
Er is de jongste dagen in de 
pers en in de polit ieke wereld 
heel wat aandacht besteed aan 
de bedenkelijke toestand waarin 
de Waalse siderurgie zich 
bev indt Het gaat slecht met het 
Waalse staal, dat met zijn meer 
dan honderdduizend 
werknemers de belangrijkste 
ekonomische sektor van 
Wallonië is. Men schri j f t de 
Waalse minister van 
Ekonomische Zaken Herman de 
bedoeling toe, dat hij een 
openbare staatsholding zou 
wil len oprichten voo rde 
produktie van s taa l ; de verkoop 
ervan zou verder in handen 
bli jven van de gespecializeerde 
afdelingen van de 
staalbedrijven. In klare taal komt 
dat er op neer dat de 
verlieslatende produktie zou 
gesteund worden met 
belastinggelden — men spreekt 
van honderd miljard tot 1980 — 
terwij l de verkopers r isicoloos 
hun winstmarges bli jven 
bepalen. 

Hoe dan ook : het dossier van 
de Waalse siderurgie ligt 
voortaan ter tafel. Het is niet 
alleen een sociaal-ekonomisch 
dossier, het is ook een polit iek 
dossier. 

Men kan even blijven stilstaan 
bi j de vraag naar de oorzaken 
van de teloorgang van de 
Waalse staalsektor. Deze 
oorzaken liggen goeddeels in 

Wallonië zelf. De malaise is 
ouder dan de huidige 
ekonomische krisis. Terwijl 
Japan en de nieuwe staallanden 
aansluiting vonden op de 
wereldmarkt, ging de Waalse 
konkurrentiële posit ie verloren 
door het konservatisme van het 
Waals-Brussels grootkapitaal 
dat geen risico's wou nemen, dat 
bleef zweren bij het 
halfafgewerkte produkt en dat 
de trein van de rekonversie en 
specializatie heeft gemist. Het 
anarchisme van de Waalse 
syndikaten heeft de neerwaartse 
trend nog verhaast In de 
gouden vijft iger en zestiger 
jaren hebben zowel de 
staalbaronnen als de syndikaten 
de koe gemolken zonder te 
denken aan de dag van morgen. 

D't kortzichtig beleid steunde 
daarenboven op een vervalste 
grondstof fenposi t ie: door de 
kolonizatie van het Kempens 
kolenbekken kon de Waalse 
siderurgie rekenen op de 
aanvoer van cokeskolen onder 
de prijs van de markt Waarom 
zich dan zorgen maken ? 

In principe kan dan ook gesteld 
worden, dat er genoeg Vlaams 
geld naar de Waalse siderurgie 
is gevloeid en dat daar, ook in 
de huidige noodsituatie, geen 
enkele frank meer moet 
bijkomen. De Walen moeten het 
maar zien klaar te spelen op hun 
eigen budgetten, in plaats van 

onmiddell i jk de nationale 
solidariteit — die voor 
Vlaanderen zelden of nooit 
speelt — in te roepen. 

Anderzi jds kan men zich de 
vraag stellen of Vlaanderen 
uiteindeli jk belang heeft bij het 
ontstaan van een ekonomisch 
vacuüm op zijn zuiderflank, met 
alle gevaren van een sociale 
onrust die in het heetgebakerde 
Wallonië naar ieder avontuur 
kan leiden. 

Aan de Walen moet duideli jk 
gemaakt worden, in welke 
voorwaarden zij eventueel op 
begrip voor hun situatie mogen 
rekenen. Wie in Vlaanderen 
polit ieke verantwoordeli jkheid 
draagt moet beseffen, dat de t i jd 
van de onnozele liefdadigheid 
definitief voorbi j hoort te zijn. 

Het begrip voor de Waalse 
situatie moet steunen op 
keiharde real i teit Geen enkele 
Vlaamse frank meer, zolang 
Wallonië volhardt in zijn 
dubbelhartig bondgenootschap 
met het Brussels imperialisme. 

Geen enkele Vlaamse frank, 
zolang Wallonië niet inziet dat 
het uiteindelijk méér heeft aan 
een Vlaamse partner in een 
eertijk federalisme met twee. 

Geen enkele Vlaamse frank, 
zolang men van Waalse zijde 
niet geleerd heeft dat men van 

de Vlaamse grond en de 
Vlaamse mensen moet afbli jven. 

Geen enkele Vlaamse frank, 
zolang Wallonië onze maritieme 
positie bli jft saboteren door het 
verzet tegen de voor Vlaanderen 
levensnoodzakeli jke 
havenverdragen met Nederland. 
Begrip moet van twee kanten 

komen. Wallonië kan slechts 
Vlaams begrip voor zijn situatie 
verwachten, in de mate dat het 
zélf begrip opbrengt voor de 
Vlaamse situatie. En Vlaanderen 
is nog alti jd eisende par t i j ! 

Hugo Schiltz 
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OPIMI€9 

Ja hoor, ze beginnen binnen te 
komen, de brieven over het pro
bleem van de tv-bladzijden. Het 
zijn er nog lang niet genoeg; we 
willen, bij een belangrijke hervor
ming in dit blad, niet over één 
nacht ijs gaan. Als U nog niet 
gereageerd hebt : doe het dan nu. 
Wat aan de orde staat is de vol-

lEDER Z I J N W A A R H E I D 

Verleden week heb ik gezien en 
geluisterd naar «leder zijn Waar
heid». Ik wil hier even het volgende 
probleem aansnijden. Men heeft er 
o.a. gesproken over de rijken worden 
altijd maar rijker en de kleinen altijd 
maar armer. Ik stel vast dat geen 
enkele van de deelnemers de koe bij 
de horens durft nemen over dit geval. 
De kleine wedden worden toch altijd 
maar kleiner en de grote altijd maar 
groter door het onrechtvaardig sys
teem van de indeks. Het kleinste kind 
weet dat toch. Ik neem me zelf als 
voort)eeld; mijn bediende-ouder
domspensioen + rente bedraagt nu 
16.510 fr per maand. Bij een indeks-
verhoging krijg ik dus ± 320 f r op
slag. Iemand met een wedde of pen
sioen van 40.000 fr. per maand krijgt 
800 fr. opslag. Kost zijn brood, zijn 
aardappelen, zijn vlees dan duurder 
dan het mijne ? 

Ik meen in « Wij» nog gelezen te heb
ben, dat het moet gaan om centen en 
niet om procenten. Waarom moeten 
de hogere wedden en pensioenen 
altijd maar stijgen ? Dat men bij iedere 
indeksaanpassing aan alle rechtheb
benden evenveel geeft I 

A.S„SL-Niklaas 

DROOGTESUBSIDIES 

Als we rondom ons zien, stellen we 
vast dat de best geïnstalleerde en 
gestruktureerde melkveebedrijven 
honderdduizenden frank subsidies ge
nieten Deze bedrijven, die de soms 
stakanovistische landbouwvoor-
lichters goed volgden, zijn de meest 
intensieve en maken wellicht boek
houdkundig de beste rezultaten. 
Alleszins zijn ze het gemakkelijkst te 
bewerken, in vergelijking met een 
meer traditioneel melkveebednjf. 
Al de bedrijfshoofden van de door mij 
hier bekende uitbatingen die van die 
o K.O.0.» genieten, zijn hier tussen 50 
en 60 jaar. 
Nu IS het ook zo dat de grotere inten
sieve veebedrijven in de winter van 
een plaspremie (eigenmachtig door 
de zuivelfabrieken vastgesteld pias-
premie, gaande tot 40 et) genieten. 
Voor hetzelfde werk vinden we daar 
toch iets mis aan 
Hoe moet het nu verder met de meer 
traditionele bedrijven Moeten ze wer
kelijk verdwijnen, bijdragen aan de mil
joenen subsidies, niets ontvangen, in 
de kering tweemaal geschoren ? 
Ze zullen met hun gezinnen wat zuini
ger leven, alles is opgelost.. Dit is 
absoluut geen pleidooi voor subsidië
ring. E.R., Wilsele 

WAALS WATER 

Nu de Walen stilaan beginnen te voe
len dat hun overwicht op z'n einde 
loopt hebben ze de klucht uitgevon
den een stevige prijs te laten betalen 

gende vraag : verlangt U een zo 
volledig mogelijk overzicht van de 
tv-programma's, mét een kwali-
teitsselektie, in dit blad? Graag 
nog uw mening, vooraleer we de 
knoop doorhakken. 

door de Vlamingen voor hun nviar-
water Ze zouden het op flessen kun
nen trekken, gelijk men de lucht in sta
len cylinders opvangt Er zouden ech
ter geen liefhebbers zijn, want onze 
mensen laven hun dorst liever aan fris 
bronwater De natuurelementen, wie 
kan die bedwingen ? Waar is de held 
die de mooie Maas kan verhinderen 
dat ze haar water naar de zee voert ? 

P.D.R., Lier 

RTB ERUIT? 

Ik ben geen fanatieker. Mijn man is op 
en top VU. Ik ben bijlid en abonnee 
van «WIJ». Ik vind het flauw dat U 
RTB uit uw TV-programma's weglaat 
Als men het met BRT moet stellen, 
amai dan ! Ik zal dus in het vervolg 
verplicht zijn een weekblad met de 
volledige programma's te kopen, dit 
ten koste van «WIJ». Ik lees er toch 
niets anders in. Het is mij nu zeker 
geen 500 fr. meer waard. 

G.B., Aalst 
Red. — We zitten zélf in de rats met 
het probleem dat U aansnijdt U 
woont te Aalst Via de kabel zijn 
daar momenteel minstens acht pro
gramma's te ontvangen. Eigenlijk 
zouden we die alle acht (voor sommi
ge steden zijn er het 10 of 12) willen 
of moeten geven. Maar dat bete
kent : twee volle bladzijden tv-pro
gramma's. Thans geven we alleen de 
Nederlandstalige zenders (Brussel 
en Nederland), plus een filmselektie 
van de andere ketens. Uit de kijkcij
fers van het Vlaams tv-publiek blijkt 
dat er zeer weinig naar RTB gekeken 
wordt behalve dan naar films. En die 
films kondigen wij aan in onze selek-
tie. 
Voor ons stelt zich de vraag: hand
haven we de huidige formule of gaan 
we naar volledige programma's voor 
alle ketens en dus op twee volledige 
bladzijden ? Vooraleer we die knoop 
definitief doorhakken, zouden we ei
genlijk beter geïnformeerd willen 
zijn over de verlangens van onze 
lezers terzake. Kan dat ? Bvb. via 
lezersbrieven ? 

ONDER HET JAPANS 
ZONNETJE 

Meer dan dertig jaar heb ik nu te 
maken met het Vlaams nationalisme. 
Maar zoals het nu verwaterd is, wordt 
het me toch te gortig. Duizenden Vla
mingen rijden rond met Japanse zon
netjes op hun wagens « My Toyota is 
fantastic » en « Honda, good experien
ce» en andere Engelse reklame voor 
goedkope rommel. Ik wil wel toege
ven dat bij VMO-mensen er meestal 
onder het Japanse zonnetje een 
Vlaams leeuwke prijkt misschien om 
de as Vlaanderen-Japan te symbolize-
ren of uit heimwee naar de as Tokio-
Berlijn. Vandaag zingt een Antwerpse 
groep, Tnnity of zo iets, meer dan een 
half uur uitsluitend in het Engels om 

Vlaanderen te vertegenwoordigen op 
een of ander festival, zonder dat ze 
uit de studio worden gejaagd. Maar 
laat Nols zeggen « Pour les Flamands 
la méme chose», dan komt h«;t grof
ste geschut in aktie. En we gaan weer 
een zangfeest organizeren onder het 
motto «Vlaanderen eerst». Eerst 
wat ? Eerst het meest verontreinigde, 
verbasterde, aan het buitenland ver
kochte l9ndje ter wereld ? Allen als 
één man achter Mare Eyskens, voor 
de verdere uitbouw van ons «eko.io-
misch landschap», voor de afbraak 
van ons natuurlandschap, op de 
knieën voor het Japanse model, de 
Arabische olie, de Engels-Amerikaan
se pop-art? Indien Vlaamse mensen 
in en rond Brussel, het eeuwige dia-
lekt van hun volksgenoten beu, zich 
een kultuurtaal proberen eigen te 
maken, dan zijn het laffe verraders. 
Maar als straks in Vlaanderen elke 
gemeente zijn shopping-center, car-
washing, showroom heeft en elke 
«café», «bar» geworden, een Engelse 
naam gekregen heeft, «The Sting » of 
«The Queen of the South», dan brult 
er geen leeuw, dan verroert er geen 
TAK. Indien het Vlaams nationalisme 
zich blijft beperken tot loket-histories 
in plaats van zich te bezinnen over de 
toekomst van een zelfstandig, geeste
lijk en lichamelijk gezond volk, en niet 
op de eerste plaats njk en welvarend, 
dan hoeft het voor mij niet meer 

J.V.G., Genk. 

KERNENERGIE 

In «Wij» van 23-12-1976 las ik een en 
ander over de tussenkomsten van de 
senatoren Coppieters en Van Eisen 
inzake kernenergie in de senaat 
Het wil mij voorkomen dat de energie
voorziening, meer dan men vaak ver
moedt het lot van onze beschaving 
en samenleving zal bepalen. In dit ver
band kan er niet genoeg gewezen 
worden op de nooit-gekende risico's 
die de kernenergie meebrengt. Be
vreemdend IS niet alleen de relatieve 
stilte van de wetenschapslui in het 
debat maar ook bv. dat men te goe
der trouw gaat beweren dat de exploi
tatie van andere energiebronnen dan 
de kernenergie nog groter gevaren 
met zich brengt 
Zo is het mij opgevallen bij de lezing 
van het rapport der wijzen, hoe om
standig gesproken wordt over de ter-
mische vervuiling van de atoomcentra
les, en hoe verhullend bv. over het 
biezonder giftige plutonium (10 mikro-
granrj veroorzaakt reeds longkanker), 
produkt dj)t nochtans met tonnen 
geproduceerd wordt in de kerncentra
les. In « Kernenergie, eine Bürgerinfor-
mation» van het Duitse ministerie 
voor « Forschung und Technologie» 
wordt dezelfde werkwijze gehuldigd : 
in de armen van de moderne technolo
gie Zijn we zo met absoluut dan toch 
zeer veilig. 
Ik geloof dat wij ons tegen deze mani
pulatie moeten wapenen. De gevol
gen van grotere ongevallen in kern
centrales zouden zo ongekend zwaar 
zijn dat de berekende (en hoe ?) waar-
schijnlijkheidskansen ons niet op een 
dwaalspoor mogen brengen: onze 
verantwoordelijkheid reikt tot ver in 
de toekomst 
Daarom wil ik met aandrang pleiten 
voor een verregaande studie van het 
energieprobleem in de schoot van de 
partij. W.C, Nijlen. 

Red. — De studiegroep «Energie» 
werkt momenteel samen met de VU-
studiedienst aan de partijvizie over 
dit inderdaad beslissend probleem. 

POLITIEKE ZEDEN 

De voorbije gemeenteraadsverkiezin
gen waren voor veel kandidaten be
langrijk door de vergroting van de 
meeste gemeenten — operatie fusie 
— en de verhoging van de schepen-
wedde. Het resultaat liet niet op zich 
wachten I 
Bij de samenstelling van de schepen-
kolleges kwam men voor allerlei ver
rassingen te staan. Akkoorden, gete
kend of niet werden eenvoudig als 
niet-bestaande beschouwd, werden 
twee- en driemaal gewijzigd en her
roepen. Wat komt de kiezer daar nog 
bij doen ? Wat met de «Stem des 
Volks» ? Biezonder in de rangen van 
de CVP, die er zich op beriep in de 
meeste gemeenten van het Vlaamse 
land als dusdanig lijsten te hebben 
ingediend, heeft de onenigheid ge
woed en de strijd is soms nog niet 
beslecht Zelfs de hoogste CVP-in-
stanties konden niet beletten dat gete
kende overeenkomsten als nietig wer
den beschouwd en handtekeningen 
werden verloochend. 
Want zes jaar lang schepen zijn bete
kent toch 1,5 tot 2 miljoen I Wie van 
de CVP-politiekers zou die centen 
laten liggen ? 
Politieke zeden ? 

Wat moet de brave bewoner van Ede-
gem zeggen, die op de CVP-lijst de 
eerste-minister-in-funktie op de laat
ste plaats van de lijst zag staan, voor 
hem stemde en daarna kan meema
ken dat deze eerste-minister de eer
ste twee gemeenteraadszittingen bij
woont waarop de schepenen en de 
leden van het OCMV moeten geko
zen worden (een stem is een stem), 
en die eerste-minister dan op de 
gemeenteraad niet meer zal terug
zien ? Die kiezer voelt zich bedrogen. 
Maar de CVP verwacht niet zonder 
reden, dat hij het snel zal vergeten. 
Dat ook zijn politieke zeden ! 

P.J.G, Edegem. 

IDA, 83 JAAR. •• 
We werden verwittigd dat er hard 
zou worden opgetreden tegen werklo
zen die zouden profiteren, of die een 
loopje zouden nemen met de werklo-
zen^jteun. Ik ben de eerste om dit bij 
te treden en het wordt tijd dat men 
dat doet Maar.. 
Ik moet de heren geluk wensen, want 
ze doen het zeer zorgvuldig. Na de 
«Witte brigade-kelen van Oostduin-
kerke», eindelijk de eerste grote 
vangst van bedrog bij « den dop ». Ida, 
83 jaar, uit Zottegem moet nog 
7.047 fr terug betalen die zij onwettig 
heeft ontvangen in de jaren 1947-48. 
Een vrouwtje die 11.000 fr. in de 
maand heeft aan pensioen. Is het bij 
deze kategone van mensen dat men 
de centen komt halen ? Hebben deze 
mensen niet een beetje recht op rust 
na hun lange jaren van arbeid. Of 
houdt men eraan dit oude mens de 
stuipen op het lijf te jagen met een 
«laatste bericht voor de vervol
gingen», waarbij het mensje zich af
vraagt of ze nu in de bak zal moeten. 
Dus minst bedeelden, pas op: denk 
niet dat ze u niet vinden. Desnoods 
komen ze uw centen uit uw graf 
halen. E.V.D., Brugge 3 

TOP-TIENERS 

Als steller van het artikel in een vorige 
« WIJ », waarin ik schreef dat de h. Leo 
Callaert van Lebbeke, huidig VU-voor-
zitter aldaar, de enige is uit het arron
dissement Dendermonde die ooit tot 
de Top-Tien van de abonnementen
slag doordrong, heb ik mij inderdaad 
vefgist Mijn snel verzwakkend geheu
gen heeft mij blijkbaar in de steek 
gelaten, waarvoor ik mij bij de heren 
P.V.B, en Emiel Verbeeren veront
schuldig, des te meer daar ik het pio
nierswerk door deze mensen van de 
Volksunie geleverd helemaal niet ver
geten ben. H.V.d.A., Schoonaarde 
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name op woen s-
eindstand van 
wil zeggen dat 
dat nu nog bin-

Er is goed nieuws van de abon 
nementen slag. 
Deze week, en met 
dag , hebben we de 
1976 bereikt. Wat 
ieder abonnement, 
nenkomt, een abonnement winst is 
Het moeten er nog véél zijn ... 
Reeds nu hebben we dus de zeker
heid dat de eindscore 1977 beter 
zal zijn dan die van 1976. Maar 
we zijn ambitieus : we zouden 
willen dat de cijfers dit Jaar 
véél hoger zijn dan vorig Jaar. 
Dat ligt een héél klein beetje 
in ons, maar voor het grootste 
deel in uw vermogen.Wij maken 
het blad, maar U in de aller
eerste plaats maakt de abonnemen 
tenslag. Als we er allebei een 
sportieve en vinnige eindspurt 
van maken - wij in de redaktie 
en ü bij de werving - dan moet 
het mogelijk zijn, een flink 
eind uit de rode cijfers te ge
raken. 
In ieder geval is het voor ons 
op de redaktie prettig, te 
weten dat zovele tientallen 
mensen met dit blad even intens 
zij het dan op een ander vlak -
meeleven als wijzelf 

iÊÊÊÊ 
ii-s-f̂  ^TJ?K"ifTg[^<'a-'':'Ki^ '^ÏS'^^^rSt-M^ ^-



aj^fig-M'^gg" üaH^»jff 

AKiuAmeT 

Nols sluit Vlaamse school 
en bouwt 
ultra moderne Franse school 
' ï ^ r^ . ï - - ! ' 

inzichten van burgemeester Nols 
om de laatste Vlaamse gemeente
school in Schaarbeek te sluiten. 

De VNSU roept studenten en 
leerkrachten op om zich krachtda
dig te verzetten tegen deze aan
slag op de Nederlandse onder-
wijsgemeenschap. 

De VNSU verwacht dat de Ne
derlandse Kultuurkommissie het 
nodige zal doen om deze school 

open te houden. De VNSU wijst 
hierbij op Art 83 van de Wet op 
de Agglomeraties en Federaties 

van Gemeenten: «Elke kommis
sie kan door de koning gemach
tigd worden om tot onteigeningen 
ten algemenen nutte over te 
gaan ». 

V U J O 

«De Volksuniejongeren — Agglo
meratie Brussel — zijn vast be
sloten om tegen deze brutale pro
vocatie te ageren. De VUJO van 
Brussel rekenen daarbij ten stel
ligste op de solidariteit en reële 
steun vanuit de rest van het 
Vlaamse land om deze school 
open te houden. 

Tevens wensen zij 'Burgemees
ter» Nols veel geluk met zijn 
nieuwste bondgenoot in de huidi
ge anti-Vlaamse regering, ni in de 
persoon van minister De Croo, 
die de anti-Vlaamse hetze zijn voi
le steun verleent door de bijzon
dere schoolbevolkingsnormen 
voor de Vlaamse scholen op de 
helling te zetten /» 

Op 1 september wordt de deur van de Vlaamse lagere gemeente
school nr. 18, aan de steenweg op Heimet nr. 270 In Schaarbeek, 
voorgoed potdicht gesloten. 

De Vlaamse kinderen worden er aan de deur gezet. Zo dekreteerde 
Roger Nols. Hij vond dat zijn frankofoon imago wat moest opge
poetst worden, mi de regering er blijkbaar hoegenaamd niet aan 
denkt de lokettenhistorie tot een politieke krachtproef te laten uit
groeien. 

De pnige Vlaamse gemeente
school in Schaarbeek sluiten : dat 
was nu nog eens een spitsvondig 
idee om de Vlamingen op stang 
te jagen, en de onbetwistbare 
held van de frankofonie te blijven. 
Roger Nols «verantwoordde» 
zijn beslissing met bezuinigings
overwegingen. 

HIJ plaatst zichzelf meteen in het 
goede gezelschap van minister 
van nationale opvoeding De 
Croo, die voornemens is even
eens de hakbijl in het Vlaams 

onderwijsnet te Brussel te zetten. 
Bezuinigingen ? In Schaarbeek 
zou in de plaats van de Vlaamse 
school een nieuw complex opge
richt worden waar plaats zal zijn 
voor 900 — uiteraard franstalige 
en overwegend vreemde — kin
deren. De Schaarbeekse gemeen
tescholen tellen momenteel 700 
leerlingen, waarvan 121 Vlaamse 
kinderen. 

In deze moderne school zal niet 
gekeken worden op een centje 
voor de inrichting van 8-hoekige 
klaslokalen, een zwembad, grote 
biblioteek, liften, enz... 

De bedoeling van Roger Nols is 
duidelijk: zijn populariteit vergro
ten door een ultra-moderne ge
meenteschool in te richten, én 
tegelijk een onvolprezen frankofo-
ne daad stellen door de Vlaamse 
kinderen op straat te zetten. Mi
nister De Croo en premier Tinde-
mans laten begaan... 

PROTESTEN 

De jongste « heldendaad » van de 
«ridder met de triestige figuur» 
Nols heeft veel kwaad bloed ge
zet in Vlaanderen. De afkeuring is 
algemeen en zelfs de socialisten 
kunnen deze keer meedoen, 
want hun Schaarbeekse partijge
noten (die tot einde 1976 met het 
FDF een schepenkollege vorm
den maar er op 10 oktober uitvlo-
gen, daar Nols de volstrekte 
meerderheid veroverde) zitten 
thans in de oppositie en proteste
ren tegen de voorgenomen slui
ting. 

TAK kondigt betogingen aan ; er 
werden reeds tal van moties 
goedgekeurd, w.o. die van de 
Vlaamsnationale Studenten Unie 
(VNSU) waarvan we hier een 
samenvatting geven. Ook de VU
JO Arrondissement Brussel gaf 
in een motie lucht aan zijn veront
waardiging. 

Vermelden we nog dat het Da-
vidsfonds en het Vlaams Onder-
wijscentrum (VOC) eveneens 
scherp tegen de loense zet van 
de Schaarbeekse beschermeling 
van Tindemans en Michel protes
teerden. 

V N S U 

«VNSU-afdeling Brussel neemt 
met ontsteltenis kennis van de 

Wil Tindemans de 
openbare omroep dood ? 
Er zijn de jongste dagen weer 
een paar incidenten geweest tus
sen Tindemans en de BRT-RTB. 
Op zichzelf wegen ze wellicht 
met zo zwaar, maar ze zijn teke
nend voor de wijze waarop de 
eerste-minister het omroepbeleid 
wil zien. Het incident waaraan 
ook in Vlaanderen de meeste aan
dacht IS geschonken, is dat met 
RTB-direkteur-generaal Wanger-
mée. Het was in de tijd voorafge
gaan door een ander incident, 
dat veel minder de aandacht 
van de Vlaamse openbare me
ning heeft getrokken, maar dat 
daarom niet minder tekenend is 
Het kabinet van de eerste-minis
ter vraagt sinds enkele dagen 
iedere dag na de nieuwsuitzendin
gen van 13 u. en van 17 u. de uit
geschreven teksten van de 
nieuwsuitzendingen op. 

Op zichzelf is deze vraag nor
maal ; men kan zich inderdaad op 
het standpunt stellen, dat de tekst 
van deze uitzendingen in het pu
blieke domein valt. Blijft echter 
het ongewone van de gebruikte 
procedure, het nadrukkelijke en 
het plotse ervan. Het woord « cen
suur» moge dan al niet aange
bracht lijken, de gebruikte proce
dure zou echter kunnen geïnter
preteerd worden als een verzoek 
tot autocensuur. 

De eerste-minister heeft reeds 
meer dan een keer uiterst kregel 
gereageerd op omroepaangele-
genheden. In zijn berucht Rijsels 
interview heeft hij trouwens ver
klapt, dat hij alles behalve ingeno
men is met ons omroepbestel hij 
verklaarde zich ronduit voorstan
der van een gecommercializeer-
de omroep. En in zijn regeringsak
koord hebben de PVV-ers zon
der al te veel moeite — met Wil-
fried Martens als bondgenoot — 
het nieuwe BRT-dekreet met de 

onzalige «zendgemachtigde ver
enigingen» kunnen doen opne
men. Deze zendgemachtigde ver
enigingen zullen neerkomen op 
een onverkapte verzuiling van 
ons omroepbestel, waarbij de kij
ker financieel moet opdraaien 
voor de partijpolitieke hersen
spoeling die hij kan missen als de 
pest. 

Er is op de BRT heel wat gewettig
de kritiek te formuleren. Voor 
zover ze inhaakt op reële mistoe
standen en op minderwaardige 
programma's is deze kritiek heil
zaam en noodzakelijk. De stelsel
matige wijze echter waarop heel 
ons omroepbestel op de helling 
wordt gezet, houdt grote gevaren 
in. Het huidig BRT-statuut is in zijn 
grote lijnen gekopieerd op het 
BBC-model, en dat is zeker met 
het slechtste voorbeeld. Dat dit 
zeer demokratisch Bnts model 
hier met altijd naar behoren 
werk t is misschien gedeeltelijk de 

fout van de BRT. Maar heel zeker 
is het de fout van de politieke par
tijen, die hier het spel minder 
open en minder fair spelen dan 
hun Britse tegenhangers. 
De stelselmatige afbraak van ons 
omroepbestel werkt alleen maar 
diegenen in de hand, die het wil
len vervangen door een systeem 
waarin uiteindelijk onkontroleer-
bare machten — de kranten of 
de zakenwereld — in de plaats 
komen van een kontroleerbare 
omroep van openbaar nut. 
Indien Tindemans niet de handlan
ger wil genoemd worden van duis
tere machten, dan zal hij tegen
over de omroep een andere hou
ding moeten aannemen dan die 
van een verongelijkte vedette. 
Tenware dat hij, voortbouwend 
op zijn Rijselse verklaring, de 
omroep van iedereen aan het uit
bouwen is tot de omroep van een 
paar partijvoorzitters en van big 
business. 

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. 

N A A M : 

ADRES : 

Dag van ontvangst: 

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

l 
I 
I 
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En bovendien 

...blijken de zwendelpraktijken 
voor de onrechtmatige vrijstelling 
van 800 dienstplichtigen nu ook de 
signatuur van hoge militaire en 
politieke kringen te dragen. 

...vindt de nationale bank dat de 
Belgen ekonomisch veel te weinig 
kreatief zijn. 

...hekelde Grootjans het grootkapi
taal voor zijn ekonomische misluk
king. 

...zetten we met z'n allen op 3 april 
de klok een uur vooruit 

...geraken de pensioenkassen snel 
allemaal uitgeput 

...werft Nols nederlandsonkundige 
agenten aan zonder examen. 

...verliezen Vlaamse para's hun pa
rachutes ; de Walen gaan er mee 
lopen. 

...blijft minister Michel bij zijn voor
nemen : hij wil snoeien in het 
Vlaams onderwijs te Brussel. 

...sluit Roger Nols ook Vlaamse 
scholen. 

...dwalen de onheilsboden op
nieuw door de gangen van het par
lement 

...telt ons Belgisch leger momen
teel evenveel vrijwilligers als 
dienstplichtigen. 

...blijft de politie dokter Le Compte 
op de hielen zitten. 

...telt ons land acht casino's die ille
gaal gokspelen uitbaten ; het par
ket heeft die wetsovertreders ja
renlang ongemoeid gelaten. En 
ook vandaag nog. 

...wil Leo Tindemans voor de Euro
pese verl.iezingen van geen twee 
kiesdistrikten weten. België moet 
volgens hem als één kiesdistrikt 
aantreden. 

...noemde Willy Claes het overleg 
van de regering van volgend week
end : «het konklaaf der lijkbid-
ders». 

...is volgens de enen de konjunk-
tuurbarometer zorgwekkend, en 
staat hij volgens de anderen op 
« verandering >. 

...zullen betogingen in Schaarbeek 
spoedig weer een best-seller wor
den. 

...blijft de fata morgana van de 
zendgemachtigde verenigingen 
rondzweven, en veel BRT-mensen 
beangstigen. 

...is uitgelekt dat «de kommissie 
der Wijzen » in een geheim rapport 
de oprichting van 49 kernreakto-
ren voorziet 

...blijkt uit een enquête dat de Bel
gen de grootste snobs ter wereld 
zijn. 

...trekken Vlamingen in de Noord
franse grensstreek op de hamster-
toer. 

...denkt de minister van openbare 
werken hardnekkig aan de bouw 
van een reusachtige stormstuw op 
de Schelde. 

...werd VU-gemeenteraadslid Gui
de Deroo door de boetstraffelijke 
rechtbank van Gent vrijgesproken 
van slagen en wederspannigheid 
aan de Gentse politie tijdens een 
amnestiebetoging n.av. het bezoek 
van Boudewijn en Fabiola aan de 
stad Gent 

En bovendien 

« This is Brussels Press Center Tweetalig: Engels-Frans. Et pour les fla-
mands... Anno 1977». 

K L E I N M I N I S T E R K E 

De beroepsfotograaf Danny 
Cortier, die als zodanig de 
«bezett ing» van het kabinet 
van minister Michel door enke
le VU-parlementsleden, voor 
enkele bladen w.o. het onze 
< versloeg » ziet thans zijn hem 
van rechtswege toekomende 
persdokumenten door de mi
nister geweigerd, zonder enige 
motivering en op eigen gezag ! 

Niet ten onrechte acht de 
Bond van Radio en TV-journa-
llsten deze maatregel onwett ig 
maar ook een gevaarlijk prece
dent, dat als zodanig een in
breuk op persvrijheid bete
kent 

Michel — wiens ontslag werd 
geëist omdat hij Nols, de 
Schaarbeekse wetsverkrach-
ter de hand boven het hoofd 
houdt — groet sindsdien de 
VU-parlementsleden niet meer, 
handhaafde zijn aanklacht (het 
proces werd al herhaaldelijk 
uitgesteld daar de «verdach
ten» hun optreden als een 
«poli t iek misdri j f» wensen be
handeld te zien en niet als een 
misdri j f van gemeen recht) en 
koelt nu zijn woede en wrok op 
een journalist, die slechts 
deed wat hem als beroepsjour
nalist gevraagd werd. 

U moet dan weten dat Michel 
als een pronkstuk van het Tin-
demans-cirkus ge ld t ! Klein, 
klein manneke of in zijn taal 
« Petit farceur, va !» . 

TWEETALIGE 
B O E R E N B O N D 

Een lezer stuurde ons een brief
omslag van de Verkoopsven

nootschap van de Belgische 
Boerenbond NV met zetel te 
Leuven, met een tweetalige 
teks t Is dat de opvatting van 
«le Boerenbond beige» over 
de taalwetten ? We stellen 
eens te meer vast hoe deze 
overwegend katolieke vereni

ging elke Vlaamse refleks mis t 
Kan het anders in een instel
l ing, waar de wedden en lonen 
ook niet van de hoogste zijn. 
Lage lonen en tweetaligheid 
gingen in het verleden vaak 
samen. Nu bli jkbaar ook n o g ! 

D U I T S E D I K H U I D E N 

Talrijk zijn de Duitse hotels die 
de toi letgebruiksters aanma
nen, geen maandverbanden in 
de wc te werpen. Ze doen dat 
in niet minder dan acht talen, 
w.o. Grieks en Turks. U hebt al 
geraden dat er geen Neder
lands te zien is, nochtans de 
taal van 20 miljoen buren. Nou 
ja, takt is ook geen van de voor
naamste deugden bij onze dik-
huidige buren... 

A V V / V V K V E R B O D E N 

Een lezer wou in « Het Laatste 
Nieuws» een overl i jdensbe
richt inlassen. Tegen betaling 
uiteraard. Toen echter de adver-
tentiedienst in de tekst het 
bekende in kruisvorm gezette 
Al les Voor Vlaanderen, Vlaan
deren Voor Kristus las, kon het 
plots niet meer ! Ofwel moest 
die tekst eruit ofwel werd er 
geen advertentie geplaatst ! En 

Perin 
en 

ZiMass^ 

de aasvreters 
Wat « Wij» Is voor de Volksunie, dat is «Forces Wallonnes» 
voor het RW. Tussen haakjes, reeds een oppervlakkige ver
gelijking van beide weekbladen maakt het verschil duidelijk 
tussen Volksunie en Rassemblement Wallon. Ondanks veel 
knalrooie titels en dito hanen is «Forces Wallonnes» een zó 
bescheiden blaadje, dat onze toch ook wel bescheiden « Wij» 
er een luxekrant naast lijkt 
Het hoofd van Jut in «Forces Wallonnes» is momenteel — 
het zal je wel niet verbazen — de kersverse liberale bekeer
ling Périn. Nummer na nummer wordt het Luikse kemphaan
tje aan het spit geregen en geroosterd op een zacht vuurtje. 
Paul-Henri Spaak zaliger, die zijn politieke loopbaan uiterst 
links begon om ze te beëindigen bij het FDF, placht te zeggen 
dat alleen idioten nooit van opinie veranderen. Uit «Forces 
Wallonnes» moet blijken dat Périn tóch een idioot is, alhoe
wel hij minstens een paar keer radikaal van opinie verander
de. Want «Forces Wallonnes» heeft er een kioosaardig ple
zier in, naast mekaar enkele oudere en enkele splinternieuwe 
uitspraken van Périn over de Waalse liberalen af te drukken. 
Om daaruit te konkluderen -. die man is gek. 
Dat Périn gek zou zijn, laten we volkomen voor rekening van 
het Waalse blad. Ze zijn daar in Wallonië allemaal zo opge
wonden, dat het van hieruit lastig is om een definitief oordeel 
over hun geestesvermogens te vellen. Maar dat hij ofwel 
vroeger ofwel nu gekke praat vertelt, is zonder meer duide
lijk 
Hoe beoordeelde Périn tien jaar geleden zijn huidige geestes-
genoten, de liberalen ? «Forces Wallonnes» citeert met leed
vermaak volgende périnistische uitspraak uit 1967: «... een 
konservatieve partij, die niet aarzelt om het spel van uiterst-
rechts te spelen, een poujadistische stijl die de maan t)elooft 
maar de prijs ervoor weigert te betalen.» 
De poujadistische maantjelovers waren nog brave jongetjes 
in vergelijking met de PLP'ers waarover Périn het een jaar 
later had: «... elektorale aasvreters, gereed om zich met wel
lust te gooien op het nog warme lijk van de PSC... Gevaarlij
ke zotten die overal kommunisten menen te ontwaren, 
agenten van den vreemde... Voor hen is er maar één oplos
sing : het sterk regime, de kolonels.» 
Aasvreters en gevaarlijke zotten: de woordkeuze van Périn 
loog er niet om. Trouwens, nauwelijks vier jaar geleden voeg
de hij daar nog aan toe dat de liberalen «bedorven waren 
door het geld» en dat hun partij «de partij is van het geld, tot 
en met de korruptie en de schandalen.» 
We zouden eens graag een vlieg willen zijn om de dikke en 
de dunne samen aan het werk te zien bij een van hun bespre
kingen. De dikke Pierre Descamps en zijn bekeerling, de dun
ne Périn. De aasvreter en het aas. De gevaarlijke zot en de 
ongevaarlijke. 
En zeggen dat Tindemans zijn schit-teren-de regeringsploeg 
samengesteld heeft volgens de richtlijnen, de verlangens en 
de veto's van dit heetgebakerde windhaantje. 

dio Genes. 

dat in een blad, dat alt i jd de 
mond vol heeft over verdraag
zaamheid, in een ti jd van dia
loog, pluralisme, oecumene, 
noem maar op. Ook het « blau
we » of «Vlaamse» bloed 
kruipt waar het niet gaan en 
kan. 

G R O O T S T E S N O B S 

Volgens de Gota van de Britse 
Aristokratie (gesticht in 1769) 
zijn de grootste snobs niet de 
Britten of Fransen maar de Bel
gen ! Harold Brooks, direkteur 
van dit jaarboek van de Britse 
adel, dat weldra ook de Europe
se adel zal omvatten, voegde 
er niet bij, of met Belgen, Vla
mingen, VValen of Bruxellois be
doeld zijn. Onze pink zegt, dat 
tiij laatstgenoemden bedoelde, 
want ze afficheren o.a. hun lief
de in het Engels zonder een 
gebenedijd woord van Shake
speare's taal e verstaan... 

W A A L S E LEF 

De Vlaamse Volksbeweging 
wijst op de ongehoorde uitla
tingen van RW-minister Ber-
trand, waar hij spreekt over de 
Walen die hun water zullen ver
kopen zoals de Nederlanders 
hun aardgas, zich gedragende 
alsof Vlaanderen voor hem het 
buitenland is. 
Blijkbaar is in zijn ogen de natio
nale solidariteit een eenrichtings-
verplichting, waarbij Wallonië 
voor Vlaanderen alle financiële 
steun mag eisen die het wense
lijk acht voor zijn belangen, en 
tegenover Vlaanderen geen ver
plichtingen heeft. De Vlaamse 
Volksbeweging onderstreept 
de dringende noodzakelijkheid 
van een nauwkeurige becijfe
ring voor wat jaarlijks uit « natio
nale solidariteit» aan miljarden 
van Vlaanderen naar Wallonië 
gaat Pas dan zal verder kunnen 
onderhandeld worden en zal de 
ongehoorde aanmatiging voor 
sommige Walen een einde ne
men. 

« Jongens, laten we de zaak 
eens rustig bekijken. 
Als er Vlaamse scho
len teveel zijn, dan sluiten 
we hun deuren. 
Ook in Brussel uiteraard. Zo 
eenvoudig is dat». 
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Frankofonen 

willen 

taalwetten herzien 
Omdat wij het van het grootste belang achten dat de Vlamingen, 
vooral dan diegenen onder ons, die niet te Brussel wonen, een juist 
inzicht zouden hebben in de Waalse en franicofone ingesteldheid, 
brengen wij hier een samenvatting van de jongste eisen van het 
o Waa l ; en Frankofoon Verbond van Overheidspersoneel » (Associa
tion du personnel wallon et francophone des Services publics). Vol
gens de Association moet de taalwet van 1976, die de Walen reeds 
zozeer bevoorrechtte, hervormd worden, en wel in de volgende zin : 

1) In de diensten met werking 
over het gehele land, afschaffing 
van het tv\/eetalig kader vanaf de 
graad van direkteur en herstel 
van de absolute pariteit tussen 
het franstalig en het nederlandsta-
lig kader. 

Onze kommentaar: in cijfers uit
gedrukt betekent dit dat de frans-
taligen, d.i. 40 % van de Belgische 
bevolking, recht hebben op even
veel overheidsbetrekkingen als 
de nederlandstaligen die 60 % 
van de bevolking uitmaken. Hoe
wel de Grondwet zegt dat alle Bel
gen gelijk zijn voor de wet, zou
den 4 franstaligen evenveel rech
ten hebben als 6 Vlamingen. Ver
der eist de Associatie dat, bij he* 
bepalen van de taalkaders, reke
ning wordt gehouden met de 
behoeften van de fransspreken-
de en de nederlandstalige ge
meenschap, dit natuurlijk met de 
achterbakse idee dat er wel zal 
voor gezorgd worden het fransta-
lige werkvolume te Brussel met 
alle mogelijke en onwettelijke mid
delen op te driiven. 

2) In de plaatselijke en regionale 
diensten met zetel in de hoofd
stad vraagt de Associatie de 
invoering van 2 eentalige kaders, 
met getalsterkte naar verhouding 
van het in de twee talen te behan
delen werkvolume. De verplichte 
tweetaligheid moet vervangen 
worden door de tweetaligheid 

van de diensten en de ééntalig-
heid van de ambtenaren. De As
sociatie beweert dat thans te 
Brussel 80 % franssprekende 
burgers bestuurd worden door 
60 a 70 % nederlandstalige amb
tenaren. In het verleden jaar uitge
geven frankofone Witboek heet 
het, dat aldus meer dan 10.000 
betrekkingen door Vlamingen 
aan franssprekenden zijn ontsto
len ! Men vergeet er evenwel aan 
toe te voegen dat die Vlamingen 
allen tweetalig zijn, wat van de 
frankofonen niet kan gezegd wor
den. Steeds volgens de Associa
tie zou in de Brusselse gemeente-
besti'ren en in de diensten van de 
provincie Brabant, hetzelfde stel
sel moeten ingevoerd worden, 
met name twee eentalige kaders, 
naar verhouding van het werkvo
lume voor elke gemeenschap. 
3) In de diensten van nationaal 
belang met zetel te Brussel (bvb.: 
de luchthaven te Zaventem, de 
Plantentuin te Meise, het Mari
tiem RTT-centrum te Oostende, 
enz.): invoering van hetzelfde stel
sel als in de centrale besturen, 
d.w.z. absolute pariteit, met inacht
neming van het werkvolume. De-
centralizatie van het Kerncen
trum te Mol, met oprichting van 
een nieuwe zetel in Wallonië. 
4) Taaigrensgemeenten en Mal-
médy: afschaffing van de facilitei
ten (Moeskroen, Komen, Ronse, 
Edingen) daar waar niet minstens 

«Ik zweer 
trouw oon 
de weffen 
van het 
Belgische volk» 

14 jaar hebben we moeten wachten op taalkaders, in het 
Bestuur van het Vervoer, in het Bestuur der Luchtvaart, en bij 
het Kommissariaat-Generaal voor Toerisme. 
Minister Chabert heeft ons deze taalkaders als kerstge
schenk gegeven. Behalve dan in het departement dat hijzelf 
beheert! 
Nu blijkt bovendien dat bij de besturen die door Chabert met 
een taaikader bedacht werden, ook rekening wordt ge
houden met « nog met toegewezen betrekkingen ». 
Deze techniek van Jos Chabert is werkelijk een innovatie. 
Bovendien denkt deze Vlaamse minister eraan met zijn kolle
ga's in de regering een besluit te nemen, waarbij bepaald 
wordt dat er pariteit moet zijn bij de ambtenaren van alle 
ministeriële departementen. 
In verband met de taalkaders worden de wetten van het Bel
gische volk dus als volgt overtreden : in de hogere kaderfunk-
ties verzuimt men de pariteit te realizeren, terwijl men door 
pariteit in de lagere funkties de Vlaamse ambtenaren wil 
laten opdraaien voor het leeuweaandeel van het werk. 

25 % van de bevolking het be
houd ervan vraagt. Ingeval van 
behoud : invoering van de tweeta
ligheid van de diensten met éénta-
ligheid van de beambten Van de 
Voergemeenten en de Brusselse 
randgemeenten wordt niet ge
sproken : die behoren immers tot 
het eksklusieve jachtgebied van 
Walen en frankofone Brusse
laars I 
Voor Malmédy en vijf aanpalen
de Waalse gemeenten vraagt de 
Association de afschaffing van al
le verplichte Frans-Duitse tweeta
ligheid : alles moet daar eentalig 
Frans worden. Maar waarom vra
gen zij dan met voor Eupen en 
Sankt-Vith en de andere duitstali-
ge gemeenten van Oost-België 
de afschaffing van de Duits-Fran-
se tweetaligheid, het einde van de 
Waalse voogdij en de volledige 
bestuurlijke scheiding ? 
5) De onderwijssektor Hier eist 
de Association de opheffing van 
de verplichting te Brussel en in de 
taalgrensgemeenten een tweede 
taal aan te leren in de lagere 
school, en de vnjheid van keuze 
in het middelbaar onderwijs. 
De frankofonen streven ernaar 
dat hun kinderen te Brussel geen 
Nederlands moeten leren. Zij spe-
kuleren erop dat 'de Vlaamse kin
deren, via de « noodlottige vrijheid 
van het gezinshoofd» toch vol
doende Frans zullen leren om 
later de franse ééntaligheid te 
Brussel te helpen bevestigen. Die 
franse ééntaligheid willen zij abso
luut opvoeren en uitbreiden zodat 
in de Brusselse bestuursdiensten 
het werkvolume over afzienbare 
tijd totaal Frans zal worden, en er 
bijgevolg geen nederlandstalig 
personeel meer moet benoemd 
worden. 

De Association meent dat al die 
verschillende punten verdienen 
onderzocht te worden in een 
werkgroep in het raam van de hui
dige gemeenschapsdialoog; zij 
moeten vaste vorm krijgen in een 
wetsvoorstel dat moet opgeno
men worden in de algemene op
lossing van het gemeenschaps
probleem. 
Konklusie. Wij hebben gepoogd 
dit Waals-frankofone standpunt 
zo bondig en zo volledig mogelijk 
samen te vatten om de Vlamin
gen te tonen in welke geest de 
franstaligen de kommunautaire 
onderhandelingen tegemoettre-
den. Alles in hun hierboven uiteen
gezette voorstellen heeft ten doel 
hun sakrosankte ééntaligheid on
gerept te behouden en te bevei
ligen. Zij weten maar al te best 
dat hun ééntaligheid enkel moge
lijk is door onze tweetaligheid, en 
door onze bereidheid hen steeds 
welwillend tegemoet te komen. 
Maar ditmaal zouden zij zich wel 
eens kunnen misrekenen. Als zij 
alles willen is het normaal, dat ook 
wij alles willen Aan ons dus te 
eisen: 
* afschaffing van de pariteit op 
alle niveaus en vervanging daar
van door de demokratische stelre
gel van de evenredigheid in alle 
staats- en parastatale en daar
mee gelijkgestelde instellingen, te 
beginnen met het leger. 
* in al de te Brussel gevestigde 
diensten en lichamen tweetalig
heid van laag tot hoog. Iedereen 
moet iedereen kunnen te woord 
staan. 
* wezenlijke tweetaligheid naar 
binnen en naar buiten in de ne
gentien Brusselse gemeenten, en 
dit o.m. op alle officiële plechtighe
den. Zo ook . Vlaamse vertegen
woordiging in het Europese Parle
ment naar verhouding van het 
aantal nederlandssprekenden in 
België, met inbegrip van de Brus
selse Vlamingen. Dit houdt in de 
onmiddellijke invoenng van de 
subnationaliteit te Brussel met 
het oog op het opmaken van de 
gesplitste lijsten van Vlaamse en 
franstalige kiesers. 

M.V.d.B. 

Euro-parlement moet 

Vlaamse zetels tel len 
Bij de verkiezingen van het Europees parlement moeten de neder
landstalige en franstalige kultuurgemeenschappen gelden als kiesom
schrijvingen, met inbegrip van de in Brussel wonende Nederlands- en 
Franssprekenden. 
De hoofdstad kan niet als een afzonderlijke kiesomschrijving gelden, 
en het gebied waarbinnen voor nederlandstalige of franstalige kandida
ten kan worden gestemd moet tot de Brusselse agglomeratie beperkt 
blijven. 
Slechts op die wijze kan het Europarlement een demokratische uitdruk
king zijn van de Europese supra-nationale eenheid. Dat is het stand
punt van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), dat in brede Vlaamse krin
gen wordt bijgetreden. Op een debatavond, die vorige week in hetpers-

FOTO. STUDIO DANN 

centrum te Brussel plaatshad, viel het op dat alleen de socialistische 
spreker — Mark Galle — opteerde voor één kiesomschrijving in Bel
gië. 
De liberaal Fernand Boey, CVP-er Jan Verroken, en VU-er Frans Baert 
spraken zich ondubbelzinnig uit voor een verkiezing op basis van de 
volksgemeenschappen: Vlamingen en Franssprekenden 
Kamerlid Frans Baert, een gewaardeerd jurist en konstitutionalist: 
«Eén kiesomschrijving zou de ontkenning van de Vlaamse aanwezig
heid in Europa zijn. 
Drie kiesomschrijvingen zou een slechte voorafbeelding geven van een 
heringerichte Belgische staat 
In Brussel kiezen Vlamingen en franstaligen (Walen en frankofone 
Brusselaars) elk voor hun kultuurgemeenschap ». 
Het is duidelijk dat de Europese verkiezingen in 1978 de kommunautai
re verhoudingen in dit land een nieuw politiek duwtje zullen geven. 

«Pype vr i j !» 
Een zestal personen, die zoals Antoon Pype solidariteitsakties voed
den in de USSR, hebben zich vorige zondag op het middaguur vast
geketend aan het hek van de Sovjetambassade, Defrelaan te Brus
sel Onder hen bevonden zich volksvertegenwoordiger WiHy Kuij-
pers, alsook Linda Monballiu, Emiel Happaerts en Jö Dries, $lie allen 
in 1976, voor steunakties gebaseerd op de vrije uitwisseling van 
ideeën en informatie tussen Oost en West, bijna onmiddellijk uit de 
USSR werden gewezen. 

De aktie, georganizeerd door het Vlaams aktiekomitee voor Oost-Eu
ropa, werd gevoerd uit protest tegen de blijvende aanhouding, sinds 
25 december 1976 in Leningrad, van het VAKOE-lid Antoon Pype. Op 
het verzoek van de Belgische regering om hem uit te wijzen, werd 
van Sovjet-zijde nog steeds niet geantwoord. 

De aktie was ook bedoeld als steun aan allen in het Oostblok die 
opkomen voor de volledige uitvoering van de akkoorden van Helsin
ki en eveneens als steun aan de strijd van de Russische bevrijdings
beweging NTS (Narodno-Troedovoj Sojoez = Volksverbond van de 
Arbeid, zich omschrijvend als «Verbond van Russische Solidaris-
ten ») voor een demokratisch en vredelievend Rusland. 

De betogers droegen borden met volgende slogans in het Neder
lands, Frans en Russisch, die ook werden geroepen : « A. Pype vrij », 
o Eerbiedig Helsinki », - Solidair met NTS voor een demokratisch Rus
land », «B. Jevdokimov, H. Kenigsberg, G. Mezentsev, V. Derjoegin 
vrij » (dit zijn Sovjet-burgers die df afgelopen jaren wegens NTS-akti-
viteiten werden vervolgd), «Ginzburg vrij» (werd zopas aange
houden wegens zijn samenwerking met de Moskouse niet-officiële 
Helsinki-kontrolegroep van akademikus Oriov). 
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Dit IS de titelpagina van de jongste U..M^,o van het meer dan een m.! 
joen nummers tellende magazine « Der Stern » In schrille tegenstelling 
met de feestelijke foto's op de voorpagina's van de Bntse pers maan
dag jl poseert hier een sterk verouderde Britse vorstin, die zich geen 
auto meer kan veroorloven Er steekt wel een tikkeltje leedvermaak in 
maar feit is dat in die 25 jaar Groot-Bnttannie van wereldmacht tot 
berooide EG-broer evolueerde Het jubilerende vorstenpaar zal naar 
aanleiding van dit ambtsjubileum een wereldreis maken Uiteraard op 

kosten van de bijna lege schatkist Great Britain quo vadis ' 

Hannibal 
ante portas 
Alhoewel het Midden Oosten gonst van diplomatieke aktiviteit en er 
steeds maar opnieuw sprake is van een spoedige hervatting van de 
Geneefse vredeskonferentie over het Midden Oosten, toch lijkt ons 
optimisme voorbarig. Zelfs wanneer men als argument te horen 
kri jgt dat de PLO van Arafat in feite de staat Israel erkent (na dit 
jarenlang hardnekkig geweigerd te hebben) en dat er in Israel groei
ende krachten aan het werk zijn om tot een akkoord met de Palestij-
nen te komen, dan nog zijn met alle voorwaarden vervuld om een 
nieuwe vredeskonferentie met 90 °/o verzekerd sukses te gaan hou
den 

In dit verband wijzen we met 
eens op de toestand in Egypte, 
waar Sadat met een wassend 
getij van de oppositie moet reke
ning houden Hij gaat zelfs de 
anb-Nasser-toer op, tot verbijste-
nng van velen zijner medestan
ders 

Sadat zou een nieuwe span
ning in het Midden Oosten best 
kunnen gebruiken maar van Israë
lische zijde valt in dit verband 
mets te vrezen En zelf stoke
brand spelen gaat niet, daarvoor 
heeft Sadat zich als vredesduif te 
ver geëngageerd 

W I J schreven dat er van Israëli
sche zijde mets te vrezen valt 
Inderdaad we staan hier voor par
lementsverkiezingen, waarvan 
het resultaat volgens velen op 
een politieke aardverschuiving 
zou kunnen lijken De regerende 
Arbeiderspartij dreigt in twee, 
zelfs drie stukken uiteen te vallen 

De Israëlische socialisten zijn er 
met in geslaagd voor Ben Goe-
rion en Golda Meir een evenwaar
dige opvolger te vinden De «troi
ka» Rabin, Peres en Allon ging 
wegens onderlinge rivaliteit spKDe-
dig ten onder Rabin en Peres zijn 
thans beiden in een strijd om het 
leiderschap verwikkeld In 1973 
verloren de socialisten 14 zetels 
(ze behaalden nog slechts 54 
zetels op de 120) en moesten 
scheepgaan met de Linkslibera-
len en de (religieus gebonden) 
nationalisten Rabin heeft sinds
dien voortdurend moeten schip
peren wat hem en de partij thans 
noodlottig dreigt te worden De 
algemene toestand is schnkwek-
kend een op hol geslagen infla
tie, een reusachtige openbare 
schuld, een bijna alles verslinden
de bewapening en met het minst 
de moeheid die zich van zeer 
velen meester heeft gemaakt na 
meer dan 20 jaar oorlog 

Rabin moet het verwijt slikken, 
dat hij de teugels te veel heeft 
laten vieren en wat nog erger is, 
zijn bereidheid tot temtonale kon
cessies De linkervleugel van de 
Mapai-partij zal blijven, wanneer 
Rabin het gevecht om de leiding 
wint Ze trekt er echter uit wan
neer Peres het zou halen Rabin 
heeft tot nog toe de grootste 
kans, in de partijtop en dank zij 
de steun van de Carter-admini-
stratie 
Sinds enkele weken dreigt er ech
ter even groot gevaar van buiten 
de partij De populaire en ambi
tieuze archeoloog en oud-militair 
«genie» Ygael Yadin heeft zijn 
kandidatuur voor de staatsleiding 
gesteld, aan het hoofd van de 
zgn Demokratische Partij Tot de
ze partij treden steeds meer so
cialisten en leden van andere par
tijen toe, een expansie die de 
gevestigde partijen evenveel ver
ontrust als de verrassende politie
ke handigheid van Yadin 
Op de achtergrond gnjnst Mosje 
Dayan, eens Held Nr 1, thans 
«vergeten, maar nog met hele
maal uitgeschakeld » Rabin, Pe
res en Allon hebben nog een 
kans, om de handen in mekaar te 
slaan, maar het moet gauw ge-
Ljöuren want steeds luider weer
klinkt de kreet (Hannibal) Yadin 
ante por tas ' (SW) 

Kelten schudden Britse kaarten dooreen 

Sedert de grote volksverhuizin
gen tijdens de eerste eeuwen 
na Kristus hebben de Germa
nen niet opgehouden de Kelten 
naar de kusten van de Atlanti
sche Oceaan toe te dnjven De 
Romeinen en na hen de Fran
sen hebben op het vasteland 
hetzelfde gedaan Sedertdien 
leven zij aan de rand van Euro
pa, op eilanden en schierei
landen, een wijkend volk 
Een eigenaardig volk ook, 
want tegen elke redelijke ver
wachting m begint het te herle
ven Ze hebben bijna allen hun 
taal verloren aan het Engels of 
het Frans, maar — meer dan de 
Vlamingen — vele van hun 
andere karaktertrekken en stijl
kenmerken behouden 
Ongeacht hun taal bekennen 
ZIJ zich m toenemende mate tot 
hun respektieve volksgroep 
Want m de loop der tijden zijn 
de overblijvende Kelten ver
takt in Bretoenen, leren. Schot
ten, Welshmen, Corners en 
Manxers 

Ierland heeft zich nog niet zo 
lang geleden in de letterlijke 
zin van het woord - vrijgevoch
ten > en IS daar eigenlijk nog 
steeds mee bezig 

Schotten en Welshmen 
in de polit ieke arena 
Nu schijnen de Schotten en 
Welshmen aan de beurt zij het 
voorlopig nog tamelijk vreed
zaam 
De Scottish National Party 
(waarvan de grote meerderheid 
federalisme binnen Groot-Bnt-
tannie wil en een rumoerige min
derheid zelfs volledige onafhan
kelijkheid) bezet op dit ogenblik 
11 van de 71 aan Schotse kies-
distnkten toekomende zetels in 
het Bntse parlement tien jaar 
geleden behaalde zij amper 
3 % l 

Labour heeft met lede ogen 
moeten aanzien dat er een « La
bour Party of Scotland» opge-
ncht werd Wat met belet dat 
nog verleden jaar tijdens tussen
tijdse verkiezingen een blijvende 
versterking van de BNP aan het 
licht getreden is, en wel vooral 
ten nadele van Labour 
Toch heeft deze partij nog met 
ontwapend Zij is evenwel ver
plicht op haar beurt meer aan
dacht te besteden aan de Schot
se kwestie Einde januari nog 
hield ZIJ een perskonferentie tij
dens welke een stuk voorge
steld werd dat « a housing policy 
for Scotland» heet en waann 
gesteld wordt dat een eventuele 
Schotse Gewestraad ook voor 
huisvesting bevoegd moet zijn, 
en wel om meer te doen dan 
adviezen te geven 
De SNP snoept ook wel van de 
Konservatieven en de Liberalen 
stemmen af doch de laatste tijd 
minder, omdat zij zelf een so
ciaal vrij vooruitstrevende poli
tiek voorstaat Heel wat konser
vatieven worden trouwens lie
ver geregeerd door een konser-
vatief Londen (daar bestaat nog 
steeds kans voor) dan door een 
min of meer socialistisch Edin 
burgh (daar zou heel veel kans 
toe bestaan) 

Ook in Wales roert er wat in 
1966 kwam de eerste Welsh-na-
tionalist het Bntse parlement bin
nen Sedert 1974 zitten er 3 (op 
de 36 in Wales te begeven 
zetels) Dit is eigenlijk een te 
zwakke weerspiegeling van de 
verandenng die zich in Wales 
voltrekt het hele openbare le
ven IS daar opvallend snel terug 
Welsh aan t worden 

Gewestvorming 
in de maak 
In het licht van deze ontwikke
ling IS het te begnjpen dat een 

aantal Britse politici daar iets wil
len aan doen iets om de 
eeuwenoude politieke struktuur 
van de Britse eilanden te wijzi
gen of althans iets om te doen 
alsof, in de hoop de gemoede
ren te bedaren 

Reeds in de lente van 1973 kon
digde eerste-mimster Heath aan 
dat hij een wetsontwerp voorbe
reidde dat Schotland autonomie 
zou bezorgen Deze autonomie 
zou zelfs de beschikking in
houden over de onlangs voor de 
Schotse Noordzeekust ontdek
te oliebronnen 

Zo'n vaart heeft het echter met 
genomen Er werd wel een wets
ontwerp ingediend (de « Devolu
tion Bill») maar dat voorziet 
slechts in een soort gewestvor
ming die voor Schotland verder 
doorgevoerd zou worden dan 
voor Wales Terwijl de kommis
siebesprekingen hun moeizame 
gang gaan (het einde ervan 
wordt met eerder dan tegen juli 
1977 verwacht) is er nu ook 
sprake van in de herfst van dit 
jaar onder Schotten en Welsh
men een referendum te houden 
over de wenselijkheid van die 
« Devolution Bill» Er is immers al 
veel te doen geweest over en 
tegen dit wetsontwerp Sommi
gen verwerpen het omdat dit 
«het begin van het einde» zou 
zijn anderen omdat het lang niet 
ver genoeg gaat Tussenin bevin
den zich velen die om een van 
deze beide redenen het ont
werp in uiteenlopende nchting 
willen amenderen Als gevolg 
van dit alles werden ook de 
bewoordingen van het referen
dum al geamendeerd 

Om de zaak nog ingewikkelder 
te maken zijn er konservatieven 
die de nchtlijn van hun partij 
(«geen toegevingen aan de se
paratisten '») in de wind slaan 

en socialisten die hun partijlijn 
(«Devolution» aannemen) met 
willen volgen terwijl de liberalen 
het ontwerp steunen 
Men fluistert zelfs dat sommige 
Engelse konservatieven een 
plan voorhiereiden tot volledige 
federalizenng van Groot-Brittan-
me waarbij een speciaal statuut 
zou gelden voor de Kanaalei
landen, Man de Orkaden- en de 
Shetlandeilanden 

Ongeli jk onthaal 

Heel deze staatsrechtelijke aan
gelegenheid — wel de meest 
fundamentele waarmee het Bnt
se eilandennjk heeft af te reke
nen sedert de afscheunng van 
Ierland en het verlies van bijna 
alle kolomen — beroert natuur
lijk met alleen de verkozenen 
maar ook de kiezers Er gaat 
dan ook bijna geen dag voorbij 
zonder dat een of ander Bnts 
dagblad een artikel brengt over 
deze kwestie Vele Engelsen 
zien vanzelfsprekend ongraag 
de macht van het oude Albion 
aftakelen Toch schijnen heel 
wat anderen begnp aan de dag 
te leggen voor hun Keltische 
medeburgers 

Op een aantal konservatieve 
Schotten (Tones) na zien de 
meesten van hen in de « Devolu
tion Bill» een stap of een stapje 
in de goede nchting 
Ook in Wales doen de konserva
tieven hun best om hun land uit 
de gewestvorming te houden 
Maar mensen van socialistische 
(Labour), liberale en uiteraard na
tionalistische richting (Raid Cym-
ru) pleiten om Wales eenzelfde 
gewestraad te bezorgen als 
Schotland 
Heel anders is ook de reaktie in 
de noordelijkste eilandengroe
pen Orkaden en Shetland In 
weerwil van het vooruitzicht 

naar een Schotse gewestraad 
twee vertegenwoordigers te 
kunnen zenden tegenover het 
ene parlementslid dat ze nu in 
Londen hebben schijnen enkele 
«representatieve» mensen die 
hierover door «the Daily Tele
graph » ondervraagd werden, 
eerder wantrouwend tegen de 
«Devolution Bill» aan te kijken 
Op grond van nabuurschap en 
afstamming beweren de Shet-
landers dichter bij de Noren dan 
bij de Schotten te staan 
In feite zijn zij zoals alle en 
landers zij verkiezen zoveel mo
gelijk hun eigen potje te koken 
en van iedereen gerust te wor
den gelaten 

Karel Jansegers 

tussen 
volkeren 

staten B 
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denk na 

als hij 18 wordt is het 
te laat om zijn toekomst 
voor te bereiden! 
U weet best dat de opvoeding van een kind een liélp taak 
is: een kind vraagt veel tederheid, maar ook een gezonde 
wijsheid van zijn ouders, alvorens hij alléén het grote 
leven aankan. 

zorg dot hij de beste kansen krijgt. 
Vraag inlichtingen aan uw NMKil-adviseur. 
Vinndaag nog. 
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 NMKIi-adviseur U,bijvoor
beeld, uitleggen hoe U voordelig 
aan een jaarfijkse rente van ongeveer 
200.000 F voor uw zoon komt, 4 jaar lang, 
voor zijn hogere studies die hij op 18 
zal aanpakken. 

U zult wellicht verrast opkijken als U verneemt dat dit 
reeds mogelijk is met maandelijks ongeveer 2.500 F te 
sparen. Maar dan moet U, de dag dat uw zoon 
voor 't eerst naar de «grote school» gaat, beginnen. 
Denk na, en neem kontakt op met uw NMKN-adviseur. 

bij de NMKN vindt U de mooiste 
s|uiarmogelijkheden,en de'̂ bank-
service'̂ die U verlangt.En altijd 
onder Staatswaarborg. 

Pl'iJ;l!NI»l 
verstandig sparen 

Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - 02/51362 80 

ZO€K€RC3€S 
Dame uit Zemst zoekt in haar 
omgeving een mogelijkheid voor 
thuiswerk, voor na zeven uur 's 
avonds Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
üersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijnp-Waver, of telefonisch 
opjiummer 015-21 7900 fN 18) 

HUIS te koop in de gemeente 
BORGERHOUT Inlichtingen te 
bevragen bij Notans Celis, tel 
031/329608 of R Peeters, tel 
02/4528600 (NI 5) 

VI nat echtpaar (ex-zelfstan-
digen) beschikt over gemeubeld 
en uitgerust kantoor te Schaar
beek 
WIJ zoeken thuiswerk, het liefst 
hulpboekh, ook graag Vlaams-
sociaal werk Wat stelt men ons 
voorhiel 02/2159255 (N20) 

RESTAURANT 
Over te nemen 30 pi Nieuw 
admin en wooncentr te Brussel 
Vast klienteel 60 th ne-
derldspr WE gesloten Finan
cier mogelijk Tel Studio Dann 
02/4286984 (NI 4) 

OPENSTAANDE 
BETREKKINGEN 
De Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen zal eer
lang overgaan tot de aanwer
ving van 
A) Vier personeelsleden, die 
houder zijn van het diploma van 
licentiaat in de ekonomische we
tenschappen of toegepaste eko
nomische wetenschappen met 
specializatie, ofwel een nuttige 
ervanng van minimum twee jaar 
in respektievelijk 
de sociologie. 
de planologie, 
de vervoersekonomie, 
de ekonometrie 
B) Een klerk 
De aanvragen tot deelneming 
aan het examen, vergezeld van 
een curnculum vitae, dienen ge-
ncht aan de sekretans-generaal 
van de Gewestelijke Ekonomi
sche Raad voor Vlaanderen, 
Antwerp Tower, de Keyseriei, 5 
bus 16, te 2000 Antwerpen 
Ze moeten ten laatste op 25 
februan 1977 toekomen en ver
gezeld zijn van een eensluidend 
afschrift van het vereiste diplo
ma (N21) 

GROOT-GENT 
— Jonge man, pas afgestu
deerd als grafieker (HIGRO) 
zoekt passende betrekking Kon-
takt via senator O Van Ooteg-
hem, Rode-Kruisstraat 7, 9219 
Gentbrugge Tel 091/307287 

(NI 6) 

Ervaren chauffeur zoekt werk in 
de omgeving van Brugge trans-
portbednjf bij voorkeur brand-
stoffenbedrijf 
Licentiaat in de kunstgeschiede
nis, mede-organizator tentoon
stelling 600 jaar St-Janshospi-
taal zoekt passende betrek
king 
Jonge dame (lager MO) zoekt 
werk als verkoopster, bij voor
keur Brugge of kust 
Wie voor deze mensen werk 
heeft gelieve kontakt op te ne
men met O Dombrecht gemeen
teraadslid, Engelendalelaan 40, 
8310 Brugge (NI9) 

Dame uit Zemst zoekt in haar 
omgeving een mogelijkheid voor 
thuiswerk, voor na zeven uur 's 
avonds Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
üersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op nummer 015-21 7900 (N 18) 

WEITEREN ZOEKT 
BIBLIOTEKARIS 

Een betrekking van bibliotekans 
IS te begeven in de gemeente 
Wetteren 
Het gemeentebestuur doet daar
toe een tweede oproep Geïnte
resseerden kunnen zich wen
den tot de personeelsdienst 
091/693415 (toestel 25) 
Inschnjvingsformulieren dienen 
uiterlijk op 26 februan bij het Kol
lege van Burgemeester en Sche
penen te Wetteren toe te ko-
men (N22) 

Te huur twee nieuw apparte
menten, op gelijkvloers en op 
eerste verdieping (in een ge
bouw) te St-Martens-Lennik 
Tel 02/5324238 of 5325754 
(N20) 



/IKTU^LIKIT 

Niet akkoord, 
mijnheer Decroo 

IN n p itAMPi? 

In zijn interpellatie tot minister De 
Croo over diens overhaastig be
sluit mbt de vakantiespreidmg zei 
VU-kamerlid Vandemeulebrou-
cke o m het volgende 
« Wat met de ouders wier kinde
ren schoollopen aan instellingen 
met een verschillende vakantiere
geling ' Wat vooral met de sleutel
kinderen waarbij de 2 werkende 
ouders voortaan kunnen gecon
fronteerd worden met een sprei
ding van de opvang over 2 1/2 
maanden in plaats van 2 maan
den 7 Hoe zal de minister de pro
blemen opvangen die zich in de 
vakantiekolonies stellen bij een 
wisselend vakantieregime al naar
gelang van de scholen ' 
Voor welke bijkomende proble
men staan de ouders met, nu bv 
ook herexamens — en dat bete
kent 10 % voor het secundair 
onderwijs' — zullen gespreid 
worden ' Wat doet U Mijnheer 
de Minister met het sociaal gege
ven van de jobstudenten — en 
dat zijn de kinderen uit de minder 
gegoede milieu's — die voor de 
maand augustus arbeidsover
eenkomsten voor een halve 
maand moeten afsluiten en dan 
ook zullen geweerd worden •? 
Het IS dan ook volkomen normaal 
dat praktisch niemand warm 
loopt voor uw nieuwe ideeenflits 
Ik heb mij trouwens de moeite 
getroost een enquête te houden 
bij de onderwijswereld Het resul
taat liegt er met om ' 
1 Het Nationaal Sekretariaat van 
het Katoliek Onderwijs dringt 
aan op een eenvormige regeling 
in alle scholen met behoud van 
de huidige toestand 

« Op 1 september wordt deze deur van de Vlaamse lagere gemeente
school nr 18, aan de steenweg op Heimet nr 270, in Schaarbeek voor
goed potdicht gesloten Zo dekreteerde Roger Nols Lees p 3 » 

2 De Vereniging voor Belgische 
Steden en Gemeenten gaat met 
akkoord met het initiatief waarbij 
elke gemeente de vrijheid wordt 
gelaten en is contra 
3 De Nederlandse Kommissie 
voor de Kuituur van de Brusselse 
Agglomeratie spreekt zich tegen 
de maatregel uit om pedagogi
sche motieven 

4 De provinciale besturen van 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaande-
ren, Limburg en Antwerpen spre
ken zich uit voor het behoud van 
het huidig systeem 
5 Het stedelijk onderwijs van 
Gent Antwerpen en Oostende 
behoud van de huidige regeling 
en afwijzing van elke improvi
satie ' 

<UIT DE <WETSTRflflT 
DE jaarwisseling brengt elk jaar geruchten uit 

het huishouden van de regenngspartijen 
over een nakende val van de regering In de 

laatste jaren zijn de eerste maanden van het jaar 
altijd een gevaarlijke klip geweest Men kan dan 
immers nog voor de vakantie tot nieuwe verkiezin
gen overgaan Eens Pasen voorbij is kan de rege
ring weer heel wat rustiger zijn tot in oktober Voor 
de regering Tindemans zal echter veel afhangen 
van het komende «konklaaf», maar ook van de 
andere addertjes onder het gras, zoals de aanstel
ling van een goeverneur in de provincie Namen 
Hiervoor staan al een half dozijn kandidaten te trap
pelen waaronder PSC-minister Humblet Verlaten 
de ratten het zinkende schip ? Het RW heeft echter 
ook een kandidaat en voorzitter «Ie baron Gende-
bien» (I) gaf nog onlangs een staaltje van zijn 
betrouwbaarheid door voor de stemming over de 
begroting van de eerste minister de vergaderzaal 
te verlaten en daardoor de meerderheid met in aan
tal te stellen Dit alles omdat zijn partijgenoot Du-
vieusart met benoemd was in het atoomcentrum te 
Charleroi (U weet wel, de Molse kompensatie) Wie 
sprak er ook weer over de chantagepolitiek van 
het R W Vonge week waren er dan ook weer 
geruchten over een krisis, maar door het aanwezig 
blijven van de oppositie, kon de regering haar 
begroting van binnenlandse zaken toch goedkeu
ren 

TERWIJL achter gesloten deuren enkele belangrij
ke kommissies zich bogen over de etische pro
blemen (abortus) en over de sanenng van de 

gezondheidssektor was de hoofdschotel in de 
Kamer de begroting van binnenlandse zaken En 
minister Michel heeft heel wat moeten slikken Het 
zou ons niet verwonderen indien hij er een indige
stie van overhield maar ja onze Ardennes heeft 
een sterke maag 

VOOREERST zette Mik Babyion de minister 
voor schut HIJ hennnerde eraan dat de minis
ter bij de Vlamingen aanvankelijk goed was 

overgekomen o m omdat hij een van de weinige 
Waalse excellenties was die Nederlands wilde spre

ken HIJ heeft echter elk krediet verloren door zijn 
aarzelingen in de zaak Nols en meer recent door 
zijn voorstel voor de Europese verkiezingen België 
in drie kiesdistrikten te delen Hij voorzag zelfs in de 
toewijzing van 4 vertegenwoordigers voor het Brus
sels gewest ' Babyion waarschuwde de minister 
dat de Vlamingen zich met alle middelen zouden 
verzetten tegen deze prefiguratie van een federalis
me met drie Intussen zat ex-minister en ex-RW-er 
Perm in de wandelgangen uit te rekenen hoe men 
die verdeling het best zou regelen zodat alle 4 Brus
selse vertegenwoordigers franstaligen zouden 
zijn"? Een herhaling van de uitslag van de Brusselse 
agglomeratieverkiezingen van 1971 is dus met uitge
sloten I 

OOK Jef Valkeniers deed een scherpe uitval 
tegen de minister van binnenlandse zaken 
die burgemeester Nols opnieuw had be

noemd hoewel intussen toch duidelijk geworden 
was dat deze de «wetten van het Belgische volk» 
met naleeft zoals hij gezworen had Als toppunt 
was een van de eerste «beleidsdaden» van Nols 
het afschaffen van de Vlaamse school in Schaar
beek, met 123 leerlingen Nols zelf kwam zijn beslis
sing verdedigen met het argument dat zijn leerlin
genvervoer met gesubsidieerd wordt door de staat, 
wat hem jaarlijks 2 miljoen kost CVP-parlementslid 
De Kerpel, gemeenteraadslid van Schaarbeek, zat 
op zijn zetel te draaien, maar zei geen woord 

TOT slot was er nog een satirisch intermezzo van 
onderwijsspecialist Jaak Vandemeulebroucke 
in verband met het voorstel van onze minister 

van de «scholen » De Croo over de vakantiesprei-
ding HIJ stelde voor dat men beter een vakantie-
spreiding zou invoeren voor het overbelaste brein 
van de minister die door alle leerkrachten be
schouwd wordt als «pedagogisch ontoereken
baar» In zijn negentiende-eeuws Nederlands dat 
men bij Baas Ganzendonck terugvindt, antwoordde 
minister De Croo wel op de weinig pertinente vra
gen van een BSP-er maar weigerde hooghartig op 
het betoog van Vandemeulebroucke in te gaan i 

H C 

Tijdens zijn tussenkomst in het 
debat over de begroting van bin
nenlandse zaken hield VU-kamer-
lid Olaerts een betoog over de 
kumuls HIJ zei o m «Ik zie geen 
bezwaar tegen het doorlopen 
van de leerschool van het ge
meentebeleid vooraleer men over
stapt naar een nationaal man
daat maar ik handhaaf mijn be
zwaren tegen de kumul van beide 
openbare mandaten Het is heel 
moeilijk, dikwijls onmogelijk twee 
heren te dienen Het goed vervul
len van een schepenambt en 
zeker van een burgemeesters
ambt vereist m i de nagenoeg 
bestendige aanwezigheid in iede
re gemeente van enige betekenis 

Olaerts: 

een partij in alle gemeenten met 
een eigen lijst op te komen Er is 
mets dat zulks verbiedt W e za
gen hoe de propaganda van die 
lokale verkiezingen meer en meer 
genationalizeerd wordt Niets ver
biedt zoiets 
De vakspecialisten van de rekla-
me worden ingeschakeld en de 
propagandamachine gaat wer
ken volgens wetenschappelijke 
technieken Niemand van deze lie
den bekommert zich om het ver
kondigen van het geloof of de 
inzichten waarop de partij — die 
hun opdrachtgever is — haar 
bestaansreden heeft gevestigd 
Dat wordt bijzaak De machine 
moet werken als een verborgen 

«Weg met kumuls» 
En wie durft beweren dat een par
lementair mandaat geen full-time 
job hoorde te zijn En hij die 
beweert dat parlementsleden-bur
gemeesters meer voordelen kun
nen behalen voor hun gemeente 
dan een eenvoudig burgemees
ter, die zegt terzelfdertijd dat het 
systeem korrupt is Het bekomen 
van een subsidie of welke beslis
sing ook van de overheid, mag 
niet afhangen van politiek invloed 
of druk Daarvoor kunnen alleen 
positieve criteria gelden Maar ik 
zou een stap verder gaan Bij de 
jongste raadsverkiezingen beslist 

verleider Men werft kiezers zoals 
men konsumenten voor waspoe-
der werft » En verder « Wanneer 
we dan gezien hebben tot welke 
triestige spektakels de verkiezing 
van schepenen aanleiding heeft 
gegeven, dan stel ik me toch de 
vraag of de nationale partijleiders, 
die pogen hun diktaten tot in de 
gemeenten te doen naleven, zelf 
met aan de basis liggen van de 
ontaarding van de politieke ze
den Hoe en door wie een ge
meente moet bestuurd worden, 
dat behoort tot de gemeentelijke 
autonomie en met tot een buiten-
gemeentelijke macht » 

• VU-kamerlid De Beul stelde 
tijdens het debat over de begro
ting van binnenlandse zaken 
vast dat er nog niets is beslist 
over de verdeling van de noch
tans voorziene kredieten voor 
de samengevoegde gemeenten 
In zijn kritiek ten gronde pleitte 
hij voor de oprichting van wijkra-
den Men heeft daarover belof
ten gedaan tijdens de kiesstrijd 
maar er gebeurt mets In de DDR 
greep men nochtans terug naar 
de oude parochieformule, waar
om doen WIJ geen poging"? 

• Over de vakantiespreiding 
— besluit van minister De Croo 
— heerst er veel beroering in 
onderwijskpngen VU-kamerlid 
Jaak Vandemeulebroucke inter-
pelleerde de onderwijsminister, 
wiens beleid volgens de interpel-
lant gekenmerkt wordt door de 
konstante onstandvastigheid 
waarop het programma van Hel
mut Meer toepasselijk is De 
interpellant 1 pleitte tot besluit 
voor een vakantiespreiding 
«voor de minister zelf nl voor 
diens overbelaste brem, dat alle 
leerkrachten al lang beschou
wen als pedagogisch ontoere
kenbaar » 

• De ongerustheid m Vlaamse 
middens over de (bedreigde) toe
komst van het nederlandstalig 
onderwijs in het Brusselse vond 
bijna «stante pede» een uitlaat
klep in een vinnige interpellatie 
van VU-kamerlid Valkeniers De 
minister bleef vaag m zijn reak-
ties, Nols sluit de laatste Vlaam
se school in zijn gemeente «Zo 
maakt men de Vlaamse scholen 
kapot» Het kwam tot een heftig 
debat tussen de franstalige 
mevr Mathieu-Mohin en de h Gil
let enerzijds en de interpellant en 
Nelly Maes anderdeels De hou
ding van de franstaligen wees 
eens te meer op een totaal onbe
grip 

• VU-kamerlid Raskin vroeg 
de minister van Binnenlandse Za
ken wat er van de berichten 
waar is als zou de overheid van 
de gemeente Voeren aan perso
nen, die om afgifte van dokumen-
ten verzoeken, vragen, in welke 
taal deze moeten opgemaakt 
worden Dat is strijdig met de 
wet Volgens de minister gebeurt 
dat inderdaad maar slechts 
door franssprekenden Dit tornt 
echter volgens Michel mets aan 
het feit dat het Nederlands de 
taal IS van de gemeente 
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Ons jongste en oudste VU-gemeenteraadslid 

Nee, wij kennen 
hen nog niet 

FVV-kaderdag voor Oost
en West-Vlaanderen 
De Fed. van Vlaamse Vrouwengroe
pen nodigt haar leden en simpatizan-
ten uit op een ontmoetingsdag die 
doorgaat op zondag 13 februari e.k. 
te Aalter. 

Op het programma staat: 
in de voormiddag : i.s.m. het Dosfelin
stituut : 
de praktische begeleiding van onze 
groep: hoe de leden aan te spreken, 
w/elke aktiviteiten aan te bieden e.d. 
In de namiddag : een diskussiesessie 
over de politieke moraal. Bestaat 
dat ? (als toepassing van de voormid
dagwerking). 

We hadden je graag te Aalter ont
moet. 
Kursussen zullen ter plaatse beschik
baar zijn. 
Voor middagmaal wordt gezorgd, wel 
vragen wij hiervoor een kleine bijdra
ge. 

De ruimte tot vergaderen vinden wij 
in het Sint-Gerolf-instituut, Sint-Gerolf-
laan te Aalter. 
We hopen je om 10 u. 30 te verwelko
men en zullen rond 17 u. onze bespre
king stopzetten. 

Je kan ook of alleen de voormiddag-
of enkel de namiddagvergadering bij
wonen. Het tweede gedeelte begint 
dan om 14 u. 

Voor inlichtingen en inschrijvingen 
kan je terecht bij: Lieve Baert, Astrid-

laan 123, 9000 Gent - tel. 
(091)22.52.06 of Rosa Coene, Sterre-
wijk 16, 9880 Aalter - tel. 
(091)74.34.40. 

FVV ZOEKT 
VRIJGESTELDE 
Zij moet aan volgende voor
waarden voldoen; 
— ouder zijn dan vijfentwintig; 
— een diploma hebben van 

geaggr. sek. onderwijs, (re
gentaat), of soc. assist.of lic. 
psych. of andere, zodanig 
dat zij als pedagogische 
kracht in aanmerking kan ko
men. 

— uit de buurt van Gent komen 
of bereid te zijn naar Gent te 
komen werken, vermits daar 
haar werkkring ligt; 

— Vlaamsgezind èn feminist 
zijn. 

Alle sollicitaties (curriculum vi-
tae + vermelding diploma's) 
worden gestuurd naar Lieve 
Baert Astridlaan 123, 9000 
Gent. 

Universiteitspastor ds. S. A. Boonstra: 

"Weinig behoefte aan geestelijke 
verzorging bij VU-personeel' I f f 

Na twee jaar als nniversiteltspastor werkzaam te zijn geweest moet 
"•>. S. A. Boonstra concluderen. ••' ' 4e kant van het personeel welnlr 

een pastoraal gesP' 
Na twee jaar Intens onderzoek is doctorandus S.A. Boonstra tot de 
konklusie gekomen dat het VU-personeel geen morele noch geestelij
ke oppepping behoeft 
Hardnekkige geruchten als zouden volksnationalisten na jaren politieke 
strijd psichisch in de war geraken, zijn dus voorgoed de kop ingedrukt 
Wie desondanks nog twijfels'zou hebben, kan er zich persoonlijk van 
komen vergewissen dat op het Barrikadenplein in Brussel een fris en 
gezond windje waait. 

Inderdaad, wij hebben hen 
nog niet gevonden ons jong
ste en oudste genneenteraads-
lid. Er zijn wel grapjassen ge
weest die even langs kwamen 
en beweerden dat zij dit of dat 
waren maar als puntje bij pas
poortpaaltje kwam zaten ze 
zo ergens middenin de uiter
sten. En die uitersten zoeken 
wij juist! Wat ben je dan met 
ons van plan, vragen anderen 
bezorgd. 

Och, dat is zeer eenvoudig. 

Wij zouden het namelijk fijn 
vinden twee generaties flamin
ganten — waartussen een en-
ciklopedie van de Vlaamse Be
weging ligt — met elkaar te 
konfronteren en hun inzichten 
te vragen over hun mandaat 

Te weten waarom zij het op 
die leeftijd nog steeds doen 
en waarom zij er zo jong mee 
begonnen zijn. 

In de lente van dit jaar komen 
zij dan aan het woord in een 
vraaggesprek met onze redak-
tie, want ook zij zijn «mensen 
van bij ons » ! 

Mag het dus nog eens ge
vraagd worden, met aandrang 
ditmaal. 

Gij, van beider kunne, die 
denkt het jongste of oudste 
Volksunie-gemeenteraadslid 

te zijn schrijf ons, telefoneer 
ons, van waar je ook bent.. 

Doe het vandaag nog. 

Wij zullen er U zeer dankbaar 
om zijn 
Redaktie «WIJ», Barrikaden
plein 12, 1000 Brussel. Tel. 
02/219.49.30. 

OCMW 
De vereniging van Vlaamse 
mandatarissen (V.V.M.) 
tracht de lokale politici met 
raad en daad bij te staan. 
In het gemeentebeleid is do 
werking van de centra voor 
maatschappelijk welzijn van 
groot belang. Daarom wordt 
aan de lokale afdelingen met 
aandrang gevraagd de na
men (en adressen) van de 
VU-gezinde OCMW-ieden 
aan het VVM-sekretariaat te 
bezorgen. V.V.M., Barrika
denplein 12 - 1000 Brussel, 
ta.v. Joost 

Nee, Georgette en Kris, het is geen drukfout? 

Luk Van Horenbeeck heeft wei degelijk twaalfhonderd pun
ten. Onze vriend Luk heeft waarschijnlijk het voorbije week
end eten en slapen gelaten en een stapel nieuwe abonnees 
bijgebracht In tegenstelling met wat wij vorige week schre
ven is het dus nog helemaal niet zeker dat de eindoverwin
ning naar Oost-Vlaanderen gaat Wij gaan — voorzichtig
heidshalve — ook niet stellen dat de palm naar een van de 
eerste drie gaat Want wie zegt dat er in het achtervolgend 
peloton niemand klaar zit om een sterke eindjump te plaat
sen!? 

Deze week springt ook de prestatie van Oktaaf Meyntjens 
in het oog. Uit het niets kwam hij postvatten op de 21e 
plaats! 

Frans van Dessel — een bekende naam in onze top-50, de 
laatste jaren — is er ook weer bij. Hem vinden wij terug op 
de 39e rang. 

TOP 50 
1 . Georgette De Kegel, Ninove 1284 
2. Kris Versyck, Gent 1230 
3. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 1200 
4. Jaak Janin, Oudenaarde 782 
5. Anny Lenaerts, Wilrijk 652 
6. Juul Moens, Antwerpen 642 
7. Leo Callaerts, Lebbeke 630 
8. Erik Vandewalle, Izegem 480 
9. Achiel Goderis, Oostduinkerke 420 

10. Willy Serpieters, Oostende 406 
11. Koen Van Meenen, Heusden r 363 
12. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 359 
13. Daan Vervaet St-Laureins-Berchem 353 
14. Ferre De Beukelaer, Kontich 345 
15. Annie Pottie-Kindt Roeselare 312 
16. Jos Verlooy, Jette 302 
17. Lieve Favoreel-Craeynest Lauwe 299 
18. Jozef Labaere, Kortrijk 294 
19. Albert Jacobs, Beringen 289 
20. Pier Leys, Brugge 288 
21. Oktaaf Meyntjens, Burcht 284 
22. Maurice Passchijn, Meise 274 
23. Luk Bohé, Vichte 264 

Wouter Leus, Zaventem 264 
Emiel Van Lanqendonck, St-Katelijne-Waver 264 

26. Frits Cornelissen, Houthalen 262 
27. Clem De Ranter, Hoboken 248 
28. Yvo Dillen, Balen 240 
29. JanRoux.Genk , 228 
30. Daniel Denayer, Aalst 216 
31. Hector De Bruyne, Antwerpen 204 

Guido Dornez, Ingelmunster 204 
Erik Eyckmans, Bree 204 

34. Vital Peeters, Berchem 203 
Willy Vlieghe, Drongen 203 

36. Roger Vandenbiicke, leper 200 
37. Frans Jansegers, Herdersem 198 
38. Hein Mallefroy, Erondegem 187 
39. Frans Van Dessel, Nijlen 180 

Leon Van Drume, Merelbeke 180 
41. Raf Cosijns, Lochristi 168 

Willem Nollet Hove 168 
43. Georges Raes, Ledegem 149 
44. Joris Depré, Tervuren 142 
45. Jan Caudron, Aalst 132 

Piet Severins, Zwijndrecht 132 
Edmond Sintobin, Brugge v 132 

48. Jan Missoul, Hasselt ^^Jj.^^..... 123 
49. ErikClerckx,Vilvoorde - f S ï ' S ' ''^O 

Hilda Demol, Liedekerke ,^§g>:;f. 120 
René Van Den Cruyce, Asse ....•• 120 
Jozef Vandenpias, Oudergem 120 
Leonie Va nderstraeten, Brussel 120 
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11 DEURNE arrondissementsraad om 20 u 30 in Trefpunt 

11 BRASSCHAAT nieuwe start van de VUJO om 20 u 30 in 
lokaal De Vrede, Bredabaan 235, Centrum 

12 SCHILDE-'S GRAVENWEZEL jaarlijks VU-bal om 20 u 30 in 
het Dienstcentrum, Schoolstraat te Schilde Orkest «Ever
green » Toegang 75 fr Jongeren en + 3 pas 50 fr 

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 

16 MERKSEM VU-kemvergadenng om 20 u 30 in Ontmoetings
centrum 

16 GEEL- voordracht over «Gezond en veilig voedsel» door 
mevr Aleide Lagrou, deskundige inzake natuurvoeding, 
sekretanaat van de V E LT Om 20 uur in zaal Toerist Markt 
Een initabef van de Vlaamse Vrouwen Geel 

17 MOL- uiteenzetting over doel en werking van F W door 
Huguette De Bleecker in zaal Malpertuus 

17 HOVE - dienstbetoon door senator G Bergers van 19 u 45 
tot 20 u 30 in de Renaert Mortselsesteenweg 21 

19 HOVE - VU-bal om 20 u 30 in zaal Pnnsenhof 

19 EKEREN - TAK-tnlIer om 20 uur in zaal «De Boterham-, Velt-
wijcklaan 23 Inleidend woord door gemeente- en provincie
raadslid Staf De üe 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 sekretanaat 
Wetstraat 12 

20 MORKHOVEN wafelenbak, ingencht door Vlaamse Knng J E 
van Gansen Vanaf 15 uur in parochiezaal Vnje inkom, ieder
een welkom 

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

25 WILRIJK - FVV-Vlaamse Vrouwenklub samen naar toneel
stuk « De Prijs » van Arthur Miller in teater Deugd & Vreugd, 
St-Camillusatraat Bespreking na voorstelling Kaarten tel 
281517 

25 ANTWERPEN diavoorstelling over «Antwerpen Anders» 
door J Van Cauwenbergh Om 20 uur in lok Centrum-Zuten-
borg op de Dageraadplaats Inkom 30 fr ten bate van de 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap 

25 MERKSEM : gratis pannekoekenavond om 19 a 30 m zaal Tijl, 
Bredabaan 298 Ingencht door VI Knng Groeninghe 

25 DEURNE VU-Breugelavond om 20 u in feestzaal «Trefpunt» 
Tumhoutsebaan 28 Deelname 175 fr Inschnjvingen in Trefpunt 
of bellen naar Mieke Borms, 21 4957 vóór 22 februan Dans 
vanaf 22 u 

26 LAAKDAL Biljartpnjskamp ten voordele van de gehavende 
afdelingskas In het VU-lokaal, Vier Wegen, te Klem Vorst om 
19 u 30 

VUJO-SINGLETEKOOP 

leen vandommele : 
mensen van goede wil 

consey: 
mijn droom 

ANTWERPEN 
Antwerpse VU-fraktie wil strakke oppositie 
De Antwerpse gemeenteraad heeft zoeven zijn derde zitting, na de verkiezin
gen, beëindigd De namen van onze mandatarissen zijn reeds m ons week
blad genoemd Toch nog even benadrukken dat wij terug over een felle frak-
tip beschikken Doordrijvers, die reeds eerder bewezen op politiek vlak niet 
aan hun proefstuk te zijn En de VU-leeuw voorzeker niet in het gekende 
hemdje zullen laten staan. 

Dit deed G Bergers als fraktievoorzit-
ter, al onmiddellijk tijdens de installatie-
vergadenng, het kollege kond Me
vrouw de burgemeester vond het wel 
een beetje ongewoon, reeds bij de 
openingszitting de VU-opposiüe op 
die wijze te moeten aanhoren Gerard 
liet er echter geen twijfel over be
staan De hernieuwde, tot op de 
draad versleten CVP-BSP-koalitie, die 
alles heeft gedaan om het hek aan de 
oude stijl te laten hangen om de pot
jes zpveel mogelijk gedekt te houden, 
mag er van op aan dat de VU een 
strakke oppositie, zij+iet dan in opbou
wende zin, zal voeren Onze woord
voerder verzocht meteen, om van het 
kollege te vernemen welke de afspra
ken zijn, waarop de koalitie stoelt en 
de lijn voor het geplande beleid te ken
nen In de veronderstelling dat er een 
beleid voorzien is 

BIJ de eedaflegging uittte Staf De üe, 
eens te meer, bezwaren tegen de for-
mulenng van de uit te spreken eed 
Als Vlamingen ligt uiteraard het kunst-
patnmonium ons nauw aan het hart 
Ray De Bouvre was dan ook de 
spreekbuis der frakbe, waar het ging 
om het doek « De intrede van Knstus 
te Brussel» door James Ensor 
Vernomen werd dat vanuit de Nieu
we Wereld — waar het werk thans in 
uitlening is — een verzoek tot aan
koop zou gedaan zijn Bezorgd drukte 

Ray zich uit in een motie, waann de 
gemeenteraad verzocht werd tot mo
rele steun aan de erven van het schil-
denj, en het ministene van Kuituur, om 
alles in het werk te stellen, opdat het 

stuk niet voor onze musea zou verlo
ren gaan 
Het kollege boog de motie af tot het 
formuleren van een wens 
Indien u nu dachi dat de minister voor 
Kuituur, als CVR gemeenteraadslid ze
telend ook maar even, is tussengeko
men ' Dan moet u dit toch maar ver
geten 
Och ja, waarom zouden de Tinde-
mans-mensen hier «anders» dan in 
Brussel optreden ' (ww) 

9de GALABAL 
VROEGER EN NU 

Dit negende avondfeest zal weer 
alle Flaminganten verenigen 
op zaterdag 19 februan 1977 

in de zaal Handelsbeurs, 
Meir - ingang Twaalf Maandenstraat, 

Antwerpen 
Dansorkest Jacques Raymond en groep 

De deelnemingskosten bedragen 300 fr per persoon, 
de plaatsbespreking inbegrepen, 

te storten op bankrekening Kredietbank, 
Camotstraat, Antwerpen, rekeningnr 404-3036801-74 

van Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap 
Antwerpen Stad 

Voor informatie en briefwisseling 
sekretanaat. Wetstraat 12,2000 Antwerpen, tel 36 84 65 

Deuren 21 uur Avondkledij gewenst 
(adv) 

VU-Aartselaar stuurt jong paar naar de zon 
Het bestuur van de afdeling Aart-
selaar, en zijn verkozen raadsleden 
dankt langs deze weg zijn talloze 
vrienden en sympatizanten voor de 
grote opkomst op ons vierde jaarlijks 
bal 

Na een hartelijke verwelkoming door 
Rik Thijs, die tevens de nieuwe voorzit
ter, Rene De Ranter voorstelde, dank
te deze op zijn beurt Rik Thys voor de 
inspanning en het werk dat hij gedu
rende de voorbije zes jaar als voorzit
ter presteerde 

Vervolgens nodigde hij d<3 mandatans-
sen Roger Himpe, Marcel Belts en Rik 
Thys uit tot fiet openen van het bal 
Dat was dan de inleiding tot een suk-
sepvolle en gezellige avond en nacht 
die eindigde in de vroege uurtjes 
Niet het minst was pek onze grote 
tombola de oorzaak" van de goede 

ANTWERPEN (STAD) 

ABONNEMENTENSLAG - U hebt 
al een abonnement op het blad 
«WU», maar dacht u er ook al eens 
aan om een geschenkabonnement te 
geven aan iemand van onze leden die 
moeilijk over het jaargeld kan ' 
WIJ weten wel zo iemand We delen u 
nadien naam en adres mede Stort 
500 fr op onze bankrekening KB 404-
3036801-74 van VU Antwerpen Stad 
Met dank 

stemming onder het tainjk publiek, dat 
vol spanning de trekking afwachtte, 
immers iedereen wilde wel de hoofd-
pnjs winnen, een acht-daagse reis 
naar Mallorca > 

De winnaars raakten gauw bekend, 
een jonge heer en zijn verioofde 
waren dan ook overgelukkig met de

ze buitenkans i Niemand werd echter 
met lege handen naar huis gestuurd, 
er was gezorgd voor goedgevulde 
fruitmandjes en andere mooie niet te 
versmaden pnjzen 
Werkelijk deze geslaagde dansavond 
deed onze bereidwillige medewerkers 
vlug de slapeloze nachten en het vele 
voort)ereidencle werk vergeten 

De VUJO-single nnet de laureaten van de Euranje-liedjeswedstrijd kost 
slechts 50 fr en is te verknjgen op het sekretanaat 

EKEREN 

VERKIEZING LEDEN O C M W 

Op 24 januan II werden verkozen als 
leden van de Raad voor Maatschap-
(jelijk Welzijn 1 Veerie Thyssens, 
met als opvolgers Edwina Dirks, Jo-
see Henckens, Mana-Helena Spur en 
Leo Luyten 2 Antoon De Groof, met 
als opvolgers Ria De Boeck en Philo-
mond De Boeck, 3 Julia Franken met 
als opvolgers Edwina Dirks en Leo 
Luyten 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Gelieve adressen van sympatizanten 
mede te delen aan het VU-sekreta-
naat Geestenspoor 72 Ekeren (tel 
41 0441) of aan een Ijestuurslid Bij 
voortgaat hartelijk dank' 

In memoriam 
Raf Van Hulse 
Op 24 januan jl overleed te Antwerpen, na een kortstondige ziekte, 
Raf Van Hulse. Hij was 74 jaar oud 
Als onderwijzer eerst in Kapnjke, daarna in zijn geboortedorp Sint-
Jannn-Eremo, was hij een van de meest begaafde vertegenwoor
digers van de Vlaams-nationalistische leraarsgeneratie die zo 
onschatbaar veel heeft bijgedragen tot de geestelijke ontvoogding 
en de politieke bewustwording van de Vlaamse plattelandsbevolking 
BIJ Raf Van Hulse ging dit gepaard met een lyrische verbondenheid 
aan het landschap en de boerenbevolking van het Meetjesland Daar
enboven was hij een begaafd letterkundige in wiens roman « Polder-
volk » in de jaren dertig de levenssfeer van een hele generatie in de 
Lage Landen met talent tot uitdrukking gebracht is. 
Onder een vrolijk en jeugdig uiterlijk, leefde bij Raf Van Hulse een 
onuitroeibaar politiek idealisme en extremisme Voor 1940 was hij 
een overtuigd aanhanger van de Jong Nederlandsche Gemeen
schap, medewerker aan «Dietbrand», «De Blauvirvoet», volgeling 
van Wies Moens — zonder zich ovengens ooit te onttrekken aan 
konkrete taken midden de plattelandsgemeenschap waarvan hij 
onderwijzer, bibliotekans, voordrachtgever en «animator» is ge
weest 
Tijdens de bezetting ging hij naar uitersten hij had een leidende funk-
tie bij de Algemene SS-Vlaanderen, nam dienst aan het Oostfront 
werd «Knegsbenchter» Het kostte hem een doodvonnis en een 
gevangenschap van zes jaar 
Na deze betwiste episode van zijn bestaan werd Raf Van Hulse, uit
geweken naar Antwerpen andermaal een bindteken in een onuitput
telijke bron van geloof in de toekomstmogelijkheden van ons volk De 
poging van de militaire justitie om dit onvervalst en spontaan talent 
monddood en rechteloos te maken, hebben niet verhinderd dat Raf 
onder de naam Domien Van Rietveld bleef publiceren Zijn voor
drachten waren steeds een belevenis, waaraan we nog dikwijls zul
len terugdenken Gevoelens van bitterheid of wraak waren hem 
vreemd Tot het einde van zijn mateneel niet gemakkelijk bestaan 
heeft hij het vuur van de geestdnft en van het geloof brandend 
gehouden in zijn eigen gemoed en in zijn omgeving 
We zullen hem nooit vergeten — het is ditmaal geen banale formule i 
— en maken langs deze weg ons rouwbeklag over aan zijn echtgeno
te Van zijn schoonbroer Armand Thiel, tot Raf Van Hulse wat al her-
innenngen njzen er op uit jaren van diskussie, gevaar en leed, maar 
ook van onbegrensde inzet voor en geloof in de toekomst van het 
volk der Lage Landen Hektor de Bruyne 
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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 

Ledeganckstraat 19. Gent 
Tel. 091/22.45.62 

MERKSEM 

HET BAL IS OP KOMST.. 
...en daarom zijn onze dames reeds 
gestart met het ophalen van prijzen 
voor de gebruikelijke en onmisbare 
tombola. Lezers, leden en sympatisan-
ten die eveneens voor een prijs zou
den willen of kunnen zorgen, verwit
tigen hiervan het sekretariaat en uw 
bijdrage wordt aan huis afgehaald. U 
kunt natuurlijk uw prijs ook zelf afge
ven op het sekretariaat, Trammezand-
lei 11 of in VI. Huis Tijl, Bredabaan 
298. Wat zegt U ? Ach, ja natuurlijk, 
de datum. Wel, zoals gebruikelijk, de 
eerste zaterdag in maart, d.w.z. nu op 
5 maart 1977 om 20 u. 30 in « De Gar
ve», Van Praetlei te Merksem. U 
noteert deze datum toch ook ? 

VUJO ARR. ANTWERPEN 

Wat gebeurt er allemaal tijdens een 
bijeenkomst, een vergadering ? Wij er
varen soms moeilijkheden om onze 
gedachten te uiten, tussen te komen 
tijdens een vergadering, te ordenen 
wat er verteld wordt. 
Wij willen wat doen aan deze en ande
re problemen waarmede u gekonfron-
teerd wordt. Daarom richten wij in 
samenwerking met het Dosfelinstituut 
een vormingskursus in onder de titel: 
« Spreken in het openbaar, vergader
en gesprekstechnieken ». 
Deze kursus gaat door in het Schelde-
hof. Oude Koornmarkt 28 te Antwer
pen, op 9, 16, 23 februari en op 2 
maart, telkens om 20 u. 30. Wij ver
wachten alle belangstellende VUJO-
leden van ons arrondissement 

MOL 

Onlangs werden meester Mertens en 
mevr. Housen-Leen in de bloemen 
gezet voor hun jarenlange inzet voor 
de Volksunie. Wij vernemen nu dat de 
meester met zijn gezondheid sukkelt. 
Wij wensen hem een spoedig, volledig 
herstel. De werkkracht, de ervaring 
en de geestdrift van echte Vlaams-na
tionalisten als meester Ward Mertens 
kunnen hier nog niet gemist worden. 
Op 30 jan. II. is de heer Alf. Stevens, 
VU-lid en vader van ons bestuurslid 
Leon Stevens, overleden. De VU-afde-
ling Mol betuigt hiermee aan de acht
bare familie haar kristelijke deelne
ming. 

BOOM 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BRABANT 
vu bijt van zich af 
in Vilvoordese raad 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober jl. behaalde de VU in Vil-
voorde-Peutle 2.075 stemmen, hetzij 8,95 % van de stemmen. Dit resulteerde 
in twee raadszetels, een prestatie die het resultaat is van de inzet van de gan
se VU-kandidatenlijst en van alle leden en sympatizanten. Er werd trouwens 
door de VU-ploeg een prachtig uitgebouwd beleidsprogramma aan de kiezer 
voorgelegd. 
De twoe VU-raadsleden Erik Clerckx 
en Albert Lesage zullen geregeld 
deze beleidspunten ter sprake bren
gen in de Vilvoordse raad. 

Tijdens de installatievergadering en 
ook de daaropvolgende zitting van de 
Vilvoordse gemeenteraad werd door 
onze raadsleden geïnterpelleerd over 
de verdeling van de schepenbevoegd-
heden. 

Belangrijke aspekten van een modern 
gemeentebeleid zoals Derde Leeftijd, 
Gezin en Gehandicaptenzorg, waren 
immers niet uitdrukkelijk voorzien in 
de betiteling van de schepenambten. 
Ook de keuze van het nieuw gemeen
tehuis en vooral de keuze van de nieu
we vlag en van het gemeentewapen 
waren brokken waaraan onze manda
tarissen flink tilden, temeer omdat 

van de vroegere deelgemeente Peu-
tie niets werd overgenomen. 
Tijdens de tweede raadsvergadering 
werden de leden van het OCMW-Vil-
voorde verkozen. Het onafhankelijk 
raadslid Sophie had zich voorafgaan
delijk en mondeling akkoord ver
klaard om zijn stemmen toe te voe
gen aan onze VU-kandidaat Hier 
kwam echter niets van in huis. Raads
lid Sophie gaf zijn zes stemmen weg 
aan de meerderheid, met name CVP-
kandidaat Nauwelaers, zodat we met
een voor zes jaar weten dat we op dit 
onafhankelijk raadslid uit de oppositie 
niet meer hoeven te tellen. 
Volgende gemeenteraadszittingen 
hebben plaats op de donderdagen 24 
februari, 24 maart en 28 april, telkens 
om 20 uur op het stadhuis van Vilvoor
de. 

VU-Heverlee zet oud-raadsleden in de bloemen 
Op vrijdag 4 februari vierde afd. 
Heverlee in aanwezigheid van de arr 
voorzitter Joris Depré en z'n dame 
feest Zoals de nieuwe voorzitter, 
Antoon Van Eylen, in z'n tafelrede 
verklaarde had dit feest een dubbel 
doel: al diegenen die zich aktief heb
ben ingezet tijdens de gemeente
raadsverkiezingen te danken voor 
hun inzet, en twee: speciaal de vier 
mandatarissen die de voorbije zes 
jaren de VU in de gemeente vertegen
woordigden te danken om hun werk
lust 

Alice Vloeberghs-De Roo (gemeente
raadslid van 1971-73], Frans Aerts 
(gemeenteraadslid 1971-76), Hugo Lo-
rent (lid KOO 1971-73 en gemeente

raadslid 1974-76] en Egied Van de 
Voorde (lid KOO 1974-77) werden 
dan ook met een klein geschenk 
bedacht. Hugo Lorent dankte in naam 
van de mandatarissen allen die hen 
gedurende die periode geholpen heb
ben. In naam van de 5-koppige fraktie 
in de nieuwe groot-Leuvense gemeen
teraad verzekerde Maurits van Hae^ 
gendoren dat Heveriee ook daar aan 
bod zal komen. Na een voortreffelijk 
maal duurde het feest in een kame-
raadschappelijke sfeer tot in de late 
uurtjes. Met zulke groep aktieve vrien
den is het niet te verwonderen dat 
Heveriee verkiezing na verkiezing 
steeds betere resultaten haalt Dank 
aan Josefien, Guido en Jaak voor de 
puike organizatie I 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 
Naar schatting einde maart zal de 
Raad van State uitspraak doen inza
ke de ongeregeldheden bij het stem
men in onze gemeente op 10 oktober 
Gezien de gemotiveerdheid der klach
ten IS de kans voor nieuwe verkiezin
gen erg groot VU-medewerksters en 
medewerkers zijn nu nog in grotere 
mate noodzakelijk. 
Stel u in verbinding met het VU-sekre-
tariaat Wilgenstraat IA of bel het 
nummer 88.05.03. 

HOVE 

JAARLIJKS VU-BAL 
Onze mandatarissen zullen de prijzen 
voor de grote tombola ophalen bij de 
Hovense Middenstanders. 
Indien leden of sympatizanten een 
prijs of prijsje willen schenken, wordt 
dit dankbaar aanvaard bij Jenne 
Hoogstoel, Mortselsesteenweg 48. 
Datum bal: 19 februari, 21 u.. Prinsen
hof, Kapelstraat 19. 

DEVTB EN HET 
POPPENSPEL 
Voor een bomvolle zaal richtten 
de Vlaamse Toeristenbond op 
zondag, 30 januari, in het Mechels 
Stadspoppenteater een verto
ning in, met de daar zo populaire 
Tijlfiguur, die door een geestdrifti
ge jeugd werd «gesupporterd». 
De VTB die in dat teater sinds 
vele jaren .jzijn leden kosteloze 
vertoningen aanbiedt, is van zins 
dat voortaan tenminste tweemaal 
per jaar te doen. 
De initiatieven van de befaamde 
Mechelse familie Contryn kunnen 
niet genoeg worden aangemoe
digd. 

Ward Hermans 80! 

GOOIK 

VAARV\/EL 
Hoe langer men vastgroeit in een par
tij hoe meer vrienden er kunnen ont
vallen. Onze afdeling wordt echter de 
laatste jaren biezonder zwaar getrof
fen door het wegvallen van mensen 
uit de «vuuriinie». Zo moesten we 
onlangs ook onze vriend Frik Van 
Praet ten grave dragen. Veel te vroeg 
helaas. Op het kerkhof sprak onze 
voorzitter (Jaak Vervaet) enkele 
woorden die we hier graag laten 
afdrukken als blijk van erkentelijkheid 
en medevoelen: «Goede vriend Frik, 
je hebt niet gewild dat er bij uw heen
gaan bloemen zouden zijn. Evenmin 
dat er pen lijkrede zou gehouden wor
den. We doen het dan ook niet, als 
vriend en als voorzitter van de VU-
Gooik willen we U enkel danken voor 
uw schoon leven en uw princiepsvas-
te Vlaams-Nationale overtuiging. Aan 
uw diepbeproefde naastbestaanden 
bieden we onze oprechte deelneming 
aan en voelen mee in hun mateloze 
droefheid. Vriend Frik rust voor eeu
wig in vrede.» 

GROOT-HALLE 

UITSLAG TOMBOLA VU-BAL 
1 e prijs: 8 dagen Gardameer: nr. 
21499 (res. nr. vanaf 1 maart: 17257). 
21588 12375 11008 13925 17681 
16871 24543 25774 10435 26432 
11056 17784 12782 18301 15270 
22342 22170 28159 18264 20478 
20476 14970 22829 17721 11541 
11161 17471 12521 17742 16246 
13254 13031 29656 20956 17666 
13425 21832 15701 25656 13061 
16325 13690 22620 15954 11184 
10913 12267 21009 28917 29021 
28442 15896 19095 29020 16720 
24877 18881 10072 11664 26297 
11191 12157 10154 19075 17205 
17284 28125. 

Prijzen af te halen bij Juul Denayer, 
Kornijkveld 7 (nieuwe verkaveling in 
de Vandenpeereboomstraat) te Bui
zingen. Tel. 356.30.25. 

VJarö Hermans - hier op de Markt te Diksmuide bij een IJzerbede
vaart - is verleden zondag 80 geworden ("Turnhout 6 februari 1897). 
Wie de sleutel wil vinden tot het bewogen en omstreden leven van 
Ward Hermans, moet teruggaan naar het geestdriftige elan van de 
zeventienjarige knaap die vrijwilliger werd in de Eerste Wereldoorlog 
en die in zijn jeugdig Idealisme geschokt werd door de toestanden in 
het Belgische frontleger. De bitterheid én de liefde, die vandaag nog 
altijd tot de wezenstrekken van Ward Hermans behoren, vonden daar 
hun oorsprong. Op zijn tachtigste is hij nog altijd de verwoede polemist, 
de hartstochtelijke redenaar gebleven, met het vermogen tot veront
waardiging van een jonge man. Welke ook het uiteindelijk oordeel van 
een objektieve geschiedschrijving over hem moge zijn. Ward Hermans 
heeft zijn idealen nooit verloochend: trouw tot de bedelzak zoals het 
een Geus betaamt. 

M 
FEBRUARI 

12 

12 

14 

19 

19. 

19 

20 

21 
24 

25 

26. 

GRII\^BERGEN: VUJO's derde dansende tee om 20 uur in 
Wauxhall. Inkom ; 50 F. Voorverkoop en VUJO: 40 F. 

ST.-ULRIKS-KAPELLE: Breugelfestijn van de afd. Groot-Bij-
gaarden. St-Ulriks in feest zaal Nachtegaal, Brusselsstr. 83 St-
Ulriks. Zaterdag vanaf 18 u., zondag 13 febr vanaf 12 u Wel
kom op het feest dat opgeluisterd wordt door orgelvirtuoos 
Bob Borremans. 

BIERBEEK: In lokaal De Molen, Dorpsstraat 14 te Bierbeek 
een spreekbeurt door Willy Cobbaut over de werking van een 
Centrum voor Sociaal Dienstbetoon. Begin 20 u. 

ASSE: VU-karnavaleske pannekoekenbak en Bonte Spitjes 
festijn vanaf 18u. 30 in zaal «Ten Hove Canteclaer», Mari<t 
Ook op 20 februari vanaf 11 u. 30. 

TERNAT - ST.-KATARINA-LOMBEEK: 7« haantjeskermis 
vanaf 18 uur in feestzaal • Uilenspiegel», Kerkstraat 24, St.-
Kat-Lombeek. Op 20 febr vanaf 11 uur en op 21 febr. vanaf 
12 uur 
ST.-KATERINA-LOMBEEK: Haantjeskermis in zaal -Uilenspie
gel», Kerkstraat 24. Vanaf 18 u. 
ST.-KATERINA-LOMBEEK: Haantjeskennis in «Uilenspiegel». 
Vanaf 11 u. 
ST.-KATERINA-LOMBEEK : Haantjeskermis vanaf 12 u. 
LINTER: toespraak door volksvertegenwoordiger Vik Anciaux 
om 20 uur in zaal Neerhof te (Neer)linter 
LEUVEN : optreden in Grote Aula te Leuven van het gemengd 
zangkoor Don Bosco en het Leuvens Meisjeskoor, de volks-
kunstaroeo De Vlier en Jini Brasseur draagt voor en praat alles 
aan mekaar Voorverkoop: 50 fr. Om 20 uur 
DILBEEK: 2« VU-etentje in zaal Centrum, Roelandsveld-
straat 40. Ook op 27 febr. 

GEVRAAGD VOOR JEUGDHUIS 
Het jeugdhuis DE RIVIEREN, Ganshoren, zoekt een perma
nent verantwoordelijke. 

Opleiding: sociaal assistent of gelijkwaardig. Kandidaatstel
lingen gebeuren schriftelijk bij R. DEMESMAEKER, P. Goede-
froylaan, 1080 BrusseL 

Gezellig en lekker eten ?. 

®e tKatotne 
RESTAURANT 

Is nu ook 's middags open ! 
met dagmenu én kaart. 

Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83.18. 
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Leuvenaars betalen fuzieprijs 
Na de maraton-zitting van 17 januari werd het niet afgehandelde gedeelte van 
de dagorde van de openbare zitting besproken op de zitting van 24 januari. 
Fraktjeloider Van Haegendoren (VU) begon met een verklaring waarin hij 
klaar aantoonde, met cijfers in de hand, dat de vorige vergadering wegens de 
zware agenda noodgedwongen moest uitlopen tot in de vroege ochtenduren. 
Hij klaagde ook het onsociale karakter van de raadszittingen aan. L Tobback 
(BSP) bleef hameren op het feit dat de minderheid geen kans krijgt om langs 
kommissiewerk aan het beleid deel te nemen Zijn fraktie verklaarde zich 
bereid de tussenkomsten in de raad te beperken tot beginselverklaringen 
Toen de eigenlijke agendapunten moesten besproken worden, was het spel 
opnieuw de wagen op. Er schort duidelijk wat aan de wijze waarop het kolle
ge de raadszittingen voorbereidt en leidt 

De dagorde bestond hoofdzakelijk uit 
belastingsreglementen onder meer 
op de vertoningen en vermaKelijkhe-
den Andere punten waren de benoe
mingsvoorwaarden voor stadssjkre-
taris en stadsontvanger, de herzie
ning van een BPA en tenslotte vier 
pun*en die door de VU aan de agen
da toegevoegd werden de rechts
toestand van de VZV/'s die gemeerv 
telijke goederen beheren, de bestem
ming van de feestzaal - Foyer Remy » 
te Wijgmaal, een voorstel tot het over
maken van berichten van verblijfsver-
andenng aan de Nederlandse Kultuur-
kommissie van Brussel en een motie 
voor wetsvoorstellen van Vandezan-
de en Lagae inzake bewegwijzenng m 
samengevoegde gemeenten Op
nieuw een hele boterham dus 

KULTURELE BELASTINGEN 
Een heet hangijzer was de uitbreiding 
(harmonizenng, noemt de CVP-PVV 
dai\ van het oude belasbngsregle-
ment op de vertoningen en vermake
lijkheden tot het hele grondgebied 
van Groot-Leuven Daardoor worden 
met alleen de vertoningen met een 
kommerciefi karakter belast, maar 
ook de bals, ontspanningsfeesten, 
speelfilmprojekties e a, georgani-
zeerd door kulturele, sociale, politieke 
verenigingen en sportorganizaties, die 
voor die feesten een toegangsgeld 
vragen om hun meestal deficitaire ver-
enigingskas te spijzen Van Itterbieek 
(VU) noemde dat r^lement een fiska 
lizenng van de maótschappelijk-kultu-
rele s^ktor Hij verlette zich tegen de 
bijkomende administratieve verplich
tingen waaraan de verenigingen on

derworpen worden om het reglement 
enigszins sluitend te maken Al dat bij
komend werk IS van zuiver fiskaal 
belang Daarom stelde hij voor de 
hele groep van kulturele en maat
schappelijke verenigingen die geen 
kommerciele doeleinden nastreven, 
buiton het reglement te laten In con
creto zou dat gelden voor de vereni
gingen en organizaues die lid zijn van 
de stedelijke advizerende raden Dat 
voorstel werd bij hoofdelijke stem
ming dooor de CVP-PVV-meerder-
heid verworpen 

FUZIEPRIJS BETALEN 
BIJ de bespreking van het belastings
reglement op de afgifte van admini
stratieve stukken kwam het nog tot 
langdurige diskussies toen BSP en 
VU zich verzetten tegen het aanreke
nen van verzendingskosten voor ad
ministratieve stukken 
De uitgestrektheid van het grondge
bied van het samengevoegde Groot-
Leuven brengt natuurlijk vele verzen
dingen met zich mee Het zou met 
meer dan billijk zijn de nadelige gevol
gen van de fuzie op dat gebied te 
kompenseren door de gratis verzen
ding van administratieve stukken 
Neen, zegt de CVP-PVV-meerder-
heid, ook de nadelen van de fuzie 
moeten door de bevolking betaakl 
worden Als je op een officieel stuk 
een inlichting wil verknjgen uit de 
bevolkingsregisters moet je 30 fr be
talen Ook hier vroeg de minderheid 
wat meer soepelheid voor de vereni
gingen die hun adressenlijsten wen
sen aan te vullen Boter aan de galg 
het Dlijft 30 fr i 

Brabant in postzegels 
De tentoonstelling « Brabant in postze
gels », die officieel geopend wordt met 
de voorverkoop van de speciale, ter 
gelegenheid van het Internationaal Ru
bensjaar uitgegeven postzegel, wordt 
verwezenlijkt op initiatief van de Pro
vincie Brabant door de Regie der Pos-
tenjen en het Postmuseum 
Zowel de verwoede verzamelaars als 
de gewone bezoekers zullen er hun 
gading vinden oorspronkelijke teke
ningen van recente fXDStzegels, pre-
zentatie van postzegels en filatelisti-
sche dokumenten die betrekking heb
ben op Brabantse personaliteiten (A 
Vermeylen, P Janson, Pater Damiaan, 
enz.), postzegels over architektuur in 
Brabant (kastelen van Beajilieu en 
van Gaasbeek, Brussel), Brabants toe-
nsme en folklore, bijzondere afstem-
pelingen, de door filatelisten bekende 
«annulations de Moens», de eerste 

en be/'oemde Belgische postzegelver
koper, voorwerpen die hem toebe
hoorden en door zijn achterkleinzoon 
in bruikleen werden gegeven noem 
maar op 

Ook zullen er allerhande kleren, die 
door postiljons werden gedragen, 
(vesten, laarzen) pistolen en de be
roemde posthoorn, het huidig em
bleem van onze postdiensten, geëxpo
seerd worden 

Een speciale afdeling zal gewijd zijn 
aan de Rubens postzegel artiesten-
proeven, kleurproeven, matnjs, enz. 
«Brabant in postzegels» loopt van 
12 februan tot 3 maart open in de 
week van 10 tot 18 u, gesloten op 
zaterdag en zondag behalve op zater
dag 12 en zondag 13, tijdens de voor
verkoop van de postzegel •• Internatio
naal Rubensjaar*, gratis toegankelijk 

Pieter 

Van der Borght 

ging 

heen 
Een goede vnend, Pieter-René Van der Borght van Temat is ons op 
27 januan ontvallen Hij was nauwelijks 47 jaar Deze man die van
daag door familie, vrienden en buren beweend wordt was een man 
van zijn volk, want Vlaanderen wordt groot door de trouw van de stil
le werkers 
Pieter Van der Borght was zo'n stille werker 
WIJ hennneren ons de optochten en manifestaties te Brussel, Antwer
pen, Oostende, Slchaartjeek, Diksmuide en zoveel andere plaatsen 
Getuigenissen van zijn eerbare Vlaamse gevoelens 
HIJ was een stoere werker, een blijde vader, een trouwe vnend 
Immer was hij paraat om anderen onbaatzuchtig diensten te bewij
zen Zijn leven was helaas te kort maar zeer zinvol 

BIJ de vaststelling van de benoemings
voorwaarden voor de stadssekretans 
en -ontvanger kwam het bijna tot een 
ernstig incident toen de VU bij mon
de van M Van Haegendoren en Van-
dezande de eis van nederlandstalige 
diploma's wilde opgenomen zien in de 
tekst Stemden onder meer tegen dat 
amendement R Dhaese, L Pierco 
(PVV), Doms, Guns, Sprockeels 
(PVV), Vandeputte (CVP) Zelfde sce-
nano toen het erop aankwam te stem
men tegen de toelaatbaarheid van 
diploma's van het «Institut d'enseigne-
ment supeneur Lucien Cooremans » 
De roemloze rest van de CVP ont
hield zich bij de stemming, ook De 
Vlies (CVP). 

V Z W s AFGESCHAFT 
De VZW die het gemeentelijk sport
complex van Messel-Lo beheer en 
die op dit ogenblik nog beheerst 
wordt door CVP-BSP, wordt afge
schaft Dat verklaarde burgemeester 
Vansina, de huidige voorzitter van de 
raad van beheer, aan raadslid Van 
Ittertjeek, die zich in Kessel-Lo steeds 
verzet had tegen het gepolitizeerde 
beheer van het sportkompleks Maar 
nu het zoontje van gemeenteraadslid 
Verlinden (CVP) er direkteur is, kan 
de VZW verdwijnen Hopelijk wordt 
er geen lager personeel afgedankt 
De «Foyer Remy» zal hersteld wor
den en zijn huidige bestemming be
houden De stad onderzoekt op dit 
ogenblik een gebeurlijke aankoop 
Van Itterbeek waarschuwde de sche
pen van financiën ervoor dat het niet 
aan de stad is de oude nv Remy te 
depannerer, door de aankoop van 
een zaal waarvoor de firma geen 
belangstelling meer heeft en die ze 
geruime tijd heeft laten verkommeren 

ADRESWIJZIGINGEN 
Met eenparigheid van stemmen werd, 
na enige diskussie, het voorstel van 
M Vanhaegendoren aanvaard om de 
adresverandenngen van de Leuvense 
inwijkelingen in Brussel aan het NCC 
meo te delen Het gaat hier om een 
belangrijk principieel punt dat ook in 
andere Vlaamse gemeenteraden aan
hangig kan gemaakt worden 

VROEGE 
VOORJAARSTOCHT 
VANUIT 
AFFLIGEM 
De Hekelgemse afdeling van de 
Vlaamse loensten- en Automobilisten-
bond zet het nieuw wandeljaar in met 
een vrolijke wandeltocht die leidt 
langs een wondermooi trajekt vol heu
vels en dalen en weidse panorama's 
De wandeltocht waaraan iedereen 
mag deelnemen, start op zondagna
middag 13 februan om 14 u (stipt) 
aan de ingang van de abdij Affligem 
Ruime parkeergelegenheid Er wordt 
gewandeld langs de bosnjke heuvel-
kam van 'De Spar*, de onthoofde 
windmolen van 'Terheide» en verder 
bezijden Asbeek naar Putberg, de 
oude steengroef nabij het Romeinse 
Kamp (Asse) Waterdicht schoeisel 
nodig I De terugtocht voert langs de 
oude watermolen van Asbeek, de 
merkwaardige Hoge Kamer en het 
legendansch Hof te Eektiout naar het 
Trommelveld (overheerlijk verge
zicht) Vervolgens wordt afgedaald 
naar Essene-Dorp waar heemkundige 
Rene Martens de wandelaars op
wacht Na 'n kijkje op de kerk, de 
mooie pastone en het historisch An-
kerfiof wordt overheen de Gootberg 
teruggekeerd naar Affligem 

Het wordt een aangename familiale 
wandeltocht van hoog-uit 14 km Het 
trajekt kan voor minder-geoefende 
wandelaars ingekort worden tot circa 
8 kmi 

Alle deelnemers ontvangen bij de 
inschrijving (aan de abdij-ingang van
af 13 u 45) een schets van de wandel
weg met beknopte beschnjving Prijs 
15 fr (kind 5 fr) Na de wandeltocht 
wordt in het Kultureel Centrum-Affli-
gem aan alle wandelaars een boter-
fiam met vlaai, kop of platte-kaas als 
«beloning» aangeboden Het is nu 
eenmaal de inzet van een nieuw wan
deljaar I 

Als toemaat geven bovendien Alfons 
Marttin en Frans De Vuyst om 18 u 
30 in het Kultureel Centrum een fijne 
diamontage over «De Geuzeroute' 
Deze vertoning is grabs toegankelijk 
voor al de wandelaars' 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
m e m e n heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnes ium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding v a n : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese me t haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt me t Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

Derde generatie «Ridders» 
in Dilbeekse raad 
De groep Volksbelangen wordt in Dil-
beek-Centrum vertegenwoordigd 
door de gemeenteraadsleden Jo Mat-
telé-De Kinder en Jef De Ridder, en 
het OCMW-lid Jan Segers, leden van 
de VU-afdeling Dilbeek 
Elke woensdag van 19 tot 20 u wordt 
dienstbetoon gehouden ten huize van 
J De Ridder, Kasteelstraat 43, 1710 
Dilbeek 
De dne gekozenen van de kernge
meente Dilbeek hebben fiun sporen 
verdiend m het Dilbeekse verenigings
leven 
Jan Segers, van beroep bediende, 
sinds vele jaren sekretaris van de 
gemeentelijke kulturele raad en van 
de raad van beheer van het Ontmoe
tingscentrum Westrand, stelt zich 
vooral ten dienste voor alle proble
men van sociale aard in het kader van 
het OCMW 
Mevrouw Jo Mattelé, die bij haar eer
ste kandidatuur met 659 stemmen 
werd verkozen, zal zich in de toe
komst verder inzetten op sociaal en 
kultureel gebied Haax dienstbaarheid 
is reeds jaren bekend i 
Jef De Ridder, professor, eveneens 
een politieke nieuwkomer, behaalde 
1 139 voorkeurstemmen Met hem 
knjgt zijn familie een derde generatie 
in de gemeenteraad Oom Emiel De 
Ridder was gemeenteraadslid van 
1932 tot 1945 en provincieraadslid 
van 1932 tot 1936 Grootvader Jef De 

Ridder, gemeenteraadslid van 1921 
tot 1928, IS bij de ouder? Dilbeke-
naars nog gekend omwille van zijn 
inzet vooral voor de land- en tuinbou
wers HIJ was in het Brabantse eén 
der eerste volgelingen van pnester 
Daens 
Deze drie mandatarissen, die de onge
veer 2 300 Volksbelangenkiezers van 
de kerngemeente Dilbeek zelf recht
streeks vertegenwoordigen zijn sa
men met mevr Mia Vander Roost-De 
Smedt eerste plaatsvervanger voor 
het OCMW en vertegenwoordiger 
van Vlaamse Ziekenkas Brabantia 
een vaste waariDorg voor dienstbe
toon 

ZO€K€llC}€ 
— Vaste en aangename betrek
king te Leuven Aangeboden 
aan dame ongeveer 30 jaar Per
soonlijkheid en zelfstandig kun
nen werken Steno vereist Abso
luut onbenspelijk korrekt alge
meen Nederlands spreken An
dere aanbieding overbodig Kon-
takt via oud-senator Maurits 
Van Haegendoren, G Gezelle-
laan 63,3030 Heveriee (N23) 
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in het nieuws 

Men kan gerust stellen dat tussen begin 1975 en midden 
1976 de beroering rond de autoweg A9 voor een groot deel 
het nieuws in ons gewest beheerste. De diverse tracés 
waren het mikpunt van moties, pro en contra, van de meest 
uiteenlopende sociaal-ekonomische en kulturele 
organizaties. 
De tegenstanders van de A9 wezen op de gevolgen voor 
de landbouw, maar vooral op de enorme 
landschapsschade die dit betonlint in de Vlaamse 
Ardennen zou aanrichten. Uit het verzet tegen deze 
natuurverminking groeide de Omer Wattezstichting. Deze 
stelde dat de ontsluit ing van het gewest bij voorrang 
diende te gebeuren door de verbreding en verbetering van 
de bestaande wegen Brakel-Ronse, Oudenaarde-Ronse en 
Oudenaarde-Brakel. Dit standpunt werd eveneens door de 
Volksunie verdedigd. Na twee suksesvolle betogingen 
tegen de aanleg van de geplande A9 trad een relatieve 
sti lte in rond dit projekt. 
Deze stilte werd nu onlangs doorbroken door een nieuw 
plan, uitgewerkt in opdracht van de Jonge Ekonomische 
Kamer van Ronse. Dit plan komt grotendeels tegemoet aan 
de bezwaren van de Omer Wattezstichting en biedt tevens 
een oplossing voor de ontsluit ing van het industrieterrein 
te Ronse. 

In den beg inne p lande men 
een a u t o w e g . . . 

Een autoweg van Brussel naar 
Kortrijk en zo verder naar de 
westkust. Het tracé, waar het in 
ons gewest om gaat, liep van 
Schendelbeke via Opbrakel en 
Nukerke naar Melden, juist tus
sen Oudenaarde en Ronse door. 

Dit als kompromis tussen Ouden
aarde en Ronse die allebei de 
autoweg opeisten. 

Tegen deze autoweg kwam mas
saal verzet in het Pajottenland, 
dat een agrarisch-residentieel ge

bied wou blijven. Ook in het Kort-
rijkse had men bezwaren en 
stelde men de weg Kortrijk-Avel-
gem als alternatief tegenover het 
tracé Deerlijk —Melden. 
Daar waar het verzet in het Pajot
tenland en het Kortrijkse alge
meen was, dan ontstond in de 
gewesten Geraardsbergen en 
Oudenaarde-Ronse, onder druk 
van de lokale politiekers, een stro
ming pro. Daarbij ging men voor
namelijk uit van de stelling dat de 
A9 duizenden werkplaatsen zou 
scheppen waardoor uitwijking en 
pendel zouden tegengehouden 
worden. 

. . .dwars door een uniek 
natuurgebied 

Een dergelijke autoweg laat ech
ter sporen in het landschap ach
ter. Inderdaad, op een afstand 
van nauwelijks 12 km. diende de 
A9 tussen Opbrakel en Schorisse 
over zes relatief hoge heuvels en 
evenveel diepe dalen te lopen. Zo 
valt men bv. van een hoogte van 
115 m. te Opbrakel naar een 
hoogte van 57 m. in de vallei van 
de Markebeek. Wil men op een 
dergelijk tracé een moderne weg 
aanleggen, dan zijn enorme 
grondverplaatsingen nodig. 
Bovendien levert de grondstruk-
tuur gevaar voor verglijdingen, zo
dat de bermen slechts geleidelijk 
kunnen oplopen. Dit zou als ge
volg hebben dat in het landschap 
een sleuf gegraven wordt die op 
sommige plaatsen 200 m. breed 
zou zijn. 

Protesten hadden 
resultaten.. . 

Onder de druk van eensgezind 
Pajottenland boog men het tracé 
van de A9 voorbij Ninove noorde
lijk om naar de E5 te Ternat (Esse-
ne). In juli 1976 besloot het minis-
terkomitee de A9-autoweg te ver
vangen door een expresweg Kort-
rijk-Aalst. Deze zou lopen van 
Kortrijk naar Avelgem (wens van 
Kortnjk), Avelgem-Melden-Nuker-

ke-Opbrakel-Geraardsbergen 
(wens van Oudenaarde-Ronse 
en Geraardsbergen), Geraards-
bergen-Ninove-Aalst met aanslui
ting op de E5 aldaar, dit om het 
Pajottenland te vermijden. Dit gaf 
een zeer eigenaardig tracé die 

alle nadelen verbonden aan de 
A9 in ons gewest behield. 

. . .behalve In ons gewest 

Na het uitmonden van de A9 in 
Ternat (Essene) heeft Oudenaar
de geen belang meer bij de A9. 
De afstand naar Brussel is net 
even groot via de E3-E5 als via de 
A9-E5. In het expreswegvoorstel 
is de afstand via de bestaande 
E3-E5 zelfs 8 km. korter dan via 
de A 9 ! 
Ook Ronse heeft geen baat bij dit 
t racé: het industrieterrein wordt 
onvoldoende ontsloten. De af
stand naar Opbrakel bedraagt 8 
km., naar de aansluiting Nukerke 
zelfs meer dan 9 km. Na de aan
leg van de ring rond Ronse wor
den deze afstanden alleen nog 
groter. 

HET NIEUWE VOORSTEL 

In acht genomen dat Zuldoost-
Vlaanderen een goede oost-west
verbinding nodig heeft maar dat 
het natuurgebied van de Vlaam
se Ardennen zo ongerept moge
lijk moet bewaard blijven, lijkt het 
voorstel van de JEK een aan
vaardbare basis voor een ruim 
gesprek tussen alle belangheb
benden. Wat ons gewest betreft, 
stelt JEK een tracé voor, begin
nende vanaf de ring rond Brakel, 
de rijksweg 62 inschakelen tot 
aan de geplande ring rond Ronse. 
De modernisering van deze ver
binding is reeds begonnen en 
tegen 1980 moet dit een brede 
expresweg geworden zijn. Van 
de ring rond Ronse is de afwer
king eveneens voorzien tegen 
1980. De verbinding Ronse-Avel-

gem kan op twee manieren ge
beuren. Ofwel neemt men de 
weg naar Kluisbergen in het tra
cé, weg die nu reeds gedeeltelijk 
op vier rijvakken is gebracht 
ofwel kan men gebruik maken 
van de bedding van de vroegere 
spoorweglijn Ronse-Avelgem. De
ze laatste oplossing heeft het 
voordeel dat ze minderheuvel-
achtig terrein doorkruist 

EEN POSITIEVE BIJDRAGE 

Met het voorgestelde tracé (ge-
kombineerd met de huidige ver-
bredingswerken van de weg Ou
denaarde-Ronse) krijgt Ronse 
veel betere verbindingen met het 
Vlaamse land. Doordat het voor
stel gebruik maakt van de weg 
Brakel-Ronse blijft de kern van 
de Vlaamse Ardennen intakt en 
wordt het toeristisch potentieel 
van de streek niet geschaad. 

Financieel gezien is deze oplos
sing eveneens aanlokkelijk, in een 
tijd van begrotingstekorten en 
verminderde kredieten voor auto
wegen lijkt het inderdaad aange
wezen gebruik te maken van ver-
beteringswerken die reeds voor
zien waren. Brakel-Ronse, de ring 
rond Ronse en Avelgem-Kortrijk 
worden toch aangelegd. 
De aansluiting van Ronse op het 
net van snelwegen kan een eer
ste stap naar een heropleving 
zijn, dit moet Ronse uit zijn isole
ment halen. Indien men er boven
dien nog kon in slagen de nefaste 
faciliteiten af te schaffen, dan is 
de hoop gewettigd dat Ronse bin
nenkort terug volledig thuishoort 
bij de Vlaamse gemeenschap. 

(jaak) 
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10 

12 
18 

19 

19 

27 

HASSELT: Vergadering arrondissementeel bestuur. Hotel War-
son te Hasselt 20 u. 
ST.-TRUIDEN : VUJO-Fuif in Club 27. Begin 20 u. 
HEUSDEN-ZOLDER: sen. Vandekerckhove spreekt over Fe
deralisme met Twee of met Drie. 
HERK-DE-STAD: Afdelingsbal in zaal 't Reehof te Schulen. 
Orkest Bert Minten. 

SCHULEN : eerste VU-bal van de fusiegemeenten Herk-de-
Stad, Schulen, Berbroek en Donk in zaal Reehof te Schulen om 
20 uur. Orkest : Bert Minten. 

LUMMEN : Parkhotel: Gezellig Samenzijn. 14 u. -18 u. 
fel. Na 18 u.: een lekker pintje. 

koffieta-

LIMBURG 
Peer wil er weer tegenaan! 

L A N A K E N H E U S D E N - Z O L D E R 

LEDENVERGADERING. - Vrijdag 
29 januan jl. organizeerde de VU-La-
naken een algemene ledenvergade
ring. Onder voorzitterschap van P. 
Claeys werden volgende punten be
handeld : Algemeen Vlaams Zieken
fonds Limburg (H. Driesen); Politieke 
toestand (volksv. E. Raskin); Propa
ganda ; Sociaal Dienstbetoon ; Streek-
blad. 
Deze vergadering had plaats in hotel 
Nova te Neerharen, waar onze afde
ling steeds op een warm en vriende
lijk onthaal kan rekenen. 

V U J O BREE-OPITTER 

Onder zeer ruime belangstelling had 
te Bree in zaal Cambrinus een infor
matieavond plaats met als onder
werp : « Een nieuw jeugdbeleid in on
ze fusiegemeente ». Gastsprekers wa
ren Jaak Gabriels, burgemeester en 
Alida Thijs-Thoonen, schepene. Jonge
ren uit de streek kunnen altijd terecht 
voor meer informatie bij Jan Vliegen, 
Breekiezel 6, Opitter (tel. 0 1 1 / 
86.42.18). 

Op 16 januari vergaderde het be
stuur Agenda: Lidmaatschapskaar-
ten (de afrekening verliep zeer v lot ; 
het vooropgestelde doel, het leden
aantal in het begin van het jaar hand
haven, werd bereikt; het streefcijfer 
moet gedurende het jaar waar ge
maakt worden). Ledenvergadering 
van 18 februari, arrondissementeel 
bal (de meest dringende opdrachten 
werden gegeven; op de arrondisse-
mentele raad van 25 januari werden 
affiches en ingangskaarten verdeeld). 

Tweemaandelijks blad «Eerlijk Ge
zegd » (zal in de eerste helft van febru
ari verschijnen). Vlaams Ziekenfonds. 

Het nodige zal worden gedaan om in 
de afdeling een kontaktpersoon aan 
te duiden. 

Leden en sympatizanten, vergeet het 
niet: op 18 februari spreekt 
over «Federalisme met Twee of me 
Drie ». Lokaal « De Oude Kring ». Gra
niet: op 18 februari spreek sen. Dr. 
Vandekerckhove over Federalisme 
met Twee of met Drie. Lokaal De 
Oude Kring. Gratis entree en gratis 
tombola. 

Op woensdag 2 februari II. kwam de 
kerngroep van de Volksunie-Peer sa
men om de toekomstige werking te 
bespreken. Na een periode van be
trekkelijke stilte, is er nu weer het nodi
ge entoesiasme om de afdelingswer
king tot nieuwe bloei te brengen. 

Gedurende een viertal weken gaan 
alle kernleden op stap om nieuwe 
leden te werven. Einde februari heeft 
er dan een algemene ledenvergade
ring plaats, waar tegelijker tijd algeme
ne bestuursverkiezingen voor onze af
deling zullen plaatshebben. 

De mogelijkheid om nog voor de 
zomer een bal te organizeren werd 
eveneens overwogen, en zal verder 
besproken en beslist worden na de 
bestuursverkiezingen. 
Vermelden we nog dat onze afdeling 

goed vertegenwoordigd was op de 
jongste kaderdag van de Volksunie te 
Hasselt. 

K O O EN G E M E E N T E R A A D 

De dank van onze Volksuniegemeen
schap betuigen we reeds hier aan 
onze mandatarissen Jef Rinckes (ge
meenteraad) en Jaak Knevels (KOO) 
die bij de respektievelijke jongste ver
kiezingen niet meer herkozen werden. 
Hun verdiensten, ettelijke jaren lang, 
hebben er in grote mate toe bijgedra
gen dat de Volksunie in Peer tot grote 
bloei en kracht kwam. 
Bij gelegenheid zullen we hen hier
voor nog op een passende wijze dan
ken. 

W e hopen dat zij ook in de verdere 
toekomst ten dienste zullen blijven 
van onze partij. 

H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N 

V V V G - A F D E L I N G O P G E R I C H T 
De «stichtingsvergadering» Houtha-
len-Helchteren als afdeling van het 
V V V G , geeft volgende definitieve be
sluiten : 
Bij algemeenheid van stemmen werd 
het volgend bestuur definitief geko
zen, voor een periode zoals voorzien 
in de statuten van het VVVG. 
Ere-voorzitter: Martin Nouwen, Vlin-
derstraat 6. 
Voorzitter: Rik De Bauw, Bremstraat 
126. 
Ondervoorzitter + penningmeester: 
Joris Verspeelt, Mooksteeg 12. 
Sekretaris -/- sociaal dienstbetoon: 
Toon Dirix, Zwaluwstraat 9, tel. 011 / 
35.56.01. 

Koördinatie + algemene administra
tie : Jan Lemmens, Oplingstraat 42, tel. 
011/53.30.51. 
Bestuursleden: Albert Trippaers, Bos-
duifstraat 51 ! Rudi Massotte, Berken
straat 9 4 ; Jan Van Hout, Haagdoorn-
straat 5 ; Jan Moons, Sint-Leonardus-
straat 5 0 ; Mevr. Janko-Tamara, Bos-
dulfstraat 10. 

Adviesraad: Ontspanning (kaarten, 
rei?en...) Rehé Mattheus, Kerselaar-
straat 9. (Al onze bestuursleden 
wonen in Houthalen). 

Naaste werking: ziekenbezoek -I- fa
miliale gebeurtenissen, ledenwerving, 
soc. dienstbetoon (pensioenen, belas
tingen. ..) 

OOST-VLAANDEREN 

Waarschootse oppositie scherpt haar pijlen B E R L A R E 

Op maandag 24 januari 7 7 bekwamen onze kandidaten de meeste stemmen. 
Emiel Wil le en Hendrik Verselder elk 12 stemmen. Jan Snauwaert 11. Opvol 
gers : Stefaan De Vriendt, Jan Pauwels,-Marcella Van Holderbeke, Werner De 
Kesel, Antolne Van Hulle. 
We wensen onze gekozenen een goede vaart 

O V E R B R E N G I N G 
G R A F K E L D E R S P E P E R D U U R 

Fraktievoorzitter Fons Van Holderbe
ke kwam nog eens terug op de over
brenging van de grafkelders van de 
oude naar de nieuwe begraafplaats. 

Hoe komt het vroeg hij, dat degenen 
die de raad van het schepenkollege 
opvolgden, 10.000 fr. betaalden, terwijl 
zich naderhand een aannemer aan
meldde, die slechts 5.000 f r aanreken
de? 

De burgemeester zei er niets mee te 
maken te hebben, waarna schepen 
De Block de kwaliteit van het werk ter 
sprake bracht De leden van de meer
derheid zaten bleekjes deze uitleg te 
aanhoren. Een hele reeks mensen 
werden 5.000 fr. lichter gemaakt dank 
zij het blunderend kollege. 

W A N N E E R V E R G A D E R T D E 
G E M E E N T E R A A D ? 

Raadslid Alain Vervaet hield zijn eer
ste tussenkomst. Kunnen de gemeen
teraadszittingen niet beter bekendge
maakt en aangekondigd worden ? 
vroeg hij. 
Aangezien wij hier de zaken bespre
ken, die iedereen aangaan, heeft 
iedereen het recht te weten wanneer 
wij samenkomen. 

De voorzitter trachtte er zich met 
enkele vage zinnen vanaf te maken, 
doch Fons Van Holderbeke deed een 
beroep op de nieuwe leden van de 
meerderheid. 
Bespreek dit punt eerst in eigen 
groep, zei hij, volgende keer verlan
gen wij van u een ernstig antwoord. 
Zoniet zullen wij zelf voorstellen for
muleren. 

G E E N BRIEF O N T V A N G E N 

Ook de Week van de Soldaat kwam 
nog ter sprake. Aangezien de provin
ciale opening in Waarschoot plaats
vindt op vrijdag 4 februari (optreden 
van kabaret Kluts en Sint-Lutgardis-
koor), had het plaatselijk Milac-komi-
tee een toelage-aanvraag ingestuurd. 

Het schepenkollege had de brief zoge
zegd niet ontvangen. Aan wie zeggen 
ze het ? 

G R O O T - D E N D E R L E E U W 

V U J O 

De eerste algemene vergadering gaat 
door op 16 februari om 20 u. in de 
Parochiestraat 8 te Iddergem. Alle 
geïnteresseerden, niet ouder dan 30 
jaar, worden Igngs deze weg uitgeno
digd. Nadtjre inlichtingen te bekomen 
bij Erwin Vermeiren, Boomgaard
straat 15, Denderleeuw. Tel. 053/ 
66.81.54. 

A F D E L I N G « W E G » ! 

Het ongelukkig resultaat bekomen bij 
deze «fusieverkiezingen» tevens de 
allereerste keer dat de V U zich hier 
manifesteerde, is grotendeels te wij
ten aan ons onrechtvaardig zetelver
delingssysteem. Met nog meer inzet 
en moed als tevoren wordt gewerk t 
Onze afdeling kwam hier de laatste 
weken reeds twee keer volop in de 
belangstelling. In een deskundig opge
steld pamflet werden de door de nieu
we meerderheid ingevoerde bela: 
tingen aangeklaagd. Zonder demag 
gie werden kiesbeloften en realiteit 
vergeleken. De allereerste VU-mani-
festatie in Berlare zelf was het optre
den van de kleinkunstenaar Jef Ei
bers ; inrichting : de plaatselijke VU-af-
deling. Een goede belangstelling en 
nog veel meer entoesiasme! Na het 
enorm gewaardeerde optreden van 
Jef Eibers dat uitermate geschikt is 
om ontspanning en radikalisme op 
een Vlaams-nationale avond te bren
gen, begon nog een geïmprovizeerd 
dansfeest 

Onze pronostiek: de afdeling Berlare 
IS definitief « weg » ! (H.V.d.A.) 

ammuoim 
DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel : 02/268.14.02 

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

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven. Tel : 016/23.47 94 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tefelgerief. 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/37.45.72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkui>dig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na 18 u 4254642 

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. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel.: 054/3337.56 

P.V.B.A.TomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire Installaties 
Molenstr.78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel.:015/71.1Z40 

ï10%vr.V.U.Ieden 

i
KOSTUUMS • VESTONS - BROEKEN • PAHDESSUS | 
_ OOK NAAR MAAT 

R 

Juul Keppens (Lebbeke) 

in de Braeckeleergalerij 
D e O o s t v l a a m s e kuns tsch i lder Juu l K e p p e n s stel t z i jn w e r k e n t e n t o o n 
in de VTB-Hend r i k de Braecke leerga le r i j , St . -Jakobsnnarkt 45 t e An t 
w e r p e n . D e ten toonste l l ing loopt v a n 19 februar i to t 3 m a a r t e n is e lke 
d a g o p e n van 10 to t 18 uur. 

O v e r h e m sch ree f J a n W a l r a v e n s : « M e n ziet da t z i jn w e r k mee r een 
h e r s c h e p p i n g is van d e na tuur .» en A r t h u r D e B r u y n e : « Juu l K e p p e n s 
is sch i lder gebo ren . Hij b e k o m m e r t z ich niet o m m o d e s , teo r ieën o f s te l 
sels.» 

Kuns tsch i lde r Juu l K e p p e n s hee f t z i jn atel ier in de K o n k e l g o e d s t r a a t 

29, 9370 L e b b e k e (052/21.28.00). 

D e f o t o : B a a s r o d e in d e sneeuw . 

IR I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H | 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen TH. 03.31.3S.C 

ï . . - t7^" 
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Heusden-Destelbergen 

Ernst en humor fleuren maraton op 
Vi|f uren lang heeft een niet versagende menigte, die niet alleen de zaal, maar 
oot̂  de gang van het gemeentehuis bezette, kunnen genieten van een mara-
ton-raadszittmg op maandag 24 januari Afgewisseld met de nodige dosis 
humor, domineerde een sterk elf-koppig oppositieblok (VU, CU, BSP) een 
zeer teleurstellende meerderheidsgroep 
Het sterke VU-trio Van Meenen, Kerckaert en Clierick, deden de Volksunie 
alle eer aan Hun interpellaties, voorstellen en tussepkomsten waren vakkun
dig bestudeerd en met kennis van zaken naar voor gebracht 
De openbare zitting begon al met een klem incident, toen Roland Kerckaert 
(VU) protesteerde omdat de punten van de oppositie na de geheime zitting 
geplaatst werden 

Toen de zopas benoemde burgemees
ter-ridder Jean van Tieghem de ten 
Berge in een korte inleidende toe
spraak zijn gebrekkige kennis van het 
Nederlands tentoonspreidde, lokte dit 
bij het publiek de eerste lachsalvo's 
uit Voor de mensen uit Destelbergen 
— de eerste maal gekonfronteerd 
met een levend stukje adellijke folklo
re — werkte dit aanstekelijk « Dit is nu 
Vlaanderen 1977», repliceerde VU-
raadslid Koen Van Meenen 
Door het schepenkollege werd voor
gesteld dp/laam Destelbergen te ver
vangen door Destelbergen-Heusden 
Dit werd unaniem aanvaard Nu wach
ten op de bes'issing van de Waal 
Michel 
De verkiezing van de OCMW-leden 
duurde meer dan 50 minuten Het 
werd opzettelijk lang gerokken Het 
publiek bleef echter buiten wachten 
En dan weer drummen om een plaats
je te bemachtigen 
Raadslid Van Meenen dankte na
mens de VU-fraktie de h Andre 
Spruyt ondervoorzitter te Heusden, 
voor het gepresteerde werk tijdens 
de laatste zes jaren en betreurde de 
niet-herverkiezing van deze bekwame 
Heusdenaar voor het OCMW Hij 
hekelde tevens de weinig sportieve 
houding van de CVP, die deze korrek-

te man op een onverantwoorde wijze 
de deur wees 

DRIE WAPENSCHILDEN... 
BIJ het voorstellen van het nieuw 
wapenschild betwistte VU-man An
dre Clierieck op een deskundige wij
ze, het door het schepenkollege voor
gestelde model De h Clieneck verde
digde vakkundig de twee door hem 
zelf gemaakte modellen van wapen
schilden, die histonsch juister bleken 
te zijn De burgemeester stelde voor 
de dne modellen aan de bevoegde 
kommissie voor heraldiek voor te leg
gen Verder stelde de h Clieneck 
voor het beheer van de Damvallei — 
gemeentelijke eigendom — over te 
laten aan de goede zorgen van het 
Groen- en Natuurt)eschermingskomi-
tee Men zal de zaak onderzoeken 
Ook stelde hij voor het domein Fallon-
Walis door de gemeente te laten aan
kopen Dit prachtig domein kan als kul-
tureel centrum dienst doen in een ver
antwoord natuur-rekreatieoord dat 
even ver van beide dorpscentra ver
wijderd IS Het schepenkollege bekiof-
de de nodige aandacht te schenken 
Raadslid Van Meenen (VU) interpel-
leerde over de werking van het dien
stencentrum te Heusden Hij wenste 
vooral te weten welke diensten te 

VU-invazie te Zele 
Dat de kiezer soms onberekenbaar is, hebben we maar best ondervonden te 
Zele, waar we op nieuwjaarsdag een echte invasie kregen van VU-mensen 
die hun gemeenteraadszetel kwamen innemen 
Ondanks hard werken had de bewindsploeg van ons oud-kamerlid Avil Gee-
rmck wel op een kleine zetelwinst gerekend, maar als de grootste partij uit de 
bus komen was voor iedereen eén komplete verrassing ' Met onze lijst < Zeel-
se Belangen » behaalden we met minder dan 10 zetels waarvan 9 VU-leden! 

Kon de bestaande VU-PVV-BSP-ko-
alitie met gehandhaafd blijven omwille 
van de te hoge eisen van de PVV 
(enerzijds een veto tegen de BSP en 
anderzijds vroegen zij met hun 4 ver-
kozenen het voorzitterschap van het 
OCMW + 3 schepenen) diende een 
koalitie te worden aangegaan met de 
CVP 
Zo bekwamen we dat onze burge
meester Avil Geennck, die ondertus
sen opnieuw de eed heeft afgelegd, 
omnngd is door onze oud-afdelings-
voorzitter en medestichter van de 
plaatselijke afdeling. Jozef De Bruyne 
ais schepen van Openbare Werken 
en Petrus Popp)e als schejaen van 
Sociale Zaken 
Onze aktieve medewerker Theofiel 
Nies wordt op 1 apni voorzitter van 
het OCMW en zal daar kunnen reke
nen op R Goossens, H Temmerman 
en M Maes als leden 
We wensen al onze gekozenen een 
vruchtbaar mandaat en dat zij hun 
taak met veel ijver en doorzicht zou
den volbregen 

ONZE PLOEG 

Burgemeester Geennck Avil, Lange-
muntstraat 3, Zele (tel 4451 03) 
Schepenen De Bruyne Jozef, Korte
straat 13, Zele (tel 444013), Poppe 
Petrus Kortestraat 1, Zele 
Gemeenteraadsleden Geennck Paul, 
Huivelde, 164, Zele (tel 444689), De 
Waele Marcel, Elststraat 75, Zele (tel 
444881) Rupus Alfons, Beukenlaan, 
12, Zele (tel 4461 56) Van Lysebet-
ten Paul, Heikant 51 Zele (tel 
444503), Mej Fneda Van Handenho-
ve, Huivelde, 132, Zele Mevr Van 
Winckel-Van Uytfanck, Lokerenbaan, 
163, Zele (tel 444540) 

OCMW 

Voorzitter Nies Theofiel, Lange-
straat 232, Zele (tel 444070) 
Leden Goossens Raymond, Lange-
straat 107, Zele (tel 44 60 28), Tem
merman Hubert V D Moerenstraat 
31, Zele (tel 445582), Mare Maes, 
Ommegangstraat 31, Zele 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

AALST 

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

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

en waskussens kinderkleding 

SPORTART-IKELEN allerlei - turnkledij ruiteruitrustingen 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 - poppenwagens en -wiegjes burelen lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school

tassen borden - tuinmeubelen tufiischommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Heusden zullen verleend worden en 
welke enkel centraal te Destelbergen 
zullen funktioneren De burgemeester 
bleek dit met te weten 
Verder stelde de h Van Meenen voor 
de gemeentediensten eenmaal in de 
week open te stellen tot 19 uur voor 
het publiek en verantwoordde dit op 
een klare en bondige wijze Het sche
penkollege beloofde dit te onderzoe
ken 
Raadslid Roland Kerckaert (VU) liet 
zijn stembanden luide tnllen wanneer 
hij het had over de werken op het Een-
beekeinde ivm het aanleggen van 
voetpaden, en de stuntelige wijze 
waarop deze werken verncht wor
den HIJ klaagde het ondemokratisch 
negeren van de inspraak van de 
bevolking aan ep hennnerde aan de 
kiesbeloften 
Namens de Volksunie vroeg de h Ker
ckaert ook het maandelijks samenroe
pen van de gemeenteraad en dit op 
een vagt bepaalde dag Dit zal onder
zocht worden 

FIAT LUX... 
Mevrouw Van de Sompel (BSP) stel
de voor cataphootpalen te plaatsen in 
de Veldekensstraat 
De h De Sutter (CL) had een hele 
reeks vragen, die soms de nodige 
negatieve kommentaar uitlokten bij 
het schepenkollege Toen hij het had 
over het veelvuldig uitvallen van de 
straatverlichting en het langdung 
wachten op herstelling, ging plots het 
licht uit in de zaal Hevig jolijt van het 
publiek 
De h Colpaert (CL) had het over het 
beheer van de gemeentelijke begraaf
plaats en wenste daaraan een wijzi
ging Dit werd met aanvaard Ook stel
de hij vragen ivm het kasteel Van 
Acker, de turnzaal en sporthal en 
over het onderwijs De Volksunie, 
vurig voorstander van een sporthal, 
verdedigde met hart en ziel het voor
stel van het schepenkollege ivm de 
pnnaepsbeslissing voor het opnchten 
van een sporthal, doch voegde daar
aan toe dat eerst voorrang moest 
gegeven worden aan de bouw van 
een turnzaal (reeds goedgekeurd) 
voor de gemeenteschool, omdat zij 
het onverantwoord vindt dat kinde
ren moeten turnen tussen de boeken
tassen in hun klaslokalen 

OCMW- RAADSLEDEN 

VU Jaklien De Rocker-Fack (opvol
gers Frans Van Laeken en Blanka 
De Beuf) 
BSP Firmin Meire (opvolgers Vol-
kaert en Lippens Chnstiaan) 
CL De Smet Guy en Heerman (opvol
gers Sleversmet en Vermeulen) 
CVP De Vos P, Pergoot Simone,Per-
sijn J , Samson E, Van Imschoot L 
De KOO-voorzitter uit Heusden 
kreeg het stemmenoverschot van de 
VU en de CL Hij behaalde daardoor 
7 stemmen of 5 te weinig om verko
zen te worden Zoals beslist in 
het afdelingsbestuur zal Jaklien Fack 
de eerste dne jaar zetelen, om daarna 
opgevolgd te worden door dhr Frans 
Van Laeken 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Raadslid Van Meenen Koen Neder-
broekstraat 1 (tel 091/522223) na 
afspraak 
Raadslid Kerckaert Roland Europa
laan 16 (tel 091/283546) na af
spraak 
Raadslid Clieneck Andre Dender-
mondse stwg 127 (tel 091/282898) 
na afspraak 
OCMW raadslid Jaklien Fack Blau-
westeenstraat 39 B (tel 309839) na 
afspraak 

DENDERWINDEKE 

FIJNi 
Kaas, wijn en sfeervolle muziek wa
ren de ingrediënten die van ons gezel
lig samenzijn op 22 januari een waar 
feest gemaakt hebben De verant
woordelijke Wilfned en onze vrouwelij
ke bestuursleden Lena, Nicole Vera, 
Marleen en Ginette hebben dit alles 
georgamzeerd en aangeboden op zo 
een serene en spontane wijze, dat het 
iedere deelnemer entoesiast maakte 
en deed medeleven 
Ons samenzijn duurde tot in de vroe
ge uurtjes 
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LANDEGEM - HANSBEKE - MERENDREE VU-afdelings-
feest in zaal St-Cecilia te Landegem om 20 uur Gastspre
ker volksvertegenwoordiger Mik Babyion DJ Light 

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 

AALTER Kaderdag voor FW-groepen van Oost- en West-
Vlaanderen 

WAARSCHOOT 
Danohove 

Bestuurs- en werkvergadenng om 20 u 

ZELE: jaarfeest voor onze leden in ons lokaal Pallieter 

BRAKEL- sociaal dienstbetoon van senator De Facq in het 
sekretanaat Vlaamse Knng, Marktplein 9 op zaterdagvoormid
dag van 10 u 30 tot 11 u 30 Ook op 19 maart 

GROOT-HERZELE Eerste VU-bal om 21 uur in zaal - Kon-
takt» 
ZELE: Jaarlijks afdelingsfeest in zaal «Pallieter» 

GERAARDSBERGEN 10de Vlaams bal om 21 u in zaal De 
Reep Orkest Waltra Inkom lOOfr 

KRUIBEKE: jaarlijks VU-bal om 20 u 30 in zaal St-Cecilia Vas
tenavondbal met Disco-Show Zabadak 
BRAKEL- dienstbetoon door senator E De Facq van 
10 u 30 tot 11 u 30 in het sekretanaat van de Vlaamse 
Knng, Marktplein 19 
WAARSCHOOT: Koffietafel, film- en diavertoning, Schutters
hof 15 u 

ST.-NIKLAAS: Filmvoorstelling met toelichting over de beklim
ming van de Huascaran Quo-Vadis Peru ' Om 20 uur in Stads
schouwburg In samenwerking met de Federatie-Vlaamse Vrou
wen St-Niklaas Inkom leden 80 F i met leden 100 F 

EREMBODEGEM-CENTRUM voordracht door senator Wim 
Jonssen over de binnenlandse politiek om 20 uur in zaal Rem
brandt Tevens tentoonstelling 25 jaar Vlaamse Beweging 

GENT - EEKLO (Arr) arrondissementsraad om 20 uur in 
Vlaams Huis Roeland 
WAARSCHOOT Informatie-avond over waterproblemen in de 
landbouw, Schuttershof 20 u 

MELLE • VU-bal in zaal Flormamc, Gemeenteplein Instuif om 
20 u, 60 fr Orkest The Ric-Will's. 

EREMBODEGEM-CENTRUM 

Op de drukbezochte nieuwjaarsre
ceptie nam voorzitter Andre Everaert. 
die naar Mere verhuisde, afscheid 
van de afdeling die onder zijn voorzit
terschap tot nieuwe bloei was geko
men Het afdelingsbestuur besloot 
eenparig de funktie van voorzitter aan 
I Van Audenhove toe te vertrouwen 
Op de daaropvolgende bestuursver-
gadenng werden de andere bestuurs-
funkties als volgt gewijzigd of be
houden De Jonge Ph - ondervoorzit
ter, Schollaert E - sekretans, D'Hondt 
L - penningmeester, Samson A - pro
paganda. Van Goethem D - adj pro
paganda, Steyaert H - organizatie, 
Segers A - adj organizatie, Verdoodt 
J - dienstbetoon 

MELLE 

Tijdens de voorbije raadszitting ver
koos de gemeenteraad van Melle in 
gesloten zitting, de negen leden van 
het toekomstige OCMW Het zijn De 
Bruycker, De Coster Mana-Diana 
(VU), De Landsheer De Poorter G, 
De Smet Jules, Huyge J , mevr Turf, 
Van Kauter en juf Van Loo Godelie
ve (VU) 
Het heeft heel wat moeite gekost om 

twee VU-mensen in de vernieuwde 
KOO te knjgen De kans bestond 
inderdaad dat orKlanks ons puik resul
taat van 22,7 % tijdens de laatste 
gemeenteraadsverkiezing, we slechts 
een verkozene kregen op de negen, 
dit door het interessante kiessysteem 
dat we er in dit land op nahouden 
Na twee bestuursvergadenngen 
kwam Dr De Vis met een persoon 
opdagen die we konden voordragen 
en een bevoorrechte kans had Me
vrouw Mana-Diana De Coster werd 
inderdaad nog dit jaar 60 jaar en had 
dus een grote kans om verkozen te 
worden Alles lukte en zij werd verko
zen samen met juffrouw Van Loo, die 
ons reeds zes jaar vertegenwoordigd 
heeft in de KOO We danken natuur
lijk van ganser harte mevrouw De 
Coster en tevens Dr De Vis voor hun 
steun om ons zo een mooi resultaat 
te bezorgen 
In het OCMW zal mevrouw De Cos-
ter vnjwillig haar plaats ruilen voor 
mevrouw Martin Covent die zich met 
veel toewijding voor deze taak zal 
inzetten 
DIENSTBETOON - Met uw proble
men, ivm bouwen, belastingen, hu
ren, enz, kunt u steeds terecht bij 
gemeenteraadslid Julien De Sutter, 
Kardinaal Mercierlaan 1, Melle-Voge-
Ihoek Voor OCMW-zaken bij Martin 
Covent Brusselsesteenweg 445, Mel
le 

COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND AALST 
De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings- en verzorgingsdiensten volgende 
betrekkingen opengesteld 

— 1 betrekking van klinische laborante A 2 
—• 1 betrekking van verpleeghelpster 
— 1 part-time betrekking van geneesheer-specialist in de 

prematurenafdeling 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief wor
den gestuurd aan de voorzitter van de Commissie, Gasthuis
straat 40, 9300 Aalst, en dienen met bewijsstukken uiterlijk op 
23 februari 1977 ter bestemming te ^ijn 

Bijkomende inlichtingen zijn op het adres te verkrijgen bij de 
personeelsdienst (Tel 053/212393 - binnenpost 104 -
Adjunet-adviseur BARREZ Humbert) 
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11 SIJSELE - MOERKERKE - DAMME 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 Jaariijks VU-etentje in zaal « De Dne Ridders -
te Gyvennkhove Kostprijs 290 fr Inschrijven bij W Wemaere 
058/299078 Menu Kip met jagerssaus 

12 MIDDELKERKE VU bal in het gemeentelijk casino Inkom 60 
fr 

15 OOSTENDE Spreekbeurt over het huwelijksgoederenrecht 
door volksvertegenwoordiger Frans Baert Om 20 uur in het 
Koninginnehof (bosje) Initiabef van de Werkgroep Vlaamse 
Vrouwen 

19 HARELBEKE Jaarlijks VU-feest in cafe «De Zwaan» Pnjs 
250 fr Inschnjven bij Herman Vandenberghe Acacialaan 51 
056/215458 

19 MOORSLEDE-DADIZELE VU-ledenfeest om 19 u 30 in « De 
Vlasschaard » Inschnjven voor 10 februan bij Jozef Terryn 

20 ICHTEGEM Zangavond met Willem Vermandere in feestzaal 
« De Engel» om 19 uur 

26 KORTRIJK kamavalbal om 20 u 30 in lokaal «1302» 

Vragen aan zes ministers 
VU-kameriid Emiel Vansteenkiste laat 
niets onverlet wanneer hij de veilig
heid van de kustbewoners bedreigd 
acht door onvoldoende zeewenng de 
verpesting van de Noordzee door 
Waals afvalwater zonder de proble
men die de visseFij aanbelangen te 
vergeten 
In een schnjven aan de ministers van 
volksgezondheid landbouw openba 
re werken ekonomische zaken 
streekontwikkeling en leefmilieu pro
testeerde het Oostendse kamerlid te
gen het projekt om afvalwater van 
een chemisch bednjf te Couillet via 
een pijpleiding in de Noordzee te 
lozen (ter hoogte van Nieuwpoort 
welke burgemeester eveneens 
scherp reageerde op deze Waalse 
provokatie) De realisatie van dit ge
drocht (2 miljard i) zouden de Vlamin
gen dan nog op de koop toe moeten 
helpen betalen > 
In een brief aan minister Defraigne 
had de h Vansteenkiste bijzondere 
aandacht gevraagd voor de vervallen 
zeewenng ter hoogte van Vosseslag 
te Klemskerke Ook de opvolger van 
de h Defraigne de h Olivier ontving 
bneven uit Oostende waarin werd 
aangedrongen op een versnelling van 
de versterkingen aan de dijken te 
Knokke-Heist en te Bredene-Klems 
kerke Beide ministers antwoordden 
p>ositief en konden reeds konkrete 
gegevens over aanbestedingen en be
gin van uitvoenng melden Ten slotte 
antwoordde verkeersminister Cha 
bert op een bnef van ons kamerlid 
waann deze aandacht vroeg voor de 
administratieve loopbaan van de 
schippers bij het bestuur van het Zee-
wezen en van de binnenvaart Door 

de oprichting van een regie voor man 
tiem transport (RMT) moest het perso
neelsstatuut van het zeewezen en 
van de binnenvaart grondig gewijzigd 
worden De minister bepleit een lange 
periode van aanpassing ten einde 
elke budgettaire incidentie te weren 
en het probleem psychologisch ver
antwoord aan te pakken Zonder een 
streefdatum te kunnen vastleggen be
loofde de minister de zaak nauwgezet 
te zullen volgen 

Het bleef daar met bij De h Van
steenkiste stelde ook vragen i v m de 
reglementenng en betoelaging in en 
van de visserij De minister van land 
bouw (die in België tevens minister 
van vissenj is) verstrekte in zijn ant
woord een tabel waarin de visserijpro-
jekten opgesomd worden Daaruit 
blijkt dat tot nog toe twee projekten 
werden uitgevoerd met een staatstus-
senkomst van 6 287 000 fr Het Ierland 
projekt zou 16 miljoen kosten De 
werkzaamheden betreffende de her 
strukturenng van de ambachtelijke 
kustvisserij werden voorlopig en ge
deeltelijk stop gezet tot na een EG be 
slissing over de 200 mijlzone (is intus
sen reeds gebeurd] 

In een antwoord op een andere vraag 
nopens de toelagen aan het termaal 
instituut te Oostende gaf de minister 
toe dat er problemen zijn inzake de 
modernisering van de termale sta
tions en dat de aangelegenheid in 
haar geheel moet worden herzien Uit 
een kleine tabel blijkt intussen dat de 
twee Waalse termale centra (Spa en 
Chaudfontaine) samen in 1974 3 mil 
jard toelage bekwamen tegen Oosten 
de slechts 900 miljoen fr 

WEST-VLAANDEREN 

«Wij in Brugge» zette redaktie 
en bussers in de bloemen 
Naar aanleiding van het begin van de 
zesde jaargang van het Volksunie 
maandblad «Wij in Brugge» had von 
ge zaterdag in de bovenzaal van het 
Breydelhof een feestvergadering 
plaats waarop het bestuur de redak 
tieleden en de honderdvijftig bussers 
van het maandblad had uitgenodigd 

De h E Sintobin voorzitter van de 
grootbrugse afdeling en penningmees 
ter van de VZW Informative uitgeef 
ster kondigde in de loop van zijn toe
spraak aan dat het bussen van het 
blad voortaan door een pnvate firma 
zou gedaan worden wat met bete 
kent dat Informativa de bussers ver 
geet integendeel er zal op hen een 
beroep worden gedaan als de propa 
ganda dat vergt En een nieuwe kies 
strijd ligt met meer zo ver af 

Vooraf had voorzitter Mark Devnese 
een overzicht van het ontstaan van 
het blad gegeven dat klem begonnen 

vandaag is uitgegroeid tot een vol 
waardig informatie-orgaan dat maan 
delijks gratis bedeeld wordt in met 
minder dan 42 000 bussen 

Bestuur en redaktie van «WIJ-in-Brugge» vinr de hh Rik Monteyne 
Edmond Sintobin Mark Devnese en kamerlid Piet Leys Staande de 

hh Raymond Provoost en Raymond Reynaert 

Met een gezellig samenzijn pn een 
traktatie vanwege het hjestuur be
sloot deze geslaagde bijeenkomst ter 
ere van al deze militanten die inder 

daad onze zeer oprechte dank en 
waardenng verdienen evenals de ad
verteerders die het financieel alle 
maal mogelijk maakten 

Een groep van WIJ-bussers met uiterst links redaktielid senator Guido Van In 

Groot-Oostende wil nu ook «Wij»-slag winnen! BRUGGE 

Alle Vijf de Oostendse afdelingen slepen de premie in de wacht weze het 
voor een afdeling op het nippertje ' In totaal staan we na de ledenhernieuwing 
nu reeds boven ons toch al fors aantal van vong jaar Zou de uitslag van de 
raadsverkiezingen daar tussen zitten ? Vooral de afdeling Centrum en Stene 
oogstten een rijke vloed van nieuwe leden die dan nog niet gedaan is Aan 
weigeringen bleven we beneden het minimum van ooit tevoren en de verhui
zingen vielen ook nog mee dit jaar Doch nu komt het erop aan ook de slag 
voor WIJ te winnen ' Breng uw abonnee nog deze week aan < 

DIKSMUIDE-BEERST 

GEBOORTE 
Op 16 januan werd Steven geboren 
zoon van Etienne jZwaenepoel en Jen
ny Twiesselmann onze hartelijkste 
gelukwpnsen 

OOSTENDE-STAD 

GEBOORTE 
Boiidewijn en Ingnd Mortier-Vandam 
me werden verrijkt met een dochter 
tje Leen op 20 januan van harte profi
ciat 

OOSTENDE - VEURNE 
DIKSMUIDE (arr) 

LEDENSLAG 

WIJ danken de afdelingen die reeds 
• binnen » zijn in volgorde van de eer
ste Z^ndvoorde Oostduinkerke 
Houthulst De Panne Koksijde Oos-
tende-Stad Diksmuide Veurne Oos 
tende Stene De andere afdelingen 
(die gereed zijn) kwamen op het nip
pertje binnen voor de premie Ons 
doel IS 4 600 leden dat is slechts een 
kleine verhoging Doch voor de abon 
nementenslag is pns doel 900 lezers 
en (dat is een flinke stap Er wordt in te 
veel afdelingen weinig of mets aan 
gedaan We stellen Oostduinkerke als 
voortjeeld indien men werkelijk wil 
dan gaat het tpcht i 

KOEKELARE 

GEBOORTE 
Freddy Hemerijck en Nicole Ranson 
kregen een zoon Jurgen op 25 janu
ari proficiat aan het gelukkige echt
paar 

MIDDELKERKE 

BESTUUR 
Ingevolge het ontslag van Trees Ver 
ga uwe als ondervoorzitster werden 
enige funkties in ons bestuur hennge 
deeld Voorzitter wordt M Seynaeve 
en sekretans H Dewulf Wij wensen 
dit gewijzigd bestuur flinke werklust 
toe en demokratische begeleiding van 
de VU mandatarissen zoals dit ook in 
het verleden steeds geweest is 

Betogen voor De Moeren 
Het natuurgebied «De Moeren» dreigt omgewoeld te wor
den door zandwinningen autowegen en nu ook door de 
pijplijn met industnele èfval vanuit Wallonië 
Of de Waalse smeerpijp nu al dan niet naar de Vlaamse kust 
zal getrokken worden het geklasseerd gebied « De Moeren » 
wordt bedreigd door tal van openbare werken Daarom 
wordt een grote protestbetoging gehouden zaterdag 12 
februari 
Alle VU-ers van het arrondissement Oostende-Veurne-Dik-
smuide worden volgende zaterdag om 14 uur verwacht aan 
de DIJK, te Adinkerke 
Daar wordt het startsein gegeven voor een protesttocht naar 
De Panne 
Breng fietsen auto s of traktoren mee ' 

OVERLIJDEN 
Te Antwerpen — waar hij woonde na 
zijn verbanning uit Brugge tijdens de 
repressie — overleed op 80 jarige 
leeftijd de flamingant en oud dinaso 
Michel Nyckees destijds arrondisse
mentsvoorzitter van zijn beweging 
wat hem trouwens met blind maakte 
voor de eerlijkheid en de overtuiging 
van andere volksnationalisten die in 
het VNV of nog andere part jen ston
den Michel Nyckees mocht op het 
einde van zijn strijdbaar leven terecht 
van zichzelf getuigen •< standvastigh 
IS myn hert gebleven » Hij ruste in vre
de 

AKTIE VOOR TWEELEDIG 
FEDERALISME 
De h Toon Van Moerbeke Bremlaan 
13 te 8000 Brugge wil via een bnefak-
tie een federalisme met twee-stro
ming veroorzaken Het gaat om een 
bnef te nchten aan de voorzitters van 
de politieke partij naar keus waarin 
geëist wordt eensdeels een tweeledig 
federalisme anderdeels geen uitbrei
ding van Brussel-Hoofdstad Ten der
de wordt de splitsing van het kiesar
rondissement B-H V geëist De bedoe
ling IS zoveel mogelijk handtekenin
gen onder deze tekst bijeen te bren 
gen We steunen uiteraard dit initiatief 
en verwijzen de belangstellenden 
naar de initiatiefnemer 

WIJ lO 
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DE VLAAMSE PERS 
De slag om de Hoge Venen en hun water lijkt maar pas te beginnen. Zal Tinde-
mans er als een nieuwe Von Rundstedt sneuvelen ? Hoewel In dit geval zijn 
het wel de Walen die de imperialistische Pruisenroi spelen naargelang het in 
hun schema past Separatist voor het water, unitarist voor Vlaamse steun aan 
Waalse metaalnijverheid. Wie dacht dat In «Spectator* de -stem uit Wallo
nië > tot de gematigden behoorde vergete liefst die illusie. Bayard in zijn 
wekelijkse kroniek In dit Vlaamse weekblad trekt ook zijn Waals waterpis
tool. En degenen die steeds het meest begrip opbrachten voor de «Waalse 
kristelijke en andere broeders > begint het nu (voor zolang het duurt) dik de 
Vlaamse duldzame keel uit te hangen. In «Het Belang van Limburg» heeft 
men het over de «Waalse krotekonomle > als reusachtig blok aan ons been. 
En zelfs « De Nieuwe Gids» berekent dat de Walen niet schromen om verval
ste statistieken in de diskussieschaal van de mlljardenroof te gooien. Jos 
Van Eynde, zij het dan niet uit Vlaams refleks heeft meer dan binnenpret bij 
de zoveelste ruzie in het huishouden van Jan Steen-Tindemans. 
Rond een ander groeiende bedreiging voor de Vlamingen, het systeem van de 
Europese verkiezingen reageert « Gazet van Antwerpen » kordaat En spreekt 
zelfs het verlossende woord voor de 60.000 Duitstallgen uit ontroofd na 1918 
aan het verslagen Duitsland «in een echte Europese geest moeten die men
sen terug naar hun heimatland ». 

Spectator 
« Het IS lang geleden dat het waterpro
bleem nog werd aangehaald. Het 
duikt thans op dank zij minister Ber-
trand. Gelukkig, want men had in Wal
lonië zowat de indruk dat bepaalde 
politici er belang bij hadden om dit ste
kelige vraagstuk niet teveel op te wer
pen. 
Er IS geen twijfel aan dat de woorden 
van de heer Bertrand een groot deel 
van de Waalse openbare mening zal 
geruststellen. Inderdaad, de Walen 
die zich lange tijd niet meer voor hun 
water interesseerden, zijn er thans 
van overtuigd dat de Ardense water
toren hen toebehoort en dat deze een 
kostbaar ekonomisch bezit vormt 
waarvan de exploitatie winstgevend 
stuwdammen of van pompstations, 
dan worden de Walen wantrouwig. 
Zij vrezen, terecht dat een van de eni
ge rijkdommen die hen overblijven, uit 
hun handen glipt in naam van ik weet 
niet welke nationale solidariteit En de 
vastberadenheid van de heer Ber
trand is bemoedigend wanneer hij 
zegt: «Er is geen sprake van een 
goedkeuring van de verdragen door 
de Kamers en indien deze goedkeu
ring zou gevraagd worden, dan zou 
die een uiterst ernstig politiek risico 
scheppen voor de regering.» 
Dat IS klare en nieuwe taal. Ongetwij
feld zal men, op meer of minder lange 
termijn, de bouw van stuwdammen 
niet kunnen vermijden Maar het opge
slagen water zou een wisselmunt 
moeten vormen. De Walen zouden 
met begrijpen dat men hun water zou 
gebruiken zonder tegenprestatie, op 
een ogenblik waarop hun tanende 
industrie absoluut de middelen moet 
vinden om te modemizeren.» 

Walter Luyten 

TIETBELAHCVAHLIMBUPy 
«Aan de grond van het konflikt ma
ken we liever weinig woorden vuil. 
Het is effenaf schandalig dat beëdig
de excellenties van het hele koninkrijk 
de politieke chantage nu al ongestraft 
mogen opdrijven tot een soort van' 
grondstoffenoorlog. Het zijn niet de 
watersjeiks van het Rassemblement 
Wallon die het hoogteverschil be

paald hebben tussen de zee en de 
Ardennen. 
Is het niet intriest dat uitgerekend de 
Walen Vlaanderen plots een gepeper
de waterrekening willen voorleggen, 
nadat ze gedurende jaren ongemoeid 
de Vlaamse gemeenschapsgelden 
hebben mogen afromen voor het 
overeind houden van hun « krotekono
mle» ? Waar blijven dan al die Vlaam
se ministers die samen met De Sae-
ger de rode kaart opsteken voor dit 
brutale natrappen ? En mag ook aan 
de eerste-minister eens gevraagd wor
den hoe het nu gesteld is met de toe
passing van het zedelijk beginsel van 
de ministeriële solidariteit? Het ant
woord op al deze vragen is inmiddels 
al een cliché geworden; in naam van 
de krisis moet alles blauw-blauw gela
ten worden.» 

DE 
NIEUWE GIDS 
« Om te bewijzen dat de Waalse staal-
nijverheid de Kempense steenkolen
mijnen met 2,5 miljard frank steunt 
neemt Baudson zijn toevlucht tot een 
rekensommetje dat als schoolvoor
beeld kan gelden van statistische leu
gen. 

De Waalse staalnijverheid is verplicht 
Kempense steenkolen te kopen tegen 
2.150 frank per ton terwijl Sidmar, dat 
niet door dezelfde verplichtingen ge
bonden is, in de Verenigde Staten, 
Australië en Polen steenkolen aan
koopt tegen 1.600 frank per ton, wat 
dus een verschil uitmaakt van 550 
frank tussen de Vlaamse en de Waal
se staalnijverheid. Rekening houdend 
met een verbruik van 4 miljoen ton 
voor de Waalse staalnijverheid bete
kent dit een bijkomende produktie-
kost van 2,5 miljard frank, aldus 
steeds Baudson. 
Het sommetje zal bij de lezer overko
men als een bewijs van bevoordeli-
ging van Vlaanderen maar ongelukkig 
voor de Waalse bewijsvoerder klopt 
zijn vergelijking onder meerdere oog
punten niet Baudson vergelijkt de 
prijs van de Kempense cokeskolen 
die geldt voor langlopende overeen
komsten, met de spotprijs (de prijs 
dag op dag) voor kolen van mindere 
kwaliteit die moeten gemengd wor
den met hoogwaardiger steenkolen. 
Als steenkolen van eenzelfde kwali
teit worden vergeleken dan komt de 
prijs van 2.150 frank in de Kempen te 
staan tegenover de Europese richt
prijs voor kolen van een zelfde kwali-

« Alló, Lesl^Taman'SsTirai de l'eaua vendre!C'est urgent!!» 

Zo zag Pil watersjeik Bertrand (R.W.) het Waals water verkopen (in « De Standaard »)... 

teit uit derde landen van 2.200 frank 
en Ruhrsteenkolen tegen 2.400 frank 
p)er ton. 
Indien de rekensom wordt gemaakt 
met een juiste vergelijking, zoals we 
hiervoor hebben gedaan dan blijkt dat 
de Kempense cokeskolen respektie-
velijk 150 en 350 frank per ton minder 
kosten, naar gelang de kolen uit der
de landen of uit het Ruhrbekken 
komen.» 

VOLKSGAZBjg 
«Kortom, de pretentie van mijnheer 
Bertrand om zijn Vlaamse landgeno
ten te doen betalen voor het « Waalse 
water» zoals de Nederlanders het bun 
tenland en in de eerste plaats België 
doen betalen voor het aardgas, dat te 
Slochteren wordt ontgonnen, is door 
zijn CVP-kollega nadrukkelijk «ge
counterd ». 
De Franstalige pers heeft zich van de 
kwestie meester gemaakt Zowel • Le 
Soir » als « La Dernière Heure » dage
lijks méér en méér in het Waals natio
nalistisch vaarwater zeilend en ieder 
onderwerp aangrijpend dat tot de defi
nitieve splitsing van België kan leiden, 
verlenen bijstand aan minister Ber
trand. Dat hij verklaarde «de unitaire 
staat niet te willen beheren» is voor 
hen een voldoende aanleiding tot het 
bekomen van hun instemming en 
steun. 
De nieuwe rei — de hoeveelste? — 
onder ministers is nog niet beslecht 
M. Tindemans heeft het met gewaagd 
M. Bertrand tot de orde te roepen, 
wat hij met zijn Vlaamse partijgenoot 
D'hoore wél durfde.» 

GAZET VAN ANTWERPEN 
« Het IS al een klein winstpunt dat men 
van gans België niet één enkel distrikt 
maakt Dan zou immers het bestaan 
van Vlaanderen in Europees verband 
weeral verdoezeld worden en be
houdt men, naar buitenuit het unitaire 
en overwegend franstalig uithang
bord van ons land. De enig aanvaard
bare regeling ligt vervat in onze grond
wet zelf • er bestaan in ons land drie 
kultuurgemeenschappen: Vlaande
ren, Wallonië en... het duitstalig ge
bied. Brussel is grondwettelijk geen 
volksgemeenschap maar de Oostkan
tons zijn dat wel. 
In een later faze, als de nationale gren
zen zullen vervagen, zal men die duit
stallgen wellicht moeten voegen bij 
Duitse kiesdistrikten. -

DE FRANSTALIGE PERS 
Het «gesprek van gemeenschap tot gemeenschap» nadert stilaan maar 
zeker het nevralgieke punt, dat Brussel heet Dat ontgaat uiteraard ook de 
franstalige pers niet zoals in «Combat» waar Jacques Yerna, die zich als de 
erfgenaam van André Renard beschouwt vaststelt dat dit gesprek de laatste 
kans uitmaakt om de gewestvorming spoedig door te voeren. Zoniet zal de 
oplossing met twee è drie legislaturen verdaagd worden. Verder besteden 
onze franstalige kollega's uiteraard veel aandacht aan de krisis in de Waalse 
staalnijverheid (niet iedere frankofone publicist is het eens met het storten 
van miljarden in deze nieuwe Waalse bodemloze punt) en aan het water van 
minister Bertrand (volgens «Pan» bijgenaamd «de zwijger» omdat hij in de 
kabinetsraden nooit zijn mond opendoet, al zet hij buiten de Wetstraat een 
groot bakkes op... 

Ex-PSC-voorzitter Nothomb heeft zo zijn eigen idee over de Europese verkie
zingen in België (zo vermeldt toch de « Libre», die eigenaardig genoeg Nols 
niet steunt in diens besluit de laatste Vlaamse school te Schaarbeek te slui
ten). 

RW-voorzitter Gendebien steunt in Forces Wallonnes RW-watersjeik Ber
trand door De Saeger en ks. te verwijzen naar een akkoord van december 
1975, waarbij het ministerkomitee voor Waalse. Zaken bevoegd wordt ver
klaard inzake het Waalse water. De ene weet dus niet van de andere in de 
onvolprezen regering Tindemans... « Pan » besluit ons overzicht met kostelij
ke « Histoires Belges». 

PAN 
« De Figaro van 25 januari diende 
een der beste Belgische moppen 
van de jongste tijd op, vandaag 
de dag erg in trek te Parijs. Het 
blad had het over de grote Waal
se schrijvers, die uitgever Jac
ques Antoine wenst heruit te 
geven in de reeks «Passé pré
sent». Aldus kondigde hij de her
uitgaven van werken aan van 
Maeterlinck (Gent) Ennile Verhae-
ren (St.-Amands) en Marie Ge
vers (Antwerpen). Dat men dan 
vooral niet vergete ook nog vol
gende grote Waalse schrijvers bij 
die eersten te voegen nl. Guido 
Gezelle, Ernest Claes en Cyriel 
Buysse I 

het er om gaat de winter door te 
brengen of zelfs de zomer te 
bereiken in het karolingische bek
ken, en in 1977 te overleven in de 
Moezelstreek dan zijn zeven a 
negen miljard kredieten al dan 
met met interest, te veel, veel te 
veel, zelfs met het oog op een poli
tiek van tewerkstellingsstabiliteit. 
Indien men echter de konsolide-
ring van de Waalse staalnijver
heid in nieuwe strukturen poogt 
na te streven, zoals de evolutie 
van de wereldekonomie aantoont 
dan is dat een andere zaak. Noch
tans moet men zich ook in deze 
konstellatie toch nog afvragen: 
goed, zeven, acht of negen mil-
iard, maar om wat te doen ? » 

omba 
«Een ding lijkt ons zeker en het 
gaat zonder twijfel om een zeer 
positieve vaststelling : de politieke 
partijen zullen stellig een misluk
king willen vermijden, op een 
ogenblik dat de openbare mening 
wel eens van oordeel zou kunnen 
zijn, dat dit gesprek de laatste 
kans is, om voor een lange perio
de eindelijk een probleem op te 

lossen, dat sinds jaren gesteld is. 
Indien de regering moest struike
len nog voor er een akkoord tot 
stand is gekomen nopens artikel 
107 quater van de grondwet, dat 
het bestaan van drie gewesten in 
België voorziet, is het goed moge
lijk dat er in het parlement een 
meerderheid ontstaat, om dit arti
kel te schrappen en opnieuw van 
nul te vertrekken. De oplossing 
van de gemeenschapsvraagstuk
ken zou eens te meer voor twee 
of drie legislaturen verdaagd wor
den. » 

L E S O I R WALLONNES 
« De Waalse staalnijverheid, ogen
schijnlijk de reuzenondernemin-
gen uit die sektor, vragen van de 
overheid massale en onmiddellij
ke steun. Samen vragen Cockerill 
van Luik, Thy-Marcinelle en Hai-
naut Sambre te Charleroi aan de 
staat hen zeven, acht, wellicht 
negen miljard voor te schieten. 
Fabelachtige bedragen inder
daad, maar om wat te doen ? Het 
antwoord op deze vraag is min
der evident dan het lijkt. Indien 

«Reeds de wet van 1 augustus 
1974 regionalizeert de waterpoli-
tiek. Men moest echter wachten 
op de onderhandelingen in juni 
1975 in verband met de vliegtui
genzaak, vooraleer men kon over
gaan tot de konkrete regionalize-
ring van waterwinning, -zuivering 
en -verdeling. Dat betekende nog 
niet dat de h. Tindemans zijn ver-
tragingsmaneuver opgaf. Pas na
dat de kamerfraktie (van RW, 
nvdr) met een zwaar incident had 

gedreigd, kende men effektief de 
bevoegdheden ter zake toe aan 
het ministerkomitee voor Waalse 
Aangelegenheden. Voor het over
ige verwachten we opheldering 
over een welbepaald punt: bij 
koninklijke besluiten van 31 de
cember en 25 januari richtte de 
heer De Saeger een nieuwe alge
mene direktie op, in zijn departe
ment, belast met de zuivering van 
gebruikte wateren. Welnu, de 
waterzuivering behoort goed en 
wel tot geregionalizeerde mate
ries. Wat gewordt er dan na dit 
maneuver van de administratieve 
gewestvorming, zonder welk de 
gewestvorming een flop wordt ? » 

LA LIBllE BELfilllDE 
«De gewezen PSC-voorzitter — 
Nothomb — verzekerde dat één 
nationaal kiesdistrikt voor de Eu
ropese verkiezingen niet noodza
kelijk de beste oplossing is. Zon
der de zaken te willen vooruitlo^ 
pen — de partij heeft nog niets 
beslist — blijkt dat hij een voor
keur heeft voor twee kiesdistrik
ten, een franstalig en een Vlaam
se, terwijl te Brussel alle lijsten 
zouden voorgedragen worden 
ten einde een echt evenwicht tus
sen Vlamingen en frankofonen te 
kunnen waarborgen.» 
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BRABANTSE 

TROFEEËN 

In de pronkkast van omroep 
Brabant staan de volgende 
trofeeën : 

— eervolle onderscheiding op 
het radio- en TV-salon 1968 
voor de gehele ploeg : • het 
Brabants klubje > ; 

— eretrofee 1968-1969 van de 
Koninklijke Belgische Lief
hebbersvoetbalbond Bra
bant, voor het programma 
Mikrokosmos; 

— radio-Oscar 1971 voor 
< Brussel bij Gaslicht» ; een 
anekdotische dokumentaire 
van Willy Carlier; 

— Zilveren Boemerang 1971 
van het Gemeentekrediet, 
n.a.v. de «Boemerang »-
aktie; 

— radio-Oskar 1972 voor « Ca
priolen met Walter Cap-
piau >, in een produktie van 
Guido Cassiman; 

— radio-Oskar 1976 voor 
o Splinternieuws > (een pro
duktie van de gewestelijke 
omroepen, waarvan omroep 
Brabant één vijfde voor zijn 
rekening neemt); 

— Bert Leysenprijs 1975 voor 
TV-journalist en Brabant-
medewerker Jan Van Rom-
paey. 

«Zorreg dat je d'er bijkomt» 

Tien jaar geleden stonden ze aan de wieg van omroep Brabant: 
Karel Aerts, Willy Carlier en Bob Boon. Met z'n drieën. Sindsdien is 
«het klubje van Brabant» almaar aangegroeid. Vandaag kri jg je ze 
trouwens onmogelijk allemaal nog te zamen voor de jubileumfoto. 
Tien jaar «Brabant»: omroepers, regisseurs, producers, mede
werkers kwamen en gingen... Omroep Brabant heeft ongetwijfeld 
veel goede krachten aangelokt, en wellicht nog meer pluimen verlo
ren aan de goedbetalende televisiediensten... Maar, omroep Brabant 
bleek van bij de geboorte een goede aanwinst in de BRT-2 keten. 
Een fl inke telg werd tien jaar geleden geboren. De jongste spruit 
zorgde ervoor dat de Brabanders én de Brusselse Vlamingen einde
lijk ook sant in eigen streek konden zijn. Tot spijt van wie het beni jdt 
Omroep Brabant maakte niet alleen vedetten, maar in deze gastvrije 
BRT-2 studio's werden in de voorbi je jaren ook prachtige « service
programma's» voor de luisteraars op een soms geniale manier de 
eter ingezonden. 

Op 1 januari '67 om halfzeven 's 
morgens hoorden de laatste 
slaapdronken feestvierders en de 
eerste vroege werkers een nieu
we omroep en een nieuw geluid. 
Voor het eerst weerklonk het lied 
van Hertog Jan van Brabant: Har-
balorifa zong die hertog... 
Omroep Brabant wiebelde doel
bewust alle Brabantse zorgen 
overboord. 

De Vrije Teugel was troef; een 
goede troef. En toppers maakten 
de Brabantse jongens (en mes-
kes) van het Flageyplein even
zeer : Jan Van Rompaey, Walter 
Vercruysse, Zaki, Walter Ca-
piau... 

Het eerste aktualiteitenmagazine 
van BRT-2 werd eveneens door 
Brabant uitgezonden: Microkos
mos was de naam van dit nieuws
magazine. 

VRIJE TEUGELAAR 

In 1972 werd Walter Capiau voor 
het eerst met zijn Capriolen in 
een baan om Vlaanderen gelan
ceerd. Het was een amusante vlie
ger die hoog opging I Omroep 
Brabant maakte in al die jaren 
veel goede radiostemmen: Guy 
Mortier, Toone de Rekker, Paul 
Geerts, Annemie Coppieters, Kris 
Smet, Jef Eibers, Wiet van de 
Leest Walter Baecke... om er 
maar enkelen kris-kras te vernoe
men. .. 

«Het klubke van Brabant» 
er zijn... 

mag 

Vandaag stelt men zich in de stu
dio's van Brabant vooral de 
vraag: hoe (muzi)kaal is mijn 
(muziek)producer ? • Het is een 
grapje, zoals deze omroep er dui-
zend-en-één kent Maar, het is 

onbetwistbaar dat Brabant muzi
kale best-sellers ten beste geeft : 
Walter Vercruysse heeft als 
«Vrije Teugelaar» naam en faam 
gemaakt En Titine Schyvens 
(what's in an name!) spreidde 
haar charmes ten toon zodat Bra
bant een goede «Sound of mu
sic» verwierf. 

Tien jaar Brabant? Er traden 
zoveel radiostemmen aan : Luk 
Saffloer, Alex Boon, Pol Claes, 
Arsène Hanssens... en vooral de 
mikrofielen Julien Put en René 
Gysenbergh. Het luisterpubliek 
van omroep Brabant was door
gaans veelal aan de jonge kant 
De jonge radio-spruit mikte trou

wens vanuit zijn eigen adolescen
tie sterk op programma's zoals: 

Rock at one 0'Clock, Hi-Noon, 
Info-flash, Jamazaki, De Vrije Teu
gel, Losjes in de blues, Mini-Club, 
Piraat in Huis, Sant in eigen land. 
Goed Folk, Goed nieuws uit de 
Kosmos, Vers Vinyl... 
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Op zoek naar nieuwe thuis 
»Waarom omroep Brabant de jongste spruit van de BRT-2 keten is ? 
De geschiedenis van de vooroorlogse regionale zenders zit er voor 
iets tussen. En ook de regionalizeringstendens in ons land. Uiteinde
l i jk had de oprichting van omroep Brabant ook veel te maken met de 
bevordering van de Vlaamse aanwezigheid in het Brusselse.» 

Produktieleider Willy Carlier van 
de Brabantse gewestelijke om
roep (en waarnemend direkteur 
van BRT-2), is niet weinig fier 
over de Harbalorifaklanken van 
de Brabantse gezellen die sinds 1 
januari '67 dagelijks de eter in
gaan. 
Wil ly CaHier: «Reeds in '62 werd 
beslist een regionale Brabantse 
zender op te richten. Maar, toen 
was het de glorietijd van dat won-
dermedium dat televisie genoemd 
werd. Enkele jaren later herwon 
de radio zijn vitaliteit en werden 
de oude gewaden afgelegd. 
Er was duidelijk een behoefte aan 
regionale zenders: Kortrijk, Gent, 
Antwerpen, Hasselt. . Brabant 
bleef jarenlang op een twee
sprong zitten. Omroep Brabant 
zag in '67 uiteindelijk toch het 
levenslicht Net zoals vandaag 
trouwens, was de vestigings
plaats van deze Brabantse zen
der toen een belangrijk pro
bleem : Brussel, Leuven, of nog 
elders.. ? » 

V L A A M S E M I K R O 

Brabant viert vandaag zijn tienja
rig bestaan op het Flageyplein. 
Vrijwel alle andere BRT-diensten 
zijn uit dit aloude gebouw ver-
huisd. Waar zal omroep Brabant 
morgen een onderdak vinden? 
Wil ly Car i ier : »De bevordering 

van de Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel is voor omroep Brabant 
één der belangrijkste opdrachten. 
Vandaar dat we momenteel er
gens in het Brusselse een nieuw 
onderkomen zoeken. Ik hoop dat 
we in de komende maanden voor 
dit probleem een oplossing zullen 
vinden. In de gebouwen aan het 
Martelarenplein (van het Con
tact- en Cultuurcentrum) Is er 
voor ons morgen geen plaats 
meer over. Ook het Amerikaans 
teater komt bij nader inzien niet in 
aanmerking. We zoeken verder.» 
(Nvdr. — Omroep Brabant zou 
zich zelfs naar veriuidt in Overijse 
kunnen vestigen. Maar, of deze 
uithoek van de provincie een 
gelukkige keuze is, durven we 
sterk te betwijfelen). 

Wil ly CaHler blikt met genoegen 
terug op de indrukwekkende ka
lender van produkties van om
roep Brabant: « Wij hebben door 
een groot aantal aktiviteiten niet 
alleen getracht een goede provin
ciale omroep te zijn, maar ook en 
vooral hebben we aandacht ge
had voor Vlaamse manifestaties 
in het Brusselse. W e hebben initia
tieven aangemoedigd en uitge
lokt 

Ook lag het in onze bedoeling de 
luisteraars in de Vlaamse provin
cies een beeld te geven van de 
belangwekkende Vlaamse aktivi
teiten in Vlaams-Brabant en voor
al in het Brusselse. 
Ik wil nog opmerken dat wij in het 
Brusselse bijna steeds mensen in 
alle mogelijke kringen, én in diver
se direktieniveaus, bereid gevon
den hebben om voor de mikro-
foon een interview in het Neder
lands te geven.» 

Wordt er niet aan een stadsom-
roep gedacht? 
W. Car l ier : »Verkeersbegelei-
ding is de belangrijkste bestaans
reden van het RTB-station «Ca
nal 21». Misschien zouden we 
met een Vlaamse zender in het 
Brusselse gelijksoortige diensten 
aan de luisteraars kunnen bie
den I Maar, als dergelijk BRT-initia-
tief ooit van de grond zou komen, 
dan vind ik dat alleszins de Vlaam
se kulturele aktiviteiten in het 
Brusselse evenzeer aan andersta
ligen die in de hoofdstad werken 
en leven zouden moeten kenbaar 
gemaakt worden.» 

70 JAAR BRABANT 

GROTE H A P P E N I N G 

De feestneuzen van Brabant heb
ben een goede reden om het tien
jarig bestaan te vieren. 

Guido Cassiman: «We hebben 
enorm veel pret gemaakt En mor
gen zullen we dat met ons klubje 
niet minder doen. Net zoals tot 
voor kort, hebben we ons ook 
voor morgen voorgenomen het lu
dieke element in onze program-
matie extra te verzorgen.» 

Guido Cassiman heeft in een 
gezellig onderonsje enkele troe
ven van omroep Brabant op tafel 

gelegd. De troebadoersavonden 
worden opnieuw in Vlaamse ste
den en dorpen op dreef gebracht 
Jan en Alleman blijft evenmin in 
de studio's rondhangen: vooral 
universitaire centra krijgen een 
bezoekje. En Mallemunt ? : 
clowns, ijzerplooiers en andere 
amuzeurs zullen binnen enkele 
weken een maand lang in het 
Brusselse voor malle toestanden 
zorgen... 

Omroep Brabant heeft ook nog 
een grootse happening in het 
vooruitzicht naar aanleiding van 
de viering van 100 jaar Vlaamse 
schouwburg in Brussel. Het zal 

Een muzikaal duo; Pol Claes en Luk Saffloer 

op 18 september een radio-festijn 
worden (— van 's morgens tot 's 
avonds — ) met o.m. een «spea
kers corner», een wedstrijd voor 
toneelamateurs, en dies meer. 

Omroep Brabant is 1 grote happe
ning. 

Jonge Vlaamse artiesten krijgen 
er een goede kans (Nietwaar 
Urbanus ? Jawel, meneer I). 
Nieuwkomers zullen ook morgen 
bij «Brabant» een zeer goede 
debuutkans krijgen. 

Andere goede projekten van 
«Brabant» (eigenlijk teveel om 
op te sommen IJ z i jn: een doe-
het-zelf-rubriek op zaterdag
avond, een programma voor kin
deren : « variaties », een dokumen-
taire over Vlamingen in Brussel 
(Brussel telt 600 Vlaamse vereni
gingen...), een flits over minder
heidsgroepen in onze buurt (gast
arbeiders en hun levensgewoon
ten...). 

Omroep Brabant is tien jaar jong. 
Een happening, vrijdagavond (11 
februari), op de Heizel in Brussel 
is het minste wat deze radiozen
der zijn getrouwe luisteraars kan 
aanbieden. 

En wie Brabant geen goed goed 
hart toedraagt zal ook nooit de 
Breugeliaanse gelukzaligheid kun
nen delen... 

Die Brabantse bengel mag er van 
ons wel zijn. 

hugo de schuyteneer 

Produktieleider Guido Cassiman 

Urbanus van Anus :«10 jaar omroep Brabant. . ? Jonge, tien 
jaar geleden bestond ik nog niet 'kHebbe k'ik bij Brabant veel 
plezier gehad, 't Is ne zender waar ge kunt op rekenen. Ne 
nieuwe in de show-business krijgt er een kans om iets in 
«den eteir» te brengen. Dat denk ik van omroep Brabant 
meneer « Wij». 

Walter Cap iau: «'t Is nog niet langer geweest dan in 72 dat 
ik met omroep Brabant mocht kennismaken. Onze Capriolen: 
't Was een enorme belevenis. Het teamwork steunde op 
kameraadschap; aan die goede steun van Guido Cassiman 
heb ik veel te danken. In die periode heb ik vooral ervaren dat 
alle initiatieven welkom waren : als het maar van goede kwali
teit was. Brabant heeft de kwalitatieve konkurrentie tussen 
de BRT-2 omroepen aangewakkerd. Een anekdote. Ik belde 
voor die fameuze telefoonfratsen eens naar de lay-outploeg 
van « De Standaard —groep met het voorstel een apart seks-
blad in Vlaanderen uit te geven. Die toffe kerels hebben mij 
achteraf voor de lol waarachtig een proefnummer bezorgd! 
Ik heb heimwee naar die goeie Brabantse tijd...» 

Jef E ibers:« Met redaktie WIJ ? Mag ik mijn verklaring in het 
Frans geven; zoals de goevemeur van Brabant bij de inhuldi
ging van de tentoonstelling over 10 jaar omroep Brabant... ? 
Och jong, ik heb zo de indruk dat Moboetoe «Harbalorifa» 
heeft laten opdoeken, om al die berichten over de vijfde 
kolonne (van missionarissen) uit zijn land te helpen. 
En, nu serieus: omroep Brabant heeft mij ontdekt en gelan
ceerd. Dat deze BRT-omroep dat met mij en met andere lied
jeszangers heeft gedaan vind ik echt tof. En, mag ik ook wat 
kritiek geven ? Brabant heeft zich uiteraard zeer terecht ont
fermd over de Brusselse Vlamingen. Maar werden streken 
als Halle, Aarschot en Diest niet wat te veel verwaarioosd ? 
Zou het niet nuttig zijn een aparte zender te maken vnnr 
Brussel en omgeving, en voor de rest van Vlaams-Brabant ? » 

Wim Van Gansbeke: «Happening? Hij stond eenzaam en 
verioren, en met In zijn ogen de weerspiegeling van een 
immense leegte op de stoep vóór de schouwburg. 
— Ook een avondje meegepikt ?, vroeg ik meelevend. 
Hij knikte woordeloos. Toen stapten we de kroeg in...» 

Paul Geer ts : «Een splinternieuwsverhaal: 
— staak jij ? 
— ik lees de krant. 
— ik vraag of jij s taakt . . 
— ik lees de krant (Mocht hij gevraagd hebben: lees jij de 
Brabantse, of de sportbladzijde, dan had hij het meteen gewe
ten). 

Luk Saff loer: «Hoezeer radiowerk mij ook boeide, en hoe
zeer ik Guido (Cassiman) hiervan probeerde te overtuigen, er 
was gewoon geen dagloon bij omroep Brabant weg te 
halen.» 

Toune de Plekker:« Er werd op Brabant een fiktieve stamme-
nee bedacht De ambiance was er onmiddellijk, en tussen
door « dédikasseide » ik de plaatjes. 
Door dit programma kwamen de mensen van de hoofdstad 
opnieuw in kontakt met hun eigen kuituur; zij het dan langs 
de omweg van het dialekt» 

Z a k i : « Het mag geweten z i jn: bij omroep Brabant wordt wat 
afgelachen.» 

Hugo Weckx (NCC-voorzitter): «Het «vieve», springlevende, 
ingeleefde karakter heeft van omroep Brabant een onmis
baar medium gemaakt voor de sociaal-kulturele informatie...» 

Adriaan Verhulst (voorzitter BRT-beheerraad): «Omroep 
Brabant worstelt vandaag met één groot probleem: namelijk 
met de zorg voor een passende en moderne behuizing.» 

Paul Geerts Wim van Gansbeke 
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De angst van 
Mark Ruyffelaert 
D e u i t geve r i j « B r a b a n t i a N o s t r a > u i t B r e d a kon geen be te re naam 
gan haar reel<s f a n t a s t i s c h e v e r h a l e n g e v e n dan deze van K l u d d e , 
he t m e e s t l e g e n d a r i s c h e w a t e r s p o o k in onze kon t re i en . De bez ie le r 
v a n deze r e e k s (waa r i n v e r h a l e n z i jn o p g e n o m e n van C o n s c i e n c e 
- j a w e l d ie ^ o e i e H e n d r i k is de au teu r v a n een f a n t a s t i s c h v e r h a a l -
J o h n F landers (a l ias J e a n Ray), A.E. V a n V o g t , H e n r i V e r n e s , R.W. 
C h a m b e r s , en een a n t o l o g i e ] is D a n n y D e Laet , d te z i ch M a r k Ruy f fe 
laer t a ls t a l e n t v o l au teur van een g r i e z e l v e r h a a l he r i nne rde , de s c h r i j 
ve r o p s p o o r d e en aanze t te t o t v e r d e r e p u b l i k a t i e , wa t a ls r esu l t aa t 
nr. 7 van de K l u d d e - r e e k s h a d : A N G S T M I J N S P I E G E L B E E L D . 
W e he rkennen dadel i jk d e ras- h o u d e n h e b b e n en w a a r m e e de 
sch r i j ve r : M a r k J . Ruy f fe laer t is 
g e e n amateur-gr iezelver te l ler , 
maar een au teur van fan tas t i sche 
verha len o p « be roepsn iveau » als 
w e ons zo m o g e n u i td rukken . 
Sch r i j ven is Immers naas t d e art is
t ieke inspirat ie ook een stiel. W e l 
nu Ruyf fe laer t ken t zi jn stiel. D a t 
b leek dra t o e n wi j me t een zeke 
re skpps is aan de lezing van deze 
d e r t i e n ( l ) ve rha len begonnen , luk
r a a k eigenl i jk (bij de «k le ine die
ren ») e e n w r e e d verhaa l ove r d e 
pi jniging yan v l iegen en k o b b e n , 
e e n sad is t isch verhaa l da t ech te r 
nipt als zodan ig o v e r k o m t d o o r ik 
w e e t niet w e l k e s fee r en stij l d e 
au teu r aanwend t , nuch te r en f leg
mat isch . He t verhaa l e indigt m e t 
he t v o o r n e m e n , het be langr i j ks te 
«k le ine d ie r» in de w e r e l d t e 
d o d e n , nl. een pas g e b o r e n baby . 
W e h e b b e n de au teur o o k ge
v o l g d o p zi jn bezoek aan het 
M u s e o M o r i t s te Pa le rmo (Sicil ië), 
in he t kapuc i jner k loos ter me t zi jn 
ach tdu i zend « g e d r o o g d e » l i jken, 
d ie hun v lees min of meer be-

au teu r z ich o p het e inde ve reen 
ze lv ig t als « l evende d o d e » . Een 
luguber geva l al leszins in d e bes
te t radi t ie (van Poe to t R a y o f 
O w e n ) . 

O n z g skeps is s m o l t . w e g als d e 
k lass ieke s n e e u w v o o r d e z o n en 
w e h e b b e n d e bunde l ve rha len bi j
na in één t rek ge lezen. W e w o r 
d e n i nde rdaad « v e r k o c h t » e n da t 
zeg t t o c h w e l iets bij een lezer, 
d ie reeds t ienta l len au teu rs in he t 
g e n r e heef t ge lezen e n ge
smaak t . 

M a r k Ruy f fe laer t is n o g een j o n g 
au teu r en is t hans bez ig aan e e n 
t w e e d e bunde l f an tas t i sche ver
halen, naar D a n n y D e Lae t in e e n 
n a w o o r d w e e t m e d e te de len, 
e e n bunde l die in he t t eken van 
e e n we lbepaa ld tema zal s taan. 
W e zul len M a r k Ruy f fe laer t in de 
ga ten m o e t e n houden . D e kere l 
hee f t w a t in zi jn mars. ( C V B ) 
U i t g a v e 1976 B raban t i a N o s t r a , 
V o g e l e n z a n g l a a n 3, B r e d a 
(Ned.) . Nr. 7 v a n de K l u d d e r e e k s 

Andes-expeditie 
begint reis door... 

Vlaanderen 

Op 26 juli slaagde een Vlaamse 
expeditie erin de leeuwevlag te plan
ten op de Huascaran, een 6.768 
meter hoge Peruaanse bergtop. 

Deze moeil i jke bergreus werd reeds 
vroeger overwonnen door expedi
t ies uit Oostenri jk, Zwitser land, 
Duitsland, Spanje, Argentinië en Bra-

Met Valere Depauw op reis in de 

nevelen van ziel en geschiedenis 
De roman Op weg naar Montségur van Valere Depauw komt een 
beetje moeilijk op gang, waarschijnlijk omdat het gegeven aanvanke
lijk nogal onwaarschijnlijk lijkt, maar gaandeweg ga je het t)oek lezen 
als een echte detektiveroman. De lezer wordt meegesleept in ver
schillende stroomversnellingen die hem meevoeren in de duistere 
geheimen van de geschiedenis van de Kataren. Het verhaal is een 
mengvorm van verschillende genres : . het reisverhaal, de historische 
en de psichologische roman. De schrijver geeft ook een boodschap 
mee die hij in de mond legt van de stervende madame Chirach. Ten
slotte kan de roman ook gelezen worden als de liefdesroman van 
Benoit Hugues Rollier en Marie, de idyllische « postière » van het berg
dorpje Saint-Benoit. 

Het psichologische of parapsi-
chologische element ligt in de 
groeiende identifikatie van de 
hoofdfiguren van de roman met 
personages uit het verre verle
den. In de allereerste plaats is er 
de oerbinding van de zevenen-

twintigjarige leraar Frans uit Ant
werpen, Benoit Rollier, met zijn 
overleden moeder Antonette 
van Loon. Tijdens de prijsuitrei
king aan het slot van het school
jaar ziet de hoofdfiguur in een 
vizioen zijn moeder tenonder 
gaan in de vlammenzee van een 
strijdtoneel tussen de Albigen-
zen en de Kataren. Op zevenjari
ge leeftijd was Benoit alleen 
achtergebleven: zijn moeder 
was ervan doorgegaan met een 
Amerikaanse soldaat Gedreven 
door een soort instinktieve moe
derbinding gaat hij naar haar op 
zoek; het is een zoektocht in de 
tijd en in de ruimte. Het vizioen 
leidt hem naar het zuiden van 
Frankrijk, in de bergstreek van 
Montségur waar de Kataren in 
hun versterkte vestingen lange 
tijd weerstand boden aan hun 
wrede vervolgers. De tochten 
van Benoit in die streek van 
Occitaniè kunnen als een boeien
de reisreportage gelezen wor
den. Depauw is vertrouwd met 
dat gebied en smeedt zelfs ster
ke gevoelsbanden met Vlaande
ren. De idylle tussen Marie en 
Benoit verzinnebeeldt dat streek-
verbond In deze zin sluit De
pauw in zijn boek een stuk hei-
matgevoel in 

De heimat krijgt gestalte in de 
oude pastorie van Saint-Benoit, 
die door Benoit, op aandringen 
van Marie, gekocht wordt. Het is 
een bijna sakrale plaats waar 
het jonge koppel zijn geluk ver
langt veilig te stellen. Benoit 
durft het huis niet betreden, alles 
wat met zijn geluk te maken 
heeft benadert hij met grote 
schroom. Depauw legt ove
rigens in zijn personages een 
diep religieus gevoel. Daardoor 
zijn ze zozeer vatbaar voor pa-
rapsichologische invloeden. De 
hele roman baadt trouwens in 
een irrationeel-romantische 

sfeer Er is een duidelijke tegen

stelling waar te nemen tussen 
de stad Antwerpen, vanwaar Be
noit afkomstig is, en de streek 
waar de herinnering aan zijn 
moeder leeft. Antwerpen is de 
stad van het moderne onheil. 

Benoits zuster, Madeleine, die 
geboren is te Limoux waar zijn 
moeder met de Vlaming Karl 
Michielsen een alliantie had ge
sloten, kwam er op de terugreis 
naar het zuiden, in een auto-on
geval aan haar einde. Limoux en 
vooral de Gary-hoeve is de 
plaats van het tragische en histo
rische onheil. Daar komt Antoi
nette door een ongeval om in de 
vlammen. Het hele klimaat van 
Depauws roman ademt de 
reeds genoemde tegenstelling 
tussen de moderne kuituur en 
een levensvisie die een grote 
waarde hecht aan de «ziel», het 
religieuze, de natuur, het geheim, 
het verleden • « het zit in de ziel». 
Een andere hoofdas in het ver
haal is de zoektocht in het verle
den Benoit slaagt erin, geholpen 
door toevallige ontmoetingen, 
de stamboom van zijn moeder 
samen te stellen. Toevallig zijn 
die ontmoetingen niet helemaal, 
omdat Benoit zich op een ge
heimzinnige wijze verbonden 
weet met de mensen uit Limoux 
en met zijn voorgeslacht. In zijn 
zoektocht speelt de identifikatie 
een voorname rol. Dat psicholo-
gisch mekanisme steunt op een 
niet volledig uitgewerkt gevoel 
van lotsverbondenheid, die haar 
diepe wortels heeft in het verle
den. Dat gevoel heft als het 
ware de tijd op. het heden staat 
niet los van het verieden, het is 
er niet zozeer mee verbonden 
door een rationele aaneenscha
keling van oorzaak en gevolg, 
maar hgt leeft als een psichi-
sche en haast mistieke werkelijk
heid, kortom als een onbekende 
magische kracht, in de geest 
van de personages. De tijd 
wordt ervaren als een fatum. 

met het gevolg dat de tragiek 
opnieuw plaats neemt in het 
menselijk gebeuren. 

Een ander parapsichologisch of 
simt)olisch gegeven is de zuive
rende werking van het bron
water In een romantisch-idilli-
sche scène worden Benoit en 
Mane erin gelouterd en bevrij
den zij zich van de smetten van 
het verleden. Dat heldere berg-
water verwijst niet alleen naar 
de zuiverheidsleer van de Kata
ren, het IS ook verbonden met 
het hele doodsmisterie, dat in 
het slothoofdstuk, waarin Benoit 
zich vereenzelvigt met zijn voor
geslacht nogmaals geëvoceerd 
wordt. Die slotscène is te be
schouwen als een katarsis. 
Valere Depauws roman is. in 
velerlei opzichten, een boeiend 
werkstuk dat thuishoort in een 
kultureel of antropologisch mo
del waarmee onze huidige tech
nologische beschaving funda
menteel in tegenstrijd is. Ook in 
de buitenlandse letteren, bijvoor
beeld in de romans van Michel 
Tournier, komen krachten naar 
voren die in de technolog-sch 
gerichte maatschappij verdron
gen worden. W e beleven een 
nieuwe opstoot van neo-roman-
tiek. De opbloei van historische 
romans — ik denk aan Hella 
Haasse en André Demedts — 
wijst op hetzelfde verschijnsel. 
Een ander merkwaardig gege
ven bij Depauw is de verweven
heid van zijn literaire verbeel
ding met de Franse literaire kui
tuur, waaraan zijn Ronsense af
komst wel niet vreemd zal zijn. 
Zijn hele denkwereld sluit aan 
bij Franse romantische stromin
gen, in het bijzonder bij de occi-
taanse miten. 

Eugene V A N ITTERBEEK 

V a l e r e P E P A U W , Op weg 
naar Montségur, B rugge , 
O r i on , 1976, 288 biz. 

zilië. Nu werd ook de Vlaamse leeu
wevlag in het njt je van die zes natio
nale wimpels geplant. 
Over deze sportprestat ie, en een 
5.000 km lange rondreis door Peru, 
heeft ons VU-l id Reginald Hoyaux 
uit Schoten een 135 minuten lange 
kleurenfi lm gerealiseerd die momen
teel in het kader van de «Vlaamse 
explorators vzw • (de Vlaamse tegen
hanger van Exploration du Monde) 
zowat overal in Vlaanderen en ook 
in Nederland vertoond wordt. 
Benevens het verhaal van de bergbe-
kl imming, behandelt R. Hoyaux in 
zijn «Quo vadis, Peru?» ook nog 
het probleem van onze ontwikke
l ingshulp aan Peru. 

In samenwerking met het ministerie 
van Nederlandse kuituur, dienst 
volksontwikkel ing, kunnen vereni
gingen, scholen en kulturele centra 
een gevoelige financiële tussen
komst (2/3 van de ui tkoopsom) ver
kri jgen om de voordrachtgever met 
zijn f i lm uit te nodigen. 

De VU-afdelingen van Sint-Niklaas 
en Nij len namen alvast dit initiatief. 
• Quo vadis, Peru ?» en « Bekl im
ming van de Huascaran » worden ver
toond op volgende data : 

• Sint-Niklaas, dinsdag 22 februari 
1977 om 20 u. in de stadsschouw
burg. 

• Nij len, vrijdag 25 februari 1977 
om 20 u in de parochiezaal, Bouwel-
sesteenweg te Nijlen. 

• Melsele, zaterdag 14 mei 1977 
om 20 u., zaal Elisabeth, Grote Baan 
181, Melsele, ingericht met de Ame-
dee Verbruggen Kring. 

Alle inlichtingen in verband met deze 
exploratiefilm kunnen verkregen wor
den bij de realisator van de f i lm: R. 
Hoyaux, Hazendreef 30, 2120 Scho
ten. Tel.: 031/58.80.38. 

Van Edward Bond, door het West
vlaams kelderteater Malpertuis uit 
Tielt. Regie : Jo Gevers. Muziek : Wim 
De Craene. Vormgeving: Luc De 
Smet. 

Het onrecht dragen dat iemand aan
gedaan wordt, vernietigt jezelf. Dit is 
het tema van deze moderne parabel, 
waarin een jongeman die gewapend 
met 7 talenten de wereld intrekt. Hij 
ontmoet een metselaar die hem 
vraagt een steentje weg te dragen. Tij
dens zijn tocht wordt hij om de tuin 
geleid door een bedelaar, een hoer, 
een politieman en een rechter. 
De steen wordt voortdurend groter 
en lastiger om dragen. De deugden 
worden ondeugden en ten slotte zal 
de jonge man zijn werkgever, de gro
te metselaar, met de steen verplette
ren. 

Sober toneel met eenvoudige en di-
rekte t)eelden, poëtische bindliedjes, 
beklemmende en absurde situaties. 
Ludo Leroy, als man, is merkwaardig 
ontroerend. Werther Vander Sarren, 
dramatisch echt, en Maria Pittoors 
meer dan verieidelijk. 
Dat het hedendaags toneel per sè 
zoveel brutaliteit vertoont ergerde mij 
tijdens deze overigens puike vertol
king waarvoor het BKT echt heel wat 
meer belangstelling verdiende dan 
het kreeg. 

Daarom, en omdat het BKT sinds 
oktober 1976 poogt een volwaardig 
Vlaams teatergezelschap in het nog 
steeds overwegend frankofoon 
P.v.S.Kunsten, leefbaar te maken, be
velen wij U nu reeds voor 18 februari 
e.k. de première van «Johny so long» 
van V.C. Welburn warm aan. 

Herman Van den Abeele 

WIJ ie 
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Kofschip 
zet «jonge 
reuzen 2» 
op 
Wegens het onverwachte sukses 
van de dichtbundel «Jonge Reu
zen» en de vele aanvragen voor 
medewerking die na de afslui-
tingsdatum toegestuurd werden, 
heeft de KOFSCHIP-KRING be
sloten een tweede bloemlezing in 
deze reeks uit te geven, getiteld: 
«JONGE REUZEN 2». 
Het eerste deel bevatte gedich
ten van 84 dichters uit noord en 
zuid, en werd ingeleid met een 
voorwoord van mevrouw Rika 
De Backer-Van Ocken, minister 
van Nederlandse Kuituur en 
Vlaamse aangelegenheden. 
Ook «Jonge Reuzen 2» is opge
vat als een kollektieve uitgave, 
waaraan alle dichters uit Vlaande
ren en Nederland kunnen mee
werken. 
Wie in aanmerking wil komen 
dient 5 gedichten te sturen naar 
het sekretanaat van de Kofschip-
kring v.z.w., Ninoofsesteenweg 
284 te 1680 Sint-Kwintens-Lennik. 

Ex-^etuige van Jehova klaagt aan 
Velen hebben reeds met een zekere bewondering (waarin 
ook verwonderfng schuilging) opgekeken naar de onver
moeibaarheid, ja de hardnekkigheid waarmee de Jehovah's 
getuigen optrekken ter verovering van de niet-getulgen. 
Daarbij hebben velen zich afgevraagd: waar blijven die 
mensen die dinamiek halen, die overtuigingskracht, dit voet 
bij stek houden ? 

Een akte van 

beschuldiging 
Een van de oorzaken van de 
expansie van de Jehovah's 
Getuigen is ongetwijfeld de 
geloofskrisis in het Westen, 
die vereenzelvigd wordt met 
de inwendige krisis in de 
katolieke kerk Waar bepaal
de zekerheden van vroeger 
wegvallen tracht de door
snee gelovige een nieuwe, 
andere houvast te vinden. 
Ontmoet hij in deze stem
ming een getuige van Jeho

vah dan is het meestal ge
beurd. 

In «Herders zonder erbar
men' schetst een gewezen 
getuige, tevens zeer aktieve 
zendelinge Josy Doyon, een 
heel ander beeld van wat 
men nog «deze sekte» 
noemt. De auteur noemt de 
tien jaar, waann ze getuige 
was, een dwaaltocht, waar
over ze nu rapport uitbrengt 

Het werd een schokkend do-
kument, dat in zekere zin 
doet denken aan die andere 
misterieuze sekte, deze keer 
niet afkomstig uit de States 
maar uit Korea, de zgn. be
weging van Moon, die er 
eveneens in slaagt, veel, 
vooral jonge mensen, ahw in 
te palmen, te hipnotiseren en 
tot een verslaving te bren
gen, die een steeds meer in 
de war gebrachte wereld 
met verbijstenng slaat 

De geestelijke dwang is de 
leiding van de Jehovah's Ge
tuigen allerminst vreemd. 

We kunnen daar staaltjes 
van over lezen in deze onge
nadige afrekening met onge
nadige herders, die het reli
gieuze fanatisme paren aan 
met de doodnuchtere, bussi-
ness-efficiency van het land, 
waar de bakermat van de 
Getuigen staat Gods own 
Country, waar inderdaad al
ios mogelijk is. Deze kwaliteit 
dragen de Amerikaanse ge
tuigen echter ook uit in de 
rest van de wereld. Of men 

het wil of met deze getuigen 
vormen een sterke geestelij
ke kracht (daar weet men 
bvb. ook in de Sovjet-Unie 
van mee te spreken, waar 
de Getuigen van Jehovah 
momenteel in de verdruk
king zijn geraakt) Als men 
echter ervaart met welke me
todes de leiders van deze 
nieuwe Kerk te werk gaan, 
dan is men al veel minder 
verbaasd over haar expan
sie. 

Het boek verscheen oor
spronkelijk in het Duits (Hir-
ten ohne Erbarmen) en werd 
in het Nederlands vertaald 
door Toon Wendt Het is 
thans reeds aan zijn derde 
druk in nauwelijks twee jaar 
tijds. Omwille van zijn overtui
gend getuigenis is het suk
ses van dit boeK begrijpelijk. 
Het is immers een waarschu
wing tegen elk religieus fana
tisme of religieus getint fana
tisme. 

Uitgave Ten Have/Baarn -
Ontwerp omslag Paul Dit-
ters. 204 biz. 

An & Kate Mc Carrigie 
op bezoelc 

Het nu welbekende zusjesduo 
was drie dagen op toer bij ons, en 
zowel de Leuvense studenten als 
een nokvolle Beursschouwburg 
te Brussel hebben hun optreden 
ten volle weten te waarderen. 
In Antwerfjen werd het voor de 
« Lijf-aan-lijf «-radioshow opgeno
men, en weer eens werd het een 
miskleun van jewelste. Ook de 
mensen in d^ zaal konden niet 
veel lof spreken over deze ge
brekkige klanj<balans, en de zus
jes zelf waren er niet erg blij om. 
Want op de planken zijn ze ge
woon erg goed. 

Met een pretentieloze eerlijkheid 
en eenvoud brengen ze harmoni
sche samenzang waarbij het aan
wenden van soms gewaagde 
maar zeer geslaagde aberraties 
tussendoor een tjeste effekt be
reiken. 

Het banjogetokkel van Kate en 
de akkordeon plus even later de 
piano van An beklemtonen hun 
zeer persoonlijke stijl die nauw 
ligt bij country and western, 
harmonica en virtuoos gespeelde 
fiddle incluis. 

Met aan de bas en drums nie

mand minder dan ex-Fairport Con
vention musici Dave Mattacks en 
Donaldson. Van de eerste tonen 
van Swimming song, doorheen 
Foolish you en het traditionele 
«Travelling for Jesus» weten ze 
een gezellige sfeer te scheppen. 
Enige kritiek om hun bindteksten 
IS misschien juist maar de wat 
argeloze en spontane eenvoud 
laat deze wat geïmprovizeerde 
wijze van optreden graag toe. En 
ze werden dan ook verdiend 
tweemaal teruggeroepen na de 
meezinger «Complainte» waarbij 
je opvallend hun Canadese af
komst kon herkennen. 
Het langverwachte prachtnum-
mer, door An voor Linda Ron-
stadt geschreven «Heart like a 
wheel» rondde tokkelend op de 
gevoelige snaar een fijne avond 
af, waarna het verder gaat bij 
onze Noorderburen, naar Londen 
en ook vijf dagen Ierland; Belfast 
incluis. 

Hun tweede album verschijnt 
over veertien dagen, alsook de 
plaat van Sonny Zandueta die 
begeleid door Leuvense muzikan
ten waaronder pianist Joris Ver-
din, violiste Griet Vercruysse en 
natiiurjijk prachtzang van Viona 
Westra een driekwart uur stem
mig eigen werk naar voren 
bracht Sergius 

Deroll 
Adams 
live 
De nu reeds jaren in Antwerpen 
verblijvende Amerikaan Derroll 
die eveneens vorige zaterdag sa
men met Transit in de country-
show van Kitty Prins te Ruiselede 
optrad voor omroep West-Vlaan
deren, brengt een elpee uit waar
van de meeste nummers niet 
onbekend meer zijn en een over
zicht geven van zijn loopbaan. 
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Het «live » van de plaat ligt in het 
feit ciat het een opname is tijdens 
een optreden in het Antwerpse 
Natiepeerd, en hij rustig en kalm 

zoals we hem al zo lang kennen 
zijn leven in liedjes vertelt. Zijn 
afkomst uit Portland Town, pra
ten over de Grand Coulee dam 
en Woody Guthrie, de Carter-fa
mily die samen met Johny Cash 
jaren terug de country nieuw 
leven inbliezen en waarvan hij 
« Dixie dading » brengt en verder 
bekend werk als «Freight tram 
blues» en «Muleskinner» die hij 
enkel met 5-string banjo begeleidt 
op zijn typische wijze vertolkt 
(EMI-IBC-4M048) 

Met Wolvens verdween 

laatste expressionist 
De pers — zowel frans- als nederlandstalig — meldde het overlijden te 
Brugge op 80-jarige leeftijd van de geboren Brusselaar H.V. Wolvens, 
een der laatste overievenden van de groten uit de expressionistische 
«school» in de Vlaamse schilderkunst Men heeft hem eens de -leider 
of de gids van het animisme» gedoopt in feite was hij een schilder 
« met poot»' en een man, die schoonheid van het lelijke kon zien met 
achterbuurten, stations, feesttafels na gebruik (een slagveld I) rommeli
ge keukens en overvolle stranden (waarop hij zijn licht-obsessie bot
vierde). 
Te Brugge — waar hij sinds 1930 woonde en werkte, onder de hoede 
van een liefhebbende en beschermende Ardense notansdochter — 
heeft hij zijn wereld opgebouwd (tot en met de Veurnse boetprocessie, 
werken die we overigens niet tot zijn beste rekenen) in de Westvlaam-
se hoofdstad (waar men het impressionisme pas ontdekt had) onbegre
pen en onbekend. De erkenning kwam vrij laat vooral na een grote 
retrospektieve in het Groeninge Museum. 
H.V Wolvens was geen man van de wereld doch wel een eenzaat die 
zelfs de begrafenis van zijn vriend Permeke niet bijwoonde («begrafe
nissen maken me ziek»). Wolvens is gestorven «in het harnas». Het 
zou niemand verwonderen, moest deze kleuren- en lichtdronken poëet 
gewoon voortschilderen in de vierde dimensie. (RC) 

WIJ I I 
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BRT 

14.00 
18.00 
18.05 

18.35 

19.00 
19.05 
19.35 
19.45 
20.15 
20.50 
21.40 
21.45 
22.10 

22.35 
22.45 

Schooltelevisie 
De Wombles 
Rondomons 
De straatjongens van Bogo
ta 
Dokumentaire. 
Kim en zijn vrienden 
Jeugdfeuilleton. 
Krokodillen 
Première 
Kijk ui t veilig verkeer 
Nieuws 
Basketbal 
Panorama 
Lachertjes 
Standpunten 
Persona 
Kultureel magazine 
Nieuws 
Basketbal 

NED. 1 

11.10 
15.00 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
19.30 

20.10 

21.35 
21.50 

22.10 
22.45 

Schooltelevisie 
De Waltons 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
Popeye 
Mary Hartman, Mary Hart
man I 
Machiavelli 
Of hoe het in de wereld toe 
gaat. 
Nieuws 
Metterdaad 
Ontwikkelingshulp 
Van U wil ik zingen 
Nieuws 

NED. 2 

18.45 Toeristische tips 
18.55 Nieuws 
19.05 Wickie, de Viking 
19.30 C i j f e r s * Letters 
20.00 Nieuws 
20.25 Koningen en Paupers 
21.15 Rondje teater 
22.00 Brandpunt 
23.10 Den Haag vandaag 
23.30 Nieuws 
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BRT 

14.00 Schooltelevisie 
17.30 Milieu 

« Een erf vol kippen » 
Voor leerlingen van 6 tot 8 
jaar. 

18.00 Beertje Colargol 

18.15 Open school 
18.45 Dag aan dag 
19.10 De Flandriens 

Duitse film over de Vlaam
se wielrenners. 

19.45 Nieuws 
20.15 Allemaal beestjes 
20.45 Op het spoor van de grote 

karavaan 
VS-western 

23.05 Nieuws 

NED. 1 

10.45 Schooltelevisie 
18.15 Teleac 
18.45 De Bereboot 
18.55 Nieuws 
19.05 Ben ik blij dat ik rij 

Het Amsterdams autosalon 
19.30 Een van de ach t . . met Mies 

Bouwman 
21.15 Gesprek met de minister 

president 
21.35 Nieuws 
21.50 Avro's sportpanorama 
22.30 Mash 
22.55 Ambon door de eeuwen 

Dokumentaire 
2320 Nieuws 

NED. 2 

18.45 TV-informatie voor Span
jaarden 

18.55 Nieuws 
19.04 Koning Bolo 

Jeugdreeks 

19.30 Run Joe, run... 
Jeugdfeuilleton. 

20.00 Nieuws 
20.25 Op losse groeven karnaval 
21.25 De Jordaches 
22.15 Aktua TV 
23.05 Tros-Soort 
23.25 Nieuws 

12 FEBRUARI 

BRT 

14.00 
14.30 

16.30 
18.00 
18.05 

19.30 
19.45 
20.15 

21.15 
22.00 
22.50 

Doe mee 
De diktator 
Parodiërende speelfilm van 
en met Charlie Chaplin 
f1940). 
Open school 
De Wombles 
Het mysterie van de ho-
ckeyschijf 
Kanadese jeugdfilm. 
Het magische potlood 
Nieuws 
De Wies Andersen-show 
Wekelijks kwisprogramma. 
Terloops 
De Jordaches 
Nieuws 

NED. 1 

10.30 
15.30 
16.05 
16.20 
16.45 
17.30 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
20.30 

21.35 
21.50 

22.20 

23.20 
23.34 

Teleac 
Kijkdoos 
Lappenkat 
De reizen van Kim 
Professor Vreemdeling 
Lied van de week 
Teleac 
De bereboot 
Nieuws 
De Willem Ruis-show 
The war wagon 
VS-western. 
Nieuws 
The war wagon 
Vervolg. 
Aad Van den Heuvel en 
André Van der Louw 
praten over «de baas spe
len». 
In gesprek met de bisschop 
Nieuws 

NED. 2 

18.45 TV-informatie voor Marok
kanen 

18,55 Nieuws 
19.05 Pommetje Horiepiep 

Jeugdreeks. 
20.00 Nieuws 
20.25 Ja, natuuriijk 

Spelprogramma. 
21.30 Sam 

TV-reeks. 
22.20 Hier en nu -

aktualiteiten 
23.00 Hier en nu -

Studio sport 
2355 Hij en ik 

Gesprek over geloof en le
ven. 

23.55 Nieuws 

13 FEBRUARI 

BRT 

9.00 Doe mee 
9.30 Open school 

10.00 Eucharistieviering 
Vanuit Antwerpen 

11.00 Konfrontatie 
Politiek debat 

12.00 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 

12.30 Dag aan dag 
14.30 Voor boer en tuinder 
15.00 De schat op Malta 
15.15 Sesamstraat 
15.40 Het buikje van Vlaanderen 

Programma over de gastro
nomie. 

16.10 Handbal 
Sasja—Mechelen. 

16.45 De onbekende Eiffel 
Dokumentaire over inge
nieur Eiffel. 

17.15 Sportuitslagen 
17.18 Suske en Wiske 
17.40 Bach in veelvoud 
18.30 De Wombles 
18.35 Folon, de grimlachende te

kenaar 

19.05 Ommekaar 

19.45 Nieuws 
20.00 Sportweekend 
20.30 Lieve Janet Rosenberg, 

waarde heer Kooning 
Toneelstuk. 

21.55 Jeroen Bosch 
Kunstdokumentaire. 

22.20 Nieuws 

NEP. 1 

13.30 Teleac 
16.00 Nieuws 
16.02 Het programma met de 

muis 
16.?7 Sportuit jending 
16.55 Voetbal- en toto-uitslagen 
17.00 Kleine avonddienst 
17.30 pericht van de wilde gan

zen 
18.15 Teleac 
18.55 De bereboot 
19.00 Nieuws 
19.05 De poorten van Azië 

Dokumentaire. 
19.35 Switch 
20.25 Muziek uit duizenden 

Opera, musical en operette. 
21.15 Uit de wereld van Guy de 

Maupassant 
22.05 Martine Bijl ontvangt... 

NED. 2 

18.30 fV-informatie voor Turken 
18.35 Westway 
19.00 Van gewest tot gewest 
19.15 Studio Sport 
20.30 Misdaad en straf 

Over deugd en ondeugd. 
21.10 Cinevisie 

Over films en filmmakers. 
21.35 Nieuws 
21.40 God, wat valt er over te zeg

gen? 
23.05 Nieuws 

14 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 De Wombles 
18.05 Klein, klein kleutertje 
18.20 Twee kinderem in Afrika 
18.45 Klare taal 

De spelling van het werk
woord. 

19.15 Sporttribune 
19.45 Nieuws 
20.15 Rad der fortuin 
21.00 Van oude mensen, de din

gen die voorbijgaan 
Zevende en laatste afleve 
ring. 

21.50 Nieuws 
22.10 Autobiografie van een prin 

ses 

NED. 1 

11.10 Schooltelevisie 
18.15 Teleac 
18.45 De bereboot 
18.55 Nieuws 
19.05 De Flintstones 
19.30 De avonturen van pa Pinkel 

man en tante Pollewop 
20.00 De mandarijnenkamer 
21.35 Nieuws 
21.50 Een brief uit Libanon 
22.35 Uitzending van symbiose 
22.40 Nieuws 

NED. 2 

18.45 TV-informatie voor Suri
naamse Nederlanders 

18.55 Nieuws 
19.05 Tommy en Charlie 
19.30 Dat ik dit nog mag meema

ken 
Seniorenshow. 

20.00 Nieuws 
20.25 Het leven van Paul Gaguin 
2125 Retteketet Kukeleku 

Hanekraaiwedstrijden 
21.30 De werkloosheid 

Reportage. 
22.30 leder z'n deel 

De familie Willem. 
22.55 Nieuws 

: 'W!l ; M ':""% 

15 FEBRUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 De Wombles 

18.05 De witte steen 
Zweeds jeugdfeuilleton. 

18.30 Open school 
Eenheid in eenheden. 

19.30 Muzieksien special 
Show met Kate, Anna 
McCarrJgle en Raymond 
van het Groenewoud. 

19.45 Nieuws 
20.15 8.15: Kurt Fleming 

De Vlaamse tenor. 
20.45 Verover de aarde 

De mogelijkheden van de 
moderne elektronika. 

21.35 Scènes uit een huwelijk 
Vijfde aflevering. 

22.20 Nieuws 
22.45 Basketbal 

Maccabi Tel Aviv—Brno. 

NED. 1 

10.45 Schooltelevisie 
18.15 Teleac 
18.45 De bereboot 
18.55 Nieuws 
19.04 De man van zes miljoen 
19.55 Word ik wereldkampioen ? 

Over jonge sportmensen. 
20.10 Pepper 
21.05 Simonskoop 

Filmfragmenten. 
21.35 Nieuws 
21.50 Reach for tomorrow 

Japanse dokumentaire. 
22.35 Nieuws 

NED. 2 

18.00 WK-schaatsen, dames 
18.45 Kortweg 
18.55 Nieuws 
19.05 De nationale hitparade 
20.0G Nieuws 
20.25 Avro's puzzeluur 
21.25 Edward VII 

22.17 Televizier magazine 
23.02 Den Haag vandaag 
23.17 Nieuws 

16 FEBRUARI 

BRT 

15.30 Open school 
16.00 Klare taal 
16.30 Tip-top 
18.15 De Wombles 
18.2C Jonger dan je denkt 

18.50 Space 1999 
SF-feuilleton. 

19.45 Nieuws 
20.15 Rhoda 

Feuilleton. 
20.40 In perfekte staat 

TV-spel van Paul Koeck. 
21.45 Première-magazine 
22.35 Nieuws 

NED. 1 

9.30 
15.00 
15.30 
16.15 
16.20 

16.45 

17.10 
18.15 
18.45 
18.55 
19.04 
19.50 
20.00 
20.55 

21.35 
21.50 
22.05 
22.35 
22.50 

Schooltelevisie 
Teleac 
De holle bolle boom 
Muzikaal intermezzo 
Een bezoek aan de goud
zoeker 
Supersonic 
Pop ?n rock. 
Gitaar spelenderwijs 
Moderne elektronica 
De beretxjot 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Omwille van de liefde 
O t . . en hoe zit het nou met 
Sien ? 
Over gescheiden mensen. 
Nieuws 
Den Haag vandaag 
Panoramiek 
Sprekershoek 
Studio sport 

NED. 2 

18.55 
19.04 

19.29 
20.00 
20.25 
20.30 
21.15 

22.55 

Nieuws 
Wie oren heeft 
Over bijbelse grondwoor
den. 
Informatierubriek 
Nieuws 
Socutera-ontwikkelingshulp 
Eindeksamens, ja of neen? 
De komst van Joachim Stil
ler 
TV-spel. 
Nieuws 

TVSELERTIE 
DONDERDAG 10 FEBRUARI 

RTB - SNIP OF FOOLS (Het Nar
renschip - VS 1965). — Karakterstu
die van Stanley Kramer. Aan boord 
van een Duits passagiersschip dat 
in 1933 van Vera Cruz naar Bremen 
vaa-i, b ,/inden zich een aantal zon
derlinge passagiers. Dit verhaal van 
konflikten, schijnheiligheid, edelmoe
digheid en laagheid die onder de 
passagiers van een oceaanschip tot 
uiting komen, laat een pasitieve alge
mene indruk na. Met Óscar Werner, 
Simone Signoret en Heinz Ruh-
mann. Voor volwassenen. 

F 3 - LA MARIEÉ ÉTAIT EN NOIR 
- De bruid droeg zwart (Frans-Ita
liaans, 1967). — Dramatische film 
van Frangois Truffaut Met een 
merkwaardige zin voor maat ver
teld, is dit bijna abstrakte verhaal 
over een diepgekwetste en tot on
verbiddelijke wraak gedreven 
vrouw enkel voor volwassenen be
stemd. Uitstekende vertolking van 

Jeanne Moreau, Michel Bouquet, 
Jean-Claude Brialy, Charles Den-

VRIJDAG 11 FEBRUARI 

BRT - THE HALLELUJAH TRAfL -
Op het spoor van de grote kara
vaan (VS 1965). — Humoristische 
western van John Sturges. Gezond 
ontspanningsspektakel. Met Burt 
Lancaster, Lee Remick, Jim Hutton, 
e.a. Reeds voor tieners. 

RTB - ELVIRA MADIGAN (Zwe
den 1967). — Romantisch drama 
van Bo Widerberg. Zeer poëtisch 
werk dat de langzame groei toont 
van een dolle liefde die tot vernieti
ging gedoemd is, en bewijst de 
onmogelijkheid van het geluk wan
neer dit berust op een vlucht voor 
het leven. Met een zeer mooie ver
tolking van Pia Degermark en Thom-
my Berggren, Voor volwassenen. 

RTL - THE VILLAGE OF THE 
DAMNED - Het dorp der vervloek
ten (Gr.-Britt. I960). - Science-fic-
tionfilm verwezenlijkt door Wol f Ril-
la. Origineel en bevreemdend werk. 

Met George Sanders, Barbara Shel
ley, Michael Gwynn, e.a. Voor vo l 
wassenen. 

ZATERDAG 12 FEBRUARI 

NL 1 - THE WAR W A G O N - Aan
val op de gepantserde wagen (VS 
1966). Western van Burt Kennedy 
met de gewone westernperikelen, 
maar ditmaal met korreltjes humor 
gekruid. Een knappe vertolking van 
Kirk Douglas, John Wayne, Robert 
Walker en Howard Keel. Reeds 
voor tieners. 
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TY-SELERTIE 
ZATERDAG 12 FEBRUARI 
DL 1, 20 u. 15. — Executive action 
1973). — VS-dokumentaire over de 

ViR|J€ TUD 

moordaanslag op president Kenne
dy Versie die besluit dat de aanslag 
niet het werk van éen man vs/as 
Voor volwassenen. 

Z O N D A G 13 FEBRUARI 

F 1 - C'EST PAS PARCE QU 'ON 
N'A RIEN A DIRE QU'IL FAUT FER
MER SA GUEULE - Wie niets te 
zeggen heeft moet daarom zijn 
smoel niet houden (Frankri jk 1974). 
— Gangstersatire van Jacques Be-
snard. Met Bernard Blier, Michel 
Serrault Jean Lefebvre, Tsilla Chel-
ton, e.a Ook voor ri jpere jeugd. 

DL 1, 15 u. — Dokumentaire over 
de zeldzaamste planten en dieren in 
alle v/erelddelen 

M A A N D A G 14 FEBRUARI 

D L 1 , 21 u 45 ALLEEN GOEDS 
OVER DE REGERING. - Reporta
ge over de pers^onjvnjheid in ae 
w/ereld Slechts 27 landen kennen 
persvnjheid 

DL 2, 19 u 30 - STAD ZONDER 
INWONERS DE RHEIN-MAIN 
LUCHTHAVEN - Dokumentaire 
over de vlieghaven van Frankfurt 
v\/aar meer dan 27000 vi/erknemers 
hun brood verdienen 

DL 2, 21 u. 15. - THE LAST WAR
RIOR (VS 1969) - Sociale film 
over de Red Povi/er-beweging in 
een Indianenreservaat Met Antho
ny Quinn en Claude Atkins Voor r i j 
pere jeugd. 

F 1, 20 u 30 - THE DICTATOR 
(VS 1940) — Overbekende satire 
van Charly Chaplin over de Hitlerdik-
tatuur 

D INSDAG 15 FEBRUARI 

DL 1, 16 u. 20. - MAROKKO. -
Reportage (1975) over deze Arabi
sche staat Niet zo maar een prentje 
uit 1001 nacht, maar een ernstige 
kijk op deze snel evoluerende ex-
Franse kolonie 

F 1, 20 u 30 - DE METEORIETEN. 
— Aflevering uit de reeks « Les Mes-
sagers du Cosmos» Dit keer over 
meteoneten die in het verleden op 
de aarde terechtkwamen en enor
me sporen achterlieten zoals deze 
in de woestijnen van Arizona en 
deze in Sibene in 1909 

WOENSDAG 16 FEBRUARI 

NL 1 - MRS MINIVER (VS 1942). 
— Psychologische familieschets 
van Wil l iam Wyler Sympatieke film 
met een opzettelijk sober gehouden 
verhaal Ontroerende vertolkingen 
van Walter Pidgeon en Greer Gar-
son Ook voor kinderen. 

DL 1, 16 u 21 - HERINNERINGEN 
A A N DE PAMIR - Dokumentaire 
over de ondergang op 21 septem
ber 1957 van het zeilschip de Pamir 

DL 1, 21 u 45 - MALMEDV. -
Rekonstruktie van het zogenaamde 
Malmedy-proces van 1946 Amen-
kaanse en Duitse archiefstukken 
over dit omstreden proces kwamen 
pas vrij en werden aan het licht 
gebracht 

W E L K O M 

W I J horen dat Johan Anthierens zich 
ook op de sportjoernalistiek zou gaan 
storten De traditionele sportjoernalist 
die nog «gensters laat kappen» en 
«supermensen» laat aanrul<ken, en 
«gloeiende lellen tegen het doelhout 
te pletter vliegen » zal dat bericht wel
licht niet veel plezier doen Johan kent 
namelijk «de botten» van de spor t 
Voor de vele — doorgaans minder 
professionele — mensen die de sport 
als maatschappelijk verschijnsel kri
tisch willen benaderen (en wij mogen 
ons zelf daar misschien bij rekenen ' ) , 
zal Johan Anthierens welkom zijn Wij 
kunnen ons moeilijk voorstellen dat 
een intelligent kntisch en goed schnj-
vend man als hij ook de weg zou 
opgaan van de «lellen en de gen
sters » En het wordt tijd dat de sport
joernalistiek in Vlaanderen die mo-
dern-kntisch en joernalistiek-volwas-
sen wil zijn in handen komt van vak
mensen De amateurs — zoals wij — 
hebben hun best gedaan, hier en daar 
misschien de spits afgebeten, maar 
joernalistiek gezien is het wenselijk 
dat ze afgelost worden door vaklui 
Zoals Johan Daarom wij zijn blij en 
weten op voorhand dat hij het goed 
zal doen 

Une - deux 
Naar aanleiding van de uitbetaling 
door Rika De Backer van een voor
schot op de subsidies aan de sportfe
deraties (samen zoiets van een 14 mil
joen frank) lezen wij in «Les Sports» 
twee zinnetjes die ons nogal interes
sant lijken (zelfs in die krant staat wel 
eens iets in, zoals men ziet) 
1 Z IJ (Rika dus) was zo vnendelijk 
aan de franstalige sportkrant een foto
kopie te zenden van haar bnef, mèt 
haar beste wensen, aan de voorzit
ters van de federaties 
2 Het IS belangrijk dat men het van 
franstalige zijde met minder zou doen 
dan mevr De Backer Als men daar 
minder gaat toekennen aan de sport 
zouden enkele zwakkelingen, die kun
nen kiezen, wel eens éen-twee in de 
richting van het noorden kunnen mars-
jeren 
BIJ het eerste zinnetje kunnen wij 
alleen vaststellen dat madame de 
minister wel franstalige sportgazetjes 
9P de hoogte brengt van haar daden, 

M a a n d a g : W e e r iets da t w i j niet s n a p p e n A n d e r l e c h t zend t 
e e n « sp ion » naar d e vo lgende tegens t rever , en d a n lezen w i j 
in d e gaze t w a t d e b r a v e nnan a l lemaal hee f t k u n n e n a f loe ren 

D i n s d a g : In Luik is m e n e n n ges laagd elf p rov inc ia le boks t i -
te ls t oe t e k e n n e n in v ier m a t c h e n . En niet l achen as tembl ie f t 
D e musc le wa l lon is e e n ser ieuze zaak. • 

W o e n s d a g : Stel la A r t o i s v ie rde de s p o r t k a m p i o e n e n uit de 

s t reek v a n V e r v i e r s Brul l en Fros t e n z o M o e t e n wi j e e n s 

met k o m e n ? O n z e s u k s e s s e n v ie ren "? # 

D o n d e r d a g : Z a ï r e zal niet meespe len v o o r d e (voe tba l )we-
re ldbeke r '78 N ie t temin bli j f t m e n ha lss ta rng vo l houden da t 
d e s h o w d o o r g a a t • 

V r i j d a g : M o n n e Goe tha l s g a a t S o u t h a m p t o n besp ione ren . 
Even w a s er v r e e s da t m e n h e m niet z o u k u n n e n onde rsche i 
d e n v a n d e du i zenden k o o p j e s j a g e r s M a a r M o n n e kennen 
d e • 

Z a t e r d a g : He t G r o o t - H e r t o g d o m heef t d r ie k o e r e u r s M a a r 
er k o m t e e n « p loeg » e n e e n r o n d e v a n L u x e m b u r g O p r e c h t 
prof ic ia t . # 

Z o n d a g : N u m o e t e n onze v o e t b a l b o n z e n w e e r naar M o n a c o 
v o o r een in ternat ionaa l k o n g r e s ove r de s jo t ter i j D ie m e n s e n 
h e b b e n e c h t g e e n leven m e e r • 

fnaar dat «WIJ» daarvan geen weet 
kreeg Voor de minister van Neder
landse Kuituur gaan franstalige gazet-
jes dus voor Merci, Madame 
Wat het tweede betreft wij hopen 
dat de «zwakken» — zoals de Brus
selaars en de Vlaamse handballers uit 
Kraainem ( ' ) — integendeel une-
deux naar het zuiden zouden trekken 
Wij zijn, dachten wij, zover dat de 
spor t zeker rond Brussel, een ver-
fransingsgevaar betekent en het zou 
o i voor de Vlaamse sport goed zijn 
als al degenen die uit zijn op Franse 
komplimenten hun heil zouden gaan 
zoeken aan Waalse zijde Waar het 
bovendien heel gemakkelijk zal zijn 
om kampioen te spelen 
Henn-Frangois Van Aal, de kollega 
van Rika, moet dus maar eens een 
efforke doen, en héél véél subsidies 
geven Dan kan onze «afval» komen 
scharrelen, en zijn wij ervan af 
Voor de sport in Vlaanderen komt het 
met op enkele mensen aan 
Wat ZIJ nodig heeft is Vlaamse men
sen 
De rest kan ze missen 

Ceulemans nationaal 
kampioen vijficamp 

tMÊfêui' 

D U I T S E D I E N S T V O O R T O E R I S M E 

in Brusse l v e r z o e k t alle lezers d ie o p zi jn n ieuw jaarsadver 
ten t ie e e n a n t w o o r d c o u p o n g e s t u u r d h e b b e n n o g een beet je 
g e d u l d te o e f e n e n D e d r u k k e n j in Du i ts land kan d o o r onvoor 
z iene o m s t a n d i g h e d e n d e a a n g e k o n d i g d e n i euwe Du i ts land-
b r o c h u r e pas e inde februar i leveren D e Du i t se D ienst v o o r 
Toe r i sme v e r z o e k t deze ve r t rag ing te wi l len ve ron tschu l 
d igen D e d o k u m e n t a t i e zal t en laats te beg in m a a r t v e r z o n 
d e n w o r d e n naar alle inzenders v a n de a n t w o o r d c o u p o n 

D I L E M M A 

Voor Bert Vermeire, onze wereld
kampioen veldrijden bij de liefheb
bers, schijnt zich een seneus dilemma 
te stellen Moet hij amateur blijven, of 
prof worden Hij is 32, heeft bij de 
amateurs uiteraard mets meer te be
wijzen, en mag — als amateur — bin
nen dne jaar met meer meedoen aan 
wereldkampioenschappen en zo Ver
der dnngt zijn werkgever Ebo (ja, 
inderdaad nogal komiek voor een 
amateur, maar zo is de koersenj nu 
eenmaal), erop aan dat hij prof zou 
worden, omdat hij als liefhebber op 
zijn regenboogtrui geen publiciteit 
mag dragen Maar anderzijds heeft 
men Bert een waslijst kontrakten aan
geboden, om uit te komen tegen Zwei
fel, wereldkampioen bij de profs En 
amateur of met wij denken met dat 
Bert dat zou moeten doen voor een 
plaasteren blote madam of zo Het is 
onze zaak met, en wij kennen «het 
fijn » er met van, maar wij zullen stille-
kens amateur blijven En ons laten 
betalen 

K O N G R E S 

In mei wordt in Monaco een internatio
naal kongres gehouden, waar een 
aantal problemen in verband met het 
moderne voetbal onder de loep zullen 
worden genomen Meer bepaald zou 
men het er hebben over de scheids-
rechtenj, en wel de onafhankelijkheid 
van de arbiter, zijn statuut zijn vor
ming en zijn bevordering Wij kunnen 
best lijden dat de heren die de sjotte
rij naar hun hand zetten eens enkele 
dagen gaan zonnen in zuiderse lan
douwen op andermans kosten Maar 
dat ZIJ het zonder dat kongres met 
meer zouden kunnen klaren, dat gelo
ven WIJ met In zowat ieder land zijn 
de reglementen in verband met de 
scheidsrechterij duidelijk genoeg, en 
voorzien ze alle mogelijkheden om 
bestaande en komende problemen 
op te vangen De grote kwestie is 
maar de reglementen zonder kompli-
menten toepassen En hoe een zonnig 
kongres daar veel zou kunnen toe bij
dragen, dat zien wij met zo direkt in 

W E L N U ? 

Een poosje geleden hoorden wij dat 
na de splitsing van de handbalbond in 
een Vlaamse en een Waalse vleugel, 
de klub uit Kraainem er de voorkeur 
aan gaf te behoren tot de Waalse 
afdeling Wij weten met of dat onder
tussen allemaal al officieel is geregeld, 
maar wij zouden het graag weten 
Mocht dat inderdaad zo zijn, dan vin
den WIJ dat die handbalklub met het 
recht mocht krijgen vertegenwoor
digd te zijn in de sportraad van die 
Vlaamse gemeente Stel dat er in de 
gemeenten rond Brussel zo een aan
tal klubs zouden zijn, die wel in de 
sportraad willen zitten, maar met tot 
de Vlaamse federatie behoren Gaan 
ZIJ dan met Vlaamse centen helpen 
verdelen en o p m a k e n ' Gaan zij dan 
de verfransing met in de hand wer
k e n ' W I J weten dat het probleem 
ingewikkeld is (om door het met wil
len splitsen van een aantal sportfede
raties), maar er moet o i toch over 
gewaakt worden dat franskiljonse 
klubs uit Vlaamse sportraden worden 
gehouden 

RAKETTEN 

Na Newton — hetzij in het begin 
van de 18de eeuw — wist men 
str ikt genomen genoeg over ster
renkunde om aan ruimtevaart te 
gaan doen. Wat men niet w i s t : hoe 
de principes in de prakti jk omzet
ten. Anders gezegd . hoe de nodige 
kracht en snelheid ontwikkelen om 
los te komen van de aarde. De tech
niek moest de astronomie nog bi j 
benen. 
Nu weet iedereen dat het middel 
de raket is. En raketten kende men 
in feite al sedert de middeleeuwen. 
Als het leger dan niet gedurende 
eeuwen voor « kanons » had geko
zen, met hun grotere trefzekerheid, 
en de «raket» daarbij uit het oog 
verloor, dan was men misschien, 
wie zal het zeggen, al veel vroeger 
op de maan geland. 
Zelfs een hernieuwde belangstel
ling voor de raket rond 1800, en 
onder impuls van de Brit Congreve 
(Boulogne en Kopenhagen werden 
in het begin van de 19de eeuw 
door Britse raketten grotendeels 
verwoest), liep achteraf op niets 
u i t De sterke verbetering van de 
arti l lerie duwde de raket weer in 
de vergeetboek. 

Maar dan, in de twintigste eeuw, 
treden drie mensen op de voor
grond die erin slagen ruim belang
stell ing te wekken voor de raket 
én als militair wapen, én als ruimte
schip. De drie zijn : in Rusland Kon-
stanti jn Tsjolkowski, in Amerika Ro
bert Goddard, en in Duitsland Her
mann Oberth. 
De eerste werkte, zoals reeds ge
zegd werd, het ruimtevaartplan uit 
dat de Sovjets nu nog in grote trek
ken volgen. Met veel vertraging 
werd zijn werk overigens over de 
wereld verspreid, zodat ook in 
Amerika bi jvoorbeeld een en an
der kon meegepikt worden. De rea
lisatie van Tsjolkowski 's plannen 
was echter het werk van zijn leer
ling, Koroiev, die in de dertiger 
jaren zijn eerste raketten lanceer
de, en dan heel het ruimtevaartpro
gramma, tot nu toe, beheerste. 
De Amerikaan Goddard lanceerde 
zijn eerste raket in 1926. Dertien 
meter hoog en zestig meter ver. 
Maar een echte raket met vloeiba
re brandstof, en onafhankeli jk van 
de zuurstof in de dampkring. Erg 
veel belang werd aan zijn werk niet 
gehecht — hij moest zelfs eens 
ophouden omdat men zijn tuigen 
te gevaarli jk vond voor bosbran
den — tot langs andere wegen de 
belangstell ing voor de raketten 
weer was gewekt 
De derde was Hermann Oberth, 
die zelf op praktisch gebied niets 
realiseerde. Door zijn geschriften 
werd in Duitsland echter veel be
langstelling gewekt voor raket-
bouw en ruimtevaart Er ontston
den tientallen klubs die allerlei 
experimenten uitvoerden, zo maar 
uit l iefhebbenj. Tot éen van die 
klubs behoorde een zekere Wer
ner von Braun. Hitler, uiteraard 
steeds op zoek naar nieuwe wa
pens, zag het belang van die klubs 
in, en hij schonk hun een centrum : 
Peenemunde. Centrum waar gelei
delijk, onder de leiding van de 
knapste elementen (zoals von 
Braun), de l iefhebbenj verdween, 
om plaats te maken voor het werk 
aan de moorddadige V-wapens. Te
gen het einde van de oorlog kwa
men zij (maar te laat voor Hitler) 
k laar: de V 1 die geen raket was, 
maar een automatisch bestuurd 
straalvl iegtuig, en de V 2, die wél 
een echte raket was. 
Zowel de fabriek waar de V-wa
pens gemaakt werden, als de basis 
Peenemunde, waren bestemd voor 
de Russen. Maar het liep anders af. 
Daarover volgende week iets 
meer. 

in foKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Sfrombeek-Bever 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

STOETENBOUWER 
FRANS VROMMAN 

« De trein is de beste plaats om te lezen of te werken. Kijk, hier het dossier van 
de uitgang van de Breugelstoet in Den Haag. De jongste maanden heb ik het 
pak bijna dagelijks mee op de pendel genomen.» 
Aan het woord is drs. (kunstgeschiedenis) Frans Vromman afkomstig van Win-
gene en wonende te Brugge (54), onderdirekteur van de befaamde grafische 
school St-Lukas te Brussel en in zijn vrije tijd stoetenbouwer van formaat, die 
sinds jaren beroepsregisseurs de loef afsteekt 
We leercjen Frans kennen toen hij nog verbonden was aan het ministerie van 
Onderwijs, belast met de inventarizatie van het Westvlaams kunstpatrimonium. 
Dan raakte hij verzeild in het rijksonderwijs. De derde faze van zijn carrière ligt 
te Brussel, in St.-Lukas, waar hij zijn aangeboreh zin voor initiatief en organiza-
tie kan botvieren. Maar intussen was het met de stoetenbouw ai lang begonnen. 
Wanneer is eigenlijk de Breugelstoei 
ontstaan ? 
— In 1954. Ik liep toen al lang rond met 
een plan om de wijk- en dorpskermis-
sen te reorganizeren en een echt 
volksfeest uit de grond te stampen, 
waar de mensen zich kunnen amuse
ren. De bestaande formule was dood-
versleten, onze kermissen waren meer 
lawaaifabrieken dan feesten en zo er 
nog stoeten en processies uitgingen, 
dan waren de meeste stijlloos, zonder 
leven, de figuranten liepen er verkleed 
bij, er was geen bezieling, kortom een 
dooie boel 
Daarop maakte de Bloedprocessie 
van Brugge toch wel een uitzonde
ring? 
— Zeer zeker, maar men beging de fla
ter de processie zodanig te « moderni-
zeren» dat de doorsnee Bruggeling 
" zijn o pKxessie niet meer herkende 
en ze dan ook de rug toekeerde. 
Gelukkig heeft men tijdig de vergissing 
ingezien en greep men terug naar de 
dramatiek die tot uiting komt door 
toneelspelende, zingende en dansen
de groepen. Precies hetzelfde hebben 
we nagestreefd in onze Breugelstoet 
Het is niet bij een stoet gebleven ? 
— — Neen, we hebtjen het hele dorp 
erbij betrokken door versiering van de 
huizen, de atmosfeer en door passen
de muziek. En natuurlijk door deze 
beleefde en gespeelde stoet die het 
hoogtepunt is van de Wingense Breu-
gelfeesten. 
Er wordt wel eens gezegd dat de tees
ten soms ontaarden In een massale 
slemppartij ? 
— Dat is fel overdreven, integendeel 
er zijn weinig gelijkaardige feesten en 
stoeten, waar de discipline zo sterk is 
als bij ons. Wie zk:h niet aan de orde-
woorden kan houden mag opkramen. 
Trouwens het is opvallend hoe weinig 
dronken lui er onder die duizenden 
bezoekers te Wingene zijn. 

Na de eerste suksessen werd ik 
steeds meer in andere gemeenten 
gevraagd orp er een levendige stoet te 
organizeren. Weninu, in een ijepaalde 

gemeente — ik noem geen nai.-ien — 
hielden de muzikanten zich aao de 
oude, Vlaamse gewoonte geen enkel 
café voorbij te gaan zonder een stevi
ge pint te gaan pakken. Ik heb trou
wens de tijd nog gekend dat zelfs figu
ranten van de Brugse H. Bloedproces
sie hetzelfde deden In de gemeente 
waarvan sprake zou deze gewoonte 
geleid hebben tot grote gapingen, het 
slechtste wat een stoet kan overko
men. Ik heb dus korte metten met de 
"dorstigen door te veel te blazen' 
gemaakt en sindsdien loopt die stoet 
zo gesmeerd als deze van Wingene, 
Nieuwpoort, Veurne noem maar op 
zonder de Brugse Goudenboomstoet 
en de reiefeesten te vergeten. 

Ja, de garnaalstoet de oogststoet enz. 
De Breugelstoet blijft uiteraard uw 
troetelkind. Hij is trouwens ontworpen 
naar het werk van een onzer grootste 
schilders, een man die zeer dicht bij 
het gewone volk stond. 
— Ja, het zijn vooral de kinderspelen 
en de spreekwoorden waarop wij ons 
inspireerden om tot een bijna letterlij
ke uitbeelding te komen. Neem nu bvb. 
de pilaarbijter, een van de suksesvol-
ste figuren uit de stoet Hij draagt een 
kerkpilaar mee, en zijn tas zit vol pater
nosters en kruisen. Op zeker ogenblik 
knielt hij begint met rollende ogen en 
drukke gebaren te bidden, terwijl zijn 
rozenkrans door de vingers glijdt 
Eens het gebed gedaan (dat mag niet 
lang duren om hiaten te vermijden) 
grijpt hij plots naar zijn pilaar en bijt 
erin. De menigte schatert het uit 
Geraak je nog gemakkelijk aan figuran
ten en spelers? 
— Ja, deit gaat al is het rekruteren 
moeilijker dan vroeger, omdat de men
sen meer vakantie nemen, langer op 
reis zijn en in normale omstandighe
den huiselijker worden. Onder meer 
door de TV. Of dat een zegen of een 
vloek is laat ik in het midden. Maar 
neen, grote rekruteringsmoeilijkheden 
heb ik niet omdat ik mag rekenen op 
vele Brugse toneelgezelschappen, 
jeugdgroepen en stoetengroepen. 
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ideale vertolkers van de guitige maar 
ook ernstige taferelen. Want Breugel 
is ook de vertolker van de tragiek van 
ons volk tijdens de Spaanse bezetting 
en de godsdienstoorlog geweest 
Denk maar eens aan zijn 'Dulle 
Griet', 'De dans onder de galg; (ook 
nog genoemd 'De ekster op de 
galg'), 'De triomf van de dood», 'De 
parabel der blinden'. Deze laatste 
wordt pakkend uitgebeeld in de stoet 
en het is een belevenis hoe het lachen 
de menigte vergaat als die blinde suk
kelaars voorbijstrompelen. Terioops, 
uw senator Guido Van In blijkt een tijd
lang een der beste vertolkers van die 
groep geweest te zijn. 

Net zoals senator Persyn, burgemees
ter van Wingene, steeds een steun 
betekende voor de inrichters ? 
— Ongetwijfeld, er lopen trouwens 
grotengeels overtuigde en t)ewuste 
Vlamingen in de Breugelstoet Het zijn 
doorgaans de trouwste medewerkers. 
Is het waar dat een Brugse kloosterge-
meente elk jaar bidt om schoon, zon
nig weer op de tweede zondag van 
september, waarop traditiegetrouw de 
Breugelstoet uitgaat ?' 
— Ja, ze zeggen dat ik dan de zusters 
een korf kippeëieren, een symbolische 
vergoeding voor hun gebed, breng. 
Veel buitenlandse belangstelling ?• 

— Absoluut en vaak van zeer ver, al 
spannen de buurianden uiteraard de 
kroon. Reeds nu worden we belang
stelling gewaar voor 11 september a.s. 
op drie dagen na precies twee jaar na 
de jongste uitgang. 
De Bj-eugelstoet zal feitelijk veel eer
der uitgaan, want hij trekt toch op 
Koninginnedag (30 april) door het ou
de stadsgedeelte van wat eens het bol
werk van de stijfdeftigheid werd ge
noemd, Den Haag of (goed de keel 
schrapen) 's Gravenhage. 
— Inderdaad en het wordt een hele 
verhuizing: 1.000 deelnemers ni 625 
mannen, 250 vrouwen en 160 kinde
ren, plus 35 grimmeurs en een eigen 
ordedienst die met een speciale trein 
zullen reizen, waarop ook de kleine 
praalwagens, de kostuums en rekwi
sieten (vlaggen, wimpels, speren, kus
sens, lansen, maskers, spinnewielen, 
wierookvaten, bierjukken, tonnetjes, 
borden, een pilaar en een reus) zullen 
geladen zijn. Er reizen ook eigen schil-

ders en schrijnwerkers mee. De grote 
praalwagens gaan vroeger naar Den 
Haag, waar ze gemonteerd worden en 
waar pnze eigen mensen de laatste 
opsmuk zullen aanbrengen. 
Een hele organisatie... 
— Dat zou ik geloven, de mensen hety 
ben er geen benul van wat er zo al om 
het hoekje komt kijken bij zulke onder
nemingen. Maar alles staat er, zwart 
op wit het scenario, de indelingen, de 
rekwisieten, de plaatsen van aankle
ding, kortom een gans organigram, 
waarvan de Haagse afvaardiging die 
naar Wingene kwam om in opdracht 
van de Haagse inrichters een en 
ander te bespreken, verbaasd opkeek. 
Ze hadden blijkbaar een artistieke slor
digheid verwacht, het beeld dat men 
zich doorgaans van de doorsnee Vla
ming maakt bij onze noordertwren. 
— Inderdaad doch bijna onmiddellijk 
werd hun duidelijk dat dit imago van 
de er maar op los levende Vlaming 
totaal verkeerd is, wat dan weer niet 
wil zeggen dat de hard werkende Vla
ming geen verstand van feestvieren 
zou hebben. 
Het zijn inderdaad niet allemaal Pallie-
ters beneden de Moerdijk. 
— We hebtjen een korrektie willen toe
passen, maar vooral streven we naar 
stijl, naar Vlaamse allure, zowel in hei 
vroede als in het zotte. In dit Rubens
jaar zal Nederiand kennis, maken met 
de erfgenamen vari Breugel, een an
der beeld van de zuidelijke Neder
landen, uit een tijd dat de hele Neder
landen nog een éénheid vormden en 
in een tijd dat de Vlaming zich zelf is 
ook in het buitenland, verlost van een 
misvormend en knellend keurslijf dai 
de ware Vlaamse kern vervalst En 
waar kunnen we daarmee beter begin
nen dan in Nederland zelf dat ons zo 
nauw is verwant , 
Dan zullen jullie ook min of meer als 
ambassadeurs van Vlaanderen optre-
deq. 
— Zeer zeker, want wij allen zijn 
Vlaamsbewuste, mensen, die zullen 
doen wat van kulturele vertegenwoor
digers verwacht wordt! 
Dat IS het dan, Frans, we wensen u en 
uw stoet goede reis en een doorbraak 
van Vlaamse levensdrift en weelde in 
de regentenstad! 
— In afwachting van Amerika... 

Roger Corty 
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