopende kollegevorming 
verwachten wij van de mandataris
sen, het bestuur en alle militanten een 
leden- en abonnementenslag die 
Mortsel aan de spits brengt 

Gemeenteraad-Deurne onder 

politieogen geïnstalleerd 
Een echte politiemacht beschermde het gemeentehuis tegen eventuele orde
verstoorders. Een groot aantal belangstellenden werd de toegang ontzegd 
daar de tribunes overvol waren gelopen. 
Nadat P. Doevenspeck de onbetrouwbaarheid van de CVP aan de kaak stel
de in de enige toespraak die tijdens deze eerste zitting werd gehouden, werd 
het nieuwe kollege, meerderheid tegen minderheid verkozen onder de BSP-
en CVP-kandidaten. 

Er werd (door de oppositie) gezorgd 
voor enkele humoristische onderbre
kingen zodat het publiek toch nog kon 
lachen bij het triestige aanzicht dat 
het nieuwe gemeentebestuur ons 
bood. 
De VU-Deurne wenst de BSP veel 
geluk met hun partner, ze zal hei 
nodig hebben. 

BETERSCHAP 
Katelijne Noels, dochter van onze 
voorzitter Vital Noels en zeer bedrij
vig in onze jongerenkring, heeft ver
schillende ernstige breuken opgelo
pen bij een verkeersongeval. 
Zo zie je maar weer dat de gemeen
te nog veel voor onze voetgangers 
moet doen! 
Katelijne is zopas uit het ziekenhuis 
onts)agen, dank zij haar opgewekt

heid, dynamisme en zeer grote le
venslust 
Wij wensen haar een spoedig herstel 
toe en hopen haar spoedig weer te 
zieri in onze VU-werkkring. 

VLAAiENSLAG 
Onze vlaaienslag van december 
1976 was een onverhoopt groot suk-
ses. Wij danken de velen die de vlaai
en kochten, maar ook de ganse 
groep die zoveel vlaaien aan de man 
konden brengen. Speciaal wilden we 
vermelden onze vriendin Katelijne 
Noels die alle rekords brak. 
Tevens danken wij het hele gezin 
Noels voor de hulp bij het verdelen 
van de vlaaien ondanKs de moeilijke 
omstandigheden ontstaan door het 
verkeersongeval. 

VU-Herenthout richt wijkploegen op 
Op 15 januari had het jaarlijks teerfeest van onze afdeling plaats, de opkomst 
was zeer bemoedigend (80). Een puik orkest zorgde voor de nodige stem
ming, ?odat de aanwezigen op een geslaagde avond kunnen terugblikken. Tij
dens dit feest heeft tevens een volledige bestuursverkiezing plaatsgehad. 
We delen graag de uitslag mee, tussen haakjes vermelden we de toegekende 
funktie in het bestuur. 
Driesen G., voorzitter <' Cuypers W., 
ondervoorzitter » Cambré L, organiza-
t ie ' Drybooms H, propaganda » Welle-
kens L, penningmeester» mevr. Kerk-
hofs D., sekretariaat I Verwimp J., 
feestlekjer» Goossens C, verantw. 
• Wij». 
Als lid van het OCMW wordt Jos Hel-
sen voorgedragen. 

WERKING 
Ons IkJ Ludo Camtjré, intussen geko
zen tot algemeen organizator in ons 
bestuur, richt een kontaktploeg op 

van 5 mensen die ieder een wijk van 
onze gemeente onder hun verant
woordelijkheid nemen, om regelmatig 
kontakt te houderi met deze mensen. 
Het werk van deze kontaktploeg zal 
bestaan uit het opnemen van grieven 
inzake gemeentebeleid, mensen naar 
dienstbetoon brengen, uitdragen van 
mededelingen, enz. 
H. Drybooms (intussen gekozen tot 
propagandist) werft 7 leden aan in 2 
maanden. Zijn streefcijfer is 30 leden 
meer binnen 1 jaar. Proficiat! Wie 
volgt ? 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ANTWERPEN (STAD) 

OPROEP 
We kennen nog iemand die 
graag een abonnement op het 
blad zou willen nemen doch 
moeili jk pver de 500 fr. jaargeld 
kan. Denk eens aan een ge
schenkabonnement Doe eens 
iemand een plezier. Stort op 
onze K.B. 404-3036801-74 van 
VU-Antw. Stad (vermeld ge
schenkabonnement). Wij laten u 
weten aan wie we het abonne
ment aaven. 

EKEREN 

VUJO-NIEUWS 
Jongeren, die zich aktief willen inzet
ten voor onze idealen, kunnen zich 
melden op het adres: Gravenlaan 25 
Ekeren. Tel.: 45.05.80. 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
zitdag op elke eerste woensdag van 
de maand van 18 u. tot 20 u. op het 
adres; Gravenlaan 25 Ekeren. Tel.: 
45.05.80. Overgang van een ander zie
kenfonds zonder moeilijkheden, bode 
aan huis. 

LAAKDAL 

Het afdelingsbestuur werd aangepast 
aan de fusiesituatie. Vroeger waren 
het allemaal mensen van Vorst-Kem-
pen. Nu is de voorzitter Dik Neuts van 
Veerie en Liliane Ven uit Eindhout is 
ondervoorzitster. Dank zij de samen
voeging van Vorst Veerie en Eind
hout zal onze afdeling in de toekomst 
effektief een groter gebied bestrijken. 
Dus tenminste toch één voordeel dat 
aan de fusies vastzit. 
Er werden reeds een vijftigtal nieuwe 
leden gemaakt vooral in Eindhout en 
Veerie I 

ZANDHOVEN 

DIENSTBETOON 
Voor sociaal 6n juridisch dienstb)e-
toon kan u elke donderdag vanaf 
19 uur tot 21 uur terecht bij Leo Thys, 
Moerstraat 28 Zandhoven-Pulderbos 
(tel. 84.41.35). 

ABONNEMENTEN EN LEDEN 
De personen die een abonnement 
wensen of lid willen worden, kunnen 
zich steeds wenden tot Roger Bollan-
sée, Elzenstraat 44 Zandhoven-Pulder
bos. 
ZITDAGEN ALGEMEEN 
V L A A M S ZIEKENFONDS 
Het Algemeen Vlaams Ziekenfonds 
houdt vanaf 1 januari 1977 zitdag op 
elke donderdag van 19 tot 21 uur te 
Pulderbos, Moerstraat 28. 

HflL€nD€R 
JANUARI 

28 KONTICH-WAARLOOS : Jaariijks ledenfeest om 20 u. 15 in de 
parochiezaal St-Rita. Inschr. bij de bestuursleden. 

29 AARTSELAAR : De nieuw verkozen gemeenteraadsleden : Rik 
Thys, Marcel Belis, Roger Himpe, nodigen alle vrienden en sim-
patisanten uit op het vierde VU-bal om 21 uur in de gemeentelij
ke feestzaal, Guido Gezellestraat 13/1. 

29 GROOT-HEIST: 10de Vlaamse nacht der Zuiderkempen om 21 
uur in zaal Eden, Bergstraat Heist-op-den-Berg. Inkom: 80 fr. 
Orkest: The Spoetniks. 

29 SCHOTEN : Jaarlijks VU-etentje (koud buffet) in zaal De Poort 
(aan het Marktplein). Inkom : 150 fr. Inschrijvingen tot 24 jan. bij 
Machteld Van Mol, Borkestr. 115, tel. 58.52.42. 

29 ANTWERPEN : Muziek, proza, ritme, volksdans, licht- en klank
spel met «Show en Jeugdmuziekkorps Uilenspiegel» Antwer
pen, om 19 u. 30 in feestzaal « Centrum », Canadalaan 3. 

FEBRUARI 
1 MERKSEM : Algemene ledenvergadering van Spaarkas Tijl in 

lokaal Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, om 20 u. 30. 

2 ANTWERPEN (arr.): Vergadering voor alle VU-mandatarissen 
in het kader van de VVM-werking. Om 20 u. 30 in zaal Trefpunt 
te Deurne. Agendapunt: dienstbetoon. 

4 TONGERLO : St-Maartensfonds, kolloqium om 20 u. 30 in het 
Sportacentrum (naast abdij). Thema: De inzet en het waarom 
van onze vrijwillige melding en de zin en de opgave van het St-
Maartensfonds. Overhandiging der vlaggen aan Limburg en 
Kempen. 

5 LAAKDAL: VUJO-Kleinkunstavond met Ed Kooyman en Wer
ner Boons, te Groot-Vorst om 20 u. 

5 SCHOTEN : VU-bal in zaal Riddershoeve om 20 u. 30. Kaarten 
te bekomen bij de bestuursleden. 

5 KONTICH-WAARLOOS : Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
nodigt U uit op haar eerste kaasavond om 20 u. 30 in zaal Pron-
kenborg. Kont Kaz. Deelname: 250 fr. Inschr. op het VU-sekre-
tariaat, Duffelsesteenweg 22, tel. 57.09.82. 

5 ZANDHOVEN: VU-stichtingsbal om 20 uur in feestzaal De 
Lelie, Dorpsstraat 80 te Zandhoven-Pulle. Orkest: The Speeds. 
Ere-gast: voorzitter Hugo Schiltz. 

9 MERKSEM : Voordracht door mevr. Irene Leysen-Arnould over 
de «Rijke Slnjorenstad». Om 20 uur in het Ontmoetingscen
trum, Bredabaan 298. 

12 RIJMENAM : 2de Vlaams dansfeest om 20 u. 30 in zaal St-Mar-
tinus. Orkest: May and the Phantoms. Inkom: 60 fr, 

12 TURNHOUT - OUD-TURNHOUT: VU-winterbal om 20 u. 30 in 
zaal « Den Boomgaerd ». Orkest; Sonja and the Nightbirds. 

12 WILRIJK; Jaarlijks VU-bal in 't Gasthof, Heistraat Aanvang: 
20 u. 30. 

19 EKEREN : TAK-triller om 20 uur in zaal «De Boterham», Velt-
wijcklaan 23. Inleidend woord door gemeente- en provincie
raadslid Staf De Lie. Medewerking van VUJO. Inkom : 50 F. 

19 ANTWERPEN : Jaarlijks galabal «Vroeger en Nu» in de Han
delsbeurs. Initiatief van de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap. Inkom : 300 fr. Kaarten te bekomen op het sekretariaat 
Wetstraat 12. 

20 HOBOKEN : De Vlaamse Kulturele Kring «Jan Peeters» geeft 
een zangnamiddag met Willem De Meyer onder het motto 
«Lied van mijn land, 'k zal u altijd horen». Om 14u.30 in zaal 
« Hof ter Zande », Broydenborglaan. Inkom gratis. 

26 LAAKDAL: Biljartprijskamp ten voordele van de gehavende 
afdelingskas. In het VU-lokaal, Vier Wegen, te Klein Vorst om 
19u.30. 

COMMISSIEVAN 
OPENBARE 

ONDERSTAND 
VAN ANTWERPEN 

De bediening van SCHILDER 
wordt openverklaard. 
Huidige bruto-aanvangswedde 
per nnaand: 23.723 fr. of 
24.506 fr., naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haardtoe-
lage. 
Een vergelijkend eksamen zal af
genomen worden, waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur van 
3 jaar, die zal aanvang nemen bij 
de benoeming van de eerst in 
aanmerking komende kandidaat. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur en een miiitieattest inleve
ren. 
Leefti jdsvoorwaarden: de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 11 -2-1977. Toepassing der wet
ten van 3-8-1919, 27-5-1947 en 
27-7-1961. 
Een biezondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing. 
Studievereisten: A3 of A4-1 of 
B6/B2 over het betrokken be
roep, ofwel 5 jaar praktijk in de 
betreffende stiel. 

Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te be
komen op de 7® Afdeling, Perso
neelszaken, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel 
31.09.70 - 32.98.35). 
De aanvragen dienen op het Se
kretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te 
zijn uiterlijk op 11-2-1977. 
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vu mee in het bestuur te Kontich 
Er is een eind gekomen aan de politie
ke spanning in Kontich. 
Een fusie op maat (Kontich-Waar-
loos) die haar uiteindelijk nadelig werd 
bracht het einde aan een ruim dertig 
jaar durend CVP-bestuur, dat door 
onderlinge wedijver maar met haken 
en ogen aan mekaar hing... 
Op de installatievergadering van dins
dag 18 januari werden de politieke 

verhoudingen in onze gemeente volle
dig verlegd. 
De nog met herbenoemde burgemees
ter L. Verhaert en raadslid F. Van De 
Velde (Middenstand) verlaten de 
CVP. Samen met Volksunie (6), BSP 
(3) en PVV (2) vormen zij een nieuwe 
meerderheid. 
Na een stemming van 13 tegen 12 
werden verkozen- L Verhaert, J. 

JEF STEURS, 
Kempische degelijkheid 
Wij houden er aan, bij gelegenheid 
van zijn installatie tot schepen, Jef 
Steurs even in de schijnwerper te 
plaatsen. 
Jef werd geboren te Westerio op 16 
juni 1924. 
Deze simpatieke kempenzoon uit een 
gezin van 12 kinderen, kreeg zijn 
Vlaams-nationalisme samen met zijn 
kristelijke opvoeding van thuis mee. 
Hij was in zijn jeugdjaren achtereen
volgens KAJ-leider en medestichter 

Stuers (VU), J. Van De Wijngaert 
(BSP), G. Kempnaers (PVV) en F. 
Van De Velde. 
Maar voor de Volksunie haeudt het 
bestuursakkoord toch nog heel wat 
meer in. 
Na de benoeming van dr. L Verhaert 
tot burgemeester, krijgt de V U een 
tweede schepen, nm. Mon Van Den 
Hauwe van Kont. Kazerne. 
Ook het voorzitterschap van het 
O C M W zal ons eveneens worden toe
gewezen. René Jaeken zal worden 
voorgedragen. 
Hiermede heeft de Volksunie in Kon
tich haar posities terdege versterkt. 
Moge het een welzijn betekenen voor 
alle inwoners van Kontich-Waarloos. 

van « Mane Van Gansen -, de A VNJ-
groep. 
Gedurende zijn jeugdjaren heeft hij 
niet geaarzeld zich volledig in te zet
ten voor zijn ideaal. 
Ook niet wanneer dit voor hem grote 
risiko's meebracht 
Hij droeg er bewust de konsekwen-
ties van en pogingen om hem hier
voor in diskrediet te brengen zijn 
nooit gelukt 
Op 17 april 1943 huwt Jef met zijn 
trouwe Tonia. 
Via Belgische kerker, Kempen en V/il-
rijk, komt hij op 2 februari 1956 naar 
Kontich wonen. 
In 1961 sticht hij de VU-afdeling en 
wordt in 1964 gemeenteraadslid. In 
1965 volgt dan zijn mandaat als pro
vincieraadslid. 
Hij weet zich zo verdienstelijk te 
maken voor de gemeenschap, dat hij 
in gans het arrondissement bekend 
staat voor zijn sociaal dienstbetoon. 
Zijn echtgenote Tonia steunt Jef zo
veel zij kan. Zij weet dat Jef verkozen 
werd door de kleine man, waarvoor 
hij altijd klaar staat indien er kan gehol
pen worden. 

Ook onze afdeling weet dat Het spon
taan handgeklap bij zijn verkiezing tot 
schepen toont aan hoezeer Jef 
Steurs de simpatie van eenieder ge
niet 

Wij wensen hem dan ook alle sukses 
toe. 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tefelgerief. 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
031/37.45.72 

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

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78-2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen . Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 10.11 

Deheegher Jan 
Ledegnnckstraat 19, Gent 

Tel. 091/22.45.62 

BRABANT 
Laat CVP-Hofstade eigen gemeente vallen? 
De gemeenteraadsverkiezingen van oktober j l . zijn voor de VU van Hofsfade 
geen onverdeeld sukses geworden. Onze l i jst kwam immers ongeveer 90 
stemmen te kort voor een 4e verkozene, die dan Hugo Casteels uit Hofstede 
zou geweest zijn. Onze afdeling is echter niet bij de pakken bli jven zitten met 
als rezultaat dat op 17 januari II. onze voorzitter, Armand Marcoen, verkozen 
werd lo t l id van het O C M W (de nieuwe KOO). 
Voor het totaal van de fusiegemeente heeft onze parti j het schit terend 
gedaan : van 2 verkozenen op 60 in de vroegere gemeenten hebben wij nu 3 
mandatarissen op 25. Bovendien heeft de VU 2 van de 11 OCMW-leden 

U kan vanaf nu met uw problemen 
dan ook terecht bij de volgende man
datarissen naast natuurlijk de plaatse
lijke bestuursleden: 

G E M E E N T E R A A D S L E D E N : 
— Paul Schockaert, Stationslaan 21, 

2940 Zemst tel. 61.13.91. 
— Lode Desaeger, Bloemenstraat 7, 

2958 Weerde, tel 61.23.95. 
— Jan Loos, Drieslaan 163, 1840 

Eppegem, tel. 61.26.67. 

O C M W - L E D E N 
— Armand Marcoen, Tervurensteen-

weg 368, 2950 Hofstade, tel. 
61.34.55. 

— Flor Van Waeyenbergh, Zenne-
blokvoetweg 3, 1840 Eppegem 

De raad bestaat uit 11 leden en is als 
volgt samengesteld: 2 VU, 1 PVV, 2 
BSP, 6 CVP. 
In deze raad is Hofstade vertegen
woordigd door 1 VU, 1 BSP en 1 
CVP. 

G E M E E N T E R A A D 
De gemeenteraad van de fusie Zemst 
is als volgt verdeeld: V U 3, PVV 3, 
BSP 6, CVP 13. 
De CVP beschikt dus over de vol
strekte meerderheid met 13 zetels op 
25. Ondanks haar krappe meerder
heid van 1 zetel meent de CVP dat zij 
de gemeente alleen zal kunnen bestu
ren tegen de meerderheid van de 

bevolking. De 12 oppositieleden ver
tegenwoordigen immers 55 % van de 
kiezers. Het onrechtvaardige kiessis-
teem heeft de CVP met 45 % van de 
stemmen de volstretrekte meerder
heid in zetels bezorgd. 

Hofstade is in de nieuwe gemeente
raad vertegenwoordigd door 4 CVP-
ers en 3 BSP-ers. 

In het schepenkollege, dat dus uitslui
tend uit CVP-ers bestaat, heeft Hof
stade 1 zetel. 

De belangrijkste beslissing van het 
schepenkollege voor de inwoners van 
Hofstade is wel dat er in ons gemeen
tehuis geen enkele dienst van de nieu
we fusiegemeente is ondergebracht 
terwijl dat voor de andere gemeente
huizen wel het geval is. Het werd 
reeds helemaal leeggehaald en er 
blijft nog slechts 1 bediende die 's mor
gens van 9 tot 12 uur de mensen kan 
te woord staan. 
Tegen deze gang van zaken, in het bij
zonder dat geen enkele dienst te Hof
stade werd ondergebracht, werd 
reeds op de raadszitting van 1 januari 
en nogmaals op de zitting van 17 janu
ari door de V U krachtig geprotes
teerd bij monde van dhr. Schockaert. 
Zijn protest werd nog niet eens ge
steund door de 4 CVP-ers van Hofsta
de die tweemaal na elkaar bleven zwij
gen als een graf. 
Op zijn CVP-ers zal Hofstade dus 
alvast niet moeten rekenen. 

Wezembeek-Oppem 
uit frankofone greep 
In de faciliteitengemeente Wezem
beek-Oppem bekleedt de fransgezin-
de De Grunne de burgemeestersze
tel. Maar de 7 verkozenen van de 
Vlaamse lijst D W O zitten er gelukkig 
toch met In de oppositie, zoals wij vori
ge week verkeerd berichtten. 
De situatie is er evenwel nogal inge
wikkeld. De lijst van de burgemeester 
bevat enkele onbetrouwbare Vlaam
se verkozenen. Immers, vijf raadsle
den van deze partij legden hun eed 
eveneens in het Frans af ; en simpati-
seren met het FDF. 

De lijst Demokraten Wezembeek-Op
pem (DWO) heeft op de valreep een 
goede plaats in het schepenkollege 
weten te bemachtigen. Deze politieke 
groepering telt 1 VU-er, enkele CVP-
gezinden en Vlaamse socialisten, sa
men met een onafhankelijke. 

In de oppositie vinden we er het FDF, 
waarvan echter 4 verkozenen met 
burgemeester De Grunne simpatize-
ren. Hoe dan ook, de frankofonen 
beheersen geenszins het schepenkol
lege. 

r 

TOP 50 
Het is tegenwoordig geen sinekure om bij de vijftig beste wervers te 
geraken. Honderd punten volstaan al niet meer I Negen «toppers» 
van vorige week moeten deze week plaats ruimen voor acht nieuwe 
«sterren». Waar gaat dat eindigen? Misschien is het interessant 
even na te gaan hoe de arrondissementen in deze top-50 vertegen
woordigd zijn. 

We hebben dan ook een rangschikking per arrondissement opge
maakt en gingen als volgt te werk : de eerste plaats van Geor
gette De Kegel brengt het arrondissement Aalst 50 punten op. Gent-
Eeklo krijgt 49 punten voor de tweede plaats van Kris Versyck enz 
Dit gaf het volgend rezultaat: 1. Antwerpen 234; 2. Brussel-Halle-Vil
voorde 170; 3. Gent-Eekio 147; 4. Aalst 103; 5. Kortrijk 92 ; 6. Roese-
lare-Tielt 9 0 : 7. Oostende-Veurne-Diksmuide 8 2 ; 8. Leuven 81 ; 9. 
Hasselt 61 ; 10. Tongeren-Maaseik 56 ; 11. Oudenaarde 47 ; 12 Den-
dermonde 45 ; 13. Mechelen 39 ; 14. Brugge 3 4 ; 15. Turnhout 2 3 - 1 6 
leper 14; 17. St.-NiklaasO. 

1. Georgette De Kegel, Ninove v s v - ^^24 
2. Kris Versyck, Gent '^Mt.... 900 
3. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 693 
4. Jaak Janin, Oudenaarde 636 
5. Anny Lenaerts, Wilrijk 600 
6. Leo Callaert, Lebbeke 504 
7. Juul Moens, Antwerpen •^^*A.«.| 492 
8. Erik Vandewalle, Izegem /../.'.„Li 444 
9. Willy Serpieters, Oostende 360 

10. Koen Van Meenen, Heusden 352 
11. Ferre De Beuckelaer, Kontich 336 

Achiel Goderis, Oostduinkerke 336 
13. Annie Pottie-Kindt, Roeselare 312 
14. Daan Vervaet, St.-Laureins-Berchem 276 
15. Luk Bohé, VIchte 264 

Enniel Van Langendonck, St.-Kat.-Waver 264 
17. Maurice Passchijn, Meise 240 
18. Frits Cornelissen, Houthalen 238 
19. Jos Verlooy, Jette 234 
20. Wouter Leus, Zaventem 228 

Pier Leys, Brugge 228 
22. Clem De Ranter, Hoboken <r«««f#(«? 226 
23. Daniël Denayer, Aalst 3 t ^ v 216 

Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 216 
Jozef Labaere, Kortrijk 216 
JanRoux,Genk 216 

27. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 204 
28. Yvo Dillen, Balen 192 

Enk Eyckmans, Bree 192 
Albert Jacobs, Beringen .. 192 
Vital Peeters, Berchem -f^^g^^i--- 192 
Willy Vlieghe, Drongen ." 192 

33. Willem Nollet, Hove 168 
34. Raf Cosijns, Lochristi 156 

Hector De Bruyne, Antwerpen 156 
Leon Van Durme, Mereltjeke 156 

37. Jan Caudron, Aalst ,iS^^^f.... 132 
Piet Severins, Zwijndrecht .:. . " .^ ; 1 132 
Roger Vandenbiicke, leper 132 

40. Frans Jansegers, Herdersem 126 
41. Jan Missou, Hasselt 123 
42. Erik Clercx, Vilvoorde 120 

Joris Depré, Tervuren 120 
Guido Dornez, Ingelmunster 120 
René Van den Cruyce, Asse 
Jozef Vandenpias, Oudergem 4 ; ^ 
Leonie Vanderstraeten, Brussel .. 

48. Willy Anthonis, Heist-op-den-Berg 
Oktaaf Meyntjens, Burcht. 
Edmond Sintobin, Brugge 

( V o o r l o p i g ?) e ru i t g e t u i m e l d 
Jozef De Meyer, Heverlee; Donald Dewispelaere, Kapellen; Frans 
Van Dessel, Ni j len; Pol Verhelen, Tildonk; Bert De Cremer, Dender-
houtem; Hilda Demol, Liedekerke; Omer Dombrecht, Brugge; Jan 
Gijzeis, Wester io ; Johan Laeremans, Grimbergen. 

N i e u w e t o p - v i j f t i g e r 
Raf Cosijns, Lochristi; Gufdo Dornez, Ingelmunster; Oktaaf Meyn
tjens, Burcht; Jan Missoul, Hasselt; Edmond Sintobin, Brugge; René 
Van de Cruyce, Asse ; Roger Vandenbiicke, leper; Jozef Vanden-
plas, Oudergem. 

TE LAAT ONTVANGEN? 
Lezers die hun weekblad niet op donderdagmorgen ontvan
gen, worden verzocht deze bon in te vullen, uit te knippen en 
naar de redaktie op te sturen. 

NAAM: 

ADRES: 

Dag van ontvangst: 

Het ligt in onze bedoeling een klachtenbundel aan te leggen 
om bij de posterijen « de nodige stappen » te kunnen onderne-
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JANUARI 

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

29 GROOT-HALLE: Overwinningsbal om 20 u 30 in de parochie
zaal St-Rochus, Melkerijstraat te Halle 

29 BOUTERSEM : VU-bal om 20 uur in zaal Lemoine, Lubbeekse-
straat Orkest « Ritme Ensemble » 

29 EVERE : Bierfeesten in zaal «Concord ia ' 
Om 20 uur Gratis bier Bierpot 125 F 

Consciencelaan 158 

FEBRUARI 

5 ATTENRODE-WEVER (Glabbeek) Zesde VU-bal in zaal 't 
Hageland om 20 u 30 Orkest The Nightingales 

5 HERENT-VELTEM-WINKSELE. VU-bal in zaal Sportcentrum 
om 20 u 30 Orkest Giant Pnjs 50 fr 

5 ROOSDAAL- Eetfestijn in zaal Lombeekknng, K Albertstraat 
te O-L-Vr-Lombeek Begin om 18 u Zondag, 6 februan vanaf 
12 u en maandag 7 febr vanaf 18 u 

12 GRIMBERGEN: VUJO's derde dansende tee om 20 uur in 
Wauxhall Inkom 50 F Voorverkoop en V U J O . 40 F 

De «slag van Leuven» duurde acht uur! 

NU ZELLIK NIET MEER BESTAAT 

VU-schepene Schoonjans 
schreef boek als afscheid... 
De gemeente Zel l ik is overgegaan naar Groot-Asse, maar het gemeentebe
stuur heeft eerst nog een kanjer van een boek uitgegeven, dat wel enig mag 
genoemd worden in zijn soo r t Inderdaad is deze geschiedenis een mooi 
« Kijk- en Leesboek over Zel l ik » geworden. 
Gedurende zes jaren van zijn ambtstermijn heeft onze VU-schepen, Frans 
Schoonjans, alle mogeli jke bronnen aangesproken om dit waardevol werk 
nog vóór de samenvoeging van de gemeenten te kunnen voltooien. Hij vangt 
zijn werk dan ook aan met een waarheidsvolle spreuk • - Wie niet naar het ver
leden kijkt, kan ook geen toekomst zien ». Dit mag al vast een goede raad zijn 
aan alle nieuwe gemeentemandatarissen om de geschiedenis van Zel l ik eens 
degeli jk door te nemen. Ook burgemeester, Frans De Nil zegt in zijn «Ten 
geleide» dat verleden en toekomst één geheel vormen. 

In de inleiding wordt ons verteld hoe 
de administratieve gemeente ge
groeid IS uit de geestelijke parochies 
en dat de gemeentegrenzen aanvan
kelijk overeenstemden met de inde
ling van bebouwde landerijen en erf
goederen, onder andere van het hof 
te Bettegem, het hooghof, het Groot 
en Klem Hof bij der Kercke, het Hof te 
Overjette, het Hof te Piemont en het 
Schalienhof 
Al deze hoven worden uitvoerig be
schreven, samen met een reeks ande
re merkwaardige gebouwen, zoals 
de St-Bavokerk, de St-Quirinuskapel-
len, oude afspanningen, gemeente
huis, het oud winkelhuis en de ver
brande molen 
Heel het werk is, van voor tot achter, 
rijkelijk geïllustreerd met kleurenfoto's 
over wandelwegen, langs hoven, door 
landenjen, met oude ambachten en 
over de feestelijke Breughelstoet, die 
in 1969 (Breugheljaar) door de schnj-
ver georganizeerd werd en door de 
gemeente trok, naar een grootse apo-
teoze op het Hooghof Nog nooit was 
er zoveel volk gezien geweest te Zel
lik 
Tot slot krijgen wij l iog enige uitzon
derlijke foto's over de Franse Revolu
tie, het Keizernjk, de Konskriptie, de 
Boerenkrijg en het Konsulaat 
Gemoedelijk en treffend is de laatste 
foto bij het ve'sje 
O, Zellik, dorpje naar mijn hert, be
waar uw geest 
uw oorden 

En al wat hier bezongen werd, met 
veel te schamele woorden' 

Ook WIJ wensen, zoals burgemeester 
Frans De Nil, aan de auteur een wel
gemeend proficiat en onze oprechte 
dank voor dit prachtwerk van blijven
de waarde, want menig vorser zal 

Gezellig en lekker eten?. 

later naar dit werk moeten terug grij
pen 
W I J Zijn fier omdat onze uittredende 
VU-schepen ons en de Zelliknaren zo 
een waardevol aandenken geschon
ken heeft nu deze Vlaamse gemeente 
op de rand van Brussel niet meer 
bestaat 

Frans Van Cauter 

Het boek is nog te verkrijgen op het 
oud-gemeentehuis van Zellik en op 
het Gemeentehuis van Asse tegen de 
pnjs van 800 fr 

G A N S H O R E N 

N I E U W B E S T U U R 

De VU-afdeiing Ganshoren stelde in 
een algemene ledenvergadenng van 
15 januan jl een nieuw bestuur 
samen 
De nieuwe ploeg ziet eruit als volgt 
Jan Pirnay voorzitter, Jan Braet 
sekretans, Maunts Praet penning
meester, Paul Dayers koordinatie. 
Enk Fonteyn propaganda 
De bestuurswijziging is het gevolg 
van de verkiezingen 
Aftredend voorzitter Jacqueline Co-
cquereaux werd op de Vlaamse eén-
heidslijst als Ganshorens gemeente
raadslid voor de V U verkozen 

De tweede raadszitt ing van Groot-Leuven, die bi jeenkwam op 17 januari jl., 
ging pas uiteen om 4 u. 30 in de morgen, nadat slechts de helft van de dagor
de van de openbare vergadering argewerkt was. Wel was het gelukt, na een 
onderbrekmg, de agenda van de besloten zitt ing te beëindigen en onder meer 
de OCMW-leden te verkiezen. Voor de VU kwam Tilly Bollaerts, het gewezen 
KOO-l id van Herent—Wijgmaal, uit de bus met 36 stemmen. Zi j zal in haar 
nieuwe hoedanigheid de vijf VU-mandatarissen, die in de Groot-Leuvense 
raad zetelen, vervoegen. 

HET S C H E P E N A M B T : EEN 
H O B B Y 

Wat waren nu de oorzaken van die 
meer dan 8 uren in beslagnemende zit
ting •? Het begon al met een incident 
uitgelokt door de VU-fraktie, die er 
zich over bekloeg dat de dagorde van 
de gemeenteraad drie van haar raads
leden een dag te laat bereikte Spoe
dig bleek dat ook 4 BSP-leden de dag
orde te laat ontvangen hadden Frans 
Vanden Eynde (VU) bracht een twee
de feit aan hij wilde stukken van het 
Openbaar Entrepot van de stad in
zien, maar dat werd hem onmogelijk 
gemaakt 

Voorts IS er een algemeen onge
noegen in de raad over het feit dat 
het kollege van burgemeester en 
schepenen de zitting van 's vnjdagsna-
middags 's maandagsnamiddags 
voortzet als de dagorde met afgehan
deld werd Van Itterbeek (VU) kon 
vooral met akkoord gaan met de rege
ling dat die twee zittingen slechts als 
een zitting beschouwd worden de 
maandagzitting begint bijgevolg met 
met de goedkeuring van de notulen 
van de zitting van vnjdag Daarop 
moet gewacht worden tot de zitting 
van acht dagen later Er gaan daar
door twee weekends voorbij, voor
aleer de gemeenteraadsleden kennis 
kunnen nemen van de beslissingen 
van het kollege Op 17 januan bij voor
beeld was slechts het verslag van de 
zitting van 2 op 3 januan beschikbaar 

Burgemeester Vansina antwoordde 
hierop dat de negen leden van het kol
lege enkel op de genoemde dagen 
konden vergaderen, wat Van Itter
beek deed zeggen dat de vergoedin
gen van de schepenen zo hoog wa
ren dat er toch wel een andere avond 
in de week af kon om bijeen te 
komen Of moet dat schepenambt 
met zoveel andere funkties gekumu-
leerd worden, dat er alleen tijd voor is 
tijdens het weekend ' 

H E T . F I S K A A L A N T I E K » 

Een volgende reden van de lange 
zitting was de topzware dagorde met 
de begrotingen van de K O O en een 
hele paternoster belastingsreglemen
ten, met daarbij nog een pak perso-
neelsaangelegenheden, de herziening 
van een BPA en ten slotte een 
besloten zitting met onder meer de 
verkiezing van 13 OCMW-leden Die 
belastingsreglementen werden zon
der enige voorbereidende bijeen
komst van de afdeling financiën van 
de stad aan de raadsleden voorge
legd Bovendien zijn de teksten zelf in 
zo'n schabouwelijk Nederlands ge
steld, dat een volledige nieuwe redak-
tie zich opdringt 

Vooral de VU-fraktie stond erop 
dat de Nederlandse taal zou geëerbie
digd worden Vansina zei dat die aan
passingen later konden gebeuren, 
wat scherpe reakties ontlokte aan 
Maunts Vanhaegendoren, die herhaal
delijk rechtveerde, toen het voorstel 

Vlam in gemeenteraad van Beersel 
In Beersel gaat het er met zo demo-
kratisch aan toe VU-fraktieleider Wil
ly Desaeger is bijzonder gebeten op 
burgemeester Vanroy, die er speciale 
spelregels op na houdt 

®e tEabeente 
RESTAURANT 

is nu ook 's m iddags o p e n I 
me t d a g m e n u én k a a r t 

K a a s m a r k t 157, 1810 W E M M E L - 02/478.83.18. 

De burgemeester weigerde immers in
zage te geven van het verslag over 
de bijeenkomst van het schepenkolle-
ge op 6 januari Fraktieleider Desae
ger was van oordeel dat door het ver
bod inzage te hebben van dit doku-
ment de rectiten van de opjaositie met 
de voeten werden getreden 

Artikel 69 van de gemeentewet voor
ziet immers dat de gemeenteraadsle
den officiële stukken in verband met 
het gemeentebeleid mogen inzien op 
het gemeentehuis 

In naam van de VU-fraktie diende 
raadslid Willy Desaeger klacht in te
gen de burgemeester 

De vlam zit in de Beerselse gemeente
raad 

van BSP-raadslid Tobback om de 
tekst naar de bevoegde afdeling te 
zenden door de meerderheid van de 
hand gewezen werd 

CVP-fraktieleider De Vlies vroeg 
de hoogdnngendheid voor de belas
tingsbeschikkingen Tobback benep 
zich dan op het huishoudelijk regle
ment om te zeggen dat De Vlies' voor
stel enkel met een tweederde meer
derheid kon aanvaard worden Die 
incidentrijke procedurekwestie bracht 
de hele boel op stelten Er kwam een 
schorsing van de zitting Bij de herne
ming werd door de meerderheid be
slist de fiskale reglementen in de raad 
volledig af te handelen en dezelfde 
dag te stemmen Daarop begon dan 
een urenlange amendementenslag 
van de oppositie, alinea per alinea, arti
kel per artikel, met evenveel stemmin
gen Het was voor iedereen duidelijk 
dat de voorgelegde teksten aan alle 
kanten lek sloegen, maar dat kon de 
meerderheid met deren De CVP-
PVV-meerderheid had enkel oog voor 
de centen 

D E B U R G E R S B E T A L E N HET 
G E L A G 

Het is met doenbaar hier een volle
dig verslag te geven van die fiskale 
«veldslag» Kort gezegd zit de finan
ciële toestand zo het stadsbestuur 
komt met met de begroting klaar voor 
31 31977, daarom vraagt het de drie 
twaalfden en voorrang voor de fiskale 
verordeningen om tot een raming van 
de ontvangsten te kunnen overgaan 
Het IS ook, volgens de schepen van 
financiën met mogelijk het hele pakket 
van de belastingsreglementen aan de 
raad voor te leggen Het gat in de 
stadskas beloopt op dit ogenblik ruim 
156 miljoen Alles bij elkaar wordt het 
tekort van heel Groot-Leuven op ca 
195 miljoen geraamd Ook de KOO-
Leuven zit met een tekort van ca 52 
miljoen 

De BSP-VU-oppositie verklaarde 
zich bereid de nodige belastingen te 
stemmen, maar met op de wijze waar
op het kollege tewerk gaat 'Van Hae-
gendoren verklaarde met klem dat de 
huidige verwarde toestand aan minis
ter Michel moet toegeschreven wor
den en dat de gemeenteraadsleden 

toch minstens over een dag of tien 
moeten kunnen beschikken om met 
kennis van zaken beslissingen te ne
men, vooral nu de begroting pas na 
31 maart voorgelegd wordt Van Itter
beek nam vooral de PVV op de korrel 
door haar te herinneren aan sommige 
kiesbeloften De PVV had immers 
geschreven in haar kiespamfletten 
dat het bestuur met grote omzichtig
heid de gelden van de burgers moet 
beheren Van Itterbeek vroeg naar de 
financiële planning van de stad, zowel 
op het gebied van de ontvangsten als 
van de uitgaven Alleen een financiële 
planning kan leren hoe en op welke 
termijn het mogelijk is de financiële 
toestand van Groot-Leuven gezond 
te maken Hij achtte het voorbarig om 
nu al de stedelijke belastingen dras
tisch te verhogen Ook is nog met 
bekend op hoeveel kredieten uit het 
Hulpfonds en het Konsolidatiefonds 
de stad kan rekenen Voorts kloeg de 
V U scherp aan hoezeer de Vlaamse 
gemeenten benadeeld worden bij de 
berekening van de geregionalizeerde 
dotaties voor het Gemeentefonds. 

Kortom, zo zegde Rob Vandezande 
nog, de burgers van Groot-Leuven 
moeten opdraaien voor de financiële 
gevolgen van de fusie-opieratie van 
de CVP-PVV-regenng 

D E . S T U D E N T E N K O T E N » 

De strijd barstte pas voorgoed los 
bij de behandeling van het belastings
reglement op de zogenaamde studen-
tenkoten Van Itterbeek vroeg wat de 
werkelijke baten zijn voor de stad van 
die belasting Wat betekenen de 8 mil
joen opbrengst (1975), als je nagaat 
dat het juist de studentenwijken zijn in 
de oude binnenstad die het sterkst 
verkrotten, omdat de eigenaars het 
maksimum wensen te halen uit de ver-
hunng van hun panden en zo weinig 
mogelijk geld investeren in die wonin
gen De belastingen worden ten slotte 
verhaald op de studenten zelf 

De VU-woordvoerder zei ten slotte 
nog te kunnen aanvaarden dat er op 
de studentenkamers belastingen ge
heven worden, als die opbrengsten 
zouden geïnvesteerd worden in een 
speciaal fonds ter bestnjding van de 
verkrotting van de binnenstad en in 
studentenvoorzieningen BSP-raads-
lid Tobback wees vooral op de tainjke 
belastingsontduikingen en noemde 
het voorgelegde reglement in dat 
opzicht zeer gebrekkig Toen de meer
derheid ook hier de gevraagde verwij
zing naar de financiële afdeling ver
wierp, begon de urenlange amende
mentenslag 

Volksbelangen beheersen 

Dilbeekse raad 
De Dilbeekse gemeenteraad hield zo
pas een maratonzitting om 8 punten 
in openbare vergadenng te bespre
ken Vijf punten ervan waren aange
bracht door de Volksbelangen, onder 
de leiding van dr Valkeniers De vijf 
punten hadden allen betrekking op 
menselijke betrekkingen tussen de ge
meente en de inwoners 
Onder invloed van dr Valkeniers 
werd er een gunstig advies of een 
degelijke uitleg verschaft over de vol
gende punten 

1 Subsidiering van de sneeuwklas-
sen voor alle leerlingen van gans 
het grondgebied Dilbeek 

2 Instellen dienst van onthaalmoe
ders 

3 De rekwesten van de aanpalende 
eigenaars aan de Wijngaardstraat 
te Schepdaal, en de Schepdaal-
straat te St-Martens-Bodegem 

4 Tegen het uitbreiden van het stort 
te St-UInks-Kapelle, waartegen de 
V U en drukkingsgroepen reeds ge
protesteerd hebben 

5 Asfaltering van overblijvend ge
deelte van de Honsemstraat te St -
Martens-Bodegem 

De overige punten waren van zuivere 
administratieve en techniscfie aard 

De vergadering achter gesloten deu
ren voor het O C M W bracht 4 verko-
zenen op voor onze groep Dit zijn 
Jan Segers (Dilbeek), Karel De Grae-
ve (Groot-Bijgaarden), Armand Bil-
looye (Schepdaal) en Jan Huybrechts 
(St-UInks-Kapelle) Als algemene 
plaatsvervanger, Mia Van Der Roost 
(Dilbeek) ( J V d B ) 

DOSFELWERKING 
BRABANT 
De kursussen in de fusiegemeenten 
Steenokkerzeel, Kampenhout Zaven-
tem, voorzien voor 4, 6, 11, 13 januan, 
werden verschoven naar 1, 3, 8, 10 
februan, zelfde tijd en uur De arron-
dissementele VVM-werkgroep organi-
zeert samen met het Dosfelinstituut 
volgehde studie-avonden 
14 februari Begroting en rekenin

gen» 
15 maart Ruimtelijke ordening ,n de 

gemeente » 
4 april Sociale huisvesting en grond

beleid » 
25 april Interkommunales en regieen 
Deze kursussen gaan door te Dworp, 
domein Destelheiden, telkens om 20 
uur 
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Modecentrum: 

Huis «STANDING» 
AALST 

Dendermondsesteenweg 276 
TEL. (053) 21 79 73 - 7 0 42 32 

ALLE DAGEN OPEN VAN : 
9 - 1 2 u. en van 13 - 20 u. 

V R I J D A G V A N S - 1 2 u. en van 13-21 u. 

ZONDAG VAN 9 - 1 2 u. 

DONDERDAG Sluitingsdag. 

BERCHEM (Antwerpen) 
Gitschotellei 138 

^- .xV^ TEL (031) 35 31 06 

2 X KOPEN voor bijna de prijs van één 
DE GROOTSTE KEUS UIT: 

ongeveer: 

10.000 kostuums, waaronder alle bekende 
merken. 

2.500 dameskleedjes, 700 mantels, 
broeken, rokken, enz. 

2.000 herenbroeken, blazers, vesten In 
leer, kunstleer, daim. 

500 kinderkostuums, 1.000 broeken, 
mantels, rokken, enz. 

500 verschillende trouwklederen. 

750 moderne en 
klassieke suite-klederen. 

250 verschillende eerste- en plechtige 
communieklederen. 

en 

ONZE VERKOOPSTECHNIEK: 

— U kiest uw tweede kostuum van dezelfde 

waarde. 

— Verplaatsingskosten vergoed. 

— Verrassing voor ieder trouwpaar. 

Kom zien en overtuig U 

IEDERE FRANK 
TELT DUBBEL 
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LIMBURG 

OPNIEUW 

GROENE 

MARS 

TEGEN 

A-24 

O n d a n k s massa le p ro tes ten hee f t he t V l a a m s min is te rkomi -
t ee d e p lannen v o o r d e n i e u w e a u t o w e g A 24 (Lommel -Has-
selt) n o g s t eeds niet in d e i jskast g e s t o k e n . D e C V P heef t 
z ich ze l fs ondubbe lz inn ig u i t g e s p r o k e n v o o r d e aan leg v a n di t 
n i e u w e b e t o n n e n t ra jek t , w a a r b i j h o n d e r d e n hek ta ren degel i j 
ke l a n d b o u w g r o n d z o u d e n ve r l o ren gaan . . 

Z e l f s he t p ro tes t v a n d e B o e r e n b o n d k lonk to t n o g t o e in 
d o v e m a n s o r e n . V a n d a a r d a t het J o n g e r e n f r o n t A -24 op 
n ieuw to t de akt ie overgaa t . Een vi j f t iental L imburgse jonge-
reng roepe r i ngen , w a a r o n d e r d e V U J O , wi l len h u n p ro tes t 
t e g e n he t ras te rp lan v a n a u t o w e g e n ( w a a r v a n de A 24 de 
r u g g e g r a a t v o r m t ) lu idrucht ig herha len. Een massa le o p 
k o m s t w o r d t v e r w a c h t t i j dens d e G r o e n e M a r s o p z a t e r d a g 
29 j anua r i . 

D e v o e t t o c h t gaa t langs het t ra jek t v a n d e gep lande A 24, 
v a n L o m m e i to t H a s s e l t 

T r a j e k t : Lomme l -g renspos t 9 u . ; Poo ls k e r k h o f 9 u. 5 0 ; Hech -
te l k ru i spun t 11 u. 15 ; He l ch te ren 12 u. 25 ; Hou tha len (ge
meen tehu is ) 12 u. 45 ( r u s t p a u z e ) , Z o n h o v e n ke rk 14 u , Has
se l t S ta t ionsp le in 15 u . ; s lo tmeet ing . 

Er is e e n lud ieke akt ie voo rz i en o m 13 u. 30 a a n he t reg iege
b o u w v a n d e In te rkommuna le E 39 te Hou tha len D e mil ieu-
v r i enden w o r d e n voora l massaa l v e r w a c h t o p he t t ra jek t v a n 
Z o n h o v e n to t H a s s e l t Een spec ia le busd iens t b r e n g t d e man i 
f es tan ten heen en w e e r naar ve r t rek - e n e indpun t D e bus 
r i jdt te l kens v a n Hassel t (Dusar tp le in) naa r d e g r e n s p o s t in 
L o m m e i en ve r t r ek t in Hassel t t e l kens o m 8 u., 10 u. 30 e n 
16 u. - W a n d e l d ie A 24 w e g W E G !» 

JANUARI 

28 GENK: VU-gezellig samenzijn met koud buffet voor alle kandi
daten van de gemeenteraadsverkiezingen 

FEBRUARI 

2 p G E N K : Bestuursvergadenng in café De Parelhoeve. 

VU wil eigen komitee 
in alle Genkse wijken 
Op maandag 17 januan vergaderde 
het intussen verruimde VU-best(jur 
en werkte een uitgebreide agenda 
af 

De hernieuwing van de hdmaat-
schapskaarten bleek praktisch vol
tooid en ook wat betreft de abonne
menten op « W I J » waren er positieve 
resultaten Vooral onze vnenden uit 
Zwartberg verdienen onze bewonde-
nng want iedere keer komen zij ons 
aangenaam verrassen met een groot 
aantal nieuwe leden 

Het belangrijkste agendapunt was 
de bespreking van de wijkwerking In 
de loop van de volgende maand zul
len in alle wijken de VU-leden samen
gebracht worden om een eigen wijk-
komitee op te richten, waarvan de 
voorzitter en de sekretans automa
tisch deel uitmaken van het VU-be-
stuur leder komitee zal kunnen reke
nen op de speciale belangstelling 
van ten minste één van onze manda
tarissen 

Eerstdaags zal er Dovendien een 
extra-financiele mobilisatie op touw 
gezet worden om de laatste loodjes 
van onze kiestrijd te vereffenen Ook 
de voorbereiding van arrondissemen-
tele en plaatselijke publikaties en de 
reorganizatie van het sekretanaats-
werk werden besoroken 

ELECTRA-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 

DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

III 
JANUARI 

29 ZOMERGEM : 7de Groot Vlaams Vriendenbal om 21 uur in het 
Parochiaal Centrum Orkest Peter Dino Inkom 70 fr Voon/er-
koop 60 fr Gepensioneerden gratis 

FEBRUARI 
2 BEVEREN: Informatieavond met de bioloog en astroloog Her

man Vos over de zin en onzin van astrologie Om 20 u in de 
Centrumsphool Ingericht door Vlaamse Vrouwenbeweging 
Nele (leden 60 f r . met-leden 80 f r ) 

4 GENT-EEKLO (an-.) Gespreksavond met E Delvo over « Sociale 
Kollaboratie» om 20 uur in Vlaams Huis Roeland. Initiatief van 
VUJO Toegang gratis 

4 DEINZE : VU-vienng, intrede in de gemeenteraad om 19 u 30 in 
zaal «Ter Wilgen», Poelstraat Koude schotel of hutsepot 
Onkosten 200 fr Inschrijven bij W. Temmerman, rek 442-
7588611-40 of telefonisch 862453 bij Herman Maes. 

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 
Houtlei 6 

5 DENDERLEEUW: 13de daverend VU-nachtbal om 21 u. 30 in 
zaal • De Verbroedenng », Stationsstraat 18. Orkest : The Igna-
ce Band met zangeres Chnstii Inkom 70 f r 

11 GENT: Arr.vergadenng voor afd verantwoordelijken over pro
paganda en organizatie in zaal Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat Begin 20 uur 

12 MARIAKERKE : VU-mosselsouper en gezellig samenzijn vanaf 
19 u 30 Volwassenen • 150 F. Kinderen t /m 12 j 75 F Inschnj-
ven vooraf bij Johan Beke, Wolvengracht 8. of door storting op 
rek 061-7607090-39. 

19 GROOT-HERZELE: Eerste VU-bal om 21 uur in zaal «Kon-
takt». 

19 ZELE: Jaarlijks afdelinqsfeest in zaal «Pallieter». 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTJKELEN allerlei - turnkledij - rLiitertiitriistingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken -•^utoz - go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwngens en -wiegjes - borelen - lesbenanrs - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekani'eken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tumschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OOST-VLAANDEREN 

Zeven leeuwen in Aalsterse raad 
De stad Aalst werd door de samenvoeging van gemeenten een entiteit van 
meer dan 80.000 inwoners. De gemeenteraad werd uitgebreid tot 43 leden en 
toen deze op 1 januari 1977 voor het eerst bi jeenkwamen leek het wel een 
echf streekpar lement. . In de raad beschikt de VU over zeven zetels 

De Volksunie zetelt met drie leden in het schepenkol lege dat in totaal uit 9 
zetels bestaat 

De bestuursmeerderheid wordt door drie parti jen gevo rmd : VU (3 schepe
nen), PVV (burgemeester en 3 schepenen), en BSP (2 schepenen). De CVP 
werd kordaat en eensgezind naar de opposit ie verwezen. 

Het is voor het nieuwe schepenkol le
ge van belang dat de inwoners van 
Groot-Aalst goed ingelicht worden 
omtrent de ingri jpende wijzigingen 
die de fuzie veroorzaakt heeft. Daar
om werd aan alle burgers een Infor
matiebrochure toegestuurd die regel
matig aangepast en aangevuld zal 
worden. Wat de bestemming van de 
vroegere gemeentehuizen betreft, 
werd reeds een eerste maatregel 

genomen. Ze zullen als dienstcen-
trum bli jven funktioneren en men zal 
er terecht kunnen voor aangelegen
heden die een onmiddel l i jke behan
del ing vergen en toelaten. 

V U - G R O E P 

De VU-delegatie in de Aalsterse 
raad ziet er als vo lgt u i t : 

Jan De Neve, schepen van Openbare 
Werken en Ruimtelijke Ordening Ka-
pellestraat 8, Aalst Spreekuren 
maandag en vnjdag van 10 tot 12 u 

Jan Caudron, schepen van Onder
wijs en Kuituur Kattestraat 41 , Aalst 
Spreekuren • maandag en woensdag 
van 10 tot 12 u 

Herman Roels, schepen van Perso
neel en Volksgezondheid Grote 
Markt 3. Aa ls t Spreekuren maandag 
en dinsdag van 10 tot 12 u 

Antoon Blommaert, raadslid-fraktielei-
der 

Arseen Carlier, raadslid 
Wi l ly Van Mossevelde, raadslid 

In het O C M W heeft de V U 2 leden 
De kandidaten zijn Arseen Carl ier 
en Piet Heymans die reeds in de 
K O O zetelt , , ^ 

Het Aa l s te r s V U - s c h e p e n t r i o : H e r m a n Roels , J a n C a u d r o n e n J a n D e Neve . 
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morgen vertelt ze 
' t ze écht gaat trouwen 

Vandaag is het nog spel, koketteren van een kind. Maar 
morgen wordt het ernst, zegt ze dat ze écht wil gaan 
trouwen. 
denk,vandaag reeds, aan de mooiste 
dag van haar leven.Yraag inlichtingen 
bijuwNMKN-adviseur. 
Uw NMKN-adviseur kent alle spaarmogelijkheden : hij 
rekent niet alleen de opbrengst voor U uit, maar vertelt U 
ook welke spaarformules voor U 't best passen. 

ZO kan uw NMKN-adviseur U,bijvoor-
beeid, uitleggen hoe U voordelig 
aan een bruidschat van meer dan 
300.000 F komt, de dag dat uw dochter 
gaat trouwen en zulks met gemiddeld 
minder dan 2.000 F per maand te sparen. 

bij de NMKN vindt U de mooiste 
spaarmogelijkheden,en de'̂ bank-
service''die U verkingtEn altijd onder 
Staatswaarborg. 

NATIONALE MIX VOOR 

K R E D I E T A ^ N U V E R H E I D 

verstandig sparen 
Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - 02/513 62 80 

ZO€l«RCJ6S 
— Jonge dame (VU-lid) zoekt 
sekretanaatswerk thuis of kin
deroppasdienst buitenhuis gedu
rende de dag 
— Twee meisjes met getuig-
schnft van kinderverzorgster 
zoeken werk 
Wie voor deze mensen werk 
heeft nemen kontakt op met 
VU-sekr Geestenspoor 72 Eke-
ren(tel 410441) (N i l ) 

— 21-jange (VU-lid) zoekt werk 
als loodgieter (onderh sanitëir 
of bouw) wegens sluiting van fir
ma waar hij tewerk gesteld was 
In driehoek Brussel-Ninove-
Aalst 
— 19-jange (ongeh) dipl Han-
delshum, grote kennis Frans, En
gels en Duits en bezit daktilogra-
fiedipl zoekt betr als sekretares-
se in streek tussen Aalst en 
Asse 
Wie voor deze mensen werk 
heeft neemt kontakt op met dr 
Valkeniers Ninoofse stw, 1750 
Schepdaal (tel 02-56916 04) 

(N12) 

— Te koop versterker en 2 
luidsorekers 30 W, wageninstal-
latie Pnjs 5000 fr Zich wen
den Stuiversstraat 222, Oosterv 
de 

— Wie biedt wat voor 7 jaar
gangen «WIJ» (van '71 tm 76) 
en 5 jaargangen «De Gemeen
te» ('72 tm 76)7 Tel 091-
51 15 83, tussen 20 en 21 u 

(N08) 

— Handelskorrespondent 
goed tweetalig met enige kennis 
van Engels en Duits en met 
enkele jaren ervaring voor een 
bedrijf aan de Westrand-Brus
sel Kontakt via A De Schnjver, 
Ninoofsesteenweg 515, 1711 Et
terbeek (N09) 

— Jonge dame, met diploma 
van lager middelbaar, zoekt aan
gepaste betrekking in de omge
ving Mechelen, Antwerpen, Brus
sel» geen bijzondere looneisen 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Lersesteen-
weg 11 te 2580 St-Katelijne-Wa-
ver of telefonisch op nummer 
015-217900 (NOT) 

GROOT-GENT 
— Werkloze kelner, 25 jaar, 
zoekt passende betrekking Aa-
anvaardt ook ander yverk 
— Chauffeur, 52 jaar, zoekt pas
sende betrekking Aanvaardt 
ook werk als magazijnier, hand
langer of karweiman 
Zich wenden Senator O VAN 
OOTEGHEM, Rode Kruisstraat 
7 9219 GENTBRUGGE tel 
091-307287 (NIO) 

— Zoekt werk jonge man, 23 
jaar oud, vnj van alle militaire ver
plichtingen, moeder weduwe 
Gedane studies graduaat foto
grafie 2 jaar Technicum Antwer
pen graduaat anematografie 
2 jaar Narafi Brussel 
Kontakt opnemen met Senator 
Willy Persyn, Kapellestraat 30, 
8050 Wingene, tel 050-65 50 90 

(N06) 

Typograaf, diploma A2, zoekt 
aangepast werk, bij voorkeur in 
het Limburgse Zich wenden tot 
volksv E Raskin, Ursulastraat 1, 
3745 Eigenbilzen, tel 011/ 
41.2454 of provincieraadslid J 
Gabnels, Siemenstraat 28, 3690 
Bree, tel 462290 (NI 3) 

We kregen van een simpatizan-
te op jaren een heel pak oude 
postkaarten van rond de eeuw
wisseling Is er een kaartje bij 
naar uw smaak ' Voor een klei
nigheid voor de afdelingskas is 
ze van u Kom eens kijken 
Sekretanaat van Antwerpen-
Stad, Wetstraat 12, Antwerpen 
Open alle werkdagen van 9 tot 
16 u 30 maandag tot 19 u , 
zat en zon gesloten 

WERF N U 
EEN NIEUWE 
ABONNEE 
VOOR «WIJ» 
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Burgemeester-ridder laat Heusdenaren vallen N I N O V E 

Nadat de CVP eerst de h Jef Helle-
buyck de bons gaf als schepen, 
moest nu ook De Lust eraan geloven 
HIJ ook kreeg de ezelsstamp ten voor
dele van CL-meneer-overioper Van 
De Walle die nu op een weinig sportie
ve manier schepen word t En dit alles 
omdat ndder Jean Van Tieghem de 
ten Berge absoluut wou burgemees
ter spelen Daarvoor werd Heusden 
opgeofferd Het kruipend volkje uit 
Heusden, die de CVP van Groot-Des-
telbergen de nipte zetploverwinning 
schonk, werd voor de zoveelste maal 
gefopt 
Nu zit men te Heusden met een ander 
probleem het O C M W 
Het zou maar logisch zijn dat het voor
zitterschap voor het O C M W ditn-iaal 
zou toevertrouwd worden aan een 
Heusdengar Oud KOO-voorzitter An 
dre Spruyt was daar de juiste man op 
de juiste plaats Niets van Ook hij 
krijgt de bons, ten voordele van een 
totaal onbekwame kandidaat uit Des-
telbergen de anti-Vlaming Persijn Er 
zit 10 dit nieuw schepenkollege een 
zootje samen 
Raadslid Van Meenen (VU) en raads
lid Colpaert (CL) hebben daarom de 
h Andre Spruyt als gezamenlijk effek-
tief kandidaat voor het O C M W voor
gedragen De CL en de VU hebben 7 
stemmen overschot die aan de h 
Sprgyt zullen gegeven worden Men 

hoopt op een eerlijke en moedige 
CVP-er uit Heusden om Spruyt de 
nodige 12 stemmen te bezorgen 

B E R I C H T 

Wegens de fusie van Heusden en de 
daarmede gepaard gaande wijziging 
van de ambtsgebieden van de ont
vangstkantoren der direkte belas
tingen, IS voor de inwoners van Heus
den vanaf 1 januan 77 alleen nog de 
ontvanger der direkte belastingen van 
Gent (6e kantoor) bevoegd Alle beta
lingen en bnefwisseling dienen nu 
gencht aan Ontvangkantoor der Be

lastingen (6e kantoor), Ramen I, 9000 
Gen t Postrekening nr 000-2002503 
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F I L M A V O N D 

Op zaterdag 29 januan organizeert 
Wielerklub Sport en Kuituur uit Heus
den om 19 u 30 in zaal Britannia, dorp 
10, een bijzondere filmavond, ge
speeld door en met gelegenheidsak-
teurs uit de gemeente en uit het Wet-
terse Op het programma staan 4 kort-
films gerealizeerd door Gilbert Baets-
le «Den Dompelhoek Beatrijs Flore 
en Terug naar den Dompelhoek» 

COO-WETTEREN 
V o l g e n d e be t rek ingen zi jn v a k a n t bij d e instel l ingen v a n d e 
K o m m i s s i e v a n O p e n b a r e O n d e r s t a n d v a n W e t t e r e n 
— e e n b reve t ve rp leegs te r 
— e e n opste l ler 
— dr ie gez ins- o f be jaa rdenhe lps te rs v o o r d e d i ens ten ten 

hu ize 
— tv»/ee w e r k v r o u w e n 

K a n d i d a t u r e n d ienen uiterlijk 11 februari 1977, bi j e e n te r 
p o s t a a n g e t e k e n d sch r i j ven t o e t e k o m e n o p he t Sek re ta -
r iaat v a n d e C O O , W e g v o e n n g s s t r a a t 55 te 9200 W e t t e r e n 
(tel 091 -69 32 01) w a a r t e v e n s d e v o o r w a a r d e n e n d e g e w e n 
s te in fo rmat ie k u n n e n g e v r a a g d w o r d e n 

Z i t d a g soc iaa l d i e n s t b e t o o n 
Op zondag 30 januari zal er geen zit
dag gehouden worden ten huize van 
volksv Georgette De Kegel te Nino-
ve wegens de provinciale kaderdag 
van de Volksunie te Gent 
Vanaf zondag 6 2 7 7 is het opnieuw 
iedere zondag van 9 u 30 tot 11 u 30 

L A N D E G E M H A N S B E K E 
M E R E N D R E E 

A F D E L I N G S F E E S T 
Ons afdelingsfeest dat door de ge
meenteraadsverkiezingen werd uitge
steld zal doorgaan op vrijdag 11 
februan Verdere inlichtingen zullen 
meegedeeld worden 

A B O N N E M E N T E N 

Alhoewel het procent geabonneerden 
te Landegem hoog ligt zal toch nog 
een inspanning gedaan worden om 
ons blad « WIJ » in enkele nieuwe huis
kamers te doen binnendnngen 
In Hansbeke en in Merendree moeten 
zeker een tiental nieuwe abonnemen
ten kunnen gemaakt worden 

B E S T U U R S L E D E N G E V R A A G D 

De voorzitter en twee bestuursleden 
zullen door hun mandaat in de Groot-
Nevelse gemeenteraad met meer 
over voldoende tijd beschikken om 
zich ten volle in te zetten als bestuurs

lid van onze afdeling Wie zich geroe
pen voelt om een bestuursfunctie op 
zich te nemen kan kontakt opnemen 
met een van de huidige bestuursle
den 

flflnBcuoLcn 
Dames en heren in uw belang 

wendt U voor uw 
SCHILDER- BEHANGWERKEN en 

VLOERBEKLEDINGEN 
tol mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

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

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband cassetten en toebehoren 

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

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
ISSOGnmbergen 
Tel 02/2681402 

WEST-VLAANDEREN 
OVD met twee bussen naar Kaderdag-Gent 
Het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide trekt met twee bussen 
naar de interprovinciale kaderdag van 30 januari te Gen t 
De ene bus vertrekt uit Veurne over De Panne naar Koksi jde, Pervijze, Dik-
smuide, Zarren, Kortemark en Koekelare De tweede vertrekt te Oostduinker-
ke over Nieuwpoort, Westende, Middelkerke, Oostende- Gistel In beide 
gevallen vertrek om 8 u 30 

De afdelingen van ons arrondisse
ment gaan met versterkte ijver aan 
de ' WIJ «-abonnementenslag We 
hebben als streefcijfer 900 hetzij 146 
meer dan in 19761 Alle afdelingen heb
ben hun streefcijfer bekomen Aan de 
gang nu De kantons werden als volgt 
verdeeld Diksmuide 175 (40 meer) 
Gistel 100 (21 meer) Veume( 197 
(20 meer) en Oostende 428 (65 
meer) 
Het kanton Veurne staat aan de spits 
van oudsher doch de stad Veurne 
moet nog wat opgelopen schade 
goedmaken In de T0P-5C twee na
men van O V D Achien Goderis (Oost-
duinkerke) en Willy Serpieters (Oos
tende) 

F I N A N C E S 

De afdelingspenningmeesters mogen 
met verzuimen hun financieel jaarver
slag tegen 28 februari toe te zenden 
aan de arr penningmeester Gaby Lan
den Tuinwijkstraat 4, Diksmuide 

Z A R R E N - W E R K E N 

Trots heel wat perikelen verkoos de 
nieuwe raad van Kortemark Ria Ver
meire tot l.d van het O C M W i Daar
mee wordt Zarren-Werken toch nog 
beloond voor de overvloed van V U 
stemmen die uit die gemeente kwa
men (door de taaize inzet van onze 
leden) De twee gekozenen vielen 
helaas beiden te Handzame We felici
teren Ria en nu weer avanti met de 
afdeling 

M I D D E L K E R K E - W E S T E N D E 
LEFF INGE 

De verkiezing van onze leden verliep 
als volgt Pol Degraeuewe (onze voor
zitter van Westende) Pol (Claeys 
(Schore) en Roger Baeckelandt (Mid
delkerke) In april moet volgend het 
koalitieakkoord een VU-man voorzit
ter wprden Proficiat aan allen en flin
ke werklust 

S P E R M A L I E 

Onze gemeente heeft nu in Pol Clae
ys een lid in het O C M W i Ongetwij
feld in goede handen Zouden onze 
vnenden er nu stilaan met dan gaan 
denken ook een eigen afdeling te 

s t i c h t e n ' Het ledenaantal is aanwe
zig we hebben nu een raadslid (Om-
er Standaert) en iemand in O C M W 
Waarop wachten we n o g ' 

H O T H U L S T 

Tijdens de jongste vergadering werd 
ons bestuur enigszins gewijzigd als 
sekretans werd Jackie Grymonpon 
aangewezen, en voor de organisatie 
Dirk Darras (beiden uit Klerken) Hier
mee haalt Klerken overwicht in het 
bestuur Goede werklust i De leden-
hernieuwing is afgehandeld als 4e 
afdeling van het arr Dank aan alle 
medewerkers en leden 

O O S T E N D E - Z A N D V O O R D E 

Onze afdeling kwam eerst uit de bus 
met een Sjchitterena geslaagde leden-
hernieuwing We waren reeds begin 
januari klaar en hebben in O V D dus 
de jarenlange plaats van Ettelgem ver
worven Ook een achttal nieuwen wer
den ingeschreven 

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

Na de verkiezingsperikelen met onze 
VU-lijst slaagden onze bestuursleden 
er in als 2e afdeling van O V D gereed 
te komen met de ledenslag De ver
wachte afval werd zeer klein en met 
een reuze-oogst aan nieuwe leden 
staan we al boven ons vorig getal 
leden 

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

We betreuren andermaal het heen
gaan van een onzer leden Mevrouw 
Laura Pape-Verhelst uit Spermalie 
Onze zeer oprechte deelneming aan 
Amedee en de familie Zij was amper 
49 jaar en werd begraven op 8 janu
ari te Slijpe 

D I K S M U I D E 

Onze hartelijkste gelukwensen aan 
schepen Joost Tryhou en aan Dina bij 
de geboorte van Hendnk hij kwam 
kijken op 30 december en blijft dus 
nog van de lichting 1976 Hij kan dus 
reeds in 1992 bijlid worden ipv in 
1993 

I C H T E G E M - E E R N E G E M 

80 jaar * 
Op 16 januan vierde onze goede en 
trouwe Cynel Derynck voor de tach
tigste keer zijn verjaardag 
Afdelingen en Arrondissementsbe-
stuur wensen hem van harte geluk en 
nog vele jaren i Vanaf het eerste 
ogenblik was hij er bij om Maurits de 
Keyser aan een bestuur te helpen nu 
al zoveel jaren geleden 

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

Overl i jden 
Te snel van ons heengegaan werd 
Oskar Missiaen op 14 januan te 
Manakerke ten grave gedragen Aan 
Robert en de ovenge familie onze inni
ge deelneming 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE 
Tombola van het door 
neutraal ziekenfonds « 

ons gesteunde 
De West 

slag met winnende nummers 

LIJST PRIJZEN 

13609 
02397 
03791 
04356 
13641 
13084 
14172 
14572 
06128 
09401 
05968 
19671 
02635 
01296 
03748 
18569 
04617 
18914 
12864 
19421 
14235 
11699 
01657 
11115 
15492 
11964 
04536 

05069 
02006 
03725 
01101 
06939 
17385 
08779 
05485 
03994 
06192 
13486 
17384 
09620 
13443 
08733 
07378 
12975 
11040 
17401 
17755 
10379 
13239 
06228 
18091 
09491 
14922 
12347 

.. Uit-

01390 
02901 
06547 
05618 
08216 
10888 
13265 
16741 
06689 
08694 
12997 
14748 
13524 
15352 
04114 
16217 
01616 
07519 
19620 
10364 
07994 
14179 
04942 
01212 
16914 
07466 

LEES DE 

LAATSTE BERICHTEH 

OP BLZ. 23 

KflLIHDIR 
WEST-VLAANDEREN 

JANUARI 

28 BRUGGE-TORHOUT (Arr ) VU-open-deur-avond in het Brey-
delhof, Suveestraat Vanaf 20 u 30 
DIKSMUIDE Dia-namiddag van onze reis naar de Riviera Om 
15 u 30 in het Vlaams Huis Eigen dia s kunnen ook geprojek-
teerd worden 
SUSELE - MOERKERKE - D A M M E Leden- en simpatizanten-
vergadering om 20 uur in cafe « Rome » Dorpsstraat 93 te Sij-
sele 

29 

29 

FEBRUARI 

4 lEPER dia-voordracht-avond Turkije en Iran om 20 uur in het 
stadhuis (konferentiezaal) Organizatie van de Vlaamse Vrou
wenvereniging 

4 OOSTDUINKERKE dia-avond over Nationalisme en federalis
me met volksvertegenwoordiger Jaak Vandemeulebroucke om 
20 uur in het Parochiehuis Inkom 20 F 

4 ST-KRUIS Jaarlijks VU-ledenfeest in zaal St-Elooi 
5 KORTRIJK Jaarlijks VU-karnavalbal in zaal 1302 om 20 u 30 
5 DIKSMUIDE Hutsepotfestival om 19 uur in het Vlaams Huis 

Inschr bij Leo Devreese IJzerlaan 83, tel 5007 49 Inkom 
170 F 

5 BRUGGE Viering 5 jaar « Wij in Brugge --redaktieleden en bus-
sers Om 20 u 30 in het Breydelhof Suveestraat 2 Eenieder 
wordt een geschenk aangeboden 

6 GELUWE VU-feest in «Berkenhof» in de namiddag met als 
gastspreekster volksvertegenwoordigster Nelly Maes 

6 OOSTENDE VUJO-vergadenng om 10 uur op het arrsekreta-
riaat 

7 KORTRIJK Informatieavond over de nieuwe O C M W om 20 
uur in zaal 1302 Spreker volksvertegenwoordiger A De Beul 

11 SUSELE - MOERKERKE - D A M M E Bestuursverkiezingen 
tussen 18 en 21 uur Kandidaturen voor de bestuursfunkties 
worden ingewacht tegen uiterlijk 1 februari bij Jan De Braban
der Gentsebaan 5a te Sijsele tel 350816 

12 ALVERINGEM Jaarlijks VU-etentje in zaal «De Drie Ridders» 
te Gyverinkhove Kostprijs 290 fr Inschrijven bij W Wemaere 
058/299078 Menu Kip met lagerssaus 

Menense VU 
zet werkgroepen op 
In de vergadenng van vrijdag 14 lanu-
ari jl te Rekkem werd beslist over te 
gaan tot het opnchten van een politie
ke raad die medehelpt het gemeente 
lijk beleid te bepalen Deze raad 
bestaat uit het bestuur de gewezen 
kandidaten van de gemeenteraads 
verkiezing en de eventueel door de 
raad nog te koopteren leden Er werd 
eveneens een centraal bestuur 
samengesteld voor de fusiegemeen
te bestaande uit de voorzitter St Tac-
coen (Menen) de ondervoorzitters E 
Inngels (Lauwe) S Hackx (Rekkem) 
penningmeester R Favoreei (Lauwe) 
secretans H Vanhaute (Menen) pro
paganda en organisatie D Deschep-
per (Menen) informatieblad E Cou-
vreur (Rekkem) en de schepenen en 
gemeenteraadsleden De plaatselijke 
besturen in de deelgemeenten blijven 
werken 

Drie werkgroepen werden opgericht 
met telkens een verantwoordelijke 
namelijk voor Openbare Werken en 
Ruimtelijke Ordening (L Craeynest 
Lauwe) voor Jeugd Sport en Ontwik
kelingssamenwerking (R Depuydt 
Menen) en voor Sociale Zaken (S 
Hackx Rekkem) Deze personen zul
len verder hun werkgroepen uitbou
wen Leden zullen gevraagd worden 
hun medewerking te verlenen De 
mandaten voor de bouwmaatschappij
en werden toegekend aan Michel 
Vanholme Herman Vanhaute Enk In-
gels en Jozef Fernagut 

Feestzaal - JAGERSHOF -
Zaal voor huwelijken vergadenngen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, S t -Andnes 
^^1 050/31 32 10 en 31 3406 

WIJ lO 
27 JANUARI 1977 
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DE VLAAMSE PERS 
Enkele weken nadat Van Elslande met veel plechtstatigheid verkondigde bij 
de begroting van buitenlandse zaken dat men waarborgen moet hebben bij 
de ontwikkelingshulp dat deze zou dienen voor de arme bevolkingslagen in 
de betrokken gebieden, kregen we grand Seigneur Mobutu op bedelbezoek. 
Tindemans gelooft in «het woord van de president». HET VOLK en HET 
BELANG VAN LIMBURG nochtans vurige Tindemansaanhangers zetten dik
ke vraagtekens achter die praatjes vam een man die zich op enkele jaren tijd 
rijk gestolen heeft tot een van de zwaarste «Zwitsersebank—lieden ter 
wereld. Hoe Vlaanderen « België in de wereld > mag betalen weten we, hoe wij 
mogen deelnemen aan het tegemoettreden van de wereld zet Jozef Van Over-
straeten in zijn bekende rubriek < zon en schaduw over Vlaanderen > in de 
AUTOTOERIST nog eens stevig in de (negatieve) cijfers voor ons volk. 

Wie daar zeker mee een zware rol heeft ingespeeld is het Vlaams 
BSP-isme. Het dagblad VOORUIT heeft op dat vlak soms gunstig afgestoken 
tegenover Volksgazet, maar zijn kleinzielige houding tegenover de Volks
unie-eis over de Europese verkiezingen zet ook dit Gentse BSP-dagblad in 
de engste Belgicistische BSP-traditie op één reaktielijn met de Libre Belgi-
que die over dit tema niet uitgeraasd raakt 

Walter Luyten 

Het Volk 
«Naast de grandioze mislukking 
van de ekonomische Zaïrisering 
kent het land een adembenemen
de korruptie, waarbij het voor
beeld wordt gegeven door de 
paar duizend profiteurs van het 
regime die alle leidende posities 
In handen hebben en in de Zwit
serse banken goede klanten zijn. 
De vraag naar de waarborgen 
die ons land heeft over de wijze 
waarop met de hulp zal worden 
omgesprongen, is dus niet zo 
maar een onbescheiden of verne
derende vraag, maar een kwestie 
van zakelijke openhartigheid. 

Waarborgen moeten trouwens 
ook worden gegeven voor de 
ongeveer 25.000 Belgen die nog 
in Zaïre verblijven en voor diege
nen die morgen opnieuw bereid 
worden gevonden om naar gin
der te gaan en mee te werken 
aan de wederopbouw van dit 
prachtig land. Deze waarborgen 
betreffen niet alleen hun persoon
lijke veiligheid maar ook en vooral 
de zekerheid dat alle financiële en 
materiele inspanningen die ons 
land zich wil getroosten hun doel 
zullen bereiken. 

Mobutu heeft ooit geweigerd aan 
de voorwaarden te voldoen die 
het Internationaal Monetair 

Fonds had gevraagd in ruil voor 
kredieten. Dat heeft zelfs het van
ouds sterk op zijn zelfstandigheid 
staande Engeland niet gedurfd 
want om de 3 miljard dollar te krij
gen van het IMF heeft Engeland 
drakonische soberheidsmaatrege-
len moeten nemen.» 

TIET BEIAHC YAK UHBUWF 

«Het is zeker dat de liefde van 
Zaïre voor de gewezen Belgi
sche kolonisatoren pas opnieuw 
ontloken is toen het land midden 
in het bankroet geraakte. Mobutu 
begon sedertdien langzaam te be 
grijpen dat hij België als visite 
kaartje nodig had om bij een aan 
tal wereldinstanties weer vertrou
wen te winnen. Maar in het diep
ste van zijn Bantoe-hart is de aller
gie voor de Belgen nooit wegge
dreven. Tindemans weet dat ook 
maar onderdrukt in dit geval zijn 
politieke ratio. Zoals de premier 
ook weet dat de korruptie van de 
zwarte bovenlaag in Kinshasa 
nog is toegenomen en er nooit 
zekerheid bestaat over de uitein
delijke bestemming van de Belgi
sche hulpverlening. Bovendien is 
de Belgische regering ingelicht 
over een aanzwellend gemor in 
het Zaïrese binnenland tegen de 
persoon van Mobutu. Voor het 
eerst in zijn presidentieel bestaan 

kan Mobutu niet meer rekenen 
op de onvoorwaardelijke steun 
van het leger. 
Zowel de Zaïrese bevolking als 
de Belgische ekonomie hebben 
er alle belang bij dat het tussen 
beide landen niet opnieuw tot een 
koude oorlog komt We verheu
gen ons dus in elke verdieping 
van het vriendschapsverdrag. 
Maar de regering heeft het ander
maal met aangedurfd waarbor
gen te eisen dat de Belgische 
steun ten goede komt aan de 
behoeftige zwarten en niet in de 
zakken verdwijnt van de dunne 
toplaag. En dat Is toch een jam
merlijk verzuim.» 

DE AUTOTOERIST 
«BIJ het Algemeen Bestuur voor 
Ontwikkelingssamenwerking, het 
beruchte ABOS, dat afhangt van 
de Vlaamse minister van Buiten
landse Zaken, bekleden de neder-
landstaligen slechts 11 topfunk-
ties van de 28. Bij het personeel 
over zee (de koöperanten) bezet
ten de franstaligen 70 a 75 % van 
de posten. 
Van de 1145 uitgereikte ABOS-
studiebeurzen kwamen er 160 
aan nederlandstalige instellingen 
ten goede. 
Gegeven dat een student aan de 
gemeenschap jaarlijks ongeveer 

De CVP kan het maar niet wegsteken te laten zien dat ze voor een drieledig 
federalisme is. Ze liet zelfs « drie Belgische koningen > naar haar kerststal 
komen. (« Zeg », CVP-blad, dec. 76). 

200.000 fr. kost, gegeven dat de 
ABOS-beurs van 220.000 fr. hier
in met medegerekend is, dan is 
het hoogst gemakkelijk een ant
woord te geven op de vraag wie, 
via de ontwikkelingssamenwer-
kind, bijdraagt tot de subsidiëring 
van de franstalige universiteiten. 
Een ander voorbeeld betreft de 
opdrachten aan studiebeurzen en 
instellingen. Op 59 overeenkom
sten waren er 47 franstalige kon-
trakten, voor een bedrag van 
ongeveer 300 miljoen, tegen 
slechts 8 nederlandstalige, voor 
een bedrag van ongeveer 87 mil
joen. » 

VOORUIT 

«Een dergelijke demagogische 
zet lag in de lijn van de verwach
tingen en indien er geen Europe
se verkiezingen waren geweest, 
hadden de Vlaams-nationalisten 
er wel wat anders op gevonden 
om zo «outer en heerd» wereld
kundig te maken. De leeuwen van 
de Volksunie moeten immers van 
tijd tot tijd eens kunnen dansen... 
Toch heeft de heer Schiltz uit tak-
tisch oogpunt bekeken — ons 
inziens wat te vroeg in zijn kaar
ten laten kijken omdat de andere 
partijen bij het gemeenschapsge-
sprek van nu af al rekening zullen 
houden met een voortijdig ver
trek van de VU-delegatle. 

Vele Vlamingen gaan zich afvra
gen of een dergelijke handelwij
ze nog wel ernstig kan worden 
genoemd. Men weet in welke 
mate het vervreemdingsproces 
tussen de gemeenschappen scha
de berokkend heeft aan de politie
ke stabiliteit in ons land en heeft 
bijgedragen tot een ontaarding 
van de politieke zeden. Was het 
werkelijk nodig dat de heer 
Schiltz en de zijnen olie op het 
vuur kwamen gieten ? Hun dema
gogische houding zal het politieke 
klimaat er alleszins niet op verbe
teren. » 

DE FRANSTALIGE PERS 
We beginnen deze beknopte franstalige perssplegel met een geestig stukje 
uit 'Pan', waaruit blijkt dat de taaldiskriminatie niet altijd tegen de Vlamin
gen inwerkt, maar ook wel eens de franstaligen pest, al zal hier waarschijnlijk 
een grap bedoeld zijn. De « Coum'er de la Bourse • citeert met instemming 
het besluit van de « nieuwe > waalse liberalen, te opteren voor een drieledig 
federalisme. Daartegen heeft nog geen enkele vlaamse kleurpartij gerea
geerd, al gaat er geen week voorbij zonder dat de franstaligen de drieledige 
federalisering van de staat als een verworven recht voorschotelen. Precies 
die waalse liberalen neemt het orgaan van het FDP op de korrel, waalse libera
len die zoals blijkbaar alle liberalen, de kunst verstaan koud en warm tegelijk 
te blazen. 

Wel bedankt meneer Califice (in 
het Nederlands in de tekst) I Voor 
wanneer een « blauwvoet» (idem) 
— zeemeeuw en geen pied bleu 
— ter ere van Alfred (voornaam 
van de minister die in de titel 
« Alfred de Karel-de-Koning of de 
«vertaling» van Charleroi, waar 
Califice woont - nvdrl. 

Ten slotte pleit in een Vrije Tribune in « Le Soit' de RDL-voorzitter Jean Van nnnnnïrin nr I > DniTDCr 
Ryn voor een demokratische werking van de nieuwe instellingen, meer \ ^ UUURRIER DL LA BUllKaL 
bepaald om voldoende waarborgen in te kalkuleren die machtsmisbruik door 
de meerderheid moeten voorkomen. En dan moet ge weten dat precies dit 
Rassmblement pour le droit et la Liberalité als meerderheid de eerste 
• gewestelijke» Instelling misbruikte om de minderheid (w.o. de Vlamingen) 
helemaal in de hoek te drummen. Luister naar mijn woorden, zie niet naar mijn 
daden... 

PAN 
Zelfs de meest spitse flamingant, 
erelid van de VMO en verliefd op 
Groot-Nederland, zal niets kun
nen aanmerken over de meest-ge-
strenge, jansenistische manier, 
waarmee de waardige ambtena
ren van het ministerie van Te
werkstelling en Arbeid van onze 
waarde Alfred Califice de wet op 
het gebruik der talen in de admini
stratie toepassen. 

Het Ministerie van Tewerkstelling 
en Arbeid (in het Nederlands in 
Pan - nvdr) heeft in het Neder

lands aan Pan een bestelbon toe
gestuurd om in te tekenen op drie 
abonnementen met volgende ver
melding : «te laten geworden 
aan: Kabinet van Waalse Aange
legenheden ». 

U zult moeten toegeven dat het 
verdacht aandoet wanneer een 
m nisterie van Waalse Aangele
genheden zich in moedertaal (in 
het Nederlands in Pan - nvdr) 
richt tot een franstalig weekblad. 
Een valse noot nochtans, de be
stelbon werd ondertekend door 
«De Directeur A. Pirlet». Het 
woord «bestuurder» fin het Ne
derlands in Pan - nvdrj «dat kunt 
gij niet?» (idem) 

Inzake Brussel heeft het kongres 
van de waalse liberalen toegela
ten, een aantal eisen te beves
tigen : essentieel de eis voor drie 
gewesten, gelijk in rechten en 
plichten en eerbied voor de bevol
king wat de nakende vastlegging 
van de grenzen van Brussel be
treft. Dat zijn voor het Brussels 
publiek essentiële punten. Deze 
laatste is de waalse liberalen 
dankbaar om deze eisen te heb
ben beklemtoond. Op die manier 
wordt een onontbeerlijke samen
werking voor de kommunautaire 
onderhandelingen. De brusselse li
beralen zullen de verklaringen 
van hun waalse vrienden niet ver
geten. Zij weten dat ze voorts op 
hun steun zullen mogen rekenen. 

Ze zijn van hun kant vast be
sloten Wallonië in zijn eigen eisen 
te steunen, nl. inzake de ekonomi

sche expansie. Deze wederkerig
heid zal een essentieel element 
zijn in de samenwerking van de 
waalse en brusselse liberalen. Ja
cques Van Offelen. 

4 millions 4 
Nog komischer is de federalisti
sche geloofsbelijdenis van Pierre 
Descamps (die, terloops gezegd, 
beweert als politiek credo de ont
hechting te hebben) en terzelfder-
tijd zijn beslistheid, een brief van 
Omer Vanaudenhove te doen toe
juichen, die de belgische liberale 
familie nieuwe nationale struktu-
ren toewenst-maar die in zijn lief
de voor de « mère-patrie » niette
min de gewestelijke autonomie 
niet opnieuw aan de orde wenst 
te stellen. 
Van tegenstellingen gesproken I 
Andrè Damseaux «verduidelijkt» 
het tema op een beminnelijke 
manier, door te stellen dat men 
de middelpuntvliegende krachten 
de vrije loop moet laten om een 
overdreven centralisme te vermij
den. Men moet nochtans ook de 
samenvoegende krachten toela
ten een nieuwe associatie tot 
stand te brengen, met eerbiedi
ging van de kulturele, sociale en 
politieke krachten! Voldoende 
dubbelzinnigheden in het vooruit

zicht dus I Welke waarborgen bie
den Gol, Knoops en Périn wan
neer ze Vanaudenhove's bood
schap toejuichen, die zoals het 
FDF-buro aanstipte, gisteren nog 
een heftige oppositie tegen het 
federalisme in uitzicht stelde in 
het door hem geleide studiecen
trum voor politieke hervormingen. 

LE SOIR 
De organisatie van de staat mag 
integendeel niet bedacht worden 
zonder in allereerste instantie re
kening te houden met de ver
scheidenheid van de gewestelijke 
mentaliteit. De toestand doet zich 
hier omgekeerd voor. op dit ni
veau moet op alle vlakken een 
mekanisme uitgedacht worden 
om elk machtsmisbruik te verijde
len, dat eventueel van de meer
derheid zou uitgaan. De indeling 
van de staat in gewesten zal dus 
blijk moeten geven van een dub
bele bezorgdheid: eensdeels het 
funktioneren van de gewestelijke 
organen demokratisch te waar
borgen en anderdeels de minder
heid beschermen tegen even
tueel machtsmisbruik van de 
meerderheid op het niveau van 
de centrale staat Jean Van Ryn, 
voorzitter van het Rasserrible-
ment pour le droit et la liberté 
(RDL). 
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Wordt zuivering Dender uitgesteld 
omdat deze vaartweg niet meer rendeert? 
DENDERLEEUW. — Staand op een van de twee bruggen te Dender
leeuw (Huisegem-sas) kijk je tegen een reuze schuimbad aan. Het is 
winderig vandaag en « het sneeuwt» schuim tot ver in de straten. 
Hetzelfde schuimschouwspel kun je meemaken aan de andere slui
zen op de Dender. Want deze rivier is over zijn hele loop één riool 
van slijk en stank. 
Midden verleden jaar, toen de zomer op zijn heetst was, wendden de 
radeloze Denderburgemeesters zich tot het ministerie van Volksge
zondheid. Beloften werden herhaald... 
Maar de Dender blijft een dood lichaam in staat van ontbinding, een 
rottend lijk dat zo nodig begraven dient te worden... 
In de buurt van het genoemde sas staat op een woning langs de Den
der in gesmede letters Tanara te lezen, de oudste benaming van Den
der, als een kreet van heimwee naar de tijd toen de Dender nog de 
snelvlietende was, rijk aan vis, aan zuurstof, een bron van leven... 

. IK VOEL MIJ 
VERPLICHT. ••» 

In de zomer van 1970 
schreef de radeloze Dender-
mondse burgemeester aan 
de minister van Volksge
zondheid : 
«Ik voel mij namens de bevol
king verplicht nogmaals de 
aandacht te vestigen op de 
hachelijke toestand waarin 
de stad zich bevindt door de 
bezoedeling van de Dender 
Wat baat het propaganda te 
voeren voor bomen, groen 
en natuurschoon wanneer 
de lucht die wij inademen 
riooluitwasemingen zijn ? 
Wij stellen vast dat de wet
ten niet worden toegepast 
en dat de toestand steeds 
verergert Ik kan niet anders 
dan dit betreuren en nog
maals op U een beroep 
doen opdat met de effektie-
ve sanering een aanvang 
zou worden genomen.. » 
In plaats van verbetering 
werd de toestand erger en 

erger. Met honderden kwa
men ratten op het vuile boel
tje af en gingen in de Dender-
tjermen huizen en woelden 
ze stuk. Een na een zakten 
de boorden in mekaar en 
waar ze niet hersteld wer
den vrat de Dender zicht
baar In het land. 
De trekpaden die vroeger zo 
druk bewandeld werden, 
worden een na een gesloten. 
We werden een stuk armer 
want de echt mooie Den-
derboorden verdwijnen voor 
goed uit ons landschap. 
Met de dichters, die met 
velen thuis waren in deze 
kleine wereld, zitten treuren 
brengt geen aarde aan de 
dijk. 
Prudens Van Duyse schreef, 
maar dat is dan ook zeer 
lang geleden • 
« Aan den Dender groeien ro
zen 
Meer dan Oosterse mij 
waard.. •> 
Er werd ook een Denderrou-
te uitgestippeld, ze loopt met 

veel kronkels van Geraards-
bergen paar Aalst. Maar 
«wat baten propaganda 
voor bomen en natuur
schoon als de Dender 
stinkt?»... 

DE " 
VERANTWOORDELIJKEN 

Op 30 november jl. ging in 
het Dendermondse stadhuis 
een gespreksavond door 
over de saneringsplannen 
van de Dender. 
De gastspreker was een 
goed geplaatst man om het 
probleem deskundig uit de 
onwelriekende doeken te 
doen en om afdoende oplos
singen voor te stellen. 
Het resultaat van de uiteen
zetting kan als zeer positief 
worden beschouwd, maar 
waakzaamheid vanwege de 
plaatselijke besturen en 
de aktiegroepen blijft gebo
den 
Het kostenbedrag voor de 
sanering Is dermate hoog 
dat de vraag open blijft of 
het Rijk bereid is de nodige 
miljoenen te vinden 
Spreker was de h. Karel De 
Brabander van het kabinet 
van Volksgezondheid en 
hoofd van het instituut voor 
Hygiëne. 
De h. De Brabander gaf 
eerst een overzicht van het 
gedane wetenschappelijk on
derzoek (1975) naar de ver
vuiling van de Dender. 
Om het onderzoek te verge
makkelijken werd de Dender 
in zes zones ingedeeld: Ath, 
Lessen, Geraardsbergen, Ni-

nove, Aalst, Dendermonde, 
plaatsen die de grote centra 
op de Dender zijn. dus ook 
de grootste polen van vervui
ling. 
De h. De Brabander maakte 
vervolgens de berekening 
van de kosten. Voor de zui
veringsinstallaties, de koliek-
toren inbegrepen, zou
den 2.625 miljoen B.fr. nodig 
zijn. 
Andere berekeningen om tot 
een gehele zuivering te ko
men spreken van 5.000 mil
joen en dan wordt het hele
maal opletten geblazen. 
Het is duidelijk dat deze ± 5 
miljard moeilijk zullen te vin
den zijn in een Belgische 
begroting die het stadium 
van het evenwicht voorbij is. 
Een kans zit er echter in wan
neer de EEG een hand toe
steekt. Het IS echter zeer de 
vraag of de hoge heren uit 's 
heren (negen) landen weten 
waar de Dender ligt? Ons 
inziens werd echter nooit ge
noeg de nadruk gelegd op 
de verantwoordelijkheid van 
de (grote) bedrijven en hun 
«inbreng» langs in de Den
der. De wet op de industriële 
afvalwaters zou moeten wor
den toegepast en de water

zuiveringsmaatschappijen, 
die zo mooi op papier staan, 
dienen te worden opgericht. 

Maar wat baat het over de 
Dender te spreken als de 
Waterzuivenngsmaatschap-
pij voor het Scheldebekken 
— dat zoveel dnngender is 
— nog met werd opgencht ? 
En ja, de burgemeester van 

Dendermonde had gelijk 
toen hij in zijn brief van 1970 
schreef: «Wij stellen vast 
dat de wetten niet worden 
toegepast...». Maar hoeveel 
gemeentebesturen sluiten bij 
de bouwvergunning voor pri-
vè-woonsten een septische 
put als verplichtend in ? Vele 
kleintjes maar nog steeds 
één groot... vuil! 
Hoeveel schepen reinigen 
hun lege ruimten niet met 
Denderwater dat ze achter
af weer ongeneerd aan de 
rivier toevertrouwen, naar 
het voorbeeld van hun grote 
broers op de wereldzeeën ? 

BELLEBEEK 

Het ergst getroffen gedeelte 
sinds 1975 is dat van Aalst 
tot Dendermonde. Van zuur
stof is daar geen sprake 
meer, als je het greintje zuur
stof vergeet dat een draaien
de scheepsschroef veroor
zaakt De logge, vette, zwar
te brij — die in de zomer 
kokend ligt te kolken en in 
de winter met meer kan be
vriezen — doet de gedachte 
rijzen of het nog wel de moei
te loont miljoenen aan deze 
riool te spenderen. 
Deze zwarte zone kreeg 
dan ook alle prioriteit. Maar 
het vuil vermenigvuldigt zich 
sneller dan de administratie
ve rompslomp Sinds 1976 is 
het stuk van Aalst tot Oke-
gem, tussen Ninove en Den
derleeuw, er even slecht aan 
toe. Geen zuurstof meer, 
geen algengroei... 
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Wat baten dus dure zuive
ringsstations tussen Aalst en 
Dendermonde als de loop 
tot Ninove niet gelijktijdig 
aangepakt wordt ? 
Aan de werkmetodes zitten 
tevens een aantal duisterhe-
den vast die onbebrijpelijk 
zijn. 

Een voorbeeld : op de grens 
tussen Liedekerke en Teral-
fene mondt de Bellebeek in 
de Dender uit. Deze beek 
die, vanuit Brussel, alle vuil 
meebrengt werd door de 
" bevoegde diensten» nog 
niet eens onderzocht naar 
de graad van haar vervuiling. 

« B I E Z O N D E R 
M O E I L I J K » 

Toen in de zomer van verle
den jaar de staatssekretaris 
voor het Leefmilieu, Poma, 
de Dendermondenaren een 
antwoord stuurde gaf hij toe 
dat de vervuiling van de Den
der een biezonder probleem 
is. In 1980 moet de 
verontreiniging met 55 % 
verminderd zijn... 

Voor Dendermonde is een 
voorontwerp van zuiverings
station klaar. Het zou een 
twintigtal gemeenten uit het 
Dendermondse moeten be
dienen, in Aalst is eveneens 
een station voorzien net als 
in Denderieeuw, in Ninove 
en in Zottegem. Het mangelt 
dus niet aan plannen. 

Verder zouden fabrieken in 
Aalst en in Denderieeuw een 
eigen zuiveringsstation bou
wen. 

2/3e van de Denderveront-
reiniging zou veroorzaakt 
worden door de openbare 
riolering, 1 /3e door industrië
le lozing. 

Het Koninklijk Besluit van 9 
april 1975 laat het Rijk toe bij 
te dragen in de investerings
kosten waartoe de industrië
le ondernemingen gehouden 
zijn met het oog de behande
ling van afvalwater overeen
komstig de lozingsvergun
ning die hun veHeend is 
krachtens de wet van 26 
maart 1971 op bescherming 
van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging. De on
dernemingen kunnen van 
die rijkssteun genieten voor 
de produktieïnstallaties die 
in bedrijf zijn op 1 januari 
1975. Om de industriële on
dernemingen aan te zetten 
zo vlug mogelijk het pro
bleem van hun afvalwater 
aan te pakken werd deze 
rijksbijdrage degressief vast
gesteld : voor 1975 en 1976 
beloopt de steun 45 % van 
de kosten, voor de jaren 
1977 en 1978 zal dit 30 % 
bedragen en voor de jaren 
1979 en 1980 zal deze steun 
nog slechts 15 % bedragen. 
De industriële ondernemin
gen hebben er bijgevolg alle 
belang bij zo snel mogelijk 
waterzuiveringsstations te 
bouwen, temeer omdat de 
wet van 26 maart 1971 op 
de bescherming van de 
oppervlaktewateren sekto-
riëie lozingsnormen voorziet, 
waarvan het opstellen zo 
goed als beëindigd is. 

Met de Leie, de Rupel, de 
Nete, de Dijle, de Demer en 
de Zenne is de Dender een 
bijrivier van de Schelde en 
hoort hij thuis in het Schelde-
stroomgebied. Omdat hier 
nog geen waterzuiverings
maatschappij werd opge
richt vrezen wij zeer sterk 
voor een vlugge zuivenng 
van de Dender. Hopelijk is 
onze vrees onjuist I 

Geen hoopgevend 
vooruitzicht 
De Dender is een bijrivier van de 
Schelde en ontstaat uit de samen
vloeiing van de Oost-Dender fla 
Dendre) en de West-Dender (la 
Petite C5endre) te Ath. Over Les
sen, Geraardsbergen, Ninove en 
Aalst mondt de Dender in Den
dermonde in de Schelde uit. De 
Dender (Oost-Dender) heeft zijn 
bron in de buurt van Jurbise 
(Henegouwen) aan de vijvers van 
Herchies, op 70 m. hoogte. In 
Arbre ontvangt de Oost-Dender 
de Hunelle ; zij vormen samen het 
kanaal van Ath naar Blaton om te 
Ath met de West-Dender samen 
te vloeien. 
De West-Dender, ook Kleine Den
der genaamd, heeft haar bron in 
de buurt van Anthoing. De Den
der heeft een bruisend regime. 
Aanvankelijk Tanara genoemd, 
wat snelvlietende wil zeggen. 
De Dender heeft een totale leng
te van ± 6 5 km.; de schepen 
moeten door dertien sluizen. De 
Dender werd voor het eerst be
vaarbaar gemaakt in de 17de 
eeuw. Rond 1643 werd met de 
werken gestart. De steenkoolwin
ning in de Borinage deden de 
drukte op de Dender toenemen. 
Rond 1768 werden opnieuw gro
te kanalizatiewerken uitgevoerd. 
In 1819 gaf koning Willem het 
beheer over aan de Provinciale 

Staten van Henegouwen en 
Oost-Vlaanderen. Met de ontgin
ning van de steengroeven in Les
sen kende de scheepvaart op de 
Dender een grote bloei. In 1937 
werd het beheer van de Dender 
opnieuw aan de staat toever
trouwd en een verbeteringspro
gramma voor 600 ton-schepen 
vooropgesteld. Het bleef echter 
bij plannen. 

In 1946 kon te Denderbelle een 
moderne 600 ton-stuwsluis in ge
bruik genomen worden; in 1967 
werd een nieuwe tijsluis te Dender
monde aanbesteed... Vandaag is 
de Dender nog steeds bevaar
baar voor schepen van 300 ton, 
en is sterk verouderd. Van Den
derbelle tot Aalst is de Dender 
nipt toegankelijk voor schepen 
van 600 ton. Wat zal de belangrijk
heid van de Dender morgen zijn ? 
Weinig hoopgevende vooruitzich
ten I 

De steengroeven in Lessen zijn 
uitgeput, de eens zo vermaarde 
•< stekkesfabrieken» van Ninove 
gesloten, in Geraardsbergen heb
ben zij het zeer moeilijk om over
eind te blijven. Nieuwe indus
trieën langs de Dender komen er 
haast niet. Het vervoer op de Den
der gaat sterk achteruit! Gemid
deld twintig schepen gebruiken 

nog dagelijks deze kronkelende 
en ondiepe vaargeul. 
En toch zou de Dender nog een 
rol kunnen spelen. De vraag is 
alleen maar: is de politieke wil 
nog aanwezig om deze eens zo 
bloeiende vaarweg nieuw leven 
in te blazen ? 
In mei 1968 ( I ) maakte een stage
doend ingenieur Bruggen en We
gen (Roman Ramon) een zeer 
verdienstelijke planologische stu
die over de Dender als rivier en 
scheepvaartweg in het kader van 
de ontwikkeling van de Dender
streek. 
De man besluit één van zijn 
hoofdstukken als volgt: «geherka-

llbreerd als vlotte scheepvaart
weg wordt de Dender het uitrus
tingsapparaat voor de ekonomi-
sche opbloei van haar nu ver
waarloosde vallei.» 
Een hoopgevend vooruitzicht als 
slotbeschouwing van een entoe-
siaste studie, dat wel. In werkelijk
heid : het zoveelste plan dat in de 
lade blijft. 
Een vraag van onzentwege: is de 
(gewilde) verwaariozing van de 
Dender als scheepvaartweg mis
schien de aanleiding voor het Rijk 
om geen haast te maken met de 
saneringsplannen van de Dender 
als milieuverontreinigend fei t? 

Maurits Van Liedekerke 

De Dender in de krant 

Wie er de kranteknipsels 
van de laatste jaren op na 
leest vindt één aanklacht te
gen de stank. Een greep uit 
deze tien jaar oude verzame
ling willen wij onze lezers 
niet onthouden. 

«Dendermonde hoopt op 
nieuwe Dendermonding... al 
was het maar voor de 
geur»; (18 februari 1965). 
«Water van de Dender enig 
in zijn soort»; (7 juli 1970). 
«Dender opvaren is ziek 
worden » ; (24 juli 1974). 
' Reuk van Denderwater 

(3 jaagt Aalstenaars weg 
oktober 1975). 
«Dender wordt ondraag
li jk»; «Stank verlamt Den
dermonde»; «Met zakdoek 
vechten tegen dode Den
der» . (25 mei 1976). 
«Dender is dood, burge
meesters vragen minister 
maatregelen!»; (10 juli 
1976). 
«Dender binnen drie jaar 
minder vuil » ; (31 augustus 
1976). 
«Stankhinder Dender bin
nen 3 jaar opgelost?»; (2 
december 1976). 

Vier maal de trekweg langs de Dender tussen Denderieeuw en Okegem. Een prachtige wandelweg die ongenietbaar is geworden door de 
ondraaglijke stank. Wandelen langs de trekweg is verboden, de verwaariozing kan zijn gang gaan. En ondertussen maar schreeuwen om 

meer wandelwegen... 

27 JANUARI 1977 
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. Over mijn lichaam wandelt het groene landschap ». 

Het dichterschap van Walter Haesaert (geb. 1935) ontstaat in een 
scx5rt grensgebied of ruimte, in een vertieeldingswereld waarin het ik 
van de dichter tot een geestelijke eenheid met de omgeving versmol
ten wordt Die wereld is altijd in gisting. Elk gedicht dat die wording 
vergezelt maakt die innerlijke wording mee: er gebeurt«iets » in elke 
tekst van Haesaert er wordt iets «verhaald». Dat verhaal speelt zich 
af in de verbeelding, het is tegelijkertijd abstrakt en konkreet het 
draagt gevoelens met zich mee. 
Verhelderend in dat opzicht is het gedicht Aan dit verhaal uit de bun
del Langzaam naar het zand. 
De dichter reageert op de werkelijkheid en diezelfde werkelijkheid 
oefent bepaalde gevoelsreakties uit op de dichter Zo ontstaat er een 
wondertiaar taalweefsel, dat de sporen draagt van neo-ekspenmen-
tele en zelfs surrealistische dichterlijke technieken Het is een wereld 
van « metamorfosen », een verdroomde werkelijkheid. 
Haesaert zou je een natuurdichter kunnen noemen, omdat de natuur 
de inspiratiebron blijft van zijn woordkunst Eigenlijk is hij veel meer 
nog een dichter van het gevoelen ; verlseelding en gevoelen vormen 
een eenheid, je zou zijn poëzie bijna de vert>eelding van zijn gevoe
lens kunnen noemen. Ik bedoel hiermee dat Haesaert niet als een 
mystikus of een filosoof tegenover de aarde staat zoals dat het 
geval is bij een Le Roy. Hij heeft een zachte huid; hij reageert met 
een bepaalde tederheid op de dingen. Tederheid en innerlijke regel
maat vormen de hoofdtoon van dit dichterschap. 

VERBEELDING 

EN NATUUR 

BIJ WALTER HAESAERT 

Even een korte illustratie van dit zich bewegen, in de vert>eelding, op 
de dwarslijn tussen de innerlijke wereld en de omgeving: 

Met de wonde van een natte zomer 
op mijn lippen, met de t>eloofde belofte 
van droogte als een balsem op 
de huid, kom ik naar U, 
en bid de wetten van de herfst, 
de dood, het laatste licht, 
met toe te passen 

In die eerste strofe van het gedicht Ik blijf aarde uit de genoemde bun
del zie je hoe de • ik» zich op een beeldende wijze de hoofdeigen
schappen van de seizoenen toeeigent en er zich lichamelijk (lippen, 
huid) mee vereenzelvigt Vandaaruit (dit wil zeggen in die gedaante
wisseling) spreekt de «ik «• de wereld of de natuur toe om de dood af 
te weren. De dood is trouwens de zware schaduw die over het hele 
dichterlijk werk van Walter Haesaert hangt en die de dichter mis
schien zo gevoelig maakt voor de dingen. De dood maakt de dichter 
met opstandig, ze maakt hem wereldwijs, ze behoedt hem voor over
moed, ze geeft de maat aan van een universele in de natuur veranker
de droefheid, die de dichter verwoordde in zijn, volgens mijn smaak, 
gaafste bundel. Droevig feesf (1969), waaruit ik volgende strofe licht: 

Indien het waar is dat de bomen 
schreien, 's morgens vroeg tussen de dauw, 
de bleke herfst wordt traag volwassen, 
streelt langs de schouders van het licht 

Ik weet wel, vanuit de hoek van de verdedigers van het maatschappe
lijk betrokken of politieke gedicht waartoe ik me wil rekenen, wordt 
zo'n dichtkunst als irrelevant beschouwd. In kringen die het literaire 
realisme verdedigen, verdraagt men evenmin het soort vermense
lijken van de natuur dat erin bestaat menselijke eigenschappen toe te 
kennen aan planten, dieren en natuurverschijnselen, zoals in de aan
gehaalde strofe, waarin de dichter de bomen laat « schreien » en de 
herfst voorstelt als een persoon. Ik geloof echter dat niemand aan de 
dichter kan ontzeggen, de natuur en zijn mens-zijn te ervaren met zijn 
eigen gevoeligheid en binnen een dk:htertijke traditie die opklimt tot 
Vergilius. Ovidius en Horatius. 
Haesaert schrijft natuurgedichten die nauw aansluiten met zijn 
gevoelsleven en die van romantische oorsprong zijn. Die romantiek 
heeft hij vernjkt met surrealistische en ekspenmentele woord- en 
beeldtechnieken. Op zichzelf is dat een aanwinst voor onze letteren. 
De mooiste gedichten of de meest geslaagde zijn deze waann Hae
saert een innige samenhang bereikt tussen zijn gevoelens en beel
den en waar de metamorfosen doorschijnend zijn De dichter heeft 
een neiging tot ondoordringbaar woordspel, wat inherent is aan zijn 
taaiopvatting. In dat opzicht heb ik veel moeite om bijvoorbeeld een 
bundel als Over warme en koelere gronden te waarderen, waarin er 
een teveel is aan beeldrijke metamorfosen. Mooie gedichten uit Lang
zaam naar het zand zijn Een blauwere jasmijn, waarin de dichter tot 
een mild-blijmoedig aanvaarden van het bestaan komt of het onrusti
gere Dit alles IS. Het gedicht Toen ik uw vingers is helemaal gebouwd 
op de idee van het spanningsveld tussen het «ik » en de liefkozende 
wereld, maar plots breekt de spanning en verstart alles tot ijs. 
Literair-sociologisch bekeken behoort Walter Haesaert tot het type 
van de alleenstaande dichter, die het dichterschap ervaart als een 
totaal verinnerlijkte geestelijke werkzaamheid. Het is een sterk met 
de natuur verbonden poëzie. De aangewende stijlmiddelen en de 
opvatting van de dichterlijke taal wijzen op sterk intellektualiserende 
invloeden die hun oorsprong vonden in een duidelijk stedelijk kultu-
reel patroon. We verwijzen naar de eksperimentelen en surrealisten 
die in steden als Panjs, Antwerpen, Amsterdam wortel schoten. Hae-
saerts poëzie vertoont het tweevoudige beeld van een uiterst teder 
natuurgevoel en van een intellektueel besef van het beeldend vermo
gen van de taal. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Walter HAESAERT, Langzaam naar het zand. Brugge, Orion, 
1976, 48 biz. 

EUROVISIE: WIE VAN DE DRIE? 
Toen de Zweedse groep Abba 
twee jaar terug zonder proble
men de Eurovisie songfestival-lau
weren In ontvangst mocht nemen 
en het volgend jaar ook Brother
hood of Man het met diezelfde 
formule nog maar eens waar
maakte was voor velen de beslis
sing gevallen: ook wij willen het 
zo proberen. Zodat groepen als 
Champagne nu in het fijn uitge
stippelde spoor makkelijk de top
tien halen en lijntrekkers Abba 
nog steeds aardig meedoen met 
liefst drie singels in de Engelse 
topskoorders. Bij ons werken 
Bianca, Stella en Patricia Maes-
sen, alias ex-Hearts of Soul al 
geruime tijd samen met ex-toet
senman van de Pebbles Luk 
Smets in de soul-getinte show 
« Dream Express ». Daarmee toer
den ze ons landje rond en traden 
in de prachtige Londense gele

genheid «Talk of the town» drie 
weken na mekaar op, wat wel
licht een enorme ervaring is ge
weest. In verband met het festival 
wordt het voor de zusjes de twee
de keer daar ze reeds in 70 deel
namen en een vijfde prijs weg-
kaapten voor Nederland! En ze 
zijn in Albion geen onbekenden 
meer. Eveneens grote kansheb
ber is de groep Trinity die bestaat 
uit (ladies first) Ontdek-de-ster 
kandidaten Sofie die toen reeds 
bewees enorme vokale mogelijk
heden te hebben plus eveneens 
twee ex-Pebbles: Bob en Fred 
die eerder voor de groep ook de 
meeste nummers schreven. Vori
ge zaterdag kregen ook zij hun 
Eurosongkans, ze zijn de groot
ste tegenhangers van Dream Ex
press vooral omwille van het 
showelement dat naast het voka
le een grote voorrang heeft gekre

gen, en hen internationale allure 
heeft gegeven. Spijtig genoeg zijn 
ze naar Nederland bij topprodu-
cer Hans van Hemert moeten 
aanki pen toen hier de formule 
nog geen sant was. Willem Duys 
zei een paar weken geleden toen 
hij ze in «Vuist» te gast had dat 
deze drie nog stukken zouden 
maken. 

Voor de Eurosong-finale van 5 
februari is Trinity nog te gast op' 
het Miniem te Cannes, ffoto) 
men die tien jaar terug rock & roll 
speelde in zijn Sylvesters Team, 
later Wallace Collection uit de 
grond stampte en internationale 
klasse verwierf, en een tijdje zelf 
producer was toen hij weer de 
planken op wou. Zijn vriend Lou 
en hijzelf waren gek van latijnse 
ritmes en hun eerste plaatjes 
sloegen bij het talrijker wordende 
danspubliek goed aan. Het singel
tje « Charlie Brown » en ook « Co-
pacabana» werden eveneens bij 
onze zuiderburen belangrijke hits. 

Deze nummers plus kleinere suk-
sessen als het recente «Brigitte 
Bardot», twee « Carnaval» liedjes 
en ondermeer «Desacato» ma
ken van de pas verschenen elpee 
«Carnaval with the Two man 
sound» een uitstekende dans
plaat en met het oog op het 
komende karnaval eveneens een 
goede kaszet. fEMI-4M048). 
Van het drietal verscheen met
een ook het nieuwe singeltje « Ma
riana » dat in snel conga-ritme iets 
mindere kansen in heeft dan vori
ge plaatjes, terwijl het traditionele 
samba-refreintje van de flipkant 
met wat hardere begeleiding 
eveneens zal worden gedraaid. 

Zoals Sylveer zelf in de dagblad
pers liet uitschemeren is hun deel
nemen aan Eurovisie vooral een 
grote promotiekans voor hun pla-
tenprodukties en optredens, hoe
wel ze deelname aan het Song
festival bij aanwijzing zeker niet 
zouden afwijzen. En alle kansen 
zitten er ook voor hen nog steeds 
in. 

Sergius. 

KRIS VLAAAINGS: 
WAARDEVOL DEBUUT 
Een tijd geleden is er even wat te 
doen geweest rond ons voorstel, 
meer «werk van eigen bodem» 
voor de BRT-radio te brengen. 
W e werden toen wenkbrauwfron
send bekeken en een blad als 
«HUMO» verdacht er ons zelfs 
van dat wij alles goed vinden, als 
het maar Vlaams is... 
Het heette toen dat, als de BRT 
meer muziek van bij ons moet 
draaien, de oogst ook wat groter 
zou moeten worden. Een waar
heid als een koe. Muziek maken 
veronderstelt echter « centen » en 
dat weten platenfirma's drom
mels goed I 
Neem nu het geval Kris Vlamings, 
26, onderwijzer om den brode, 
maar als het effe kan nijver bezig 
achter orgel en piano. In 1974 kap
te hij met Tamboerijn, een groep
je waarvan hij een tijd lang de spil 
was en dat met meestampers ais 
«Waar is de Vader?» en andere 
« Liedjes van de Massa » goedko
pe suksessen skoorde. 
Vlamings wou ook nog wel wat 
anders kwijt en ging toen reso
luut de solotoer op. Zijn oude pla
tenfirma, die de hoempa hoempa 
van Tamboerijn om de centen 
steeds had aangemoedigd en ge
propageerd, was er als de kippen 
bij om Vlamings een nieuwe opna
me aan te smeren. Deze herinner
de zich de artistieke aderlatingen 

waartoe RCA hem vroeger ver
plicht had — zo was er een frans-
talige Brusselaar die over de 
waarde van Vlamings' nederlands-
talige teksten moest oordelen! 
— en stapte zonder verpinken bij 
Teaterbureau Merlijn binnen, dat 
toen net met zijn eigen platen-
merk « Parsifal» gestart was. Vla
mings mocht de studio in en zong 
zo, zichzelf begeleidend op orgel 
en piano en met de ruggesteun 
van enkele ervaren studiomuzi
kanten een eerste LP bij elkaar, 
waarover hij terecht tevreden 
mag zijn. 

«VOOR HET DONKER 
WORDT» staat vooral muzikaal 
zeer sterk: je voelt dat eraan 
gewerkt is, dat op de teksten 
geen begeleiding is geplakt die je 
elders nog hebt gehoord. Rugge-
graat daarbij is uiteraard het pia
no- en orgelwerk van Vlamings 
zelf, die er zich niet toe beperkt 
teksten en liedjes te schrijven, 
maar ook zelf voor de arrange
menten instaat 

Vlamings zingt over de dingen die 
hem dagelijks beroeren : de sleur 
van elke dag in « De eerste maan
dag », de onmacht om met je man 
of vrouw echt kontakt te hebben 
in «Liefste», heimwee naar vroe
ger in « Heb jij nu ook iemand » en 
«Toen ik terugkwam» en de 

angst voor later in « Als ik oud zal 
zijn ». 
Zo te zien dus geen plaat die 
overloopt van levensblijheid, 
maar hoeft dat wel, ieder vogel 
zingt zoals hij gebekt is en belang
rijk is toch dat hij met zijn teksten 
de beklemming doorbreekt, dat je 
uiteindelijk tot het besluit komt, 
dat er nog genoeg redenen zijn 
om ermee door te gaan (Als... en 
Het is nog niet te laat). Het is ove
rigens niet al ernst wat de plaat 
draait : -Tante Germaine», « Een 
Foto», en «Als je Katiène ont
moet » zorgen ervoor dat de toon 
niet te strak word t 
Dit interessant platendebuut heb
ben wij dus te danken aan Parsi
fal en daarmee zijn we terug bij 
ons vertrekpunt; platen maken 
kost geld en om die investering 
rendabel te maken worden al te 
dikwijls koncessies gedaan aan 
de goede smaak. Moest men op 
Nederlandse Kuituur inzien dat 
subsidies aan kleine, zelfstandige 
en hardwerkende platenfirma's 
als Parsifal er ook bij horen, dan 
konden ze weldra bij de BRT die 
kreet « bij ons wordt er toch niets 
waardevols gemaakt» misschien 
opbergen! 

Walter Decoene 
[«Voor het donker wordt» — 
Kris Vlamings — Parsifal KLEJ 
4000/461) 
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MARATHON MAN 

De uitgeversmaatschappij Heide-
land-Orbis zet onverdroten de in
spanning voort om nieuwe delen 
te laten verschijnen van de grote 
reeks (in 15 delen) gewijd aan het 
Vlaamse volk. Zopas is deel 15 
verschenen: oude en nieuwe vi-
zies op de Vlaamse beweging. 
Zodat thans reeds tien delen van 
de vijftien het daglicht gezien heb
ben. De nieuwste publikatie is wel 
merkwaardig. Ze bevat een aan
tal teksten waarvan men aan
neemt dat zij een bepaalde vizie 
weergeven op de Vlaamse bewe
ging en haar doelstellingen, en als 
dusdanig een licht werpen op de 
ontwikkelingsgang van deze be
weging. Historische teksten in ze
kere z in ; alleszins belangrijk. De
ze teksten zijn kronologisch ge
rangschikt. 
Het boek begint met excerpten 
uit de «Verhandeling op d'o-
nacht van de moederlyke tael in 
de Nederlanden» van J.B. Ver-
looy uit 1788. 
Het eindigt met het antwoord van 
Mark Grammens op een enquête 
ingesteld door het tijdschrift 
«Ons Erfdeel» in 1970. Meestal 
gaat het om uittreksels, omdat 
men de volledige tekst van een 
brochure of een boek niet kon 
opnemen. Vele van deze teksten 
zijn moeilijk bereikbaar omdat het 
gaat om zeldzaam geworden bro
chures of tijdschriftartikelen. Het 
samenbrengen van deze doku-
mentatie is op zichzelf reeds een 
verdienstelijk initiatief. De keuze 
van de teksten geschiedde door 
een redaktiekomitee onder lei
ding van Prof. Dr. Karel Van Isa-
cker en Dr. Arie W. Willemsen. In 
de verantwoording van de hand 
van Willemserr lezen wij echter 
dat de eindkeuze van de 35 vizles 

die opgenomen werden, geschied
de door Karel Van Isacker. 
Niet zo bevredigend komt ons de 
keuze voor van de enkele teksten 
— slechts zeven — die dateren 
uit de periode sedert het einde 
van de tweede wereldoorlog, een 
periode die ruim dertig jaar be
strijkt en die toch erg belangrijk 
geweest is. Niet alleen omdat de 
Vlaamse beweging na 1944 een 
diepe krisis doorgemaakt heeft, 
waaruit zij uiteindelijk zegevie-

Twintig 
eeuwen 

Vlaanderen 

rend herrezen is, maar ook omdat 
in deze periode de Vlaamse be
weging een definitieve wending 
genomen heeft en de Vlaamsna-
tionale vizie vrij algemeen aan
vaard werd. 
De opgenomen teksten zijn van 
de hand van Frans Maes, Streu-
vels-Teirlinck (hun oproep van 
1959], Lode Claes, Jan Lenaerts, 
Louis Van Bladel, René Victor en 
Mark Grammens. Slechts in één 
tekst deze van Lode Claes, 
wordt aandacht besteed aan 
« Het federalizeringsproces in Bel
gië». Deze tekst uit 1963 is een 
tijdschrift-artikel dat meer be
schrijvend is dan de formulering 
van een eigen, principiële vizie. 
Het is onbetwistbaar dat zich in 
deze periode de Vlaamsnationalis-
tische vizie op de Vlaamse bewe

ging, zozeer omstreden en bestre
den, met kracht doorgezet heeft. 
Dit is een uiterst belangrijk histo
risch verschijnsel in de lange evo
lutie van de Vlaamse beweging. 
Met deze vizie stond aanvankelijk 
de Volksunie alleen en geïso
leerd in ons politiek leven. 
Naar onze mening diende aan
dacht besteed aan de naoor
logse publikaties van bv. een 
Jan Boon en een Leo Picard 
waarin de Vlaamse beweging 
als het ware afgeschreven werd. 
Het nulpunt in de evolutie. 
Anderzijds is het Federalistisch 
Manifest van 1952 toch een be
langrijk moment geweest in het 
licht van de verdere evolutie. Wij 
missen een of andere tekst waar
in de Vlaamsnationalistische vizie, 
zoals die toch herhaaldelijk gefor
muleerd werd, duidelijk tot uiting 
zou komen. De opgenomen tek
sten zijn allen samen ontoerei
kend en te weinig belangrijk als 
«vizie» om een inzicht te ver
schaffen in de naoorlogse evolu
tie. 
Essentieel toch in deze periode, 
wij herhalen het, is geweest de 
verruiming van de traditionele vi
zie op de Vlaamse beweging als 
«taalbeweging» tot de «nationa
le» vizie, d.i. de allesomvattende 
volksbeweging, wat resulteerde 
in het aanvaarden van de nood
zaak van een hervorming van de 
unitaire staat. Deze vizie was 
ongetwijfeld reeds vroeger aan
wezig, doch heeft zich pas in 
deze jongste periode doorgezet. 
Ook dit deel is, zoals al de vorige 
delen, rijkelijk geïllustreerd. 

FvdE 

«Twintig Eeuwen Vlaanderen. Deel 
15. Oude en nieuwe vizies.» Heide-
land-Orbis, Hasselt Prijs: 1.295 fr. 

ARBEIDSMOBILITEIT IN BELGIË 
De arbeidsmobil i teit op zichzelf is een neutraal sociaal-ekonomisch 
gegeven. Mensen veranderen van beroep, stappen over van de ene 
sektor naar de andere, verplaatsen zich tussen hun woonplaats en 
hun werkplaats. Deze professionele, sektoriële en geografische 
mobil i teit heeft alti jd bestaan en men kan zich moeili jk een eko.io-
misch stelsel indenken waarin zulks niet het geval zou zijn. 

In eigen land heeft één vorm van 
arbeidsmobiliteit — de geografi
sche — een kwade faam en niet 
zonder reden ! Wanneer in de sta
tistieken een arrondissement op
duikt waarvan 40 % van de aktie-
ve bevolking buiten dit arrondisse
ment werk moet gaan zoeken, 
dan kan men deze geografische 
arbeidsmobiliteit nog moeilijk een 
neutraal gegeven heten! 

In het licht van de voorbije ge
schiedenis zal niemand moeite 
hebben om te begrijpen dat in 
eigen land — en vooral in Vlaan
deren — veel aandacht is gegaan 
naar de geografische arbeidsmobi
liteit — de pendel — en veel min
der aandacht naar de andere vor
men van deze mobiliteit. Daaren
boven bleven de tot nu toe ver
schenen publikaties hoofdzakelijk 
op beschrijvend niveau. Daarom 
kan het ons allen maar verheu
gen dat het Centrum voor Ekono-
mische Studiën van de Fakulteit 
der Ekonomische en Toegepaste 
Ekonomische Wetenschappen 
aan de KUL dieper in het pro
bleem heeft willen boren. Resul
taat van deze belangstelling 
«Theorie en empine van de ar
beidsmobiliteit in België », een 147 
bladzijden tellende studie die we 
hier graag even aan onze lezers 
willen voorstellen. 

De auteurs O. Roels, L. Vanover-

beke en prof. dr. P. Van Rompuy 
schetsen een teoretisch kader 
voor de ontleding van de arbeids
mobiliteit waarbij aangeknoopt 
wordt bij recent ontwikkelde 
«zoek "-teorieën van de arbeids
markt. Na een inleidend hoofd
stuk i.v.m. de ekonomische rol 
van de mobiliteit en na een hoofd
stuk waarin de determinanten 
van deze mobiliteit worden onder
zocht, komen achtereenvolgens 
de professionele, de sektoriële en 
de geografische mobiliteit aan 
bod. Een samenvatting, enkele ta
bellen en een uitgebreide biblio
grafie ronden het geheel af. 

De studie heeft vanzelfsprekend 
tot besluiten geleid. Ze allemaal 
overnemen is niet mogelijk. De 
belangrijkste moeten we hier 
toch vermelden. 

In verband met de vraag of het 
de loonhoogte is of de werkgele
genheid die voor de mobiliteit het 
meest verantwoordelijk moet ge
steld worden, blijkt geen funda
mentele tegenstelling aan het 
licht te komen. In perioden van 
hoge werkloosheid domineert de 
werkgelegenheid en in de andere 
perioden is de loonhoogte de 
dominante faktor inzake mobili
tei t 

Inzake sektoriële mobiliteit blijken 
mannelijke hoofdarbeiders de 
laagstp graad van mobiliteit te ver

tonen, terwijl het de mannelijke 
handarbeiders zijn die de hoog
ste mobiliteitsgraad hebben. 

Wat de geografische mobiliteit be
treft, blijkt het, vooral in Vlaande
ren, de werkgelegenheid te zijn 
die het meest tot pendel aanzet 
De studie sluit met aanbevelingen 
voor het door de overheid te voe
ren beleid. 

Een laatste opmerking nog : Wie 
met de ekonomische literatuur 
niet in zekere mate vertrouwd is, 
zal aan deze studie niet veel heb
ben. De anderen des te meer I 

O. Roels, L Vanoverbeke, P. Van 
Rompuy — «Theorie en empirie 
van de arbeidsmobil i teit in Bel
gië — Uitg. Aco, Leuven — 1976 
- VII + 147 biz. - 290 fr. 

VTB-AMATEUR-

FILMS 
De 8ste driejaarlijkse Nationale Wed
strijd voor Amateurfilms van de 
Vlaamse Toenstenbond kende een 
buitengewone bijval. 
Van de 143 ingezonden films werden 
er niet minder dan 71 bekroond, waar
van 32 met penningen (4 gouden, 15 
zilveren, 13 bronzen) en belangrijke 
geldprijzen en 39 met geldprijzen of 
prijzen in natura. 
Van de 143 inzendingen waren er 9 
animatiefilms, 41 dokumentatiefilms, 
19 genrefilms, 21 speelfilms en 53 toe-
nstische of folklorefilms. 
De wedstrijd is voorbehouden aan 
leden van de VT8 of aan kineasten 
die willen aansluiten. 
De 9e wedstnjd dus in 1979. 

Marathon Man is een Intelligente, 
adembenemende en biezonder inspi-
ratievolle thriller van de Britse kineast 
John Schlesinger die blijkbaar defini
tief de «free cinema «-invloeden (nog 
sterk merkbaar in het Britse Sunday 
Bloody Sunday) heeft vaarwel ge
zegd. Dat laatste betreur ik dan wel. 
Op een ogenblik dat de Nederlandse 
regenng vooralsnog tevergeefs naar 
Menten vist komt het tema van Ma
rathon Man dan ook als erg aktueel 

over: de misdadige machinaties waar 
Babe (schitterend vertolkt door Dus-
tin Hoffman) het slachtoffer van 
wordt zijn toe te schrijven aan een 
Duits ex-nazi die reeds 20 jaar lang 
rustig van zijn «rentes» (diamanten 
die hij Joodse slachtoffers had ont
vreemd in Auschwitz, waar hij eens 
bekend stond als de «witte engel») 
leeft in het klassieke Zuid-Amerika. 

Door een stom ongeval (het spektaku-
laire begin van de film) wordt dat han
deltje bedreigd en Is deze Nazi, Szell 
geheten, niet meer gerust in zijn zaak 
en komt het tot een bloedige ontman
teling van vuig€ konnekties tussen 
oud-oorlogsniisdjdigers en Ameri

kaanse geheime diensten, hier «The 
Division» genaamd, a la CIA en FBI. 
Hoe de vork precies aan de steel zit 
ontdekt u uiteraard best zelf 
Marathon Man is 100 % ontspanning 
die je als het ware In de bioskoop-
bank genageld houdt je hebt nauwe
lijks de tijd om te ademen, na te den
ken over wat scenarioschrijver en 
kineast je op een zo magistrale wijze 
voorschotelen. Als kijker word je tot 
een onkritische instellinji gedwongen, 
en het zal precies die manipulatie van 
je gevoelens wezen die je achteraf tot 
nadenken aanzet over het sensatione
le schouwspel dat Marathon Man is: 
een jood die Szell in volle straat her
kent en door laatstgenoemde rats de 
strot afgesneden wordt; Hoffman die 
tot tweemaal toe een «tandarts «-folte
ring ondergaat -, de vele brutale vecht
partijen waarin ruggen gekraakt ma
gen doorboord, en hersenpannen 
doorschoten worden. Het spektakel is 
inderdaad sterk bloederig gekleurd 
en de scenanoschrijver poogt dat wel 
op handige wijze te motiveren door te 
verwijzen naar de groeiende stadsmls-
dadigheid, de kommunistenjacht na 
V^/ereldooriog II in de USA enz. Maar 
het blijkt er meer en meer naar uit te 
zien dat de « brood en spelen » van de 
20-eeuwse mens feitelijk niet zoveel' 
verschillen als die van de Romeinen. 
In prima nevenrollen herkent u Roy 
«Jaws» Scheider (als Hoffmans -
broer en tevens vuige dubbelspion, 
als straf maag doortxwrd'), Marthe 
Keiler (mooi maar vals, berouw helpt 
niet want ze knjgt een kogel in haar 
mooie hoofd), William Devane (ook 
als dubbelagent dus...) en last but not 
least Lord Laurence Olivier (die zich 
blijkbaar erg goed thulsvoelde in dit 
bijna Shakespeariaanse drama) als 
de vuige nazi en voor het eerst sinds 
20 jaar weer te zien in een Amerikaan
se film. In een hallucinant slotgevecht 
met Hoffman krijgt ook hij zijn verdien
de loon, zoals dat heet (en door het 
publiek verlangd wordt}. 

Marathon Man als amusement be
schouwd, IS een must voor deze kerst
tijd, hoewel het een aanfluiting is van 
de « vrede op aarde aan degenen die 
van goede wil zijn». U kiest maar . 

Ronnie Pede 

FRANQOISGLORIEUX 

JUBILEERT 

Twintig jaar geleden deed een jong Kortrijks pianist Frangois Glorieux, zijn 
eerste stappen op de showplanken. Hij keerde zopas terug uit de Ver
enigde staten waar hij begroet werd als een virtuoos en een muzikale 
revelatie. Zijn jongste LP « Frangois Glorieux plays The Beatles » heeft 
in de States een oplage van een half miljoen exemplaren. 

Frangois Glorieux begint vandaag aan een nieuwe carrière. Weldra 
brengt hij zijn nieuwe show in verschillende Vlaamse steden op de plan
ken. In deze show, boordevol humor en anekdoten, treedt ook het ver
nieuwd Panoramic trio op, met o.m. Remo Martufi. Weldra zal er ook 
Amerika's meest befaamde trombonist Jeffrey Uusitalo, aan toege
voegd worden. 

De Frangois Glorieux-show brengt allereerst een retrospektieve, waar
na de beroemde Westvlaamse pianist zich met de medewerking van 
het publiek zal uitleven in zijn onnavolgbare improvisaties. 

De toernee agenda: 

29 januar i : gala-première. Kortrijk, Stadsschouwburg (056/22.19.02) 
5 februari, gala. Koningin Elisabethzaal, Antwerpen (031/33.84.44) 
9 februari, stadsschouwburg, Brugge (050/33.81.67) 
18 februari, kursaal. Turnhout (014/41.94.94) 
19 februari, opera Gent (091/25.95.44) 
20 februari, stadsschouwburg, leper (057/20.26.26). 
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TIZ-PROGR^MNKS 

27 JANUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 De Wombles 
1805 EK schaatsen 
1845 Kim en zijn vnenden 
1910 Premiere 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Lachertjes 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere + 
2220 Nieuws 
2230 EK Schaatsen 

Reportage vanuit Helsinki 
van de vnje figuren voor 
heren 

2300 Basketball 
Mechelen — Spartak Zbrojo-
vka 

NED 1 

1045 
1500 
1600 
1815 
1845 
1905 
1930 
2020 
2045 
2120 
2150 

2315 
2320 

Schooltelevisie 
De Waltons 
Voorlichtingsprogramma 
Teleac 
De Bereboot 
De kinderkant 
Het kleine huis op de praine 
Windkracht 16 
Alexander Solzjenitsyn 
Ten slotte 
Bnef encounter 
Bntse psychologische film 
(1945) 
Nieuws 
Kunstschaatsen 

NED 2 

1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking 
1930 Cijfers & letters 
2000 Nieuws 
2025 Koningen en Paupers 
21 15 Pleisterkade 17 
2210 Brandpunt 
2250 Zusters Clanssen 
2325 Den Haag vandaag 
2340 Nieuws 

28 JANUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol 
1815 Open school 
18 45 Dag aan dag 
1910 KTRC 
1945 Nieuws 
2015 Wie IS bang van mijn haze-

w ind ' 
Dokumentaire 

2040 De pnnses en de zeerover 
Amenkaanse komedie 
(1944) 

2210 Inspraak 77 
Het fenomeen van de « con-
certpromoting » 

2300 Nieuws 
2310 EK Schaatsen 

NED 1 

1045 
1815 
1845 
1855 
1905 
1955 

Schooltelevisie 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
BIJ ons in Beckum 
Meneer de goevernante 
Amenkaanse komedie 
f1948) 
Stuff-show 
Nieuws 
Het spel en de knikkers 
Julien Clerc 
Reportage 
Interview met de minister
president 
Het Indonesisch nationalis-

2115 
2135 
2150 
2220 

2300 

2310 
me 

2335 Nieuws 

NED 2 

18 45 TV informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 

1905 Calimero 
1918 Koning Bolo 
1948 The will to win 
2000 Nieuws 
2025 Baretta 
21 15 De Jordaches 
2200 Aktua TV 
22 50 O moeder wat is het heet i 
23^0 Tros Sport 
2335 Nieuws 

29 JANUARI 

BRT 

1400 
1430 

1630 
1800 
1805 
1855 

1945 
2015 
2115 

2200 
2245 
2305 

Doe mee 
Een lied werd geboren 
VS-muzikale komedie 
(1964) 
Open school 
De Wombles 
Disneyland 
G"sta Laura Marcelle Een 
portret van dne begijntjes 
Nieuws 
Wies Andersen Show 
Eurosong 
Dream Express 
Terloops 
Nieuws 
Radio- en TV-bal 

NED. 1 

1030 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 De holle bolle boom 
1610 De Noordzee en de binnen 

wateren 
1630 Stuif-es-in 
1730 Gitaar spelenderwijs 
18 00 Led van de week 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Wie van de drie'' 
1935 De avonturen van Don Ju

an 
Avonturenfilm uit de Errol 
Flynn fiimcyclas (1945) 

21 20 Muzikaal intermezzo 
21 35 Nieuws 
21 50 Avros sportpanorama 
22 30 John Denver special 
2320 Nieuws 
2325 E K-kunstschaatsen 

NED. 2 

17 30 Studio Sport-extra 
184^ TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Bolke de beer 
19 IS Teds sstt show 
2000 Nieuws 
2025 Teds sstt show 
21 30 Sam 
2220 Hier en nu - aktualiteiten 
2300 Hier en nu - Studio Sport 
2325 HIJ en ik 
2335 Nieuws 

30 JANUARI 

BRT 

9 00 Doe mee 
930 Open school 

1000 Euchanstievienng 
11 00 leder zijn waarheid 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1255 WK-veldnjden Reportage 

vanuit Hannover 
16 00 Voor boer en tuinder 
1630 De zevende hemel 
1720 Sportuitslagen 
1722 Suske en Wiske 
17 45 EK Schaatsen 
1830 De Wombles 
1835 Vliegen 

Film over modelvliegen 
1900 Het huis waarvan wij dro

men 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
20 30 De Val der Adelaars 

Keizer Willem II van Duits 
land 

2120 Mezza Musica met o a 
Yvan Rebroff 

2225 Nieuws 

NED 1 

11 00 Euchanstievienng 
1400 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
1627 WK veldrijden in Hannover 
1655 Voetbal en Toto-uitslagen 
1700 Kleine avonddienst 
1730 Wilde ganzen 
17 32 Studio-sport extra 
1815 Teleac 
1855 De bereboot 
1900 Nieuws 
1905 McCloud 
2040 Varas internationale 
21 50 Voorwaarts en met verge

ten 
De arbeidersbeweging in 
Nederland 
1870-1887 

2230 2 voor twaalf 
Kwis 

NED. 2 

1830 
1835 
1900 
1915 
2030 

21 10 
2135 
2140 

2230 
2315 

TV-informabe voor Turken 
Westway 
Van gewest tot gewest 
Studio Sport 
58 miljoen Nederlanders en 
hun voedsel 
Reportage 
Cinevisie 
Nieuws 
Nederlandse antillen 
Een ekonomisch portret 
Muziek van George Antheil 
Nieuws 

J1 J A I N U A K I 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 De Wombles 
1805 Klem klem kleutertje 
18 20 Rogier van ter Doest 
18 45 Open school 

Derde aflevenng van «Kla 
re taal -

1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der tortum 
21 00 Van oude mensen de din

gen die voorbijgaan 
21 50 Nieuws 
2210 McCabo en Mrs Miller VS-

western 

NED. 1 

11 35 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Avros 3 x 20 
2005 Superstars 
21 05 Beatnxband 
21 35 Nieuws 
21 50 Werken om te blijven wer

ken 
2240 Uitzending van Symbiose 
2245 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-mformatie voor Sun 
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1905 Tommy en Charlie 
19 30 Dat ik dit nog mag meema

ken 
2000 Nieuws 
20 25 De onedin lijn 
21 15 Varas ombudsman 
21 40 leder zijn deel 
22 05 Achter het nieuws 
2255 Nieuws 

1 FEBRUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 De Wombles 
1805 Wickie de Viking 

1830 Open school 
1900 Muzieksien 
1945 Nieuws 
2015 Hallo met Henk 
21 05 Verover de aarde Suiker

ziek 
2155 Scenes uit een huwelijk 

Vierde a*levenng 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 KROs wereldcirkus 
19 55 Calamity Jane 

VS-western (1953) 

21 35 Nieuws 
21 50 De blanke en de zwarte toe

komst van Zuid-Afrika 
2250 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1805 Nieuws 
1905 Avros Toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
20 25 Avro s wie-kent-kwis 
21 45 Edward VII 
22 37 Televizier Magazine 
2333 Den Haag vandaag 
2337 Nieuws 

2 FEBRUARI 

BRT 

1530 Open school 
1630 Tip-Top 
1815 De Wombles 
1820 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 

SF-feuilleton 
1945 Nieuws 
2020 Rhoda 

Komisch feuilleton 
2045 Mur Italien 

TV-spel dat speelt in het 
milieu van de kermiskra-
mers 

21 55 De vijfde windstreek 
Literair programma over 
Jan Vercammen 

2245 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 Wat heet o u d ' 
15 55 KRO s wereldcirkus 
1645 Dames en heren 
1705 De Flmtstones 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Zendtijd voor politieke par

tijen 
2000 Nationale finale Songfesti

val 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 
2300 Sprekershoek 
2315 Nieuws 

NED 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Wie oren heeft 

Kinderreeks over bijbelse 
woorden 

1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 De Waltons 
21 10 Muziek uit studio 4 
21 40 Wie IS mijn naaste ' 

Religieus programma 

2240 Tenslotte 

2250 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
Vrijdag, 28 januari F 2 
The last Hurrah - De laatste 
fanfare (VSA 1958) 
Zedenstudie van John Ford De 
in de politiek vergrijsde burge
meester van een Annenkaanse 
stad treedt voor de laatste maal 
in de politieke arena van de kies-
stnjd HIJ vindt een harde tegen
stand bij een groep sympatizan-
ten van een bankier De kies-' 
campagne is zeer hevig De bur
gemeester zet zijn persoon in 
en toont zich vol bekommernis 
voor zijn medeburgers De 
tegenpartij houdt het bij bar-
num radio, TV, enz Zij halen de 
overwinning en de oude burge
meester besterft het Interessan
te studie van 'n kiescampagne 
in de VS met een schitteren
de vertolking van Spencer Tra
cy en verder nog Jeffrey Hun-
ter en Diane Forster Ook voor 
rijpere jeugd 

Zaterdag, 29 januari 
NL 2 
La ligne de demarcation -
De demarkatielijn (Frank
rijk 1966) 
Weerstandsdrama van Claude 
Chabrol Met de hulp van gravin 
de Danville probeert dokter La-
faye twee Engelse valscherm-
spnngers in de vrije zone te knj-
gen Dat gaat met zonder moei
lijkheden vooral daar ook de 
Gestapo en de Franse verzets
lieden de twee parachutisten op
sporen De dokter en de man 
van de gravin zullen er hun 
hachje bij laten Ten slotte zullen 
de twee valschermspringers in 
een lijkwagen over de demarka
tielijn geraken Geroutineerd 
spel van Maurice Ronet Jean 
Seberg, Jacques Pernn e a 
Voor volwassenen 

Maandag, 31 januari 
BRT 
Mc Cabe and Mrs Miller -
John Mc Cabe, handelaar in 
plezier (VSA 1971) 
Westernballade van Robert Alt
man Met Warren Beatty en 
Julie Chnstie in de hoofdrollen 
HIJ heet Mc Cabe, is pokerspe
ler en alkoholist en bezit de 
sluwheid om op een gemakkelij
ke wijze geld te verdienen Zij 
heet mrs Miller is prostituee en 
verslaafd aan opium, en bezit 
het talent om de zaken groots 
aan te pakken Beiden hebkjen 
ze zich gevestigd in Presbyte-
nan Church, een stadje in wor
ding waar vooral mijnarbeiders 
wonen en waar ze een saloon 
uitbaten Dank zij hun onderne
mingsgeest floreert het stadje 
De naburige «mine-company» 
wil hun zaak kopen Mc Cabe 
weigert overtuigd dat hij een 
betere pnjs kan krijgen De « mi
ne-company » beslist hem te ver
pletteren en zal daann slagen 
Voor volwassenen 

Maandag, 31 januari 
TF 1 
Modern Times - Moderne tij
den (VSA 1936) 
Satirische komedie van en met 
Charlie Chaplin, en Paulette 
Goddard Charley is in deze film 
afwisselend arbeider en werklo
ze en als hij geen van beide is, 
zucht hij in de gevangenis Tel
kens als hij weer een baantje 
heeft verliest hij dit door allerlei 
noodlottige omstandigheden, 
wordt voor stakingsleider of op
roerkraaier aangezien en be
landt dan weer in de gevange
nis HIJ leert een meisje kennen, 
dat langs de straat zwerft, wier 
lot hij zich aantrekt Tenslotte 
gaan ze samen welgemoed op 
weg een nieuwe toekomst tege
moet 
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Donderdag, 27 januari 
F 3 
La Kermesse Héroïque 
(Frankrijk 1936) 
Een klucht van Jacques Feyder. 
De film moet niet ernstig opge
vat worden: La Kermesse 
Héroïque is werkelijk een 
klucht, waarbij de list van de 
schijndode burgemeester van 
Boom het op de macht van de 
Spanjaarden wint en het stadje 
door de moeilijkheden heen-
loodst. Jacques Feyder maakte 
er een royaal opgezet kijkspel 
van. De film werd destijds in 
Vlaanderen gedraaid en be
staat uit een reeks Breugeliaan-
se tafereien. 

Fotografisch en stylistisch is het 
werk geslaagd, terwijl de ak-
teurs menig vermakelijk toneel
tje ten beste geven, waarbij 
Frangoise Rosay en Alerme de 
leiding hebben. Voor volwasse
nen. 

Donderdag, 27 januari 
NL 1 
Brief encounter - Kortston
dige ontmoeting (Gr.-Britt. 
1945) 
Psychologische film van David 
Lean. Laura Jesson, die gehuwd 
is en dr. Alec Harvey, ook ge
huwd, ontmoeten elkaar toeval
lig op het perron van het station 
van een stad, waar ze zich elke 
donderdag voor persoonlijke 
aangelegenheden begeven. Er 
komen nog enkele ontmoe
tingen, stilaan worden het af
spraken, samen uitgaan, leu
gens en geheimzinnigheid voor 
vrienden en huisgenoten. Ze 
ontdekken dat ze elkaar liefheb
ben, de daad van echtelijke 
ontrouw wordt door een toeval 
verijdeld. Ze worden zich ervan 
bewust dat ze verkeerd deden 
en besluiten elkaar niet meer te 
zien. Met uitstekende vertol
kingen van Celia Johnson en 
Trevor Howard. Ook voor rijpe
re jeugd. 

Vrijdag, 28 januari DL 1 
Le depart - De start (België 
1967) 
Psychologische schets van Jer-
zy Skolimowski. Mare, een Brus
selse leerjongen in een kappers
zaak is 19 jaar en wil deelne
men aan een autorace. Hij doet 
alles en haalt de gekste toeren 
uit om aan een racewagen te 
komen. Wanneer hij dan einde
lijk de kans krijgt een sportwa
gen te bezitten, vertrekt hij niet. 
De adolescent is man gewor
den en zal ten slotte het meisje 
dat hem bemint verkiezen. Oor
spronkelijk een fris verhaal met 
indrukwekkende staaltjes van 
autorijkunst. Soms iets te gefor
ceerd en lang gerokken. Met 
Jean-Pierre Leaud en Catherine 
Dupor t Voor volwassenen. 

Dinsdag, 1 februari 
NL 1 
Calamity Jane (VSA 1953) 
Western van David Butler met 
Doris Day, Howard Keel en 
Allyn McLerie. Jane, hier voorge
steld als wildzang en mislukte 
kwajongen, gaat in Chicago een 
zangeres halen om op te treden 
in haar eigen stadje, Deadwood 
City. Maar ze brengt slechts 
Katie mee: het kamermeisje 
van de vedette, dat zich voor 
haar meesteres heeft uitgege
ven. Deadwood City neemt ech
ter vrede met Katie, wanneer 
blijkt dat zij eveneens een aardi
ge stem heeft. Onder invloed 
van Katie wordt Jane eveneens 
een elegant vrouwelijk wezen. 
Het verhaal eindigt met het hu
welijk van Jane met «Wild» Bill 
Hickok, andere legendarische 
held, en van Katie met Luitenant 
Danny. 

VU-Anzegem 

bezorgd om Lijsternest 
Er was grote publieke belangstelling voor de eerste echte gemeenteraadszlt-
trng sinds de installatievergadering. Het begon al meteen met een opmerking 
van VU-raadslid Frans Van Den Heede oyer het verslag van de vergadering 
van 1 januari 1977. In de tabel met aanduiding van de rangorde van de 
gemeenteraadsleden was er een vergissing gebeurd: raadslid Van Den 
Meede had slechts 614 stemmen toegewezen gekregen, terwijl hij recht had 
op 782 stemmen (558 naamstemmen en 224 kopstemmen). Deze fout zal her
steld worden en ons raadslid schuift een plaats vooruit 

Verder hennnerae raadslid Van Den 
Heede aan de gewoonte om na elke 
vernieuwing van de Gemeenteraad 
de verschillende gemeentelijke kom
missies opnieuw samen te stellen. Bur
gemeester Thienpont verzekerde dat 
dit de volgende zitting zal geregeld 
worden en dat elke politieke fraktie 
zal uitgenodigd worden om haar ver-
teqenwoordiger(s) aan te duiden. 

BSP-woordvoerder Liban De Jonghe 
en het VU-raadslid stelden dan bei
den de vraag welk beleid er zal 
gevoerd worden. Vroeger kon de 
CVP gewoon verwijzen naar haar ver
kiezingsbrochure: nu zij in koalitie 
(met PVV) zit valt het haar niet meer 
zo gemakkelijk! 

«Ik stel vast", aldus raadslid Van Den 
Heede, «dat we vanwege het nieuwe 
Schepenkollege nog geen enkele be
leidsverklaring gehoord hebben en 
dat men gewoon verder werkt alsof 
er geen verkiezingen geweest zijn. Ik 
stel me de vraag of er tussen de koali-
tiepartners dan enkel en alleen over 
de verdeling van de mandaten werd 
onderhandeld en niet over een ge
meenschappelijk beleidsprogramma 
voor de volgende jaren. Het kan toch 
niet zijn dat alle kiesbeloften reeds 
zouden vergeten zijn 7-

SOLIDARITEIT 
MET GETEISTERD 
GEZIN! 
Op dinsdagavond, 18 januari 
werd te Hoboken, de woning 
van het echtpaar Dalving-
Geys geteisterd door een er
ge brand. De ganse inboedel 
ging in de vlammen op. 's 
Anderendaags bezocht onze 
VU-fraktie deze trouwe leden 
in het gemeentelijk zieken
huis en beloofden oud-be-
stuurslid Frans Dalving de 
steun van de afdeling. 
Wie solidair wil zijn met dit 
getroffen gezin verzoeken 
we te storten op rekening 
413-5070901-89 van Volks
unie afd. Hoboken, met de 
vermeld ing: Solidariteit Fam. 
Dalving. 

MUNSTERBILZEN 

Op vrijdag 14 januari werd in café 
Lotus te Munsterbilzen overgegaan 
tot oprichting van een nieuwe afde
ling ? Dit onder voorzitterschap van 
Y. Van Bockrijk, arr.-sekretaris en in 
aanwezigheid van volksvertegenwoor
diger E. Raskin. 
De nieuwe afdeling telt momenteel 
reeds heel wat leden en neemt zich 
voor bijzonder aktief te zijn. 
Vermelden wij nog dat Clement Huy-
gen, kandidaat bij de jongste verkie
zingen, als voorzitter fungeert. Leon 
Jans is sekretaris en Herman Menten 
afgevaardigde in de arr. raad. 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050/35404 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven. Tel.: 016/23.47.94 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 63 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/73406.43 
Na18u 4254642 

Raadslid Van Den Heede herinnerde 
aan zijn nieuwjaarstoespraak waarbij 
hij de hoop had uitgesproken dat 
samen zou gewerkt worden aan de 
opstelling van een vijfjarenplan voor 
de stad. Hiervoor zal heel wat werk, 
overleg en tijd nodig zijn. 
Vanwege het Schepenkollege wordt 
echter een algemene beleidsverkla
ring verwacht waarbij de voornaam
ste doelstellingen, de wijze van bestu
ren. .. worden toegelicht 
Hierop antYi/oordde schepen Merchie 
(CVP) dat tegen de volgende zitting 
een beleidsnota zal medegedeeld wor
den. Raadslid Van Den Heede stelde 
verder nog vragen i.v.m. het BPA nr. 
1/1-wijk «Maegdendalekwartier» en 
sommige leningen. 
Bij de wijziging van de straatbenamin
gen te Mullem wenste hij alle benamin
gen die geen dubbel gebruik uitmaak
ten van bestaande straatnamen te 
behouden, zodat de vroegere ge
meente duidelijk herkenbaar blijft. Hij 
onthield zich dan ook bij de stemming 
daarover 
De volgende gemeenteraadszitting, 
waartoe alle geïnteresseerde inwo
ners vriendelijk worden uitgenodigd, 
heeft plaats op maandag 7 februari 
1977, om 18 uur in de schepenzaal 
van het stadhuis. 

Staf Goovaerts ging heen 
De verslagenheid in de Mechelse sportkringen en in de Volksunie 
afdeling Mechelen was algemeen toen het nieuws bekend werd 
dat Staf Goovaerts, 51 jaar, was verongelukt pp de E39, grondge
bied Kwaadmechelen. 
Zelf oud-voetballer was Staf Goovaerts de man die zich 25 jaar 
lang volledig gaf aan de taak van de jongerenbegeleiding bij de 
voetbalploeg KV Mechelen. 
In zijn jeugd zelf weesjongen, had hij de wonderlijke gave spon
taan de noden en de verzuchtingen van de jongeren aan te voelen. 
Hij was voor hen dan ook de geliefde begeleider waarvoor ze door 
een vuur gingen. Populair was hij echter niet alleen In voetbal
kringen. Iedereen kende Staf die het goed humeur uitstraalde en 
allen dadelijk in een prettige stemming kon brengen. Op vergade
ringen of feesten keek men uit of Staf zou komen omdat men wist 
dat er dan sfeer zou zijn. Zelfs als hij eens zwaar foeterde tegen 
een tegenstander, hetzij een politieke, hetzij op het voetbalvlak, 
kon men niet geloven dat hij echt boos was. 
Staf die een zetelbedrijf leidde was een steun voor tal van initia
tieven. Hij stond er vaak op, zoals bij V.U.-feesten, dat hij de hoofd
prijs zou schenken. 
Hij was bij herhaling kandidaat op de V.U.-lijsL 
Zijn heengaan wordt zwaar aangevoeld door heel de Mechelse 
Volksunie omdat hij voor velen niet alleen een medestrijder was, 
doch ook een joviale, gezellige vriend. 
Aan zijn echtgenote en zoon Rudi biedt de Volksunie haar innige 
deelneming aan. 
De begrafenis vindt plaats op zaterdag 29 januari in de St-Gomma-
ruskerk, Kerhoflei, Mechelen om lOu. 30. 

BILZEN GERAARDSBERGEN 

De gemeenteraad van de nieuwe 
gemeente Bilzen vergaderde op 
maandag 17 januari jl. om de leden 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn aan te dui
den. Voor de Volksunie kwam uit de 
bus: Jozef Rubens, gewezen gemeen
teraadslid van Bilzen, en Leon Fest-
jens, gewezen lid KOO-Waltwilder. 
Als opvolgers werden aangeduid Pau
la Martens (Bilzen), Laurent Meers 
(Rosmeer), Leon Duchateau (Bilzen) 
en Jos Forier (Beverst). 

NIEUW BESTUUR 

Voorzitter: André De Temmerman; 
ondervoorzitters: Herman Stanssens 
en Georges Goditiabois; sekretaris: 
Emiel Clerebaut; penningmeester: Ri
ta Borremans en Omer Adriaensens; 
organizatie: Honoré Messens, Syl-
vain Van Der Putten ; propaganda : 
Fernand Van Nieuwenhove, Paul Du 
Ville, Alfons De Vuyst; sociaal dienst
betoon : Honoré Messens; jeugdza
ken : Paul Gies. 

Zaterdag en zondag II. hield de V U van het arrondissement Gent-Eekio een Open-deurdag n.a.v. de opening 
van haar nieuw arr. sekretariaat De belangstelling was zeer groot, de sfeer vriendschappelijk. Nog even aan 
herinneren dat het gelegen is in de Bennesteeg 2 te Gent Tel. 23.70.98. Het is open elke dinsdag van 16 tot 
18 u. voor inlichtingen en sociaal dienstbetoon en van 20 tot 22 u. voor de afdelingsbesturen. 

Oudenaardse oppositie 
vraagt beleidsverklaring 
Naar aanleiding van de fusie der 
gemeenten werd besloten een nieuw 
bestuur te verkiezen, waarin vertegen
woordigers van al de vroegere ge
meenten zitting hebben. Op een ge
slaagde feestvergadering in de Stijn 
Streuvelszaal te Ingooigem werden 
een twaalftal leden verkozen. Eric 
Waelkens werd tot voorzitter aange
duid en de taken werden verdeeld. 
Verschillende initiatieven liggen ter ta
fel, o.m. het uitgeven van een gewest
blad, het organizeren van een ruim 
dienstbetoon, ledenwerving e.a. 
Een motie wordt toegezonden aan 
het ministerie van Nederlandse Kui
tuur waarin wordt aangeklaagd dat 
Stijn Streuvels' «Lijsternest», gelegen 

in de deelgemeente Ingooigem, nog 
steeds ten prooi aan verval is. Er 
werd nog geen enkele beslissing ge
troffen om het erfgoed van één van 
Vlaanderens grootste schrijvers te 
vrijwaren. 

OPEN BRIEF AAN HET 
MINISTERIE VAN 
NEDERLANDSE KULTUUR 
Mevrouw de Minister, 
Het bestuur van de VU-afdeling Anze-
gem, protesteert met klem tegen het 
al te lang uitblijven van een t)eslissing 
omtrent het lot van Stijn Streuvels' 
' Lijsternest'in onze deelgemeente In
gooigem. 

De VU herinnert eraan dat het land
huis waarvan sprake, sinds geruime 
tijd gesloten staat en tekens van ver
val vertoont De overblijvende kunst
voorwerpen, biblioteek en meubilair 
zijn er zonder bescherming. 

Men mag geen verdere risico's ne
men met het erfgoed van de Prins der 
Vlaamse Letteren. 

Mogen we dan ook aandringen, me
vrouw de minister, de administratieve 
rompslomp tot een minimum te lieper
ken, en de zaak in goede banen te lei
den? 

De Vlaamse Kultuurgemeenschap 
zou er U dankbaar om zijn. 
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IMKRMIëW 

MENSEN VAN BIJ ONS 

Louwie 

van Malou 

B R U S S E L — . Ne Brusseleir, da's ne stoefer. Moar, e ket je: da's ne joviale 
tip...» Zo wordt gezegd. 
De « Vlomse Brusseleirs • hebben het hard te verduren. Hun stad wordt afgebro
ken : tot op de grond. Vlaamse kunstwerken — romantische pleintjes, en prachti
ge woonwijken uit opa's t i jd — worden vergruisd onder het geweld van bulldo
zers en Wor ld Trade Centers. Ruimte voor amusement wordt deze stadsmensen 
eveneens ontnomen. Brussel is sinds lang die olijke, vrol i jke sjansende stad 
niet meer... 

En toch, en toch... Er zijn nog « Vlomse 
Brusseleirs » die zich onder het moder
ne geweld met laten platwalsen. Lou
wie van 't Lieg Plafond is zo'n kadod-
der. 
HIJ IS geboren en getogen in «Meule-
beek ». Vandaag houdt hij een estami-
net open in Brussel, vlakbij de Beurs
schouwburg. 
We waren er onlangs nog te gast. Het 
VU-gezelschap werd bijzonder goed 
onthaald. Er was een voelbare weder
zijdse simpatie. Begrijpelijk. De Brus
selse stoemp was heerlijk, en ook de 
pispot van Louwie (gevuld met schui
mend bier) was ferm in trek.. 

PJEEREMET 

Louwie van 't Lieg Plafond heeft zo 
zijn levensverhaal. Hij is in 1926 gebo
ren in Molenbeek « Op de pjeeremet» 
(Paardenmarkt). Zijn ketjesschool was 
amusant, maar later hebben zijn leer
meesters Louwie gewogen en te licht 
bevonden • een ferme buis was het 
resultaat 
Dan volgden wel geen twaalf stielen, 
maar toch heeft Louis De Jongh — zo 
is hij gekend bij de burgerlijke stand 
— geen jobke teveel gevonden. Hij 
was een goed chauffeur bij een beken
de Brusselse geuzebrouwer. 
(Louwie: «Ik ken vandaag maar één 
goeie geuze : da's de Mort Subite. Geu
ze in stopselfleskes vind ik minder
waardig. ») 
En dan kwam Louwie bij de politie van 
Sint-Jans-Molenbeek. 
Louwie: «Ik was in feite geen goeie 
flik. Ik tieb meer in het café gezeten, 
dan dat ik op straat rondliep. Maar, ik 
was er liever op uit de mensen van de 
buurt in de omgang te leren kennen, 
zodat repressief optreden overbodig 
werd." 

Uiteindelijk heeft Louwie de meeste 
sporen verdiend als animator van 
volksfeesten. 

In Brussel waren zijn initiatieven bijzon
der welkom. Zijn vader was toneelre
gisseur, en het hoeft dan ook geen ver-
wondenng te wekken dat Louwie 
van zijn 7 jaar af op de planken stond. 
Hij debuteerde met «het lijden ener 
moeder ».. 
Sinds hij in Brussel een estaminet 
openhoudt, is hij pas voor goed als 
«amuseur» voor het voetlicht getre
den. 
In het Molenbeek van socialist Ed-
mond Machtens organizeerde hij de 
grote dansavonden. Vooral de feesten 
van de middenstand waren zijn gelief
koosd en suksesrijk aktieterrein. 
Bierfeesten... dat zijn prachtherinne-
ringen voor Louwie. 
« Gans 't kottier danste mee...« 
De politieke greep van burgemeester 
Machtens (onder meer het verplicht 
aansluiten bij de vakbond van de socia
listen) kon Louwie nochtans met ver
dragen En, gedwongen door de metro
kwellingen, verhuisde hij naar Brussel
stad. 
In zijn «Lieg plafond» zou hij zijn zot-
ternijen pas voor goed botvieren. 
Eerst maakte Louwie een ommetje 
langs Beiroet Vier jaar geleden organi
zeerde hij inderdaad de befaamde 

.trektocht voor wielertoeristen. Op 21 
dagen fietsten tientallen liefhebbers 
omwille-van-de-eer « en om het madoil-
leke» met veel moed en met weinig 
eten van Brussel tot in Beiroet. Louwie 
speelde korrespondent voor enkele 
kranten, en voor omroep Brabant. Hij 
kwam in de nieuwsspots, en hij heeft 
er uiteindelijk een prettige herinnering' 
^an het radioprogramma «in 't lieg pla
fond» aan over gehouden. 

K A R N A V A L 

Louwie vergat zijn «Brusselse Vloe
mingen» met. Zijn toneelervaring bij 
« Kunst en Liefde » in Sint-Jans-Molen
beek gebruikte hij dankbaar om ande-

r 
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Brusselse folklore 
leven inblazen 
re evenementen suksesrijk te realise
ren. 
Louwie • «Ik wil trachtten de Brusselse 
folklore te doen herleven De historie 
van «madame-sans-géne» is zo'n 
toneelstuk dat ik graag opgevoerd 
heb. Met de Ridders van Sint-Michiel 
(21 in totaal, die bovendien het gezel
schap krijgen van schildknapen en 
musketiers) willen we nieuw leven bla
zen in de Brusselse grootstad. De ver
schillende wijken in het stadscentrum 
kunnen immers wat animatie verdra
gen. ik denk aan de Hoogstraat, de 
Grote Markt, de buurt van de Zavel, 
het Sint-Jansplein, de Antwerpse 
steenweg,... 
De mensen die in die buurten wonen 
moeten toch geregeld een wijkfeest 
kunnen vieren.» 
De klap op de feestelijke vuurpijl van 
Louwie van Malou van 't lieg plafond is 
ontegensprekelijk het Brussels karna
val. 
Louwie «Gedurende 17 jaar kende 
Brussel geen karnaval meer Tiendui
zenden mensen komen sinds twee 
jaar opnieuw op straat als onze karna-
valstoet door de Brusselse «boule
vards» trekt De festiviteiten beloven 
dit jaar bijzonder groots te zijn Koning 
Karnaval René Van Rossem zal in de 
Brusselse stoet ongetwijfeld de spits 
afbijten » (Brussel heeft pretentiege
trouw geen pnns-karnaval, maar een 
/con/ng-karnaval, - nvdr). 
Benevens veel zotternijen op straat, 
en een pensenkermis in het estaminet, 
zullen ook ziekenhuizen kunnen mee-
snoepen van de karnavalkoek Want, 
dat is een stukje filozofie van het amu
sement dat de «orde van de draak» 
hooghoudt bij het orgamzeren van 
volkse manifestaties in het Brusselse. 

LA CAPITALE 

Indien het van Louwie van 't Lieg pla
fond en zijn metgezellen zou afhan
gen, dan zou Brussel morgen opnieuw 
een prettige karnavaleske stad ^ijn. 
Maar, zij hebben het hier duidelijk met 
voor het zeggen 

(hugo de schuyteneer) 

<Ge zult het niet willen geloven, 
maar het programma 't Lieg Pla
fond van BRT-omroep Brabant is 
geboren tussen Plovdiv en Edirne 
in Turkije. Ik was in 1972 met Willy 
Carlier op toer van Brussel naar 
Beiroet. We hadden toen die be
ruchte trektocht uitgetiacht voor 
wielertoeristen. Uiteindelijk kwam't 
bekende Brussels programma in 
de efJr, met Finne de Lammeer, 
Maloe de Bozinne, Tone de Plek-
ker, Jef van de Mestbak, en al die 
andere gezellige Brusselse ket
jes.» 

Lieg plafond 

LOUWIE: «Met onze sketches 
hebben we heel wat mensen gea
museerd. Ook in rust- en bejaar
dentehuizen, en in klinieken. We 
hadden zo onze Brusselse top
pers: «Polle leit in 't gastoeis», 
o Louwie noar de Brusselse foor», 
« ne klaaine wet gebore >, ... 

Maar, 't vet geraakte van de soep. 
't Lief Plafond verloor inderdaad 
wat van zijn pluimen. Er waren 
zelfs die onvermijdelijke wrijvin
gen. 

Louwie kreeg de deur van 't Lieg 
Plafond op zijn neus. Een optreden 
in het franstalig teater « La Gaité », 
en een fotootje van hem in de 
krant, waar hij gezellig samen met 
VDB pozeerde, werd hem fataal. 

LOUWIE: «'t Is triestig dat het zo 
is moeten eindigen. Maar als Brus
seleir vind Ik het wel tof dat zo'n 
programma bij omroep Brabant mo
gelijk Is geweest. 't Was alles
zins de hoogste tijd : Immers de 
echte joviale Brusseleirs worden 
zeldzaam. De tijd van Mie Plan-
chee, en van Schele Jef kruipt stil
aan voorbij. Toch zullen we, zolang 
het mogelijk Is, voor echt Brus-
sels-Vloms amuzement blijven zor
gen.» 
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