
Plan zonder hoofd, 
prins zonder land 
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Met een verwijzing naar het 
historisch kader waarbinnen het 
regeringskonklaaf werd 
gehouden, zou men kunnen 
zeggen: plan zonder hoofd, prins 
zonder land. Ran zonder hoofd 
omdat uit het konklaaf geen 
enkele beslissing omtrent een 
fundamentele aanpak is 
gekomen. Prins zonder land 
omdat Tindemans van nergens 
en van niemand — behalve 
vanuit zijn eigen partijcenakeltje 
— ook maar één goed woord 
over zijn plan heeft gekregen. 

Het belang van het 
Egmont-konklaaf ligt uitsluitend 
op het politieke vlak. Het is de 
uiting van het veriangen der 
meerderheidspartijen, om 
vooriopig met de huidige 
regeringsformule nog wat voort 
te meieren. De beslissing 
daarover was reeds vóór 
verleden zondag gevallen. Op het 
konklaaf werd dan het 
rookgordijn ontwikkeld, dat deze 
louter politieke beslissing moet 
versluieren. 

Als eigenlijk doel van de 
bijeenkomst was de 
gezondmaking van de openbare 
financies gesteld. Hieraan is men 
zelfs niet toegekomen. Wat de 
staatsuitgaven betreft heeft de 
regenng niet eens gepoogd, te 
denken in de richting van 
besnoeiing of besparing. Ze heeft 
het gelaten bij het voornemen, de 
bijkomende kredieten 1977 van 
30 naar 10 miljard terug te 
brengen, wat achteraf wel 
goeddeels een vrome wens zal 

blijken te zijn. Ze heeft zich 
verder beperkt tot de late 
erkenning dat de oppozitie gelijk 
had, toen deze voorspelde dat er 
een put van 60 miljard zou zijn. 
Nu ze op heterdaad van knoeierij 
betrapt is, tracht ze de put te 
vullen met de 
gemakkelijkheidsoplossing: door 
het geld te halen bij de grote 
massa eenvoudige mensen. En 
dan nog blijft er een tekort van 
28,6 miljard, dat met leningen 
moet gedelgd worden en 
waarvoor de belastingbetaler 
dus over een paar jaar zal mogen 
opdraaien. 
Inzake tewerkstelling komen de 
regenngsplannen er op neer, dat 
voortaan zonniger 
werkloosheidsstatistieken 
geproduceerd worden. Met 
statistieken kan men immers alles 
bewijzen. Maar op de keper 
beschouwd zal Tindemans, 
vooropgezet dan nog dat hij in 
zijn opzet slaagt, 50.000 mensen 
uit de werkloosheidsstatistiek 
geschrapt hebben zonder dat 
daardoor ook maar één 
werkplaats wordt gekreëerd. De 
verlenging van de schoolplicht is 
een plotse, overhaaste 
improvizatie in een lang 
aanslepend probleem. De 
verdere personeelsinflatie in de 
reeds overbevolkte openbare 
sector is een maatregel met 
averechts effekt. 

In het zgn. Egmontplan is er maar 
één duidelijke optie: de regering 
mikt nu openlijk op de inflatie om 
zich te redden. Ze verhoogt de 

fiskale druk met 142 miljard 
indirekte en 1,4 miljard direkte 
belastingen. Het is ronduit een 
schandaal, maar het ligt 
volkomen in de lijn van dit 
asociale beleid, dat bijna de hele 
last via de indirekte belastingen 
afgewenteld wordt op de 
gewone verbruiker. Eens te meer 
zijn het de kleine inkomens, die 
het zwaarst getroffen worden. En 
dat in een land, waar de 
procentuele stijging der 
konsumptiegoederen de jongste 
vier jaar dubbel zo hoog lag dan 
bvb. in West-Duitsland en een 
kwart hoger dan in Nederland of 
Luxemburg. 

Er zijn regeringen die niet vallen 
bij gebrek aan gewicht. 
Tindemans verschuilt zrch achter 
het grotesk argument, dat de 
oppositie geen alternatief biedt. 
Een alternatief kan echter slechts 
opgebouwd worden door een 
samenhangende meerderheid, 
die over voldoende tijd beschikt 
en die genoeg politiek en moreel 
gezag heeft om een drastische 
en harde koers te bepalen, tegen 
de demagogie van het kapitaal en 
het opbod van de sociale 
drukkingsgroepen in. Geen 
enkele van deze voorwaarden is 
thans vervuld: Tindemans zélf is 
het voornaamste beletsel 
geworden voor een mogelijk 
alternatief. 

De enige dienst die Tindemans 
het land nog kan bewijzen is dat 
hij ronduit zijn faliiet zou 
erkennen, en verxiezingen laat 
uitschrijven. Met hem wordt het 
nooit anders I tvo 
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NIET VERGETEN 

Bij de -besprekingen van gemeen
schap tot gemeenschap » mag het vol
gende njet vergeten. 
Aan de Voerstreel< mag niet geraakt. 
Wel dienen er de taalfaciliteiten voor 
5 % Walen, misbruikt door 50 % 
franskiljons, afgeschaft Kinderen van 
ontrouw/e Nederlandstaligen horen 
niet thuis in Franse scholen. Wettelijk 
zou moeten bepaald dat de burge
meester van Voeren, voor een perio
de van 12 jaar, een a-plitieke Neder
landstalige ambtenaar dient te zijn. 
In beyoegde kringen wordt algemeen 
aanvaard dat de zgn. Ratdietse 
streek niet tot het Romaanse taalge
bied behoort Deze gemeenten kun
nen dus niet als een deel van Wallo
nië t>eschouwd worden. 
Aangezien het plaatselijk dialekt ge
sproken door een meerderheid van 
de bevolking, hier evengoed door de 
Nederlandse als de Duitse kultuurtaal 
kan overkoef>eld worden dient hier 
wettelijk aan deze beide talen de 
mogelijkheid gegeven tot volle ontwik
keling. In de scholen van de fusiege
meente Balen-Wezer en Welkenraedt 
dient het Duits als tweede taal onder
wezen. In deze van de fusiegemeente 
Bleiberg moet het Nederlands als 
tweede taal onderricht. Aubel behoort 
tot het Nederlandse taalgebied. Het 
Nederlands moet dus weer zijn plaats 
in het onderwijs veroveren. 
In overeenstemming met het beginsel 
van de homogeniteit der taalgebieden 
moet de Duitstalige streek van Oost-
België wettelijk afgebakend worden. 
In 1962 bleef de taalgrens steken bij 
de Voerstreek en iedereen weet dat 
deze grens zuidwaarts afdaalt door 
gans het oostelijk grensgebied van 
België. Er dient aan dat Duitse taalge
bied inzake administratie, onderwijs 
en gerecht hetzelfde taairegime gege
ven als aan het Nederlandse en Fran
se taalgebied. 

J.G., Tongeren 

HALT! 

De suggestie van een « numerus clau-
sus» in de randgemeenten (art. F.L 
Gent in «Wij» 25-11 -76) vinden wij 
een gelukkige idee om de aangroeien
de overweldiging van Vlaanderen 
door de Brusselse invasie te kortwie
ken. Door deze argeloze taktiek van 
vredelievende inwijking wordt ons ge
west « onvermijdelijk » bedreigd. Hij ca
moufleert in feite een schijnbaar on
schuldig «imperialisme »I 
Het is alsof de Brusselse francofonen 
nog leven in de Middeleeuwen, tijd
perk van onrust en roofzuchtige ambi
ties, want hun geheime leuze luidt nog 
altijd «Brussel muss grosser sein I» 
En zij eisen — voorlopig — niet min
der dan een halve Vlaamse provincie 
Op I Opmerkelijk is het echter dat zi] 
geen oplossing zoeken in de richting 
van het zuiden. Of zijn ze bang 
opnieuw de bons te krijgen van de 
Walen ? In elk geval : zij willen 
Vlaanderen stuk na stuk ontmantelen 
om onze • meerderheid»te breken en 
ons te domineren. « La Belgique sera 
latine ou ne sera pas ! • 
Maar intussen kunnen wij ook de bal 
terugkaatsen! Vermits de Belgische 
grondwet de gelijkheid van de 3 
gewesten waarborgt zijn wij ook ge
rechtigd het Brusselse voort>eeld na 
te volgen en .lanspraak te maken op 
een stuk grondgebied van onze bela
gers. Waarom • zij» wel en « wij» niet ? 

Of zou de trotse hoofdstad over uit
zonderlijke privilegiën beschikken ? 
Ten hoogste kan een eerlijke, doch 
beperkte verkaveling overwogen wor
den, bv. in ruil van de splitsing van het 
arrondissement, als wij er dan maar 
over waken «gewicht» voor gewicht 
(dwz are voor are) te bekomen want 
een kruimel grond staat Vlaanderen, 
zonder Brusselse tegenprestatie niet 
meer af! 
«Daarom», waarde mandatarissen, 
o deze keer het been blijven stijf hou
den» 

G.M., Hofstade 

NICOLE NIET MOOI 

Ik ga akkoord met de briefschrijver 
die de RTB terug wil. -A l s men het 
met BRT moet stellen, amai dan». 
Groot gelijk heeft G.B., Aalst A.u.b. 
volledig tv-programma ! 
Ik begrijp niet goed hoe u steeds 
klaagt over plaatsgebrek. Bovenaan 
biz. 2 verliest u een heel stuk met die 
foto. Elke week diezelfde foto, waar
om ? En het is niet eens mooi. 
Over mensen (en interviews) als Jef 
Geeraerts en muzikanten als Glo-
rieux: laat ik u zeggen dat verre van 
iedereen in bewondering staat omdat 
zij volle zalen lokken. 
En nog een vraag : Waarom niet eens 
een gedicht (b.v. van Bert Peleman) te 
lezen geven ? Of mag dat niet soms ? 
Wij kunnen toch niet alles kopen. 
Het is zeker niet mijn bedoeling « Wi j» 
af te breken gezien ik mij steeds blijf 
abonneren vooral om te steunen. 
Maar vermits we eens onze mening 
mogen zeggen... 

J.A., Brugge 
Red. - Foei, J.A. uit Brugge : Nicole is 
óók een Westvlaamse... 

GEEN KUMULARDS! 

ledereen wéét dat o.a. De Croo en Tin-
demans ca. 2,5 miljoen per jaar -ver
dienen» als parlementair en minister. 
Daarbia komt nog wel w a t Een pro-
fe§sori,at a.u.b. 
Om arbeidsplaatsen vrij te krijgen 
wordt de kumul eindelijk aangepakt: 
dat zou immers een 6.000-tal plaatsen 
vrij maken (zegt men !). De leerkrach
ten moesten er eerst aan geloven en 
hun tevéél aan lesyren afgeven. Iets 
waarmee elk sociaal voelend mens 
wel akkoord zal gaan. Maar voor het 
eerst worden de gepresteerde uren in 
het onderwijs voor sociale promotie 
ook als kumul beschouwd, alhoewel 
deze buiten de normale diensturen 
gehouden worden en enigszins een 
tegemoetkoming voor de vlakke loop
baan uitmaken. 

De vraag mag hierbij gesteld worden 
welke waarde nog aan een - vaste 
benoeming» dient gehecht en wat 
met het recht op pensioen. Voor de 
direkteurs echter wordt het « om orga-
nizatorische redenen» onmogelijk 
geacht f\un funktie te splitsen. Maar 
wat met de profs-politiekers ? 
Géén problemen zei De C roo : - De 
parlementaire funktie is géén beroep 
en het ministerieel ambt kan wel 
beschouwd worden als een funktie 
die een normale beroepsaktiviteit vol
ledig in beslag neemt maar het is 
géén hoofdberoep». Een minister 
mag dus tevens hoogleraar zijn (ci
taat uit het verslag van de Kamerkom
missie opgesteld door Tyl Declercq). 
Het systeem van 2 maten en 2 
gewichten, ten nadele van degenen 
onderaan de trap, blijft dus. 

LW., Wijnegem 

MEDICIJNEN 

Het is ons allemaal nog te vers in 
geheugen wat 'n ruzie er onlangs was 
tussen de miljarden-verdelende zie
kenkassen en de gretig miljarden ont
vangende partijen van pillen, tanden 
en andere poen-wijnemannen 
De - pillemannen» vochten met de 
grijnslach als roofdieren om hun 
reeds veel te hoge winstmarge van 
30 th . op 31 th . te krijgen. Na veel 
ruzie (zelfs met gezondheidsbedrei-
ging voor ons volk) stelde de regering 
als beslissing voor dat het i.p.v. één 
percent toch nu maar 'n halve percent 
zou worden. 

Ga nu maar gerust even tot bij uw pil-
leman om medicijnen, welk u regelma
tig wel moet nemen, en dus kopen, en 
u zult bevinden da t waarvoor u vóór 
1-1-1977 85 f r betaalde, u nu 120 f r 
moet Detalen. 
Wat ons dus braafjes wil doen voelen, 
dat men al te gaarne van dat half per-
centeke genadeloos voor ons 'n ver-
schilleke van tussen de 25 th . tot 
soms 35 t h . heeft mogen maken. 

P.V.C., St.-Pieters-Woluwe. 

PRINSELIJKE PRIVACY 

Dagelijks wordt het Vlaamse volk 
voor schut gezet door de regering Tin-
demans. Eens te meer ligt de grootste 
schuld bij de CVP die daarmee de lijn 
volgt van de vooroorlogse KVP. Als 
we zien hoe nu onze Vlaamse CVP-
ministers tewerk gaan: de Vlaamse 
school te Schaarbeek, het ABOS, 
Spaarkas, water, riool naar de Noord
zee, verdeling der kredieten ten voor
delen van Wallonië. Een achteruitstel
ling door eigen zogenaamde Vlaamse 
ministers. 

Nu valt me ook de BRT-toren te Brus
sel in, u weet wel, de toren waarover 
Nelly Maes interpelleerde en die de 
«privacy» van onze dierbare prinsen 
schendt 
Ik stel me de v raag: waar halen deze 
de sinistere moed te eisen dat deze 
toren dient te worden verwijderd. Zij 
die een jaarlijkse toelage van ettelijke 
miljoenen bekomen uit de geldbeugel 
van het volk en dit zonder werken, 
zouden beter eens de handen uit de 
mouwen steken, bv. in de derde 
wereld. Dan eerst zouden zij weten 
wat « privacy » is. R.V., Zoersel 

«EEN SEKONDJE.... 

Maandag 17 januari telefoneerde ik 
naar het ministerie van Ekonomische 
Zaken te Brussel. Het was toen tien 
over twee en ik vroeg de dienst Huur
wetten. Men antwoordde mi j : «Een 
minuutje, a.u.b.» 

Tijdens de volgende minuutjes hoor
de ik meer dan één keer: « minuutje », 
«sekondje», «even geduld», maar de 
dienst in kwestie kreeg ik niet aan de 
lijn. 

Toen ik vroeg of het zin had dat ik 
nog langer wachtte en dat ik zou 
terugbellen antwoordde men mij dat 
dit niet nodig was en zo wachtte ik tot 
halfdrie. 
Toen men mij vervolgens vroeg of ik 
mijn vraag in het Frans kon stellen ant
woordde ik, dat ik dat wel kon maar 
dat ik daar niet aan dacht want dat ik 
mijn vraag in het Nederlands wou stel
len. 
En wat antwoordde men mij in het 
ministerie van Ekonomische Zaken? 
«Dan zult u nog lang moeten wach
t e n . » J.D., Wakken 

20 JAAR VNSU 

Als oud-bestuurslid van VNSU-Gent 
hebben wij het artikel van Reinoud 
D'Haese over de geschiedenis van de 
V N S U met belangstelling gelezen. 
Een geschiedenis — zelfs een anek
dotische — van een studentenvereni
ging opmaken, is een zeer moeilijke 
taak. In dit besef toch graag enkele 
opmerkingen en toelichtingen. 
In het artikel is er alleen sprake van 
VNSU-Gent ; nochtans is VNSU ook 
aktief geweest (en is het nu nog) in 
Leuven en Antwerpen. 
Nergens wordt in het artikel het Ver
bond van Vlaams-Federalistische Stu
denten vermeld, dat de VNSU- en 
KVHV-afdelingen van de verschillen
de universiteiten en het JVSG groe
peerde. Dit VVFS betekende toch wel 
wat en was o.i. zelfs de start van een 
gezamenlijke studentenaktie. 

Het KVHV-Gent werd inderdaad in 
'65 ontbonden omdat na het jaar met 
Johan Carton als praeses, het be
stuur in handen kwam van de kernre-
daktie van het (latere) Gentse Tlied-
boek, m.n. Emiel Swillens en Kamiel 
Van Herp. Dit bestuur had noch met 
de K noch met de V enig uitstaans; 
de leden van het KVHV volgden dit 
standpunt niet zodat het bestuur vol
komen geïzoleerd kwam te staan en 
tot ontbinding besloten werd. 

Het sukses van de VNSU in het jaar 
'66-'67 was in niet geringe mate te dan
ken aan het voorgaande jaar, toen 
o.l.v. preses Pol Smolderen getracht 
werd een evenwicht te vinden tussen 
wat zich als « uiterst links » en « uiterst 
rechts» (om dit jargon te gebruiken) 
aandiende. In dat bestuur waren toen 
reeds Bernard Eloy (nu aktief in de 
werkgroep Arbeid) en Wim van der 
Eist (toen schacht nu VU-gemeente-
raadslid) aktief. Men stelde zich princi
pieel op demokratisch en pragma

tisch standpunt: zowel uiterst linkse 
(de tijd van de Vlaamse Demokraten) 
als uiterst rechtse infiltratie (pater 
Brauns' spreekverbod maakte toen fu
rore) kon worden vermeden. 
Toen reeds was de VNSU de sterk
ste studentenorganisatie in Gen t 

R.E., Wilrijk 

Red. - We stellen voor dat Reinoud 
D'Haese als penitentie voor zijn 
onvol ledigheid een bak LIefmans be
taalt aan R.E. (adres op de redaktie). 

R.TOLLENAERE 

Het zal zowat 35 jaar geleden zijn 
geweest dat de doodsmare Vlaande
ren bereikte van het aantal gesneuvel
den, schier onmiddellijk na de eerste 
inzet in de frontlinies van de eindeloze 
Russische steppen. 
Velen onder ons zullen het zich nog 
herinneren alsof het gisteren gebeur
de, welke schok de tijding teweeg
bracht : Reimond Tollenaere gevallen 
midden een aantal zijner strijdmak
kers, waaronder ook een jeugdvriend 
van mi j : Frans Verieye uit Wielsbeke. 
De verslagenheid was algemeen. Nog 
groter was de verbijstering, toen kort 
nadien werd vernomen welke trage
die ermee gemoeid was. 
Onvergetelijk die zieledienst te Roese-
lare, de geweldige toeloop van treu
rende mensen die een posthume hul
de wilden brengen, tegelijk hun innige 
deelname betuigend aan de rouwen
de familie. Het was een bar-koude win
terse d a g ; een ijzige wind langsheen 
de hele optocht. 
Eveneens was er de onvergetelijke 
rouwbetuiging voor Frans Verieye. Ik 
was zó onder de indruk dat ik na kort 
beraad niet langer aarzelde om tot 
het Vlaams Legioen toe te treden in 
maart 1942. 

S.D., Kortr i jk 
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REGERING ZORGDE VOOR 

MISLEIDENDE PROPAGANDASTUNT 

muAüieT 

Zondagavond bood premier Tindemans al zijn ministers, staatssekre-
tarissen én hun dames een kopieus diner aan in het Egmontpaleis te 
Brussel. 
De staatslui hadden een gans weekend gedokterd aan het nu reeds 
befaamd geworden Egmontplan. 
Reden tot juichen was er nochtans niet. de regering heeft weliswaar 
het weekend overleefd, maar 't allen kante rijzen steeds sterker twij
fels over de levenskracht van deze bewindsploeg 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront — dus ook het ACV — 
neemt het niet dat offers gevraagd worden van de werkende klasse, 
terwijl de portefeuille van kapitaalkrachtigen nog maar eens onaan
geroerd blijft. Het is immers opvallend dat de indirekte belastingen 
verhoogd worden, en aan de direkte belastingen niet geraakt wordt... 

Nieuwe inkomsten heeft de over
heid ongetwijfeld nodig Maar het 
kan ons tegelijkertijd ook met ont
gaan dat er zo bitter weinig op 
sommige ministeriele budgetten 
besnoeid wordt openbare wer
ken bijvoorbeeld 
Ingnjpende maatregelen zijn no
dig om onze ekonomie opnieuw 
gezond te maken De regering 
zorgt telkens weer voor een slag 
in het water 

ACV-ministers blijven hun achter
ban ontgoochelen De uitwassen 
en misbruiken worden met aange
pakt 
Dat kan zo met blijven duren Ons 
land is in meer dan een bedje 
ziek, een krachtdadige terapie is 
dnngend vereist Van de huidige 
regenngskoalitie moet men die 
klaarblijkelijk met meer verwach
ten (hds) 

Oln, 

Door opgevijzelde BTW-tarieven 
wakkert de regenng de inflatie 
aan, waardoor het huishoudbud-
get nog maar eens in de war 
geraakt 
Of de met brio aangekondigde 
maatregelen voor verbetering 
van de tewerkstelling sukses zul
len kennen is op zijn minst zeer 
twijfelachtig Streekcijfers die de 
regering reeds eerder vooropstel
de werden nooit benaderd 
Men krijgt zo de stellige indruk 
dat de regenng-Tindemans met 
het Egmontplan uitsluitend een 
pre-elektorale zet wou plaatsen 
In een mededeling bestempelt het 
partijbestuur van de Volksunie 
het zogenaamde Egmontplan van 
de regering ondubbelzinnig als 
een misleidende propaganda
stunt 
Nu blijkt duidelijk in welke kata-
strofale toestand de staatsfinan-
cien geraakt zijn Het door de 
oppositie voorspelde deficiet van 
ongeveer 60 miljard wordt voor 
een groot gedeelte afgewenteld 
op de massa van de gewone ver
bruikers waardoor de aangekon
digde pnjsverhogingen een onde-
mokratische belasting vormen 

Bovendien zal de regering aan
zienlijke kapitalen ontlenen om 
het overblijvende deficiet te del
gen, wat een nadelige invloed op 
de kapitaalmarkt zal uitoefenen 
Zowel de verbruikers als het 
bedrijfsleven zullen aldus op
nieuw het slachtoffer worden van 
een hernieuwde inflatie door de 
regering zelf uitgelokt 
De regering kiest duidelijk voor 
de inflatie 
Er wordt immers geen enkele 
ernstige reële besparing of sane
ring van de staatsuitgaven in het 
vooruitzicht gesteld. 
De zogenaamde tewerkstellings
politiek van het regeringsplan is 
hoofdzakelijk een manipulatie 
van cijfers en statistieken zonder 
reële werkelijke draagwijdte 
waardoor de echte werkloosheid 
hoofdzakelijk zal verdoezeld wor
den 

TERAPIE 

Het gaat met goed met onze eko
nomie De financiële put wordt als
maar dieper er zijn miljarden 
nodig om terug orde op zaken te 
stellen 

Ie flOBveraeiaent survivia 
GRACEAUCONTRIBUABLE 
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BTW-VERHOGING " -
JAAGT INDEX OP 

Nieuwe BTW-tarieven vei hogen ]̂ .̂  

prijsniveau met 1,12 pet 
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Werkgevers ontevreden over konklaaf 
en vakbonden beslissen vandaag 
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hoeverre de rege 

[tijen achterdit-Eg 
btaan 

- 'V'WLFIV 

/Eerder noodgreep^ 
^ dan reJancepJan i 

• De verhoging van de be
lastingen IS hoofdzakelijk 
een verhoging van de indi
rekte belastingen, die 14,2 
miljard moet opbrengen De 
verhoging van de direkte be
lastingen bedraagt nauwe
lijks 1/10 van het kwantum 
indirekte belastingen, nl 1,4 
miljard 

• De Horeca-sektor is met 
te spreken over een BTW-
stijging van 6 naar 14 % of 
meer dan een verdubbeling 
Vermits in die sektor ook de 
prijs van de aperitief de wijn, 
kaviaar enz meespeelt is de 
globale stijging nog groter 
dan 7,5 % De talrijke restau
rateurs die reeds kontrakten 
afsloten voor het komende 
vakantieseizoen hebben de 
keus hun prijzen aan te pas
sen (en de tour-innchters 
naar Nederland of Frankrijk 
zien uitwijken) ofwel een 
winstderving van 8 a 9 % te 
moeten dulden Dit zal de 
tewerkstelling in 's lands 
tweede belangrijkste ekono-
mische sektor zeker niet in 
de hand werken, terwijl de 
neiging, om zwart te betalen 
(en dus geen RMZ maar wel 
onder de tarief) nog zal toe
nemen 

• Op nauwelijks drie jaar 
tijd — tevens ongeveer de 
leeftijd van de regering» die 
het anders zou doen» — is 
de prijs van de sigaretten 
verdubbeld Op 1 april kost 
het pakje 41 fr vermits de 
BTW van 6 naar 14 % aaat 

De sigarettenpnjs kan be
schouwd worden als een ba
rometer, die de slinkende 
koopkracht van de gewone 
man weergeeft Sigaretten, 
tabak en sigaren worden in 
de praktijk als luxewaren ge-
takseerd, wat gezien het al
gemeen gebruik onjuist is 
(we laten hier de bedreiging 
door tabaksgebruik van de 
gezondheid buiten beschou
wing) 

• Tussen haakjes de door 
de regering Eyskens beloof
de teruggave van taksen 

Daarin zal ook de BTW-stij-
ging van W naar 25 % of bij
na 6 % op de verkoop van 
motorrijwielen een rol spe
len Idem voor de banden 
van 18 naar 25 % Idem voor 
de verzekering 6 tot 7 % 

• Schoonheid en netheid 
worden duur BTW van 6 
naar 14 % fhaarkapper, 
schoonheidsverzorging, ze
pen, detergenten) 

• (Peperduur) Brood en 
(steeds duurder) Spelen 
meer dan een BTW-verdub-
beling voor tea ter, bioskoop. 

Voetangels 
van het Egmontplan 

heidsoplossing 15,5 miljard 
te kunnen opstrijken, tegen
over een globale pnisstijging 
van 1 % (indexcijfer 1,3 
punt) Zeer waarschijnlijk is 
het eerste cijfer overschat 
en het tweede onderschat 
bedoeld om het fel geha
vend blazoen van deze onge
luksregering wat op te knap
pen en de man met de pet 
zand in de ogen te strooien 
Ook tegenover de tewerk
stelling van 50000 man 
(vrouw) staat bijna iedereen 
zeer skeptisch 

aan het bedrijfsleven toen 
de BTW werd ingevoerd, tak-
satie die op basis van de 
stocks gebeurde, zal stellig 
opnieuw uitgesteld worden 
want er is geen geld, in
tegendeel er zijn mets dan 
schulden 

• De hardnekkigheid waar
mee de overheid nog steeds 
de auto als een lukseartikel 
beschouwt (en belast) vindt 
een nieuwe illustratie in de 
BTW-verhoging op benzine 
van 6 naar 14 % (in de prak
tijk 1 10/1 13 fr per liter) De 
verbruiker zal meteen moe
ten opdraaien terwijl de 
transportkosten een prijzen-
stijginq zullen veroorzaken 

voetbal- en andere sportma
nifestaties, allerhande feeste
lijkheden van 6 naar 14 % 
Een andere vorm van ont
spanning, fotografie, wordt 
door de BTW-verhoging van 
18 naar 25 % op de filmont-
wikkeling opnieuw duurder 
Een gewoon bioskooptiket 
kost morgen dus tussen 90 
en 130 fr ' En dan is men ver
wonderd dat er nog steeds 
bioskopen opgedoekt wor
den 

• De hele operatie komt 
neer op een stijging van de 
BTW tussen 5,9 % en 17,9 
% al naargelang het produkt 
of de dienst De regering 
hoopt via deze gemakkelijk-

• De belastingontduiking 
wordt op met minder dan 
150 miliard aeschat Indien 
de regenng daarvan 1/10 
had binnengehaald dan zou 
ze de BTW met moeten ver
hogen Daarop antwoordt 
de regenng (in feite) we zul
len veel sneller 15 miljard 
belastingverhoging innen 
dan 15 miljard ontdoken be
lastingen Als men zo rede
neert moet men nooit begin
nen met de stnjd tegen de 
fiskale fraude De waarheid 
IS dat deze regering noch de 
grote ontduikers noch de ho
ge inkomens durft aanpak
ken 

De fiskale en prijzenstijging 
zal de inflatie in de hand wer
ken Lonen en lasten zullen 
meestjgen Het bruto natio
naal inkomen zal dus even
eens stijgen Elk ten honderd 
stijging brengt de staatskas 
8,5 miljard op Dat betekent 
dat de regering zich wel zal 
hoeden, de inflatie echt te 
bestrijden, integendeel 

• Ook de 50000 nieuwe 
werkplaatsen doen velen 
meewarig glimlachen Kort
geleden beweerde diezelfde 
regering nog 25000 arbeids
plaatsen te zullen creëren 
door vervroegd pensioen en 
stages Het werden er uitein
delijk 7000 Nu wil men de 
pensioenleeftijd nog verla
gen (60) zonder de kombina-
tie pre-pensioen-werklozen-
vergoeding Daarbij wordt 
de verlenging van de 
schoolplicht met 2 jaar als 
derde argument gebruikt, 
om het jaarlijks werkaanbod 
te drukken Dit alles doet erg 
kunstmatig aan, hoewel een 
daling van het aantal werklo
zen — thans 275000 — 
zeker welkom zou zijn. Af
wachten maar' 

Over een sanering van de 
ziekteverzekering wordt met 
geen woord gerept in het 
naar een onthoofde graaf ge
noemde herstelplan Verslag 
Petit "^ Nooit van gehoord 
Fiskale strook ? Connais 
pas' 
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En bovendien 

... worstelen sommige ziekenhui
zen met een katastrofale financiële 
miserie, omdat vergoedingen van 
ministeries en gelden van het Ge
meentekrediet achtergehouden 
worden. 
... heeft de regering volgens minis
ter van begroting Gaston Geens 
een sprong voorwaarts gemaakt., 
de definitieve sprong in de af
grond ? 
... zoeken meer dan 6.000 universi
taire gediplomeerden een betaalde 
job. 
... zorgt de Waalse wapenfabriek 
FN voor wapenbevoorrading van 
de IRA. het Ierse republikeins 
leger. 
... blijft het centrum van Brussel 
alsmaar ontvolken, verkrotten, en 
de prooi van de afbraak. 
... werd in het Limburgse Balen 
door een deurwaarder een gehan-
dikapte vrouw met haar schamele 
huisraad, drie katten, tien honden, 
vijfentwintig kippen en zes geiten 
op straat gezet 
... schreef Hugo Camps in zijn Lim
burgse krant: de grootste gerust
stelling voor de regering is en blijft 
de totale onmondigheid van de 
socialistische oppositie. 
... is er volgens de Franse oud-pre-
mier Debré geen groter vijand 
voor de onafhankelijkheid van Eu
ropa dan de Verenigde Staten. 
... reageerde de Brusselse beurs 
zeer koel op de resultaten van het 
regeringskonklaaf. 
... zijn de vakbonden, de midden
stand (Horeca), de Boerenbond én 
de ondernemers (het VBO) onte
vreden over het Egmontplan. 
... is de frankofoon Risopoulos 
voorzitter geworden van de Brus
selse gewestraad. 
... is de tewerkstelling van rechters 
bij de handelsrechtbank nog voor 
een lange tijd verzekerd: de dos
siers van bedrijven in moeilijkhe
den blijven de justitiepaleizen bin
nenstromen. 

... zal België aan Egypte een lening 
ter waarde van 150 miljoen fr. toe
staan. Zonder intrest 
... maakt de kamerkommissie voor 
ekonomische zaken er een ere
zaak van geregeld te weinig kom-
missieleden te tellen, zodat niet 
geldig kan vergaderd worden. 
... hebben Leuvense studenten de 
rijksweg Leuven —Namen een tijd
lang gebarrikadeerd om, net op de 
taalgrens, tussen Hamme —Mille 
en Bierbeek, de chauffeurs een 
namaakbriefje van 1.000 fr. aan te 
bieden of — naar keuze — een 
bekertje drinkwater, aan de chauf
feurs die Wallonië veriieten. 
... duwen de Walen de aanleg van 
nieuwe waterwegen (Baalhoekka-
naal) steeds dieper in de diep
vries ; ze weigeren om het even 
welk waterprobleem in de program
mawet 1976—77 op te nemen. 
... heeft de regering middelen ge
vonden om het deficit van 60 mil
jard fr. te delgen; niet door be
snoeiingen in de overheidsuitga
ven... wat dacht U ? 
... doen we er goed aan sprinkha
nen te eten : deze diertjes bevatten 
drie keer zoveel proteïne als een 
biefstuk. 

... worden Vlaamse pendelaars er 
met straataffiches aan herinnerd 
dat het Nederiands hun moeder
taal is, ook in Brussel. 

... worden steeds meer beroepsvrij-
willigers ons Belgisch leger on
trouw ; het aantal vaandelvluchten 
Is indrukwekkend: 100 per maand. 
.. is tijdens het weekeinde de doch
ter van president Sadat in Brussel 
aangekomen om het bezoek van 

Erins Albert aan Egypte voor te 
ereiden. 

En bovendien 

Met 300 toetererxte en traagrijdende auto's (20 km) hebben de autorijscho
len maandag te Brussel betoogd. De slang was 5 km lang. Ze protesteerden 
tegen het verhogen van de lestaneven, waarvan ze een daling van hun kliën-
teel vrezen. Vele rijlustigen zouden willen rijden onder leiding van een ver
wante of vriend, die ze niet hoeven te betalen. Ten sk>tte wordt het minister 
Chabert kwalijk genomen, de vereniging van de rijscholen niet om advies te 
hebben gevraagd. -Als het niet helpt», aWus voorzitter Van den Bossche, 
« komen we terug met 1200 auto's I» 

van 1976 van de gemeente
raad, een plan tot de bouw van 
een nieuw franstallg onderwijs-
centrum, kost 180 miljoen, 
heeft laten goedkeuren. De 
BSP/PSB die zich nu tegen de 
sluiting verzet, ligt nochtans 
mede aan de basis van deze 
zoveelste Nols-provokatie, ver
mits zij tot einde 1976 samen 
met het FDF-Schaarbeek be
stuurde. Ook de PSC en de 
PLP gaan niet vrijuit: het was 
o.m. de PLP-burgemeester Wll-
lot, die drie Vlaamse scholen 
te Schaarbeek opdoekte. PSC, 
PLP en FDF: als het tegen de 
Vlamingen gaat zijn ze er als 
de kippen bij. 
De sluiting belooft echter niet 
zonder incidenten te verlopen. 
Nols is uit op Incidenten, want 
hij wenst verder als «marte
laar van de frankofonie» be
schouwd te worden. Dat kan 
hij met de medeplichtigheid 
van CVP-premier Tindemans, 
die Nols liet herbenoemen 
door Michel ondanks het nega-

T t N D E M A N S SABOTEERT 

Reeds 7 jaar wachten de 
Vlaamse en de Franse kultuur-
raad op de mogelijkheid om op 
het internationale forum hun 
kulturele bevoegdheid uit te 
oefenen. 
Het is een jarenlang verhaal 
van kommissievergaderingen 
en parlementsverslagen. Uitein
delijk werd op 12 mei vorig 
jaar een wetsontwerp inge
diend, waardoor de kultuurra-
den hun bevoegdheden voor 
de internationale kulturele be
trekkingen zouden toegewe
zen krijgen. Een en ander werd 
reeds in openbare zitting in de 
senaat besproken. 
Op 12 januari verklaarde Leo 
Tindemans op een kommissie
vergadering dat de regering de
ze zaak opnieuw ter studie 
neemt Daarmee saboteert hij 
de kulturele autonomie van de 
kultuurraden, waar het om de 
internationale relaties gaat 
Premier Tindemans heeft blijk
baar niet zo graag dat de 
Vlaamse kultuurraad spoedig 
de kulturele betrekkingen van 
Vlaanderen met het buitenland 
zou verbeteren. 

EEN TESTCASE ? 

De beroering rond de sluiting 
van de laatste Vlaamse school 
in de Nols-gemeente duurt 
voort. Vooral nadat uitgelekt is 
dat Nols in de laatste zitting 
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Van Glabbeke 
en de hond 

Ons hart gaat uit naar hem deze dagen: Gilbert Van Glabbe
ke, gezette vijftiger met een kleine snor, sinds vijftien jaar vre
derechter te St-Kwintens-Lennik in het Pajottenland. Ons 
hart gaat uit naar hem omdat hij een merkwaardig man is. 
Lilxraal. Klein beetje familie van die andere Van Glabbeke. 
Doodeerlijk. Levensgenieter Eén van de t>este Bordeaux-kel-
ders uit de Pajottenstreek en ommelanden. Bereisd en bele
zen, letterkundige in zijn vrije tijd, voor zover die niet gewijd is 
aan de wijngilde. Flamingant Als een vis in het water tussen 
de boeren van zijn streek. Tikkeltje eigenaardig; zelden ach
ter het stuur van zijn wagen; thuis een geheimzinnige verza
meling Indische voorwerpen; kieskeurig wat zijn vrienden en 
zijn omgang betreft, maar dan zeer trouw. Zoon uit een goed 
burgerlijk huis, zelf bon bourgeois. Maar dan in het Vlaams en 
zonder pejoratieve biiklank. 

Gilbert Van Glabbeke, de -jugepee' zoals men in zijn streek 
zegt, heeft onlangs een zeer merkwaardig vonnis geveld. Hij 
had te oordelen in een tipische plattelandszaak: twee scha
pen waren de strot afgebeten door een dobermann-pinscher 
en deze ' zeer ^nerveuze, agressieve luxehond» [zoals de 
rechter hem noemde), was op de plaats van de misdaad afge
maakt door de eigenaar van de schapen. 

De hond behoorde toe aan franstalige stedelingen die, zo zeg
de de rechter in zijn vonnis, denken dat hen op het platteland 
alles toegelaten is, tot en met een laatdunkende hooghartig
heid tegenover de boerenbevolking. « Gelet op », zo vervolg
de tiet vonnis, het feit dat deze inwijkelingen niet wilden aan
vaarden dat zij zich moeten aanpassen aan de streek en 
haar bewoners; bij zoverre « gelet op » de belangrijke rol die 
de taal speelt in deze zaak, dat men zich moet afvragen waar
om deze stadslui er mordicus aan houden om het Pajotten
land te infesteren en te kolonizeren. 'Gelet op ons begrip; 
aldus de vrederechter, voor een boer die geboren en geto
gen IS op zijn grond, in de kalmte en de sereniteit van d§ 
natuur, die schapen teelt om zijn brood te verdienen en diê^— 
na vele plagerijen vanwege de stadslui — zijn geweer pakt 
om op zijn eigen grond de hond af te schieten. « Gelet op' — 
en het is nog niet gedaan met het vonnis — het feit, dat het 
getuigt van slechte smaak dat de eigenaar van de luxehond 
een proces inspant en met de benadeelde boer Dat een der
gelijke houding tekenend is voor dit soort mensen, maar 
totaal onaanvaardbaar voor wie een minimum aan intelligerh 
tie heeft en een minimum aan rechtvaardigheidszin. 

Gelet op dit en gelet op dat verklaren wij Gilbert Van Glabbe
ke, vrederechter te St.-Kwintens-Lennik, de klacht ontvanke
lijk maar niet gegrond. En leggen wij de kosten ten laste van 
de klager 

Wij verklaren hierbij plechtig, ten overstaan van al onze 
lezers als getuigen, dat vrederechter Gilbert Van Glabbeke 
te goed heeft op ons: één fles Bordeaux van het Chateau en 
het millésime van zijn keuze, af te halen op onze redaktie of 
naar zijn believen te leveren te zijnen huize. Verpakt in onze 
eeuwige dankbaarheid. 

Ja, er zijn nog rechters in dit landl 

tief advies van vice-goever-
neur Cappuyns. Moeten er wer
kelijk -ongelukken» gebeuren 
vooraleer deze heren hun 
driestheid respektievelijk laf
heid opgeven ? 

FUZIEKAART VAN BELGIË 

Een nieuwe administratieve 
kaart van België («België na 
de fuzies») is bij de uitgeverij 
Carto van de persen gerold. 
De 596 fuziegemeenten zijn 
met hun nieuwe grenzen aange
geven, maar ook alle vroegere 
gemeenten zijn erop vermeld. 
Deze kaart is gedrukt in vijf 
zachte kleuren. Behalve de 
grenzen van de nieuwe ge
meenten, zijn op de kaart ook 
aangeduid: de provinciegren
zen, de grenzen van arrondisse
menten, taalgebieden en ge
westen. Brussel-hoofdstad is 
op een groter schaal in een 
inzetkaart getekend. 

«Administratieve kaart van 
België na de fusies», kaart op 
grote schaal 1/350.000, for
maat 70 X 95 cm. Uitgeverij 
Carto, Gaucheretstraat 139, te 
Brussel 1000. Prijs: 159 fr. 

AUTO-INSPEKTIE 
FRANSTALIG 

Uit het antwoord van minister 
Chabert aan senator Vandezan-
de bli[kt dat het personeel van 
de autokeuring in het Brussel
se overwegend franstalig is. 

Minister Chabert acht een 
splitsing te duur en deze « zou 
strijdig zijn met de taalwet». 

Als de minister niet zeker is 
van dit laatste dan moet hij het 
ook niet gebruiken als argu
ment En wat de duurte betreft: 
voor franstaligen is het nooit 
te duur, ook niet bij de lakse 
karriërist Chabert 

A B N - V E E R T I E N D A A G S E 

De veertiendaagse van het Ne
derlands wordt dit jaar ge
opend te Kortrijk, in het stad
huis, op zaterdag /2 maart en 
staat in het teken van de her
denking van de Guldensporen-
slag (1302-1977) en van de 
Vlaamse beweging. Er zal een 
paneelgesprek worden ge
houden over «ABN en Vlaam
se Beweging ». In de voormid
dag worden een « ABN-sporen-
speurtocht» georganizeerd, 
voor de jeugd, en een rondlei
ding door de historische stads
kern. Marieke en Bart uit Duin
kerke brengen oude Vlaamse 
volksliederen uit de Westhoek. 
De sluiting van de veertien
daagse zal plaatsvinden op 26 
maart in Halle, in het stadhuis, 
waar burgemeester A. Devogel 
een toespraak zal houden, ge
volgd door een optreden van 
jongeren uit de VBO-afde-
lingen. De plechtigheid wordt 
opgeluisterd door orgel- en bei-
aardspel. 

Het programma van de veer
tiendaagse kan gratis beko
men worden bij het alg. sekreta-
riaat VBO, Ant Dansaertstraat 
76, 1000 Brussel, prk. 000-
0129578-83. Het aanplakbiljet 
dat naar aanleiding van de 
veertiendaagse van het Neder
lands wordt verkocht, stelt een 
leeuw voor en draagt als 
spreuk «Verdien uw sporen 
met goed Nederlands'. Ont
werp van de Brugse kunste
naar M. Neirynck. De kleuren 
zijn okergeel en zwart Het gro
te (45 X 65 cm) kost 12 fr.; het 
kleine (22 x 32 cm.) 8 fr 
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RTT-ongemaleken? Briefje schrijven ! 

Er blijkt een flinke kink te komen 
in de telefoonkabels van de 
Brusselse telefoonzone. 

Deze zone met kengetal 02 
omvat de 19 gemeenten van de 
Brusselse agglomeratie, een 
honderdtal Vlaams-Brabantse 
gemeenten, en een veertigtal in 
Waals-Brabant. 

Minister Chabert heeft op
dracht gegeven van 15 februari 
tot 15 maart een statistiek op te 
stellen over de nederlandstalige 
en de franstalige brieven die de 
diensten van de Brusselse RTT 
ontvangen. De bedoeling is dui
delijk • men is weer op zoek 
naar argumenten om het frans-
talig personeel bij de RTT op te 
drijven. 

Immers, hoewel het grootste 
deel van de abonnees ongetwij
feld Vlamingen zijn, weet men 
bij de RTT maar al te goed dat 
de franstaligen veel vlugger 
naar de pen grijpen dan de Vla
mingen. Bovendien voert de 
RTT met frankofonen in 

Vlaams-Brabant korresponden-
tie in het Frans... 

De «Association du personnel 
wallon et francophone des servi
ces publics » hoopt nu dat de tel
ling van de briefwisseling bij de 
RTT voldoende argumenten zal 

te voorschijn toveren om — 
zoals bij de Spaarkas, het 
ABOS e.d.m. — méér postjes 
voor franstaligen in de wacht te 
slepen. Met dergelijke procedu
res wil men een verkapte talen
telling houden. 

Vandaar dat we de Vlaamse 
abonnees van de telefoonzone 
Brussel aanraden een handje 
toe te steken om de RTT-statis-
tiek in de goede zin te beïnvloe
den. 

Van 15 februari tot 15 maart 
moeten de RTT-diensten veel 
brieven krijgen van Vlaamse 
abonnees die inlichtingen vra
gen, die een kontrole vragen 
van de dure tweemaandelijkse 
rekening, die protesteren tegen 
de slechte diensten, storingen, 
en zoveel RTT-ongemakken 
meer. 

Het frankofone maneuver — ge
steund door Chabert — om de 
Brusselse telefoondiensten vol
ledig te verfransen, moet gekel
derd worden. 

Geen Vlaams geld naar Wallonië ? 
•t^ffMtg-Kiii^^Ajêiimilii,^ 

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

Vlaamse militairen in Duitsland die aan sport wensen te doen 
moeten toetreden tot franstalige sportraden. Minister VDB 
van Landsverdediging heeft daar zijn eenvoudige uitleg voor : 
«De oprichting van een konsultatieve kommissie, gesteund 
door de minister van Franse Kuituur, is tiet gevolg van een 
protokollair akkoord van 23 oktober 1972 tussen de minister 
van Landsverdediging en de ministers van Nederlandse en 
Franse Kuituur Wat de konsultatieve kommissie voor de 
nederlandstaligen betreft; die zal worden opgericht zodra de 
stappen die werden gedaan bij het ministerie van Nederland
se Kuituur (en vooral bij BLOSO) resultaten zullen opgele
verd hebben. » 
De Vlaamse militairen in Duitsland hoeven dus niet te wanho
pen. Eerlang zal mevrouw de minister Rika De Backer wel 
eens wakker schieten, en de oprichting van Vlaamse sportra
den voor haar rekening nemen. Prachtig is dat. 

Verleden week heeft de zgn. 
groep Yerna-Bastin een rapport 
gepubliceerd onder de t i tel: « Ré-
gionalisation du Crédit: clef du 
redressement Wallon ». In dit rap
port wordt gepleit voor een Waal
se aanpak van de Waalse proble
men. In zoverre is dit wel positief 
te noemen. 

Het is echter helemaal niet posi
tief daar waar het rapport be
weert dat er geen geldafvioeiing 
zou zijn van Vlaanderen naar 
Wallonië, en dat integendeel Wal
lonië te weinig zou krijgen van de 
nationale koek. De 50/50 verde
ling in heel wat sektoren (Fonds 
voor ekonomische expansie. Ra
dio- en TV-gelden, enz...), de 
scheeftrekking van de kriteria 
voor de geregionalizeerde kredie
ten, de benadeling van Vlaande
ren in het Plan 1976-1980 bij de 
wegeninvesteringen, het weten
schappelijk onderzoek, enz...: het 
wijst allemaal in een andere rich
ting. 

Gezwegen dan nog over de jaar
lijkse miljardenstroom naar Wallo
nië in de sociale sektor. Ook finan
cieel is Vlaanderen nog altijd de 
eisende partij. 

We nemen ons voor hierop uit
voeriger terug te komen in een 
volgende editie. 

V O O R B E E L D I G E 
PATRIOTTEN 

De franstaligen in dit land heb
ben zich steeds en overal op
geworpen als de patriotten. Dat 
belet niet dat ze in de eerste 
wereldoorlog slechts 25 % van 
het aantal soldaten leverden en 
dat ze in de tweede wereldoor
log ook geen potten braken. En 
nu blijken ze slechts 40 % van 
de legersterkte uit te maken, 
maar 60 % van de deserteurs 
(thans gemiddeld 100 beroeps-
vrijwilligers per maand!) zijn 
Walen en franstalige Brusse
laars. Bij de dienstplichtigen zijn 
er veel minder deserteurs, maar 
ook in deze kategorie spannen 
de franstaligen de kroon. En nu 
gi j - -

TAK bij Leo in Edegem 
Leo Tindemans, eerste minister van deficitaire begrotingen, kreeg in 

Edegem opnieuw het bezoek van TAK-manifestanten die hem eind vori
ge week nogmaals kwamen wijzen op zijn binnenlands wanbeleid. Pre
mier Tindemans was thuis, maar deed zijn voordeur wijselijk niet open. 
Een honderdtal manifestanten van het Taalaktiekomitee kwam hem 
met luider stemme wijzen op de onhoudbare taaitoestanden in het 
Brusselse. De manifestanten vonden het vooral te gortig dat wetsover
treders als Roger Nols van Schaarbeek ongestraft het schoon weer in 
de Brusselse kontreien kunnen blijven maken. 
Het Taalaktiekomitee kondigde nieuwe prikakties aan ; onder meer op 
27 februari in Zaventem. (Foto: Dann). 

^^/sss^ 

Politiek toneel 
in Moskou's cirkus 
Vorig weekeind werd een vertoning van het cirkus van Moskou in Brus
sel onverwacht omgetoverd in een politiek toneel. Enkele Vlaamse jon
geren traden in de arena en lieten met slogans en spandoeken hun 
ongenoegen blijken over het politiek regime in Rusland. 
Zij brachten de toeschouwers ten gehore dat de akkoorden van Helsin
ki door de USSR, en uiteindelijk in heel Oost-Europa, overtreden wor
den. 

Ook werd de vrijlating van Pype geëist (Antoon Pype werd eind vorig 
jaar in Moskou aangehouden omdat hij pamfletten durfde verspreiden). 
In een tweetalig pamflet werd het Russisch regime gelaakt om zijn ver
volgingen van gelovigen, het ontbreken van stakingsrecht de onder
drukking van de volkeren (Joden, Letten, Oekrainers...), het eenpartij-
systeem, en de koncentratiekampen. Twee manifestanten werden voor 
identiteitskontrole opgeleid. Een woest direktielid van het Koninklijk Cir
kus in Brussel gaf de politie het voorbeeld van een brutaal spektakel. 
Onze fotograaf werd eveneens geïntimideerd, en tot middernacht voor 
ondervraging door de Brusselse politie vastgehouden. (Foto: Dann). 
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Amerika's 
winter-
katastrofe 
Zelfs de machtigste mogendheid van onze tijd werd gekonfronteerd 
met de keiharde werkelijkheid, dal het rijkste en machtigste land ter 
wereld als gevolg van weersomstandigheden klem geraakt De Sibe
rische koudegolf die het oosten en de « middle west» van de Ver
enigde Staten trof legde verscheidene zeer kwetsbare plekken in het 
mekanisme van de staat en de ekonomie bloot Velen kwamen tot het 
schrikwekkend besef dat een koudegolf het openbaar leven kan lam-
leggen, de bevoorrading in hel gedrang brengt evenals de volksge
zondheid en -veiligheid. De meest ontstellende vaststelling was ech
ter dat een der voornaamste energie-producenten ter wereld thans 
tot de ontdekking is gekomen, zelf met een energiekrisis geplaagd te 
zijn. 

Uncle Sam — meer bepaald het 
parlement — heeft geen les ge
trokken uit de oliekrlsis van 1973. 
Tot dan toe had men er maar op 
los verbruikt De senaat en het 
huis der afgevaardigden «weiger
den zelfs een wet voorgesteld 
door president Ford, goed te keu
ren, waarbij een globale energie-
politiek voor gans de Verenigde 
Staten zou gelden. Want hoe zon
derling ook, tot aan president Car
ter bepaalden de deelstaten elk 
voor zich de energiewinning, ver
deling en aanwending. Nu heb
ben de senatoren en de afgevaar
digden in aller ijl op aandringen 
van de gloednieuwe president 
een wet goedgekeurd, waarbij 
eindelijk een globale energiepoli-
tiek zal kunnen gevoerd worden. 

De nieuwe wet bepaalt onder 
meer sommige energieprijzen. Of 
de regering Carter er ook aan 
denkt aan de uitdagende verspil
ling van aardgas een einde te 
maken is nog niet duidelijk. De 
aardgasvoorraad heet wel te kun
nen reiken tot ver in de volgende 
eeuw, het kwam niettemin als een 
schandaal over dat bv. in de staat 
Utah het kostbare gas in de open 
lucht werd verbrand (zoals men 
destijds in Brazilië met koffiebo
nen stookte of massa's koffie in 
zee wierp om de koffieprijs op 
peil te houden). Gasverspilling 
blijkt nl. goedkoper te zijn dan de 
bouw van • onderaardse gas-op-
slagplaatsen! 
Het gaat dus in feite niet om gas-
tekort wel om de verdeling en de 
kontrole, die niet vlot verlopen 
ingevolge allerlei burokratische 
haarkloverijen. 
Men heeft ook niet willen luiste
ren naar de meteorologen en 
bepaalde producenten, die voor 
een harde winter waarschuwden. 
Zo kwam het dat bij het begin 
van de katastrofale vorst en 
sneeuwstormen de hoofdstad 
slechts voor één beurt strooizout 
had! In diverse staten was er 
slechts een olievoorraad voor 
hoogstens zeven dagen I De to
taal ondergesneeuwde streken 
moesten drie volle weken wach
ten op de eerste sneeuwruimer. 
De ekonomische schade is 
enorm. Twee miljoen arbeiders 
werden tijdelijk werkloos, een der
de van de Amerikaanse scholen 
moesten sluiten, de openingsuren 
van winkels, grootwarenhuizen 
en restaurants werden drastisch 
beperkt Zelfs in Californië werd 
grote schade aan de citrusoogst 
aangencht Men schat het verlies 
op de helft, terwijl de ganse win-
tergroenteoogst door nachtvorst 
werd vernietigd. 

Het noorden en het oosten wer
den onder metersdikke lawines 
bedolven maar daarmee is de 
kous niet af. In het oostelijk 
stroomgebied van de Mississippi 
vreest men voor overstromingen, 
in het westen en het zuidwesten 
heerst al maanden droogte. 

Naar verwachting zullen deze na
tuurrampen het ekonomisch her
stelplan van Carter in het ge
drang brengen. Carter treft het 
niet: nauwelijks geïnstalleerd 
moet hij het hoofd bieden aan 
een zeer zware winterkrisis. Het 
enige lichtpunt is dat men nu aan 
den lijve ervaart wat er allemaal 
mank gaat En dat is niet weinig 
(tot en met de verkeersmiddelen 
die de president in veiligheid moe
ten brengen wanneer een kern
oorlog zou uitbreken...) - Sw 

New York komt geleidelijk los na een « beleg » van twee weken door vorst en sneeuw. De ene sdiool na de 
andere heropent evenals de fabrieken. Een tanker kan weer varen onder de Brooklyn brug tussen ijisschot-
sen. En de zeemeeuw kan weer naar hartelust duiken en haar prooi vangen « daar, waar men geen kleinheid 
kan ontwaren», ook niet in deze gigantische wolkenkrabbers-metropool. 

Hoe komen de politieke parti|en 
aan liun verkiezingsgelden ? 
(jeeveedee) Dat belangrijke gebeur
tenissen hun schaduw vooruit werpen 
is een afgezaagd gezegde. Toch willen 
we het hier nog eens een keer gebrui
ken, nu over een goede drie maanden 
(25 mei) in Nederiand de vierjaariijkse 
verkiezingen voor de Tweede Kamer 
(van volksvertegenwoordigers) wor
den gehouden, en de «verkiezings
koorts» reeds thans tot een flink aan
tal graden gestegen is. Amper was het 
afgelopen jaar de periode van het 
groot verlof achter de rug, of de mas
samedia begonnen al voorspellingen 
af te schieten met betrekking tot de cij
fers die eind mei uit de stembussen zul
len rollen. Prompt staken de heren poli
tici zich in het harnas om hun kommen-
taar op die prognoses te leveren, de 
politieke deskundigen begonnen zich 
er van lieveriee mee te bemoeien, en 
zo is geleidelijk het sfeertje ontstaan 
dat men vroeger eerst kende in de laat
ste weken vóór de kiesdatum. 
Die schaduw, om daar nog eens op 
terug te komen, tekent zich ook af in 
het regeringsbeleid. Iedereen immers 
is ervan overtuigd dat 's lands over
heid al lang zou hebben ingegrepen in 
het lopende sociaal-ekonomisch kon-
flikt als de verkiezingen niet in zicht 
waren. Maar een forse ingreep van de 
overheid brengt de grote kans mee 
dat ofwel de patroons ofwel de ar
beiders zich tegen de zittende rege
ring keren en op 25 mei «wraak» 
nemen. Om dat risiko uit de weg te 
gaan weigert de regering — althans 
voorlopig — om in te grijpen. Wordt 
het een slepend konflikt met ernstige 
nadelige konsekwenties, voor de werk
gelegenheid bij voorbeeld, dan kan 
men in Den Haag altijd nog verder 
zien. Wellicht dat tegen die tijd de 
twee partijen allebei zo murw zijn, dat 
een regeringsingreep dan als een ver
lossing wordt ervaren! 
In die schaduwperiode vóór de verkie
zingen paste uitstekend de rel die de 
afgelopen dagen werd geschopt rond 
de financiën waarmee het Christen-De-
mokratisch Appèl (CDA) zijn verkie-
zingskampagne gaat betalen. Het be
gon met de bekendmaking dat de 

DAF-automobielfabrieken een bedrag 
van 2500 gulden (35 duizend franken; 
dus bepaald niet een vorstelijke som!) 
ter beschikking stelden van het CDA-
verkiezingsfonds. Op zichzelf was dat 
geen opzienbarend nieuws. Want de 
DAF-fabrieken staan in Noordbrabant 
een provincie waar het CDA (de vorig 
jaar opgerichte kombinatie van de drie 
grote kristelijke partijen) veel stem
men zoekt te winnen. En het was 

in 

zowat «kristelijke traditie» dat het 
bedrijfsleven in katolieke streken de 
verkiezingskas van de vroegere Kato
lieke Volkspartij (KVP), een van de 
drie partners in het CDA, in zekere 
mate spekte. 
Maar toen aan het licht kwam dat de 
DAF (die overigens voor een groot 
deel eigendom is van het Zweedse 
Volvo-bedrijf) eveneens 2500 gulden 
had aangeboden aan de liberalen, en 
nog eens zo'n zelfde bedrag had gere
serveerd voor de socialisten, was de 
boot aan. De socialistische Partij van 
de Arbeid weigerde het geld aan te 
nemen, en daarop begon de wagen te 
rollen van gleruchten over financiële 
steun aan het CDA, die uit de meest 
verdachte hoeken zou komen. Onder 
andere viel de naam van Nicolaas 
Menten, die onder verdenking van oor
logsmisdaden wordt vastgehouden en 
die tijdens een vroeger proces bijge
staan werd door een (inmiddels overie-
den) KVP-advokaat die daardoor dik 
betaald werd. 

Een andere partner in het CDA, de 
streng protestantse Anti-Revolutionai-
re Partij, trok die centen-rel nogal op 
haar fatsoen. Zo begon de afdeling 
van de provincie Drenthe van deze 
partij een aktie om het CDA ervan te 
doen afzien voortaan nog verkiezings
geld van bedrijven te aanvaarden. Eer-
ste-minister Joop den Uyl van zijn kant 
dempte de zaak wat af door voor te 
stellen dat de politieke partijen giften, 
die een bepaald bedrag te boven 
gaan, publiek zouden maken. Het 
CDA maakte daarop een lijst bekend 
van vijftien fabrieken en banken die gif
ten van twee- tot vijfduizend gulden in 
het verkiezingsfonds hebben gestort. 
Een «bekentenis» die onmiddellijk in 
linkse kringen in twijfel werd getrok
ken omdat het kledingskoncern 
C & A alleen al 150 duizend gulden 
geschonken zou hebben! 
In elk geval beschikt het CDA over 
een stevig gevulde pot om in de laat
ste maanden vóór de verkiezingen vol
op propaganda te kunnen maken, 
want de leden brachten naast hun 
gewone lidmaatschapsgeld ook nog 
eens ruim een miljoen gulden ekstra 
bijeen. De rel die de afgelopen dagen 
over deze hele zaak in Nederiand 
woedde, heeft overigens terecht nog 
eens de aandacht gevestigd op de 
inkomens van de politieke partijen. 
Daarover wordt altijd nogal geheimzin
nig gedaan, wat natuuriijk erg bevor
derlijk is om een geruchtenstroom te 
ontketenen. Het zou veel beter zijn 
wanneer men in deze soort zaken de 
openbaarheid wat minde schuwde. 
Wat de hierboven genoemde verkie
zingsprognoses betreft (we schreven 
daarover al eerder in deze rubriek) 
kunnen we nog melden dat volgens de 
jongste voorspellingen de socialisten 
weer in de lift zitten, terwijl het CDA 
en de liberalen terugtopen. Het omge
keerde beeld dus van het afgelopen 
najaar. Waarmee we maar willen zeg
gen dat de verkiezingsprofeten nog 
niet op erg stevige bodem staan. Voor
lopig blijft de spanning over de afloop 
van 25 mei er dan ook nog wel dik in 
zitten. 
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HET GAAT OM JE LOON... 

Als je werkgever je loon betaalt langs een rekening bij de 
ASLK, kan je van tal van voordelen genieten. 

Als je bijvoorbeeld een woning wenst te kopen of te bouwen 
kan je bij de ASLK lenen tegen een voorkeurtarief. 

Je kunt er alles over lezen in het foldertje dat we je meteen 
opsturen zodra we onderstaande bon ontvangen. 

ASLKg 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

— ^ 

Te sturen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 
Dienst 089, Wolvengracht 48 te 1000 Brussel. 

Naam en voornaam: 

Adres: 

I 
wenst het foldertje over de salarisbetaling langs de i 
ASLK. 
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Wat deed de CVP konkreet voor het gezinsbeleid ? 

Dat vroeg VU-senator COPPiE-
TERS zich af tijdens het kamer
debat over de begroting Volks
gezondheid en Gezin. Wij cite
ren : 
« Tijdens het Kongres van de kns-
telijke mutualiteiten te Antwer
pen, sprak eerste minister Tinde-
mans heel wat mooie woorden 
over het gezinsbeleid in ons land, 
over centra voor vrouwen in 
nood, over adoptie, over opvoe
ding, enz 

Het IS echter de partij van de 
heer Tindemans die sinds jaren 
dat beleid in handen heeft Wat 
heeft zijn partij konkreet gedaan 
voor het gezin ' De SPT is wel 
gestemd maar nog niet uitge
voerd Wat werd gedaan voor de 
vorming van de thuiswerkende 
vrouwen ' Het fonds voor volks
voeding blijft in de mappen ste
ken Wat heeft de CVP belet om 
vorm te geven aan de waarden 
en de waardenbeleving waarover 

binnen die partij zo vaak wordt 
gepraat'^ Wat hebt>en de CVP. 
gemeenten in Vlaanderen ge
daan inzake de bouw van gezins
woningen en inzake kinderop
vang ' 
Minister Dhoore heeft zelfs het 
idee geopperd om kindergeld 
voor het eerste kind af te schaf
fen Nu spreekt men van progres
sieve elektriateitstarieven Deze 
regering, die het zo vaak heeft 
over ethische problemen, wil nu 

kuisheid 
niet bij iedereen oprecht 1 
VU-kamerlid BAERT eindigde 
zijn betoog over de begroting 
1977 Justitie met een innerlijk 
bewogen (nieuwe) oproep tot 
amnestie. Wij citeren: 
«De gevolgen van de repressie 
werden nog altijd met uitgewist 
De maatschappij, die nu zoveel 
belangstelling betoont voor gede
tineerden die mm of meer lange 
tijd in gevangenissen moeten 
doorbrengen, kan diezelfde be
langstelling met opbrengen voor 
wie gestraft werd om oorlogsfei-
ten I Zelfs met waar het om louter 
politiek gedetineerden gaat Op
nieuw hebtien, naar aanleiding 
van Kertmis 1976, een aantal kris-
telijke en vrijzinnige prominenten, 
voor amnestie gepleit Blijft hun 
oproep zonder gevolg •? 
De repressie is veelal betwist

baar en onrechtvaardig geweest 
Er werd dikwijls diskriminatoir op
getreden en juridisch hield zij 
geen steek Sommigen werden ja
renlang opgesloten voor futilitei
ten, waarvoor later geen straf 
meer volgde 
Als reaktie ontstond een neiging 
om de kollaboratie goed te pra
ten Politiek IS het met haalbaar, 
recht op te eisen voor al degenen 
die door de repressie werden 
getroffen Maar ik ben voorstan
der van de pacifikatie na eenen
dertig of tweeendertig jaar, van 
het uitwissen van de sociale ge
volgen van de repressie, vooral 
van de kleine plagerijen inzake 
pensioenen, eretekens, e a De 
meeste gestraften zijn nu onbens-
pelijke burgers geworden Is een 
kollektief eerherstel ondenk

baar ' Zo zouden heel wat pijnlij
ke situaties voor kleine mensen, 
die een pensioentje moeten ont
beren, of zelfs geen arbeidserete-
ken kunnen ontvangen, geregeld 
worden 

In alle partijen bevinden zich men
sen die bij de kollaboratie betrok
ken waren De civieke kuisheid is 
met bij iedereen zo oprecht' Bel
gië slaat op gebied van de toleran
tie een pover figuur De geschie
denis zal daar met mals voor zijn 

Vlaanderen heeft al lang amnes
tie gegeven Waarom België 
met' Een objektieve en passielo
ze beoordeling van de repressie 
IS noodzakelijk Maar wil men die 
eigenlijk wel'' (Applaus bij de 
Volksunie en op sommige CVP-
banken)» 

(UIT DE (WETSTRAAT 
L I E T IS duidelijk dat er 
• ' aan ons parlemen
tair regime iets schort In 
de laatste jaren is de 
bevoegdheid van het par
lement afgetakeld, zijn de 
openbare vergaderingen 
enkel nog een ijl klank
bord voor de oppositie 
en voor enkele verdoolde 
meerderheidsleden en 
zijn de parlementsleden 
door het sociaal dienstbe

toon gedegradeerd tot waterdragers van hun 
kiesdistrikt Dat sociaal dienstbetoon is in de hui
dige omstandigheden een noodzaak, wat wel 
wijst op de kloof tussen het volk en de « Staat» 
Vanwege de traditionele partijen wordt weinig 
of mets gedaan aan de aftakeling van het parle
ment Reeds sedert jaren wordt gepraat over 
decentralizatie, dekoncentratie e a Vele leden 
van de traditionele partijen hopen ooit zelf uit de 
grote ruif mee te kunnen eten, wanneer zij in de 
regering zetelen Intussen wordt de kontrolefunk-
tie van het parlement vrijwel tot nul herleid en 
vergenoegen de meerderheidsleden zich in hun 
politiek eunuchenbestaan Is het nog aanvaard
baar dat een minister terzelfdertijd nog parle
mentslid IS*? Zonder nog te spreken van deze 
ergerlijke kumulatie (jaarwedde 2,7 miljoen) is er 
hier een politieke onverenigbaarheid Door dit 
sisteem keuren de ministers het vertrouwen in 
zichzelf goed ' Van efficiënte kontrole gespro
ken Zijn er dan geen bekwame managers bui
ten het parlement"? Bij zijn ambtsaanvaarding 
als minister zou een verkozene ais parle
mentslid ontslag moeten nemen, zoals dit in 
Nederland het geval is Misschien zou dit de 
jacht op een ministerambt een beetje afkoelen 
en zouden de parlementsleden zich meer toeleg
gen op hun eigenlijke kontrolefunktie 
Is het in dergelijke omstandigheden verwonder
lijk dat het absenteïsme groot is *? De beslissin
gen in het parlement hebben weinig gewicht en 
zijn zelfs meestal enkel een blindelings goedkeu
ren van regeringsvoorstellen Bovendien wordt 
het eigenlijke werk in de kommissies verncht, 
maar deze zijn gesloten voor het publiek Voor 
de bezoeker van parlementaire vergaderingen 
IS het ontmoedigend de lege vergaderzalen te 

zien, maar kan men het de parlementaners kwa
lijk nemen"? 
Dikwijls IS de agenda zelf schuld van het absen
teïsme Uren worden verloren aan eindeloze vit-
tenjen, terwijl belangrijke onderwerpen verstikt 
worden in de late avonduurtjes Nog vonge don
derdag was er een belangrijke (*?) interpellatie 
over de regeringsmaatregelen om het miljarden-
deficit te delgen Ze had plaats voor een bijna 
lege Kamer, om 8 uur 's avonds, waar de V U de 
absolute meerderheid had i 
Men kan dan ook met anders dan diegenen 
bewonderen die toch nog blijven doorvechten in 
kommissies en in de openbare vergadering van 
Kamer en Senaat, en vooraan de VU-parle-
mentsleden Getuige daarvan de agenda van de 
kultuurraad voor 15 februari waar 12 van de 19 
vragen van VU-mensen komen Ook vorige 
week liepen enkele VU-ers in de kijker tijdens 
de bespreking van de begrotingen van Justitie 
en Ekonomische Zaken 

De h Baert had het nog maar eens over het uit
blijven van elke amnestiemaatregel De CVP-
woordvoerder vond dat het nu toch tijd werd 
die zaak eens ernstig te onderzoeken Het jaar 
2000 IS toch met meer zo ver verwi jderd' De h 
Somers klaagde de benadeling van de streek 
van St-Katelijne-Waver in het Mechels gewest
plan aan In de Senaat protesteerde Bob Maes 
tegen de verhoging van de autoverzekeringen 
en klaagde de h Van Eisen de politiek inzake de 
kerncentrales aan en vooral de taaitoestand in 
het SCK HIJ had het in dat verband over de een-
nchtingssolidanteit van de Waalse watersjeiks 

De h Coppieters wees op de tegenspraak van 
de CVP die beweert het gezin te verdedigen, 
maar de SPT op de lange baan schuift en pro
gressieve elektnciteitstarieven voorstelt, wat de 
grote gezinnen benadeelt «Met deze man 
wordt het anders», en «omdat mensen belang-
njk zijn», mooie slogans, maar ijdele beloften 

Alle sektoren die een grondige aanpak vergden, 
zoals amnestie, gemeenschapsproblemen, 
ASLK, Sabena, RIZIV enz werden verwaar
loosd De regering spreidde een ontstellend 
immobilisme tentoon en steekt alle Vlaams-Waal-
se problemen in de koelkast, nog meer dan eer-
ste-minister Vanden Boeynants het 10 jaar gele
den deed H.C. 

een lotto invoeren en pronostie-
ken op wielerwedstrijden inrich
ten om meer geld binnen te krij 
gen Maar ondertussen wordt 
mets gedaan om tegemoet te 
komen aan de noden van de vrou
wen die volwaardig aan het so-
cio-kultureel en het ekonomisch 
gebeuren willen deelnemen, noch 
voor de vorming van de mannen 
als medeverantwoordelijken in 
het gezin 
Gezinsproblemen worden vaak 
herleid tot vrouwenproblemen en 
maatschappelijke problemen tot 
gezinsproblemen Ik denk onder 
andere aan abortus en bejaarden
zorg Inzake abortus wordt te 
vaak gedacht aan ethische tegen
stellingen, te weinig aan de nood
zaak van rechtsverfijmng 
Het staatssekretariaat voor het 
gezin werd afgeschaft Waarom 

werd het met ondergebracht bij 
het ministerie van kuituur ^ 
De slogan «een kindervriendelij-
ke samenleving- is een papieren 
slogan gebleven De dekumulatie 
van de inkomens van de echtge
noten tot 350000 fr, benadeelt 
de gezinnen met eén inkomen 

Hoever staat het mei de waarde
ring van het huishoudelijk werk ? 

Wat werd gedaan in verband met 
het verlof voor familiale redenen, 
het deeltijdswerk, de arbeidson-
derbreking, de zwangerschaps-
last die nog steeds op het be
drijfsleven weegt en met op de 
gemeenschap'' Wat werd ge
daan voor de organizatie van het 
schoolleven in funkbe van het 
gezin ? Wat voor de schoolvakan
tie ten opzichte van de vakantie 
van de ouders ' » 

De Waalse aanmatiging 
Tijdens het debat over de begro
ting van Ekonomische Zaken zei 
VU-senator Van Eisen o.m. het 
volgende: 

« WIJ zouden heftig willen protes
teren tegen de uitlatingen van de 
adjunkt van Ekonomische Zaken, 
Bertrand, waarbij hij heeft gesteld 
dat de Walen hun water zullen 
gaan verkopen zoals de Neder
landers dit doen met hun aard
gas Zoals de Vlaamse Volksbe
weging stelt in zijn mededeling is 
voor de minister de solidariteit 
maar een eenrichtingsverplich-
ting waarbij Wallonië alle financië
le steun mag eisen voor zijn belan
gen zonder van verplichtingen te 
spreken 

WIJ hebben in deze met verba
zing kennis genomen van de pers
mededeling van staatssekretaris 
Poma, waarin hij meedeelt op wel
ke gebieden Wallonië een ge
zond waterbeleid in de weg staat 
Zo citeren wii 

1 Wallonië weigert het internatio
naal erkend standstill-beginsel. 

wat een bevriezing van de vervui
lingsgraad inhoudt te aan
vaarden voor wat de Maas be
treft, 

2 Wallonië houdt vast aan ge
meentelijke en provinciale taksen 
op de grondwaterwinning ten be
hoeve van de drinkwatervoorzie
ning, 

3 Wallonië geeft prioriteit aan 
zijn industriële ontplooiing ten kos
te van de drinkwatervoorziening, 

4 Wallonië stelde zijn veto tegen 
de opname in de programmawet 
voor alle artikelen aangaande het 
waterbeleid 

Zoals mijn kollege De Beul m de 
Kamer van volksvertegenwoor
digers zei, lijkt dit alles op chanta
ge en IS het een regelrechte uitda
ging van hetgeen hij noemt de 
Waalse « watersjeiks ' Het wordt 
derhalve naar onze mening hoog 
tijd dat Vlaanderen niettegen
staande de Waalse weerstand, 
dadelijk zijn waterbevoorrading 
moet veiligstellen door de uit
bouw van waterspaarbekkens.' 

• VU-kamerlid Baert wordt steeds 
aandachtig beluisterd, want hij is een 
eminent junst (die als zcxianig zijn 
faam verwierf tijdens de debatten 
over de grondwetsherziening) Dit 
was vonge week dinsdag opnieuw zo 
toen hij tijdens het begrotingsdebat 
van justitie enkele kntische beschou
wingen wijdde aan de financiële mid
delen die ter beschikking van het 
departement staan Hij pleitte ook 
voor een bietere vergoeding aan de 
pro deo's een andere benadenng van 
de «kruimeldieven», om hechtenis-
straffen zoveel mogelijk te vermijden, 
voor een systeem van korte straffen 
enz De toestanden in de gevangenis
sen weerhielden eveneens zijn aan
dacht enz Na te hebben vastgesteld 
dat er in het tuchthuis van Doornik te 
weinig nederlandstalig personeel is al 
zijn er 140 nederlandstalige gedeti
neerden, pleitte mr Baert voor de 
automatische toepassing van de wet 
Lejeune Tot besluit deed hij nog
maals een bewogen oproep tot am
nestie 

• VU-senator Wim Jonssen onder
vroeg minister De Croo over de juiste 
toedracht van de voorgenomen af
schaffing van de vergoeding voor 
internaat en de gratis maaltijden voor 
studenten CI-A2 verpleegkunde en 
de Al De studenten CI-A2 achten 
zich bedrogen De minister antwoord
de dan het besluit slechts voorlopig is 

• VU-senator Maes handelde tij
dens dit t>egrotingsdebat hoofdzake
lijk over het verzekeringswezen 

• VU-senator Coppieters trok weer 
eens de registers van de welspre
kendheid open in het debat over de 
begroting Volksgezondheid en Gezin 
Het was met alleen knap verwoord, 
het was ook een rede met zeer behar-
tenswaardige kritiek suggesties en 
voorstellen We konden met aan de 
verleiding weerstaan, een paar uittrek
sels te citeren (zie elders op deze 
pagina) 

yèefëseif. 
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Hier zijn ze dan! 

Ons oudste 
en jongste raadslid 
Onze zoektocht naar het jongste en oudste VU-gemeenteraadslid 
begint vorm te krijgen. Van overal uit Vlaanderen komen de briefjes 
binnen. Hieronder volgt de huidige stand op maandagmorgen 14 
februari 
Nog even herhalen : bedoeling is beide raadsleden - vertegenwoor
digers van twee generaties Vlamingen - met mekaar te konfronte-
ren en te peilen naar het waarom van hun inzet 
Noot WIJ deden zelf reeds een schifting van de inzendingen die 
zeker niet in aanmerking kunnen komen. 
Hier gaan we dan . 

HET (VOORLOPIG) 
OUDSTE RAADSLID ? 

Mevrouw Clara-Adnenne Defrae-
ije schrijft ons «In oktober 1976 
ben ik verkozen als raadslid in de 
fusie Wervik-Geluwe, geboren te 
Meulebeke op 8 augustus 1905 
om 3 u in de namiddag Van 
kleinsaf heb ik in de bres gestaan, 
maar na het overlijden van mijn 
echtgenoot dokter Remi Mad
dens heb ik zijn plaats in de poli
tiek overgenomen Ik vind het spij
tig dat ik het jongste lid met ben, 
maar het zou me verheugen 
moest ik een van de oudste vrou
welijke raadsleden zijn » 
Mevrouw Maddens kan wel het 
oudste vrouwelijke VU-raadslid 
zijn Er zijn echter oudere (manne
lijke) raadsleden Misschien kun
nen die ons even verklappen hoe 
oud ze wel zijn 

HET (VOORLOPIG) 
JONGSTE RAADSLID ? 

Uit Kuurne wordt ons gemeld dat 
het jongste VU-raadslid Mane-Jo-
zef Vandendnessche (echtgeno
te Muyiaert) zou kunnen zijn 
Mane-Jozef werd in Waregem ge
boren en wel op 19 december 
1947 

Uit Roeselare schrijft ons Gerda 
Viaene (echtgenote Jules Vander-
gunst) dat ZIJ misschien wel het 
jongste vrouwelijke VU-gemeen-
teraadslid is Zij is geboren op 21 
juli [1] 1947 

Uit Boechout schrijft ons Fredenk 
Entbrouxk Hij is misschien wel de 
jongste VU-schepen want hij zag 
het levenslicht op 6 juni 1949 
Op 3 januari werd Fredenk tot 
eerste-schepen van de nieuwe ge
meente Boechout-Vremde verko-

Op 8 mei kijkt u kleur 1 

Op 8 mei 1977 wordt onder al onze 
wervers een kleurentelevizie ver
loot. Deze TV gaat niet noodzake
lijk naar de huiskamer van één van 
onze TOP-wervers... Nee, want bij 
ieder nieuw abonnement op « WIJ » 
wordt immers een lot met een kans-
nummer aan de werver toegezon
den ! 
Dus, maak ook eens een nieuw 
abonnement en wie weet... 

vy///m. 

Prijs van een « W I J »-abonnement tot en met 31 december 
1977 kost 440 fr. - Stortingen op prk. 000-0171139-31 van 
« W I J » , Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 

zen Jeugdbeleid, sport en leefmi
lieu werden hem toegewezen i 
Uit Strombeek komen wij te we
ten dat Luc Laporte er woont en 
dat hij op 11 met 1952 geboren 
werd HIJ IS VU-gemeenteraadslid 
van de nieuwe gemeente Gnm-
bergen 
Uit Genk vernemen we dat hun 
jongste raadslid in 1954 geboren 
werd nl Jos Geusens We heb
ben echter dag en maand van 
Jos' geboorte met, en daar komt 
het nu net op aan want Jos ligt in 
«strijd» met de voorlopige jong
ste 

Mare De Jaeger uit Zomer-
gem De sekretaris van VU-Zo-
mergem, Albert Lambert, heeft 
dat laten weten Hun jongste 
raadslid daar werd op 13 april 
1954 geboren en moet dus nog 
23 jaar worden i Wie doet beter 7 
W I J sluiten voorlopig onze reeks 
af met mevrouw Maddens uit 
Geluwe, Mare De Jaeger (Zomer-
gem) en Jos Geusens (uit Genk 
die verzocht wordt zijn juiste 
geboortedatum te laten weten) 
Wie van onze raadsleden ouder 
of jonger is wordt verzocht dit 
aan onze redaktie te laten 
weten 
Weekblad «WIJ», Barnkaden-
plein 12, 1000 Brussel tel 
02/2194930 

DOKUMENTATIE 
VOOR GEMEENTE
MANDATARISSEN 

Het personeel in de 
gefuzioneerde gemeente 1 

In deze handleiding wordt de i 
^ draagwijdte van de nieuwe | 
I reglementaire beschikkingen i 
I voor het personeel toege- I 

I 

I licht met de passende verwij- 1 
zingen I 

( Daarenboven wordt de | 
tekst van de voornaamste ' 

I nieuwste wetten en beslui- 1 
I ten betreffende het perso- ' 
j neel in de samengevoegde 1 
I gemeente in deze brochure 
j gepubliceerd 1 

Een overzichtelijk en eenvou-
j dig gesteld werkdokument 1 
. Te bestellen bij Knstelijke , 
j centrale voor de Openbare J 
. Diensten, Sektor Lokale en 
I Regionale besturen. Ouder- | 
, gemselaan 26, 1040 Brussel i 
I 100 fr , 99 biz Prk 000- I 
j 0027022-56 

TOP 50 
1. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 1596 
2. Georgette De Kegel, Ninove 1284 
3. Kris Versyck, Gent i230 
4. Jaak Janin, Oudenaarde 952 
5. LeoCallaert , Lebbeke ' .^^i" 733 
6. Juul Moens, Antwerpen 726 
7. Anny Lenaerts, Wilrijk 676 
8. Erik Vandewalle, Izegem 430 
9. Achiel Goderjs, Oostduinkerke !! 468 

10. Willy Serpieters, Oostende 442 
11. Lieve Favereel — Craeynest, Lauwe 427 
12. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 419 
13. Koen Van Meenen, Heusden 353 
14. Ferre De Beuckelaer, Kontich \ 355 
15. Daan Vervaet, St.-Laureins-Berchem 353 
16. Annie Pottie —Kindt, Roeselare 324 

Jos Verlooy, Jette 324 
18. Pier Leys, Brugge 322 
19 Fnts Cornelissen, Houthalen 310 
20. Maurice Passchijn, Meise 308 
21 Jozef Labaere, Kortrijk 294 
22 Albert Jacobs, Beringen 289 
23 Oktaaf Meyntjens, Burcht 284 
24 Luk Bohe Vichte 0R4 

Wouter Leus Zaventem Ï - ' S M ! : 264 
Emiel Van Langendonck St-Kat-Waver 264 

27 Clem De Ranter, Hoboken 258 
28 Dame! Denayer, Aalst 240 

Yvo Dillen, Balen 240 
30 Jan Ronse Genk 228 
31 Frans Jansegers, Herdersem 2IO 
32 Hector De Bruyne Antwerpen 204 

Guido Dornez Ingelmunster 204 
Enk Eyckmans, Bree 204 

35 Vital Peeters, Berchem 203 
Willy Vlieghe, Drongen 203 

37 Willem Nollet Hove 2OI 
38 Roger Vandenbiloke leper 2OO 
39 Hein Mallefroy, Erembodegem j 37 
40 Raf Cosijns, Lochristi 130 

Frans Van Dessel, Nijlen 130 
Leon Van Durme, Merelbeke 180 

43 Georges Raes, Ledegem 149 
44 Jons Depre, Tervuren 142 
45 Jozef Vandenpias Oudergem j 40 
46 Jan Caudron, Aalst 132 

Hilda Demol, Liedekerke 132 
Piet Severins, Zwijndrecht 132 
Edmond Sintobin Brugge j 32 
Rene Van den Cruyce, Asse 132 

J 

Brabant boven! 
Wij geraken stilaan in superlatieven-nood Inderdaad, met «goed, beter, 
best» komt men met meer toe om de prestaties van onze top^vijftig^ 
mensen te omschrijven Het feit van de week is natuurlijk dat Luk Van
horenbeek opnieuw een karrevracht nieuwe abonnees heeft bijge
bracht en hierdoor nu vnj afgetekend aan de leiding staat 

De Brabantse koning wordt in de top-vijf gevolgd door dne Oostvlaam-
se pnnsen en één Oostvlaamse prinses 

Ook opvallend deze week is het resultaat van Lieve uit Lauwe Ze haalt 
de top-tien net met maar staat nu ideaal gerangschikt om het volgende 
week waar te maken Vraag is natuurlijk of de anderen zo maar gaan 
laten betijen 

NB Wie abonnementen instuurt en in een samengevoegde gemeente 
woont vermeldt postnummer en naam van de « opgeslorpte » gemeen
te daar de post nog steeds per gemeente, van voor 1-1-1977, werkt 
Dank' 
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17 MOL: uiteenzetting over doel en werking van F W door 
Huguette De Bleecker in zaal Malpertuus. 

HOVE: dienstbetoon door senator G. Bergers van 19 u. 45 
tot 20 u. 30 in de Reinaert, Mortselsesteenweg 21. 

18 BURCHT: worstenbroodavond om 20 u. 30 in zaal «Schelde-
meeuw- Antwerosesteenweg 112. Onkosten: 20 fr. 

19 HOVE: vu-bal om 20 u. 30 in zaal Prinsenhof. 

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

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

20 MORKHOVEN : wafelenbak, ingericht door Vlaamse Kring J.E 
van Gansen. Vanaf 15 uur in parochiezaal Vrije Ihkoai, Ieder
een welkom. 

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

21 MOL: füm om 14 uur in zaal Hex «De zes beren van Clown O 
tMilka ». We verwachten alle kirxjeren zoveel mogelijk verkleed 
als ck>wn. Tijdens de pauze verkiezing van de origir>eelste 
ck)wn, waaraan een (xijs Is verbonden. Organisatie van het 
FVV. Prijs: 40 fr. 

25. ANTWERPEN : diavoorstelling over «Antwerpen Anders» 
door J. Van Cauwenbergh Om 20 uur in k)k. Centrum-Zuten-
borg op de Oageraadplaats. Inkom: 30 fr. ten bate van de 
Vlaamse Aktie- en Kuttuurgenneenschap. 

WILRIJK: FW-Vlaamse Vrouwenklub: samen naar toneel
stuk « De Prijs » van Arthur Miller in teater Deugd & Vreugd, 
St-Camillusstraat Bespreking na voorstelling. Kaarten tel. 
28.15.17. 

25 MERKSEM: gratis pannekoekenavond om 19 u 30 in zaal Tijl, 
Bredabaan 298. Ingericht door VI. Kring Groeninghe. 

25 DEURNE : VU-Breugelavond om 20 u. In feestzaal «Trefpunt», 
Tumhoutsebaan 28. Deelname 175 fr. Inschrijvingen In Trefpunt 
of bellen naar Mieke Borms, 21.49.57 vóór 22 febniari. Dans 
vanaf 22 u. 

26 LAAKDAL: Biljartprijskamp ten voordele van de gehavende 
afdelingskas. In het VLMokaal, Vier Wegen, te Klein Vorst om 
19U.30. 

26 HERENTALS: Vlaamse dansavond om 20 uur 'm feestzaal van 
de Zuidkempische Werkplaatsen, Herenthoutse steenweg. 
Opening door de VU-schepene. 

26 ST.-KATELIJNE-WAVER - O.-L-VROUW-WAVER: 12e 
Vlaanns'dansfeest in de parochiezaal, Elzenstraat St-Kat-Wa-
ver. Orkest: Georgia Brown. 

ANTWERPEN 
Ook te Antwerpen 

Niet alleen Nols past de wet niet toe 
Op nationaal vlak bekampt de VU een grondwetsartikel, zijnde 107 quater. In 
Antwerpen is onze fraktie in het geweer omdat gemeentewetsartikel 107 -
par. 2 niet toegepast wordt 
Toeval! Of zijn de traditlonelen allergisch voor het cijfer 107? 

Wat Is ér feitelijk aan de hand ? 
De heer L DelwaWe (79 j.) CVP-kandi-
daat wordt door de BSP/CVP-koalitie 
verkozen tot scf>epen, en zou in die 
hoedanigheid de Haven terug onder 
zijn beheer krijgen. 
Bij de installatiezitting van 3 januari is 
de heer DelwakJe afwezig. Verant
woord verontschukligd, bedlegerig als 
gevolg van een ongeval De h. Delwai-
de is dus in de onmogelijkheid de eed, 
én als raadslid èn als schepen af te 
leggen, en kan dertialve zijn ambt niet 
waarnemen. 
De zaak komt terug voor op de zitting 
van 14 januari. Er is echter geen ver
andering In de gezondheidstoestand 
van de heer Delwaide, toch niet In 
zover dat hij de zitting zou kunnen bij
wonen en de eed afleggen. Hij kan 
weer niet aangesteld worden. 

BELANGRIJK AMBT 
Een derde maal verr.ieWt de dagorde, 
ditmaal op de zitting van 24 januan, 
eedaflegging en aanstelling van een 
gemeenteraadslid en van een sche
pen. BedoekJ wordt natuuriijk de heer 
Delwaide. 
De burgemeester geeft geruststellen
de berichten aangaande de gezond
heidstoestand, maar moet tot haar 
spijt de heer Delwaide nogmaals ver
ontschuldigen. 
Een 4de maal vermeldt de dagorde 
(zitting van 7 februari): eedaflegging 
en aanstelling van... enz, enz... 
De heer Delwaide is nog steeds ver
hinderd en afwezig. 
Wij hebben reeds gezegd dat het hier 
om fiet zeer belangrijke schepenambt 
voor de Haven gaat 

ARTIKEL 107-2 
Intussen bestaat het kollege maar uit 
9 aangestekle scfiepenen, waar dit 
normaal en wettelijk 10 moet zijn. 

Groot-Ranst zag 
Drie Koningen bij de vleet ! 

Ietwat achterop, maar met de Drie Koningen weet je nooit, bereikte ons een beeltenis van het geweldige eer
ste Drie Koningenfeest van VU-Ranst Broechem, Emblem, Oeiegem. Het is daar een onvergetelijke gebeur
tenis geworden voor de tientallen kinderen, hun ouders en de vele VU-vrienden. VU-drumband Kempen-
land uit NIjlen opende voor de tweehonderd aanwezigen het feest 

Verder stond nog op het goedgevulde programma: de uitslag van de tekenwedstrijd « Drie Koningen », het 
optreden van de Kinder-koningen, het verorberen van de 600 koffiekoeken en de verkoop van 1700 tombola
omslagen. 
In samenwerking met de kinderen van Ranst werd vervolgens door de h. Jacobs «Sneeuwwitje en de zeven 
dwergen »ten beste gegeven. De speelgeschenken door de h. en mevr. Vervliet uit Broechem gemaakt wer
den dan aan de kinderen geschonken, waarna Eddy Gastmans zijn tekenverhaal «V^illeke » handtekende. 
De afdeling dankt verder Frans Van Dessel uit Nijlen, galerie Kameleon uit Oeiegem en fraktielelder Juul De 
Cuyper. 

HOBOKEN 

SOLIDARITEIT 
MET 
GETEISTERD 
GEZIN! 
Op dinsdagavond 18 januari 
werd te Hoboken, de woning 
van het echtpaar Dalving-Geys 
geteisterd door een erge brand. 
De ganse Inboedel ging In de 
vlammen op. 's Anderendaags 
bezocht onze VU-fraktie deze 
trouwe leden in het gemeente
lijk ziekenhuis en beloofden 
oud-bestuurslid Frans Dalving 
de steun van de afdeling. Wie 
solidair wil zijn met dit getrof
fen gezin verzoeken we te stor
ten op rekening 413-5070901-
89 van Volksunie afd. Hoboken, 
met de vermelding: Solidariteit 
Fam. Dalving. 

En wordt artikel 107 - paragraaf 2 van 
de gemeentewet niet toegepast en 
bestaat er een vervalste toestand. 
Atikel 107-2 zegt namelijk zeer dukle-
lljk: 
«b/y verhindering of langdurige afwe
zigheid dient vervanging voorzien, en 
wel door de inschakeling van het oud
ste raadslid volgens rangorde.» 
En dat zou Hugo Schiltz zijn... 
Nu IS het er Schiltz, noch de VU-frak-
tle om te doen, die «djob» onder de 
gegeven omstandigheden per se te 
verkrijgen. 
Onze nationale voorzitter heeft nog 
wel andere boontjes te dopfjen. 
Maar er is meer. 

VROEGER WEL. . 
Een gelijkaardige toestand heeft zk;h 
op net einde van de vonge legislatuur 
eveneens voorgedaan. En dan heeft 
het kollege, zonder uitstel, wél de nodi
ge maatregelen getroffen. 
Gerard Bergers, de VU-fraktiewoord-
voerder, tiijgetreden door Herman 
Wagemans, heeft dan ook tijdens een 
voorbije zitting orde op zaken gesteW. 
Zij hebben het kollege er op gewezen 
dat: 
— artikel 107-2 van de gemeentewet 

zeer dukleiijK is voor dit geval, 
— dat rekening houdend met de 

gewk:htigheKJ van het ambt meer 
dan een maand afwezigheid, toch 
wel mag beschouwd worden, als 
zijnde langdurig verhinderd, 

— dat het kollege slechts uit 9 i.p.v. 
10 schepenen toestaat wat onwet
tig IS, 

— dat fiet vonge kollege wél die 
maatregel heeft genomen die zich 
opdrong, 

— dat deze feiten niet te weerleggen 
zijn. 

Bergers vroeg wat het kollege tegen
houdt om ook nu op te treden terwijl 
Herman Wagemans de toepassing 
van de gemeentewet eiste. 
Wij wensen er echter wel aan toe te 
voegen dat onze fraktie oprechte en 
welgemeende werisen voor een alge
heel en spoedig herstel voor de heer 
Delwakte geformuleerd heeft 

2 MATEN, 2 
GEWICHTEN 
Mevrouw de burgenneester verklaar
de dat op een SF>oedlg herstel mag 
gerekend worden, en verzocht de 
raad nog even verder geduld te oefe
nen... 
Waarom dan twee maten en twee 
gewfchten ? 
Vreest men Hugo Schiltz als een pot-
tekijker in de « Haven » ? 
Zij die dat denken hebben ongelijk. 
De VU-fraktie verwittigde reeds: de 
VU zal een strakke oppositie voeren 
— maar een opbouwende. 
De zorg om een zo goed mogelijk 
stadsbeleid ligt steeds aan de basis 
van haar tussenkomsten. 
Niets meer of niets minder, (ww) 

COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND VAN ANTWERPEN 

Plaatsen van tekenaar elektro-
mechanica 

De bediening van tekenaar in de 
specialiteit elektro-mechanica 
wordt open verklaard. 
Aanvangswedde: 25.676 fr. of 
26.474 fr. bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerech
tigd zijn op standplaatsvergoe
ding of op haardtoelage. 

Leeftijdsvoorwaarden; de leef
tijd van 21 jaar bereikt hebben 
en deze van 40 jaar niet over
schreden hebben op 4.3.1977. Toe
passing der wetten van 3.8.1919, 
27.5.1947 en 27.7.1961. 

Diplomavereisten; houder zijn 
van een diploma van een erken
de Secundaire Technische 
School (A2) of van een Middelba
re Nijverheidsschool (B2). 

De kandidaten die houder zijn 
van een diploma waaruit blijkt 
dat zij hun onderwijs niet in het 
Nederlands hebben genoten zul

len, overeenkomstig de wet van 
23.1963 op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, aan een 
taalproef onderworpen worden. 
De kandidaten dienen een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, bestemd voor openbaar be
stuur, in te leveren, alsook een 
militieattest. Zij zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend examen. Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar. 
Een biezondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing. 
Inschrijvlngsrecht: 120 fr. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7e Afdeling/Per
soneelszaken van de Commissie 
van Openbare Onderstand, Lan
ge Gasthuisstraat 39, Antwerpen 
(tel. 031/32.98.35 - 31.09.70). 
De aanvragen dienen op het 
Secretariaat, Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen toegeko
men te zijn uiterlijk op 4.3.1977. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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In Borsbeek bestuurt de minderheid! 
De verkiezingsuitslag van de VU te Borsbeek (30,1 "/o - 6 verkozenen op 17) 
was de beste van heel het arrondissement Antwerpen. 
De BSP werd vernederend verslagen : ondanks de . indexaanpassing - van 
het aantal zetels (van 13 naar 17) zagen zij hun effektieven dalen van 4 naar 
3 ; de CVP — waar men hoopte op een absolute meerderheid — kreeq 7 ver
kozenen en de lijst VB (PVV strekking) 1 zetel. 

Dit was een duidelijke uitspraak van 
het kiezerskorps en een koalitie 
CVP—VU was voor de hand liggend 
in het overwegend katoliek Borsbeek. 
Enkele zeer kristelijke CVP verant
woordelijken, op wraak belust we
gens hun nederlaag, uit angst voor de 
sterke VU, en « omdat centen belang
rijk zijn», beslisten er echter anders 
over. Achter de rug van hun lijsttrek
ker, burgemeester L. Goovaerts, werd 
een akkoord met de BSP-verliezers 
gesloten en het VU verzoek om met 
de CVP In onderhandeling te treden, 
werd gewoonweg niet beantwoord. 
Burgemeester Goovaerts, gevolgd 
door één van zijn schepenen, nam dit 
niet en beide CVP-ers weigerden dit 
ongeluksakkoord, waardoor de BSP 
weer aan de macht zou komen en 
nieuwe levenskansen zou krijgen in 
Borsbeek, mede te ondertekenen. 
Hierdoor beschikte CVP—BSP met 
meer over een meerderheid. Onder
handelingen tussen VT, de 2 CVP-ers 
en VB leverden geen resultaat op 
door het feit dat de afgescheurde 
CVP-schepen geen akkoord wou slui

ten met de verkozene van VB, zoge
zegd om persoonlijke redenen. Tenein
de raad, en onder druk van de partij
bonzen in de Tweekerkenstraat, nam 
hij dan ontslag en werd opgevolgd 
door een -rode» CVP-dame, die de 
CVP—BSP weer aan de meerder
heid hielp (9 tegen 8). De meerderheid 
van de CVP leden steunt echter bur
gemeester Goovaerts, zodat de 
scheuring in de CVP nu definitief is. 

ROLLEN OMGEKEERD 
Dit korte verhaal heeft In werkelijk
heid 3 maanden geduurd en In deze 3 
maanden heeft de VU geen enkele 
kans onbenut en geen enkel argu
ment ongebruikt gelaten om aan de 
wil van haar kiezers te kunnen vol
doen. Wij geven hier graag een grote 
pluim aan burgemeester Goovaerts 
voor zijn eerlijkheid en zijn beginsel
vastheid. Hij heeft zich nu, samen met 
de verkozene van VB, in de oppositie 
aan de zijde van de VU geschaard en 
met deze acht mensen zal de wanke
le meerderheid meer dan haar han
den vol hebben. Nog een pikant 

HERENTALS 

Nu wij mede bestuursverantwoorde-
lijkheld dragen dienen wij ook onze 
organizatie breder uit te bouwen. Er 
werden reeds verscheidene werkko-
mltees gevormd: een kommissie le
den en abonnementen met als drijven
de kracht ons jonge echtpaar Katrien 
en Jules Verachtert, het redaktiekoml-
tee o.l.v. Werner Boons evenals een 
vaste propagandistenploeg onder ver
antwoordelijkheid van Hugo Most-
mans. 
Volgende vergadering vrijdag 18-2 
om 19 u. 30 in De Zalm. leder die een 
steentje wil bijdragen Is hoogst wel
kom, o.a. ook voor ons Vlaams Dans
feest op 26-2 in de Zuidkempische 
Werkplaatsen, Herenthoutse Steen
weg, met opening door de VU-schepe-
ne. Ook prijzen tombola zijn welkom: 
bij Hugo Mostmans, Fraikinstraat 15, 
tel. 21.33.20. 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Gelieve adressen van sympatlzanten 
mede te delen aan het VU-sekreta-
riaat Geestenspoor 72, Ekeren (tel, 
41.04.41) of aan een bestuurslid. Bij 
voorbaat hartelijk dank I 

GEMEENTE BORGERHOUT 

RIK WEGGE 
STELT TENTOON 
Van 18 februari 1977 tot en met 1 
maart 1977 stelt de Borgerhoutse 
kunstschilder Rik Wegge zijn werken 
tentoon In de gemeentelijke tentoon
stellingszaal van Borgerhout. 
Rik Wegge (15 april 19 Vesperteken-
school van Merksem. Daarna volgde 
hij lessen aan de Akademie voor 
Schone Kunsten van Antwerpen en 
kreeg hij nog pnvé-onderricht van 
kunstschilder Irene Bataille. 
Zijn schilderijen hebben soms een 
schetsmatige speelsheid en met zijn 
fauvistisch koloriet bereikt hij een 
gevoelsgeladen Intensiteit Hij blijft 
een zoeker naar de schoonheid die hij 
ontmoet In de ons omringende natuur 
en In de eenvoud van de dagelijkse 
dingen. De laatste tijd schildert hij 
meer subtiel en ultgepuurd en zijn figu
ren vloeien samen met hun omgeving. 
Hij volgt echter zonder komprimissen 
zijn eigen weg en de kleur blijft In zijn 
werk een hoofdrol spelen. 
De huidige expositie van zijn recente 
werken, die warm kan aanbevolen 
worden. Is vrij toegankelijk op zonda
gen en zaterdagen van 10 tot 18 u., de 
andere dagen van 14 tot 18 u. en 
gaan door in de Gemeentelijke Ten
toonstellingszaal, Turnhoutsebaan 92. 

detail: de huidige oppositie In de Bors-
beekse raad vertegenwoordigt de 
meerderheid der kiezers en het hele 
schepenkollege samen behaalde min
der voorkeurstemmen dan de 2 CVP-
ers die In deze trieste revue niet wil
den meespelen. 

DE LEVIETEN 
Onze VU-mensen blijven echter niet 
bij de pakken zitten. Dat bleek reeds 
bij de eerste gemeenteraadszitting in 
januari, waar Staf Klebooms namens 
de VU In een bikkelharde toespraak 
de meerderheid de levieten las en er 
op wees dat, na de scheunng In de 
CVP, de VU de sterkste groep Is in 
de raad. 

D O O R G A A N ! 
Ook de afdelingswerking gaat onver
minderd verder: begin januari werd 
een VUJO-kern opgericht die een suk-
sesvolle toekomst tegemoet gaat en 
half maart zal In het centrum van Bors
beek een permanent VU-sekretarlaat 
worden geopend. 
Ook ons traditioneel gezellig samen
zijn zal plaats hebben In maart. En 
zoals het in het verleden steeds 
geweest Is zullen de Borsbeekse men
sen op ons kunnen blijven rekenen : 6 
mandatarissen en het hele bestuur 
staan daar borg voor. 

F. Van Looveren 

ANTWERPEN (STAD) 

ABONNEMENTENSLAG. - U hebt 
al een abonnement op het blad 
«WIJ», 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. 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antvverpen 

Tel. 031/36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19. Gent 
Tel. 091/22.45.62 

COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND MERKSEM 
Betrekkingen van gegradueerde- en gebrevetteerde ver
pleegster - full-time en part-time - ten behoeve van het 
rusthuis voor bejaarden «Melgeshof. zijn te begeven, mits 
volgende voorwaarden: 
— Belg zijn, 
— van goed zedelijk gedrag, 
— minimum 18 en maximum 35 jaar op 28.2.1977 
— het wettelijk diploma bezitten. 
Eigenhandig geschreven aanvraag onder aangetekende 
omslag, uiterlijk op 282.1977 te richten aan de heer Voorzit
ter van de C.O.O., Van Aertselaerstraat 29, 2060 Merksem 
mits bijvoeging van: 
— getuigschrift van goed zedelijk gedrag 
— gelegaliseerd afschrift van diploma. 
Nadere inlichtingen te bekomen bij het personeelsbureau 

VU-Herentals blijft niet 
bij de pakken zitten 
Na suksesvolle onderhandelingen met de plaatselijke CVP werd in de fusie
gemeente Herentals-Noorderwijk-Morkhoven een koalitie gevormd met de 
VU als partner en met als vertrekbasis de uitgesproken wens een nieuw en 
open beleid te voeren waarbij alle bevolkingsgroepen van Groot-Herentals 
voldoende aan bod zouden komen. De VU nam hierbij de beleidsposten 
van kuituur, milieuzorg, stadskernvernieuwing, verkeer, openbaar vervoer, toe
risme en archivariaat, voor haar rekening. 

Onder de gestelde voorwaarden be
sliste de VU van de Kempische Bri-
gandsstad kwasl-eenparig tot een po
sitieve deelname aan het bestuur van 
Nieuw Herentals. Niettegenstaande 
zij zich hiermee blootstelde aan de uit-

' gesproken nijd van BSP, PVV en 
andere groepen die zl] het nakijken 
gaf. 

De platvloerse kritiek van deze groe
pen betekende zelfs een nieuwe sti
mulans voor de jonge afdeling die na 
zes bewogen oppositiejaren de vruch
ten van haar werk, waardoor de meer
derheid In een onhoudbare positie 
gemaneuvreerd werd, niet aan ande
ren wenste over te laten. 

In de enkele weken die het nieuwe 
jaar oud is werden er reeds fantasti
sche prestaties geleverd. In het kader 
van het stadsbestuur werden al ver
schillende Initiatieven ontwikkeld die 
het beleid in de volgende zes jaar zul
len bepalen. Meer dan tweehonderd 
leden werden in rekordtempo her
nieuwd en tegelijkertijd werden enke
le tientallen nieuwe leden en abonne
menten geworven. Een reuze-dans
feest werd gepland voor zaterdag 16 
februari in de stijlvolle feestzaal van 
de Beschermende Werkplaatsen. Een 
nieuwe uitgave van het periodieke 
huis-aan-huls-blad, eveneens In het ka
der van mogelijke nationale verkiezin
gen werd op stapel gezet en deze 
week gebust. 

Ook als meerderheidsgroep kan en 
zal VU-Herentals zich blijven Inzetten 
voor de bewustwording van ons volk, 
vooral nu 1 
Een speciale pluim verdient hierbij 
zeker de huidige VU-schepen Fran

cis Anthonis omwille van zijn onafge
broken dagelijkse Inzet sedert vele 
Jaren, ook toen het in Herentals nog 
zeer moeilijk was, en die voor de VU 
beslag wist te leggen op verscheide
ne sleutelposities, ook In Kempisch 
verband. Wat er zeker toe zal bijdra
gen om het beleid in de oud-Brabant-
se hoofdstad van de Kempen In een 
jonge, dinamische en Vlaamsbewuste 
zin bij te schaven. 

BRABANT 
VU-Diest trotseert «Samen»-zwering 
Enkele dagen geleden pakte het kollege van burgemeester en schepenen in 
nieuw-Diest uit met het eerste nummer van een gemeentelijk informatieblad, 
onder de titel <SAMEN». Het is een duur en luxueus blad, natuurlijk opge
smukt met de foto's van de burgemeester en zijn schepenen. Bovendien wor
den artikels gepubliceerd, geschreven door een aantal politici, voor zover zij 
niet tot de Volksunie behoren. Tenzij men het kleine fragment van de toe
spraak van ons VU-raadslid als een artikel beschouwt. 

Van bij het eerste nummer Is het dui
delijk dat dit gemeenteblad een propa-
ganda-ultgave moet worden voor 
BSP en PVV. Om de schijn te redden 
laat men de CVP-oppositie wel aan 
het woord, voor zover deze de lof 
zwaait over burgemeester Van Au-
denhove Het valt gewoon op dat som
migen op hun knieën kruipen voor 
deze man, en niets onverlet laten om 
zich als willoze volgelingen van de 
staatsminister te laten doorgaan. In 
hun artikels laten de vroegere CVP-
burgemeesters van Molenstede, 
Schaffen en Deurne zich vol lof uit 
over een recent bezoek van Van 

Audenhove aan hun deelgemeente. 
Inderdaad, de huidige meerderhelds-

koalitie heeft gemeend de vroegere 
gemeenteraden als wijkraad te instal
leren. Zij beweren dat deze gemeente
raden de wil van de bevolking weer
spiegelen. Niets Is natuurlijk minder 
waar. In Molenstede bijvoorbeeld 
kreeg de CVP een zware nederlaag 
te slikken terwijl de Volksunie en PVV 
als grote overwinnaars uit de bus kwa
men. Hier Is het dus al meer dan duide
lijk dat de wil van de kiezer niet werd 
geëerbiedigd. Wel wordt het van dag 
tot dag meer duidelijk dat de drie tradi
tionele partijen onder één hoedje 
gaan spelen, en wat nog het duide
lijkst van al Is, is het feit, dat we nu 
weten waarom de CVP tijdens de 
koalitievorming zo braafjes heeft ge
zwegen. 

Intussen wordt de bevolking voor de 
gek gehouden. De wijkraden werden 
ingesteld op proef. Hetzelfde gebeurt 
met de vroegere gemeentehulzen. 
Men gaat deze openhouden op onmo
gelijke uren, eveneens voor een proef
periode van 1 maand. Het staat nu al 
vast, dat de bevolking zich niet kan 
schikken naar deze uren, met het 
gevolg, dat de meerderheidspartijen 
kortelings triomfantelijk zullen verkla
ren dat dit openhouden geen zin heeft 
en dat alles maar op het centrale stad
huls moet gebeuren. 
Natuurlijk komt alles tamelijk goed 
over bij de bevolking. Ervaren politici 
als Van Audenhove weten dat de 
bevolking bij het begin van de beleids
periode een goede indruk moet krij
gen. Wat er daarna gebeurt, vergeet 
men allicht. Zo werd het intussen al 
zeker dat de gemeentesekretarls van 
Molenstede alles mocht inpakken en 
naar Diest mocht verhulzen. De enke
le uren dienst per dag In Molenstede, 
en in andere deelgemeenten dienen 
om de schijn te redden. (W.S.) 

FEBRUARI 

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

19 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. 

19 ST.-KATERINA-LOMBEEK: Haantjeskermis in zaal -Uilenspie
gel», Kerkstraat 24. Vanaf 18 u. 

20 ST.-KATERINA-LOMBEEK: Haantjeskermis In -Uilenspiegel». 
Vanaf 11 u. 

20 MACHELEN : pensenfestijn in zaal Egmont vanaf 17 uur. Dorp
straat 31. Iedereen welkom. 

21 ST.-KATERINA-LOMBEEK : Haantjeskermis vanaf 12 u. 
23 BRUSSEL: JEFI-Kinderfilmklub vertoont de film « Ezelsvel» om 

14 uur in het Filmmuseum (Paleis voor Schone Kunsten). Voor 
inlichtingen en plaatsbeprek. Mevr. Jo Zwaenepoel Holleweg-
gaarde 4, B2, 1030 Brussel - 241.67.28 fna 17 uurV 

24 LINTER: toespraak door volksvertegenwoordiger VIk Anciaux 
om 20 uur in zaal Neerhof te (Neer)linter. 

25 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. 

26. DILBEEK: 2^ VU-etentje in zaal Centrum, Roelandsveld-
straat 40. Ook op 27 febr 

26 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: VU-baf in het Sport- en Re-
kreatiecentrum te Meise, met Waltraorkest Begin 20 u. 30. 

26 STROMBEEK-BEVER : Stichting Lod. de Raet: Kolloquium - Uit
bouw van de gemeentelijke participatieraden na de fusies - Om 
9 uur in Kultureel Centrum. 
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Het Vlierbeekveld 

te Kessel-Lo 

wordt verkaveld 
Voor het gebied ten oosten van Leuven is de abdij van Vlierbeek, een oude 
stichting van Paters Benediktijnen (1125), een brandpunt geweest van kuituur 
en godsdienstig leven. In 1562 ging de abdij in vlanunen op, ze werd verwoest 
door rondzwervende troepen van Willem de Zwijger. In 1797 kreeg ze de 
genadeslag. De abdij is eigenlijk steeds het mikpunt geweest van godsdienst
haters. Thans wordt de kerk, herbouwd in 1776, gebruikt als parochiekerk. In 
de onvoltooide overblijfselen van de'herbouwde kloosterpanden is onder 
meer een school gevestigd, een 'Ander gedeelte wordt gebruikt door kulturele 
verenigingen, in het prelaatshuis woont een boer. De abdijkerk is langs de 
zuidkant omgeven door eun dicht bezette begraafplaats De verdere omge
ving, naar Linden toe, geeft nog enigszins een beeld van de vroegere landerij
en, waartussen de abdij te rusten lag. De architektuur van het landschap is 
nog herkenbaar, al werd de hele westerzijde al verkaveld door de gemeente. 

Geze l l i g en lekker eten ?. 

®e Ka^mm 
RESTAURANT 

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

Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83.18. 

Elewijt viert Rubensjaar 

met nieuwe afdeling 
Als een rechtstreeks gevolg van de jongste gemeenteraadsverkiezingen 
werd nu ook in Elewijt een nieuwe VU-afdeling gesticht Op een kaas- en wijn-
avond, die aan de > stille werkers > werd aangeboden, had senator Bob Maes 
alle aanwezigen overtuigd van de noodzaak om vooral in Vlaams Brabant 
sterke VU-afdelingen uit te bouwen. Het Rubensjaar is dus nu voor ons al een 
sukses. 

EEN NIEUWE 
STEENWOESTIJN 

Die verkavelingswoede of grondw/oe-
ker lijkt nu, in de XXe e(Aiw, het verde
re tot van de abdij en haar omgeving 
te bezegelen Langs de noordkant 
komt' het passief rekreatiegedeelte 
van het provinciaal domein Langs-
daar is de omgeving gelukkig bevei
ligd Maar langs de zuidkant komt 
langzaam nnaar zeke»- de bedreiging 
van een nieuwe steenwoesüjn opzet
ten • ruim 12 ha worden er de prooi 
van een verkaveling, die «verwezen
lijkt» wordt door de interkommunale 
Interleuven en de gemeentelijke bouw
maatschappij Voorts worden de ka
vels aan de buitenkant van het Vlier
beekveld, langs de Kortnjksestraat 
door de eigenaar zelf, het seminarie 
van Mechelen, ^an de man gebracht 
We kjesparen u de technische kanten 
van het verkavelingsdossier Het vol
staat hier nnee te delen hoe sinds jaar 
en dag kulturele verenigingen, altjd 
dezelfde ja, het Davidsfonds, de Bond 
van de Jonge en Grote Gezinnen, de 
Vriendenknng van de abdij, en enkele 
kunstminnende personen, vechten 
voor een verantwoorde omgeving en 
bescherming van het uitzicht van de 
abdij. De jongste weken en maanden 
hoor je langs vele zijden klagen over 
de stilstand van de Vlaamse Bewe
ging, maar vergeten we met dat zove
le Vlamingen, die vroeger in de taai-

De V(ereniging) van V(laamse) M(an-
datarissen] - arrondissement Leu
ven, kwam op 8 februari samen en 
klaagt in een mededeling volgende 
drie knelpunten aan. 

EEN 
W M klaagt de openingsrede voor de 
Provincieraad Brabant van de heer 
Goeverneur Roggen aan, waarbij hij 
de hele provincie Brabant voor ver-
fransing openstelt 
VVM kan alleszins met aanvaarden 
dat de hele provincie Brabant als een 
derde Gewest zou beschouwd wor
den Ze beklemtoont dat de hennde-
ling van de Belgische Staat alleen via 
een Federalisme met twee kan ge
schieden 

TWEE 
ZIJ betreurt de schending van de plich
ten voortvloeiend uit de gemeentelijke 
autonomie, door de mandatarissen in 
de gemeenteraad te Schaarbeek, die 
meerderheid tegen minderheid over
wogen de laatste Vlaamse Gemeente
lijke School af te schaffen te Schaar
beek 
ZIJ verzoekt de minister van Binnen
landse Zaken tussenbeide te komen 

stnjd stonden, thans op de bres staan 
en moeten staan voor de vnjwanng 
van het Viaannse landschap en de 
Vlacmse monumenten Het kultuurver-
raad he^ft zich nu uitgestrekt tot ons 
kultureel patnmomum 

A-SOCIAAL! 

De Nationale Kommissie voor Monu-
nnenten en Landschappen keurde het 
ontwerp-gewestplan, dat door Mens 
en Ruimte ontworpen was, kordaat af 
in 1975 Willy Kuijf)ers bleef parlemen
taire vragen stellen en de verantwoor
delijke ministers interpelleren Wat 
dacht je, de gemeente Kessel-Lo beij
verde zich om de belangen van de 
eigenaar en de interkommunale te die
nen, toestemmingen werden verleend 
om de kavels te verkopen, bouwver
gunningen worden afgeleverd 
Het ergste van al is dat de zogenaam
de sociale verkaveling een echte a-so-
ciale verkaveling is De eigenlijke so
ciale woningen worden ingesloten 
door woningen van hogere inkomens
groepen, ZIJ krijgen geen uitzicht op 
de flanken van de Schoolbergen en 
de abdij Sociaaf wonen is goed wo
nen, maar dat zal de verkavelaars en 
de bouwpromotor een zorg wezen 
En nu maar uitkijken naar het sociale 
huisvestingsbeleid in het raam van 
een verantwoorde ruimtelijke orden
ing van de monumenten in Groot-
Leuven. 

DRIE 
De W M waarschuwt de bevoegde 
overheid en de openbare opinie voor 
het ondoordacht doorvoeren van de 
centralizatie van de gemeentelijke in
formatie via komputerfirma's, inzon
derheid via Vlabric Inderdaad, dit 
Vlaams-Brabants regionaal informatie
centrum werd opgencht op 14 maart 
1973 als een subgewestelijk centrum 
voor het gebied Vlaams-Brabant De
ze VZW biedt de mandatanssen 
geen enkele kontrole De gemeentelij
ke autonomie wordt geschonden 
door dat de gemeentelijke overheid 
haar bevoegdheden eenzijdig aan pn-
vé-firma's overdraagt Bovendien stelt 
de VVM vast dat deze VZW een 
uiterst-kostelijke procedure van cen
tralizatie voert die daarnaast geen slui
tende waarborgen biedt op veiligheid 
en persoonsbescherming 
Ze roept haar nationale mandatans
sen op in het Parlement zo snel moge
lijk de wanordelijke groei van deze 
informatiecentra af te remmen en 
over te gaan tot de herwaardenng 
van het Rijksregister met eerbied 
voor de gemeentelijke autonomie. 

AGGLOMERATIE BRUSSEL 

Maandag 28 februan heeft de eerste 
voltallige vergadenng na de verkiezin
gen plaats van alle VU-mandatanssen 
en tsestuursleclen uit de agglomeratie 
Brussel 

In lokaal «'t Bloksken», E De Kos-
terstr 1 te Evere om 20 u stipt 

DAGORDE 

— Kennismaking met onze nieuwe 
mandatarissen, 

— De politieke toestand op agglome-
ratievlak (Lode Claes), 

— Samenvoegingen in de agglomera
tie (Lut De Beul, studiedienst VU), 

— De plaats van het agglomeratiebe-
stuur in de struktuur van de partij 
(Mon Van Dijck), 

— Verkiezing bestuurslid (verantw 
propaganda) in agglomeratiebe-
stuur Kandidaten moeten vóór 20 
februan bij de sekretans inge
diend worden Elke afdeling heeft 
recht op twee stemmen tot en 
met 75 leden Per 50 leden meer 
heeft de afdeling een stem meer, 

— De politieke toestand op nationaal 
vlak (Vic Anciaux) 

VUJO-AGGLOMERATIE 
BRUSSEL 

In bijna alle gemeenten van de Brus
selse agglomeratie bestaat er een 
VUJO-werking 
Jongeren die zich willen inzetten voor 
de verdere uittx>uw van deze afde
lingen kunnen steeds terecht bij de 
VUJO-agglomeratie Brussel, Barrika-
denplein 11, 1000 Brussel, tel 
2194930 Kontaktman Geert Hoog-
stoel, sekretans 
Enkele kontaktadressen Jan Vermeu
len, 87 Zenotie Grammelaan 1030 
Brussel (voorzitter) en Johan Peetere 
2 (bus 22) Oud-Kapeliekelaan 1140 
Evere 

TEVREDEN 
Koud buffet voor de kandidaten van 
de gemeenteraadsverkiezingen De 

HASSELT (Arr.) 

Het arrondissementeel bestuur verga
derde op vnjdag 11 februan in Hotel 
Warson te Hasselt Aanwezig waren 
Jef Olaerts, Jos Truyen, Karel Wijck-
mans en Willy Putzeijs Renaat Van-

- heusden, Jan Roux, Miei Pais en Rik 
Vandekerckhove hadden zich laten 
verontschuldigen 
De volgende agendapunten werden 
besproken 
— üdmaatschapskaarten De vol
gende afdelingen hebben afgere
kend Tessenderio, Lummen, Opglab-
beek, St -Truiden, Heusden-Zolder, 
Hasselt Beverio, Beringen, Herk-de-
Stad (behalve Schulen), Koersel (on
volledig) en Genk (onvolledig) Waar 
blijven de andere afdelingen ' 
— Verslag over de vergadenng van 
het Kernkomitee (Jos Truyen, Renaat 
Vanheusden, Johan Sauwens en 
Yvan Van Bocknjk), waarop o a de 
vergadenng van het provinciaal komi-
tee (2 maart om 20 u in Hotel Warson 
te Hasselt) werd voorbereid 
— Verslag van de Isestuursvergade-
nng van de Vereniging van Vlaamse 
Mandatanssen Limburg (An Gysen, 
Nortiert Dieussart, Jo Geebelen en 
Kns Mommen) op maandag 7 febru
an 
— Voorbereiding arrondissementeel 
bal (12 maart in Kultureel Centrum te 
Heusden-Zolder) 
— Voorbereiding arrondissementele 
raad op donderdag 3 maart in het 
Parkhotel te Lummen 

De bestuurstaken werden als volgt 
verdeeld 

Voorzitter Alfons Brondel, Hof-
straat 10, tel. • 015/611010 - Sekreta
ns Gaston Appeltans, Molenveld 81, 
tel 611747 - Penningmeester Lu-
cien D'Hulst, Roosbroekstraat 16, 
tel 6127 95 - Verantw propaganda 
Juliaan Deleebeeck, Weerdesteen-
weg27, tel tel 61 33 43 - Verantw 
orgamzatie Dirk De Nef, Kerk
straat 6, tel 613413 

De vergaderingen van het afdelings
bestuur gaan door op de 2* maandag 
van de maand Ons volgend doel elk 
lid zijn abonnement op «WU», elke 
.WlJ»-lezer lid van de VU « W I J -
lezers die nog geen lid zijn storten 
120 fr op onze girorekening, leden die 
nog geen «WIJ«-lezers zijn kunnen 
dat worden door 500 fr over te schrij
ven op diezelfde girorek. nr 860-
0016161-41 van VU-Elewijt 

60 ingeschrevenen voor het gezellig 
samenzijn op 28 januan in de Parel
hoeve waren uitermate tevreden, zo
dat dit feest tot in de vroege uren 
duurde 
Het past dat wij hierbij de speciale 
inspanning vermelden van Paul Vanor-
melingen, die zorgde voor een uitge
breid en bijzonder fraai geprezen-
teerd koud buffet 

VLAAMSE 
GEPENSIONEERDENBOND 
Onder de dinamische leiding van Mat-
hieu Schepers en Gene Hoebers 
groeit de Vlaamse gepensioneerden
bond voortdurend uit Op enkele 
maanden tijd hebben zij een vnen^en-
knng die iedere dinsdagnamiddag om 
2 uur samenkomt in café de Slagmo-
len Er wordt daar tot 's avonds toe 
gekaart gelachen en verteld «Ner
gens smaakt het bier, de koffie, de 
vlaai en de kipkap beter,» zegt men. 

OCMW 
De vereniging van Vlaamse 
mandatanssen ( 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-leden 
aan het VVM-sekretanaat te 
bezorgen. V V.M., Bamka-
denplein 1 2 - 1 0 0 0 Brussel, 
ta.v. Joost 

«en niemand kan beter moppen tap
pen dan de drie musketiers van 
Zwartberg En binnenkort gaan ze 
weeral op reis, want dank zij de 
insjaanningen van een groep jonge
ren, hebben zij geen financiële proble
men meer voor de rest van het jaar » 
ledere gepensioneerde of bejaarde is 
dus van harte welkom en kan komen 
kennismaken "of aansluiten iedere 
dinsdagnamiddag vanaf 2 uur in de 
Slagmolen 

TONGEREN-MAASEIK 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
De zitdagen sociaal dienstljetoon van 
volksv E Raskin op de 3e zaterdag 
van iedere maand zijn als volgt gewij
zigd 
— Maaseik Café Posthoorn van 

9 u 30 tot 10 u 
— Maasmechelen Hotel Limburg 

van 10 u 30 tot 11 u 
— Tongeren bij Pol Jonssen van 

11 u 30 tot 12 u 
— Borgloon bij Syh/io Wijnants van 

12 u 30 tot 13 u 

FEBRUARI 

18 HEUSDEN-ZOLDER sen Vandekerckhove spreekt over Fe
deralisme met Twee of met Drie 

19 HERK-DE-STAD. Afdelingsbal in zaal 't Reehof te Schulen 
Orkest Bert Minten 

19 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 

21 GENK: bestuursvergadenng om 10 u 30 in lokaal «De Parel
hoeve » 

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

VU snoert FDF mond te Zaventem 
In de jongste zitting van de gemeenteraad van Zaventem werd door de BSP-
PVV-VU meerderheid krachtig opgekomen voor het nederlandstalig karakter 
van de gemeente FDF-er Patigny poogde deze opvatting aan te vechten, door 

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting kozen onze 8 VU-raadsleden 3 ver
tegenwoordigers voor het nieuw op te richten OCMW. 
BERT NIESTEN, lic. klassieke talen, PAULA VANDELOO-TIMMERMANS, ver
pleegster en LEO WEVERS, bediende, zullen namens de VU zetelen vanaf 1 
aprJL Ingenieur JOEL VERBRUGGE is de eerste opvolger voor de drie afga
vaardigden. 

In de jongste zitting van de gemeenteraad van Zaventem werd door de BSP-
PVV-VU meerderheid krachtig opgekomen voor het nederlandstalig karakter 
van de gemeente FDF-er Patigny poogde deze opvatting aan te vechten, door 
te zinspelen op Antwerpse inmenging in een Brusselse gemeente, die het moet 
hebben van de vnendschap van de hoofdstad VU-raadslid, senator Maes maak
te zich vrolijk over het FDF-gezwam en zei dat men best de sinjoren er buiten 
zou laten, de Vlamingen uit het Brusselse zijn mans genoeg om zelf hun boon
tjes te doppen Een vertaling van de gemeentebenchten noemde hij onrealis
tisch Zelfs de hoofdstad «vergeet» vaak voor een vertaling in het Nederlands 
te zorgen, hoewel dit in de hoofdstad wettelijk verplicht is 

VVM-arr. Leuven klaagt aan 

LIMBURG 

VU-Genk met drie in het OCMW 
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OOST-VLAANDEREN 
OCMW-Verkiezing in Aalter nietig verklaard 
Na de suksesvolle afloop van de verkiezingen, de li|st Volksbelangen 
gesteund door de Volksunie haalde immers 5 gekozenen (waarvan 4 VU-
leden) of 25 % van de stemmen, heeft de afdehng een frisse wind in de zeilen 
Omdat vele handen het werk licht maken om efficient te blijven werken, werd 
het bestuur hervormd 
Dit omvat nu een dagelijks bestuur, 
bestaande uit de voorzitter de onder
voorzitter de penningmeester, de se-
kretans, de verantwoordelijke voor de 
organizatie en de afgevaardigden in 
het arrondissement Daarnaast wer
den een aantal w/erkgroepen opge-
ncht o a 
— « Echo » (redaktie van ons opposi

tieblad) 
— Politiek buro — dat voorstellen uit

werkt IV m het gemeentebeleid , 
— Sociaal dienstbetoon, 
— Werkgroep « Vrouwen » , 
— Propaganda, 
— Feestkomitee, 
— Financieel komitee, 
— Jeugd, 
— Derde leeftijd 
Elk van deze werkgroepen heeft een 
verantwoordelijke die zijn werkgroep 
samenstelt en zorgt voor de regelmati
ge werking 
Deze verantwoordelijken vormen sa
men met het dagelijks bestuur, het 
algemeen bestuur Hiermee doen we 
tevens een oproep tot alle leden en 
simpatizanten die zich geroepen voe
len om positief mee te werken aan de 
verdere opbouw van onze afdeling 

DE GEMEENTERAAD 
Na twee gemeenteraden tekenen de 
posities zich af De CVP-meerderheid 
bestaat weer uit een aantal zwijgza
me en volgzame schajDen onder lei
ding van een altjd even fanatieke bur
gemeester Zo presteerde hij het op 
de installatievergadenng te weigeren 
de kandidaten voor een schef>enambt 
bekend te maken stel u voor Veel 

NINOVE 

FED V A N VLAAMSE VROU
WEN 
De FVV nodigt leden en simpatizan
ten urt om te komen luisteren naar 
architekt-ing Van Rossem die spreekt 
over « Energiebewust bouwen -
De lezing gaat door in de Denderhoe-
ve. Burchtstraat (rechtover hospitaal) 
op dinsdag 8 maart om 20 u De 
inkom IS gratis 

EVERGEM 

MEDELEVEN 
Begin februari kwam Karl, het tienja-
ng zoontje van onze afdelingsvoorzit
ter, Hubert Van Dijcke-Van Hamme, 
bij een auto-ongeluk om het leven 
Volksunie Groot-Evergem biedt de 
diepbeproefde ouders haar innige 
deelneming bij dit smartelijk verlies 

A 
W K 

V 

De familie meldt met diepe 
droefheid het overlijden 
van 

DE HEER 

Nestor 
VAN CROMBRUGGHE 

Echtgenoot van mevr. 
Palmire Groeninckx 

Oorlogsburgemeester van 
de gemeente Voorde. 

Geboren te Voorde op 6 ju
ni 1895 en overleden te 
Smeerebbe op 12 februari 
1977. 
De eucharistieviering waar
op alle VU-leden worden 
uitgenodigd heeft plaats op 
zaterdag 19 februari om 11 
uur in de Parochiekerk van 
Smeerebbe. 
Rouwbeklag, Kerkstraat 29, 
te Smeerebbe. 

meer had deze eerste gemeenteraad 
niet om het lijf De tweede raadszit
ting was spannender omdat diezelfde 
burgemeester er met beter had op 
gevonden dan een van onze kandida
ten voor het OCMV/ te weigeren 
op grond van een vermeende proce
durefout Tijdens de zitting ging het er 
nogal bitsig aan toe, nadien werd 
door de frakte een persbencht uitge

geven en werd natuurlijk klacht neer
gelegd bij de Bestendige Deputatie 
Zopas vernemen we dat deze klacht 
werd aanvaard en de verkiezing ver
nietigd De mensen hoeven te weten 
dat door de schuld van de burgemees
ter het OCMW onder bedroevende 
omstandigheden start Wie zei daar 
weer «Omdat mensen belangrijk 
zijn » ? 

De vernietiging van deze verkiezing is 
hiermee, zij het een negateve, toch 
een eerste overwinning van de frakte 
geworden We doen verder m het 
belang van onze mensen 

Burgemeester van Deinze 
wijst ABN af 
Bij de bespreking van een reglement van inwendige orde voor de raadszit
tingen te Deinze stelde mevr. De Caluwé VU-raadslid voor, dat de gemeente
raadsleden hun tussenkomsten m verzorgde omgangstaal zouden houden. 
Dit voorstel werd met een breed armgebaar van de burgemeester van de 
tafel geveegd laat de mensen ook hier maar hun dialekt praten. De VU-afge-
vaardigde in de gemeenteraad stemde tegen het reglement van inwendige 
orde omdat het voorstel van verzorgde taal werd afgewezen, omdat dit regle
ment de spreektijd van een gemeenteraadslid wil beperken tot 5 minuten, 
omdat de periode tot nemen van inzage van dokumenten op het stadhuis 
voor alle leden beperkt wordt binnen twee uur per week en om andere beper
kingen die de oppositie vooral opgelegd worden. 

KAUnD^K 

Mevr De Caluwe kwam ook tussen 
bij de bespreking van de archieforde
ning der elf gemeenten De burgemees
ter kon op haar vraag met antwoor
den en vroeg de stadssekretans te 
antwoorden wat aanleiding gaf tot dis-
kussie met raadslid De Ruyck die 
beweerde dat de sekretans moet 
noteren en met mag tussenkomea 
We onthouden ook de brutaliteit waar
mee de burgemeester mevr Da Calu
wé het woord gaf voor een tussen
komst in vertiand met de premie voor 
huwelijksjubilanssen Ze stelde voor 
die premies door het OCMW te laten 
bezorgen om de polibeke geladenheid 
van die premies en de burgemeester-
propaganda die ermee samenhangt 
te vermijden 

MELLE 

RECHTZETTING 

Door een misverstand werd ver
leden week ons VU-bal aange
kondigd op 26 februan Dit is 
met juist I Ons groot jaarlijks 
Volksumefeest gaat door een 
maand later, nl op 26 maart 

Tijdens de laatste bestuursvergade-
nng bracht Maunce Rouan, namens 
het feestkomitee een verslag uit van 
de werkaktiviteiten die voor de deur 
staan in verband met ons bal Hij 
deed ook een oproep tot samenwer
king en alles laat vermoeden dat het 
jaarlijks VU-bal terug een groot suk-
ses zal worden 
Na dit uitgebreid punt las raadslid De 
Sutter ook de punten voor van de 
aanstaande gemeenteraadszitting 
Sommige voorstellen van het CVP-
schepenkollege deden wel even onze 
wenkbrauwen fronsen Zo onder an
dere de vergoedingen die gevraagd 
worden voor de telefoongesprekken 
van de burgemeester en de schepe
nen, dit viel zeker met in goede aarde 
bij de aanwezigen Hoe onze 4 VU-
raadsleden zich zulten gedragen tij
dens de raadszitting zal wel duidelijk 
blijken 

OPROEP TOT ALLE LEDEN 
We mogen toch zeker van al onze 
leden een minimale inspanning ver
wachten om de kaartenverkoop voor 
ons bal tot een groot sukses te 
maken 
We hopen dat iedereen toch het mini
mum streefdoel van 10 kan bereiken 
Vraag nu reeds uw kaarten bij het 
VU-sekretanaat bij Norbert Van Den 
Abeele, Vogelstraat Melle-Voge*-
hoek, of bij een van de bestuursle
den 

Toen de VU-afgevaardigde aandrong 
opdat bij het aanstellen van deskun
digen en ontwerpers in de eerste 
plaats opdracht aan Deinzenaars zou 
gegeven worden kreeg ze eveneens 
een ontwijkend antwoord het kollege 
beslist daarover 
De diktatonale allure van de burge
meester en de slaafse volgzaamheid 
van de CVP bleek ook duidelijk bij de 
vele andere tussenkomsten o a in ver
band met het oprichten van een kom
missie om iets te doen voor de gehan
dicapten ook dat werd afgewezen 
met het eeuwige en altijd tellende 
argument we zijn er mee bezig 
Mevrouw De Caluwe werd tot lid aan
gesteld van de kommissies voor Kui
tuur, Sport en Jeugd 

BRAKEL 

TOMBOLA 
De pnjzen zijn af te halen vóór 10 
maart 1977 in Boe-boe-boetiek, Markt
plein 19a, Brakel 
Winnende nummers 525 514 1139 
1200 1000 1326 662 566 1354 766 
606 1189 843 503 1212 1256 706 
1138 1313 644 

GENT-EEKLO (ARR.) 

TELEFOON AANGESLOTEN 
De telefoon van ons nieuw arrond 
VU-sekretanaat Bennesteeg 2, te 
Gent IS eindelijk aangesloten Het tele
foonnummer is 091/237098 Het se-
kretanaat is open iedere dinsdag van 
16 tot 18 uur (voor iedereen), en van 
20 tot 22 uur (enkel voor de bestuurs
leden) Vanaf maart zal het VU-sekre
tanaat oo)< op zaterdagnamiddag ge
opend zijn 

BESTUURSWIJZIGINGEN 
ledere bestuurswijziging in de afde
ling dient onmiddellijk schnftelijk mee
gedeeld te worden aan het arrond 
sekretanaat Bennesteeg 2, te Gent 
en ook aan de nationale Volksunie, 
Barnkadenplein 12, te 1000 Brussel 

C.O.O. SINT-AMANDSBERG 
Te begeven in statutair ver
band twee betrekkingen van 
klerk en vier betrekkingen van 
klerktjrpist(e) 
Aanvragen en vereiste stukken 
uiterlijk op 1 maart 1977 aangete
kend te versturen 
Sollicitatiebrief en inlichtingen 
te bekomen op het secretariaat 
(tel 091/281991 toestel 620) 

FEBRUARI 
17 AALTER Pater Van de Walle spreekt over « Kerk en Nationalis

me» om 20 uur in het Kultureel Centrum Initiatief van de dr 
Goossena ertskring 

17 WAARSCHOOT: Bestuurs- en werkvergadenng om 20 u 
Danohove 

17 ZELE: jaarteest voor onze leden in ons lokaal Pallieter 
18 DENDERWINDEKE • ledenvergadenng om 20 u in «De 

Kroon-, Krepelstraat 109 
19 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 

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

19 ZELE: Jaarlijks afdelingsfeest in zaal «Pallieter» 
19 GERAARDSBERGEN. 10de Vlaams bal om 21 u in zaal De 

Reep Orkest Waltra Inkom lOOfr 
19 KRUIBEKE : jaariijks VU-bal om 20 u 30 in zaal St-Cecilia Vas

tenavondbal met Disco-Show Zabadak 
19 BRAKEL: dienstbetoon door senator E De Facq van 

10 u 30 tot 11 u 30 in het sekretanaat van de Vlaamse 
Knng, Marktplein 19 

20 WAARSCHOOT • Koffietafel, film- en diavertomng, Schutters
hof 15 u 

22 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 Federate-Vlaamse Vrou
wen St-Niklaas Inkom leden 80 F i met leden 100 F 

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

25 GENT - EEKLO (Arr.): arrondissementsraad om 20 uur in 
Vlaams Huis Roeland 

25 WAARSCHOOT • Informatie-avond over waterproblemen in de 
landbouw, Schuttershof 20 u 

26 EVERGEM: VU-wijkbal in zaal Pax, Belzeelsestraat 

/ # 

POLITIEK 

VORMINGSCENTRUM 
LODEWIJK 

DOSFEL VZW 

Het Polihek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vraagt dnngend vnje 
medewerkers voor de funkties van 

1 REGIONAAL SEKRETARIS VOLKSOPLEIDING 

Dit voor de resp provincies Antwerpen en Brabant 
Gevraagd wordt dynamisch, man of vrouw, beschikkend over vol
doende vnje bjd (vooral 's avonds) 
Verdere voorwaarden zijn 
Goed kunnen omgaan met mensen en groepen - in groepsverband 
kunnen werken, kunnen organiseren, administratieve taken kunnen 
afwerken - zich gemakkelijk kunnen verplaatsen - enige kennis heb
ben van het Volksontwikkelingswerk - leiding kunnen geven 

2. KURSUSLEIDERS IN LOS VERBAND 

Dit voor het begeleiden van diverse vormings- en traimngskursussen 
Voorwaarden 
— beschikken over vnje tjd (vooral 's avonds) 
— een opleiding genoten hebben die voor het agogisch werk nood

zakelijk IS 
— ervanng hebben in vormingswerk 
Kunnen werken met diverse klient-sistemen, vormingsprogramma's 
zelfstandig en in teamverband kunnen opbouwen en begeleiden (vor
mingsstaf Dosfel) 
Geboden wordt supervisie en eventuele bijscholing 
Vergoeding per opdrachtenpakket 

Belangstellenden nchten zich schnftelijk tot 
Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
ta.v. J. Beke (direkteur) 
Tribunestraat 14 
1000 BRUSSEL 

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 nr̂ et bewijsstukken uiterlijk op 
23 februan 1977 ter bestemming te 7)P 

Bijkomende inlichtingen zijn op het adres te verknjgen bij de 
personeelsdienst (Tel 053/212393 - binnenpost 104 -
Adjunct-adviseur BAR R EZ Humbert) 

17 FEBRUARI 1977 
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Oudenaarde in kommissies 
Het gemeentebeleid wordt niet alleen 
besproken in Gemeenteraad en in het 
Schrep>enkollege, er zijn ook de kom-
missievergadenngen Tijdens de Ge
meenteraadszitting van 7 februan 
1977 werden 8 gemeentelijke kommis
sies samengesteld 
voor politie, brandweer en verkeer, 
voor openbare werken en ruimtelijke 
ordening, voor financiën, voor gezin, 
jeugd en sport, alsmede sociale 
zaken en personeel voor landbouw 
en feestelijkheden, voor onderwijs en 
kuituur, voor de Koninklijke Akademie 
voor teken- schilder- en bouwkunst, 
voor de Stedelijke Muziekschool 
Raadslid Frans Van den Heede zal de 
V U vertegenwoordigen in elk van 
deze gemeentelijke kommissies en 
zal aldus alle aspekten van het ge
meentelijk beleid nauw kunnen volgen 
en helpen bepalen 
BIJ de mededeling over de kastoe-
stand op 31 december 1976 door 

schepen De Vos informeerde raads
lid Van Den Heede over het bedrag 
van de gemeenteschuld, maar de 
schepen van financiën bleef het ant
woord schuldig 
Raadslid Van Den Heede hennnerde 
verder aan de beloofde beleidsnota 
Heeft het Schef)enkollege al of met 
een globale visie op het stadsbeleid 
voor de volgende jaren ' Is het Sche-
penkollege bereid haar opties en doel
stellingen ter diskussie voor te leggen 
aan de Gemeenteraad ' Zal het Sche-
penkollege open staan voor de voor
stellen van de oppos i t ie ' Ook de 
inwoners willen graag vernemen wel
ke verwezenlijkingen voorrang zullen 
krijgen Verder stelde raadslid Van 
Den Heede voor een inventans op te 
maken van alle plannen, ontwerpen 
en dossiers De beleidsnota is beloofd 
voor de volgende gemeenteraad van 
7 maart a s 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

K I N D E R A R T I K E L E N plooi- en wandelwngens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTART-IKELEN allerlei - turnkledi) - ruiteruitri istingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten • rol- en ijsschaatsen 

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen tufiischonimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

L€n 

WEST-VLAANDEREN 
Izegem 

Een duideirjiie VU-oppositie 

W E R V I K 

Eigenlijk zit de vier man tellende VU-fraktie in de Izegemse gemeenteraad 
nog met een handicap. Haar kopman en woordvoerder, Geert Bourgeois, 
moet nog tot het einde van deze maand zijn legerdienst vervullen, zodat hij 
twee keer vervangen werd. Maar vanaf de eerstvolgende gemeenteraad is de 
definit ieve VU-fraktie kompleet Intussen is al een en ander gebeurd. 

K A C H T E M 
S L A C H T O F F E R F U S I E 

Op de eerste raadszitting na de instal
latie van de gemeenteraad, maandag 
24 januan, moest de CVP-meerder-
heid een aantal inwoners van het gefu
sioneerde Kachtem een pad in de 
korf zetten Ondanks alle zij het vage, 
CVP-beloften dat de fusie niets zou of 
mocht kosten aan Kachtem, vond het 
schepenkollege dat een twintigtal 
Kachtemse straatnamen moesten ver
anderen De V U betoogde bij monde 
van Jacques Deroose uit Kachtem 
dat dit helemaal met hoefde, gezien 
de naam Kachtem en het postnum
mer van Kachtem mogen behouden 
blijven Straatnaamverandenng bete
kent bijkomende kosten naamkaart
jes, bnefhoofden e d Bovendien 
hoeft Kachtem toch met alleen het 
gelag te betalen Op zaterdag en zon
dag voordien had de V U een pamflet 
uitgedeeld te Kachtem waarin dit 
standpunt verdedigd werd De CVP 
was evenwel onvermurwbaar, maar 
bleek uiterst gepnkkeld te zijn door 
het VU-pamflet 

V E R K I E Z I N G 
V O O R HET O C M W 

Op dezelfde zitting van 24 januan 
moesten de leden van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Wel
zijn verkozen worden De V U had zes 
stemmen tekort (elk gemeenteraads
lid beschikt over zes stemmen) om 
een tweede verkozene in het O C M W 
te hebben, maar had de zekerheid dat 
een niet-VU-man zijn stemmen aan 
onze tweede VU-kandidaat zou ge
ven Het was een tegenslag dat een 
van de VU-gemeenteraadsleden af
wezig was Gezien een afwezigheid 
bij zo'n verkiezing niet goed te praten 
IS, heeft het VU-bestuur op 29 januan 
een aantal maatregelen genomen, die 
neerkwamen op het ontslag van be
wust raadslid Intussen was het 
kwaad gebeurd de V U kreeg welis
waar een OCMW-lid, Miei Bourgeois, 
maar het tweede mandaat ging naar 
d e B S P 

Het heeft de VU met belet op die zelf
de zitting de stem van de oppositie te 
laten horen Jef Pattyn antwoordde 
op de al te vage bestuursmededeling 
van de burgemeester en Enk Vande-
walle kwam op diverse punten tussen 

J A C Q U E S D E R O O S E 
N I E U W G E M E E N T E R A A D S L I D 

Jacques Deroose die gedurende een 
zitbng onze milicien Geert Bourgeois 
verving, werd op maandag 7 februan 
officieel geïnstalleerd als effektief ge
meenteraadslid voor de V U Jacques 

Deroose woont te Kachtem en is ver
koopleider voor een Izegems schoen-
bednjf Hij is een met weg te denken 
kracht in het Kachtemse kulturele en 
verenigingsleven Voorzitter van het 
Sint-Janskoor en bestuurslid en spe
lend lid van de plaatselijke toneelver
eniging Jacques Deroose is 38, ge
huwd en vader van twee dochters 
Zijn adres P Boncquetstraat 44, 
Kachtem (tel 303633) De VU-lze-
gem rekent op deze nieuwe kracht en 
wenst hem veel sukses toe 

C V P H O U D T NIET V A N 
D E M O K R A T I E 

De V U had aan de agenda van de zit
ting van 7 februari twee punten toege
voegd de klacht van de bewoners 
van de Populierendreef, behandeld 
door Bernard Depoorter die voor éen 
vergadenng was opgeroepen als ver
vanger, en het voorstel naar voren 
gebracht door Enk Vandewalle, i v m 
de vertegenwoordiging in de interkom-
munale verenigingen en maatschappij
en De V U had voor alle stedelijke 
raden en komitees, overal waar dit 
mogelijk is, met-gemeenteraadsleden 
afgevaardigd De V U stelde nu voor 
dat in de interkommunale vereni
gingen en maatschappijen de hele 
gemeenteraad, zowel meerderheid 
als oppositie, aan bod zou komen Als 
belangrijkste argumentatie werd hier
bij gebruikt een beter funktioneren 
van de lokale demokratie en het door
zichtiger maken van de interkommu-
nales De CVP had hiertegen eigenlijk 
geen ernstige argumentatie Ze dreef 
niettemin haar zin voor machtshonger 
door en bemande alles met — flink 
kumulerende — CVP'ers Op beide 
punten, de VU-vertegenwoordiging in 
stedelijke raden en kommissies en de 
CVP-kumulatie in de interkommuna-
les — komen we later nog terug 

H A R D W E R K E N D 
V U - B E S T U U R 

Intussen blijft het VU-bestuur met bij 
de pakken zitten Er is een drukke 
penode achter de rug Oordeel zelf 
De ledenhernieuwing voor 1977 is vol
ledig en met ledenwinst ( i ) a fgewerkt 
De abonnementenhernieuwing is 
eveneens voltooid en het werven van 
nieuwe abonnees gaat door Izegem 
slaat voor het vierde opeenvolgende 
jaar geen kwaad figuur in de TOP-50 
van de abonnementenwerving Er wa
ren de talrijke bestuursvergaderingen 
En intussen was Izegem ook vertegen
woordigd op de VVM-dag te Wilnjk 
op 9 januan en op de VU-kaderdag te 
Gent (met een negen man sterke ver
tegenwoordiging) op 30 januari laatst
leden 

LEFFINGE, S P E R M A L I E 

D I E N S T B E T O O N 
Het dienstbetoon van onze kamerle
den Vansteenkiste en Vandemeule-
broucke wordt als volgt gewijzigd 
Vansteenkiste 3e zaterdag om 14 u 
bij Omer Standaert (gemeenteraads
lid) Nieuwpoortsekeiweg te Spermalie 
en om 11 u 30 bij Andre Laleman 
Vandemeulebroucke 1 e zaterdag 
om 14 u 30 bij Pol Claeys (OCMW) te 
Schorre op afspraak Het dienstbe
toon geschiedt dus met meer bij Van-
derbeke 

BEDANKING 
Ons bestuurslid, de vnend Jef Claeys, 
dankt degenen die hun medeleven 
betuigden bij het overlijden van zijn 
vader Maunce Dit medevoelen was 
een waarachtige t roost 

KRISTELIJKE DEELNEMING 
Aan onze vriend Freddy Vereecke en 
echtgenote, bij het overlijden van zijn 
moeder Moge zij, na een langdunge 
ziekte, de eeuwige rust verwerven 

DOKUMENTATIE 
W I J vragen iedereen die dagbladen, 
weekbladen en eventueel gespeciali
seerde tijdschnften leest, de artikels 
met politieke inslag in te geven bij 
onze sekretans, Hervé Vandamme 
Dank u ' 

Ontstemming over 
zandwinning in De Moeren 
VU-kamerl id Emiel Vansteenkiste voegde volgende nota toe aan zijn interpel-
latieverzoek van 1 februari 1977, gericht tot staatssekretaris voor Streekeko-
nomie, Ruimteli jke Ordening en Huisvesting, met betrekking tot de geplande 
zandwinning in « De Moeren > (Veurne). 

'De beslissing om in «De Moeren" 
(Veurne) een zandwinningsgebied in 
te schnjven op het inmiddels bij KB 
goedgekeurde gewestplan, zet 
kwaad bloed bij de plaatselijke bevol
king in het algemeen, bij de landbou
wers in het biezonder 
Niet alleen staat het verlies vast van 
40 ha landbouwgrond, maar het blijkt 
daarbij nog dat een optie zou zijn 
genomen op 150 ha, voor de verdere 
aanleg van de autoweg A18 [Jabbe-
ke-Kales) 

De nationale, vaste kommissie voor 
ontgronding bracht hierover destijds 
een zeer voorwaardelijk advies uit, 
maar op het Staatssekretanaat blijkt 
men hiermede geen rekening te hou
den De toenmalige staatsekretaris 
heeft zonder meer zijn goedkeuring 
verleend 
De aanvechtbare wijze van t>eslissen 
door de hogere overheden zal ernsti
ge gevolgen kennen voor de natuur

streek 'De Moeren', alsmede voor 
de gevestigde landbouwers die er 
hun aktiviteiten uitoefenen Men kan 
zich de vraag stellen in hoeverre het 
nog zin heeft adviezen uit te brengen 
en waarom ze nog worden ingewon
nen ' 
Heeft de aanleg van de verbinding 
Ramskapelle-Veurne dan werkelijk 
een dringend karakter, daar tot op 
heden immers geen internationaal ak
koord zou zijn afgesloten betreffende 
het trace Jabbeke-Kales ' 
Nergens blijkt dat het alternatief van 
het gebruik van gips ip v zand voor 
de aanleg van bedoeld trace ernstig 
werd onderzocht Meent de h staats
sekretaris met dat het behoud van 
een onbetwistbaar natuur- en land
bouwgebied in het algemeen gezien, 
definitief dient gevrijwaard tegen het 
oprukkende beton van overtollige we
gen f Welk «algemeen belang' zal 
hier de voorrang krijgen ' » 

FEBRUARI 

19 IZEGEM' Wandeling ten zuiden van Kortrijk o l v W Lagae 
Vertrek om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Wandelklub Vlaams 
Huis 

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

19 MOORSLEDE-DADIZELE . VU-ledenfeest om 19 u 30 in - D e 
Vlasschaard » Inschnjven voor 10 februan bij Jozef Terryn 

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

20 DIKSMUIDE : VVM-stichting (O-V-D) om 9 u 30 in Vlaams Huis 

21 IZEGEM Toastbereiding door L Samyn Aanvang om 20 uur in 
Gudrun, Gentsestraat (Ziekenfonds West-Flandna) Organisa
tie VU-Vrouwen 

26 KORTRIJK : karnavalbal om 20 u 30 ip lokaal -1302 -
26 WINGENE- Filmvoorstelling van «De slag om Schaarbeek» 

ingencht door VU-afd om 20 u in het kultureel centrum 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ELECTRA-BREEpvba 
Electro - Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/44 1742 441743 
MIELE AEG LINDE 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2681402 

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

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/234794 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tefelgenef 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/374572 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Lat>oratorrum 
VAN DER KLEUN 

Ctiazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 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, tn 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 054/33J7 56 

PVBA.RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

I KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 
OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
ISleenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83^ 

WEEKBLAD 
WIJ 

Uitgave van het Vlaams Pers-
Radio- en TV-Instituut v i .w . 

Opstel en samenstelling het komi-
tee van redakteurs (R Corty, H 
De Schuyteneer M Van Liedeker
ke, T Van Overstraeten) 

Redaktie, publiciteit 
mentendienst' 
12, 1000 
02/21949.30). 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

en abonne-
Barrikadenplein 

Brussel (Tel. 

500 f r 
300 f r 
150fr 

lOOOfr 
16 fr 

Alle stortingen voor het blad op 
prk 000-0171139-31 van « W I J -
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 

Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 135 2100 Deurne 
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Alleen mooi is met genoeg... 
U moet kwaliteitp afwerking 
prijs in detail bekijken 
en weten dat S.K.M. 
maar eens per jaar zo'n 
Super Gunstaanbieding doet. 

en 

-.-̂ -1 
De stille februarlmaand is voor ons % 
een reden voor deze 

SUPERBON VAN 

1500 FR. 
Geldig op alle herenkostuums vanaf 4750 fr. H 
tot 10 maart 1977 ^ 

NAAM • i ^ 

STRAAT ^ 

PI A A T ^ •:•;•:• 

NIET GELDIG OP MISTER M EN ESKAM CADOPRIJZEN. g:-: 

I WU ^ 

ZEKER NU DE NIEUWE LENTECOLLECTIES REEDS IN VOOR
RAAD ZIJN IS DIT EEN ENIGE KANS VOOR EXTRA BESPARIN
GEN TE DOEN. 

MEER DAN 6000 KOSTUUMS IN VOORRAAD. 

Speciale gunstkoopjes bij de 
smokings. 

NOG RUIME KEUS IN 

EXTRA GROTE MATEN!! 

De volledig nieuwe collectie 

Ie en Plechtige Kommuniekostuums zijn klaar. 

En wij vertegenwoordigen de meest luxueuze Europese mer

ken jongenskledlngü 

Hoe vlugger U komt hoe groter de keus! 

EN 20% KORTING... 
op alle Ie en Plechtige Kommuniekostumenü 

met een echte „Parker" als geschenk voor de kommunie-
kantjes. 

SUCCES KLEDING MEYERS |||Ei 
A.DELANGLESTRAAT 2-18 l l l t L 

DE BELANGRIJKSTE KOSTUUMZAAK IN BELGIË 

, OPEN ALLE DAGEN VAN 10 TOT 20 UUR. 

. ZATERD. VAN 9 TOT 18 UUR. 

. ZON-. EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 
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OVD laat vergaderaars bad nemen KORTRIJK 

Het omvangrijke archief en de uitgebreide administratie van achtentwintig 
afdelingen en straks vijfduizend leden in ons arrondissement maakten het 
onmogelijk dat alles in een privé-woonst onder te brengen. 
Het arr. huurde dan ook onderdak op de Nieuwpoortsesteenweg 356, 1 ' ver
dieping (Mariakerke) waar vergaderingen tot 20 man kunnen gehouden wor
den, een kantoor is ingericht en tevens nog een opslagruimte voor propagan
damateriaal, stencilmachine, enz. Doodvermoeide of doodgezwoegde verga
deraars kunnen zelfs een bad nemen, en plaats om een potje koffie te zetten 
is er ook. 
Dat alles kost geld... vooral de meubelen. Wie daartoe wil bijdragen kan zijn 
gift overmaken op de bankrekening 474-3158759-88 van Volksunie, OVD, Dik-
smuide. Een stoel kost 470 fr, een stoel voor de ontvangstkamer kost er 
810fr. Waarom geen stoel geschonken? 

OOSTENDE-STENE 

V V M 
Nu we sterker uit de raadsverkiezin
gen gekomen zijn — en ofschoon in 
vier van onze zeventien gemeenten 
de verkiezingen nog met werden 
goedgekeurd door de Raad van State 
— wachten we niet langer om van 
start te gaan met de Vereniging 
Vlaamse Mandatarissen leder ge
meenteraadslid of lid van het OCMW 
zal hiertoe een uitnodiging krijgen per 
bnef, doch langs deze weg om no
digen we u reeds uit zondag 20 febru
ari om 9 u 30 in het Vlaams Huis te 
Diksmuide 

ABONNEMENTENSLAG 
De afdelingen Oostduinkerke en Al-
venngem hebben het streefcijfer be
haald en Koksijde op één na i Nu vra
gen we snel een extra duw vanwege 
de vijf Oostendse afdelingen i 

OOSTENDE 

VUJO 
Enk Markey nam ontslag als voorzit
ter van de overkoepelende VUJO-ak-
tie Op maandag 7 februari kwamen 
de VUJO'ers samen om er een nieu-

VU-Veurne 
aan slag 
Zoals iedereen weet is de Volksunie 
zeer goed vertegenwoordigd in het 
nieuwe gemeentebestuur te Veurne. 
Zij maakt thans deel uit van de meer
derheid. 
Dat onze mandatarissen niet bij de 
pakken blijven zitten blijkt uit volgen
de voorstellen van onze VU-ver-
tegenwoordigers. 
Schepen C. Maeyaert-Cambien wil 
de bestaande stadsbiblioteek m de 
Vleeshalle uitbreiden De eerste ver
dieping zal ook ter beschikking ge
steld worden van de biblioteek (jeugd-
lektuur) 
Een nieuwe expositiezaal wordt inge-
ncht in het Spaans Paviljoen 
Urbain Bruynooghe, schepen van 
Landbouw stelde op 25 jan '77 aan 
het schepenkollege een motie voor 
betreffende de zandwinning in De 
Moeren Het protest werd door het 
Schepenkollege aanvaard en onder
schreven 
Raadslid Kesteloot bracht met min
der dan 4 punten op de dagorde van 
de gemeenteraadszitting van 24 jan 
'77, onder meer het ter beschikking 
stellen van twee brandweermannen 
bij het ziekenvervoer 
Raadslid W. Platevoet verdedigde op 
dezelfde gemeenteraadszitting met 
bno het behoud van de gemeentehui
zen te Beauvoorde en Houtem Dit 
bleek uit het feit dat ook de CVP-op-
positie dit voorstel kon onderschrij
ven 
W Ratevoet wordt tevens vertegen
woordiger van Veurne bij de WIH 

DIENSTBETOON 
Schepen mevr Maeyaert-Cambien 
houdt zitdag elke woensdag van 
9 u 30 tot 11 u op het Veumse stad
huis in het oude schepenzaattje 
Schepen Bruynooghe houdt er even
eens zitdag elke woensdag van 10 tot 
11 uur in het huidige schepenzaattje 

Voor uw schilder- en behang-
werk doe een beroep op de 
schilder-behanger Etienne 
Duyck, Sturvenbergstraat 93 
8700 Izegem (tel 051/302895) 
Een uitstekend vakspecialist en 
tevens overtuigd Vlaams-natio
nalist N 26 

we Groot-Oostendse voorzitter te kie
zen het IS Johan Van Belle gewor
den, suksesrijke kandidaat op onze 
lijst I Proficiat en vooral veel werk
lust 

OVERLIJDEN 
Onder enorme deelneming werd op 
11 februan afscheid genomen in de 
Sint-Janskerk van ons trouw lid Ka-
miel Borny, stadswerkman en over
tuigd nationalist Hij was amper 
35 jaar en verliet ons vrij schielijk De 
kamerleden Vansteenkiste, Vande-
meulebroucke, provincieraadslid Lam-
bert gemeenteraadsleden en be-
stuursleden woonden de uitvaart bij 
Jaak Meyers droeg namens het afde
lingsbestuur de vlag van Stene Aan 
mevrouw Borny-Dechachte en de kin
deren en overige naastbestaanden 
onze innige deelneming 

MANDATARISSEN 

Kortnjk Volksunie telt vier gemeente
raadsleden nl J De Schaepmeester, 
L Comeyne, F Vansteenkiste en M 
Seynaeve en een OCMW-lid G Ver-
reth Reeds in de eerste gemeente
raad het onze delegatie van zich 
horen De gemeenteraadsleden staan 
tot uwer beschikking Voor verdere 
informatie bij J De Schaepmeester, 
Burg Nolfstraat 25, 8500 Kortnjk 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Onze Jef moet in de top 20 blijven 
staan door uw abonnement te her
nieuwen Inlichtingen bij Jef Labaere, 
Grav Beatnjslaan 13, 8500 Kortrijk 

Federalisme en gemeentescholen 
in het daglicht 
Op 4 februari j.l. organizeerde de VU-afd. Oostduinkerke voor de eerste maal 
een vormende aktiviteit in het parochiehuis. We mogen zeggen dat deze 
avond een sukses geworden is. Loon naar werken voor onze sekretaris, die 
bij de onderhandelingen met de beheerraad van het Parochiehuis, het van 
deze heren kon verkrijgen dat naast de CVP en haar nevengroeperingen, ook 
andere organizaties dit gebouw kunnen huren aan een demokratische prijs. 
We noteerden een ruime belangstel- verontschuldigen wo burgemeester 
ling onder onze eigen leden (veel nieu
we gezichten), en de fel opgemerkte 
aanwezigheid van leden en bestuurs
leden van de buurafdeling Koksijde 
Enkele vooraanstaanden lieten zich 

BEERNEM, 
HET GROENE DORP 
Op 13 km van Brugge, in het Hout-
land, ligt Beernem, zowel op ekono-
misch ais op landbouwgebied een vrij 
belangrijk centrum Het meest bekend 
aldaar is wel het psychiatrisch insti
tuut, het grootste in West-Vlaanderen 
Een belangrijk deel van het Bever-
houtsveld — denk aan de slag van 
1383 tussen de graaf van Vlaanderen 
en de Gentenaars, — destijds een 
grote onvruchtbare vlakte, behoort 
tot Beernem en werd in de loop der tij
den tot vruchtbare landt)Ouwgrond 
omgevormd 
De geschiedenis verliep vnj kalm, 
enkele plundenngen en verwoes
tingen door voorbijtrekkende legers 
en de beide wereldoorlogen niet te na 
gesproken Tot de merkwaardighe
den behoren o a de Sint-Amands-
kerk, de kerk van de H Maria Moeder 

Gods, het Larehof (oude hoeve) en 
de kastelen Driekoningen, Bulskamp-
veld (met groot provinciaal park) en 
Bloemendaal 
Dit alles vinden we uitvoerig en zeer 
deskundig door Jons Vlamynck be
schreven in de brochure met boven
vermelde titel, nr 211 in de reeks van 
de Vlaamse Toenstische Biblioteek, 
geschreven door Jons Vlamynck 
Losse nummers van deze reeks zijn, 
zolang de voorraad strekt, te beko
men in al de boekhandels van de 
Vlaamse Toeristenbond tegen 30 fr 
per eksemplaar [32 fr als over de 
fX>st moet worden toegezonden) 
Men kan daar ook inschrijven op een 
abonnement voor twaalf achtereen
volgende nummers tegen slechts 
300 fr, verzendingskosten inbegre
pen Zulk abonnement kan op ieder 
ogenblik ingaan 

Loones, die wegens ziekte niet op 
deze bijeenkomst kon aanwezig zijn 
In zijn schrijven drukte hij de hoop uit, 
dat de afdeling verder zou gaan met 
dergelijke •< verrijkende» initiatieven 
wat WIJ hem graag beloven 
Niemand onder de aanwezigen had 
echter verwacht, dat een voordracht 
over de vnj abstrakte begrippen « Na
tionalisme » en « Federalisme » zo boei
end en geanimeerd kon zijn 

Als slot hield de spreker een vung plei
dooi voor het behoud van de gemeen
tescholen Dit onderwerp kan in onze 
gemeente tijdens de komende maan
den wel eens heel aktueel worden, 
daar de nu gevormde PVV-BSP-koali-
tie zal pogen de «verstaatsing» van 
het onderwijs in de hand te werken, 
wat nefaste gevolgen kan hebben 
voor het gemeentelijk onderwijs in 
Oostduinkerke en Wulpen. 
Wij danken van harte kamerlid Jaak 
Vandemeulebroucke voor zijn schitte
rende uiteenzetting, en vooral voor 
het entoesiasme dat hij onder onze 
leden wist te brengen om zich daad
werkelijk in te zetten om het - Federa
lisme met twee » te propageren 

ELKE 
VRIJDAGAVOND 
VLAAMSE 
VOLKSSPELEN 
IN DRANOUTER 
"De Speelberg», de thuis voor de 
Vlaamse volksspelen in Dranouter te
gen de Franse grens, kreeg reeds 
bezoekers uit het ganse Vlaamse 
land en van ver daarbuiten 

Dit volkse museum herksergt een rui
me verzameling oude spellen die op 
een levendige manier voorgesteld 
worden en gebruikt kunnen worden 
De levendige kern van «De Speel
berg» IS een landelijke herberg vol 
oude binnenspellen Alleen al de ver
zameling ganzenspellen is een be
zoek waard 

Sinds twee jaar ncht de Speelberg op 
winterse vrijdagavonden (dit jaar tot 
Pasen) een avond in onder de noe
mer « Speel binnen » Vanaf 19 uur is 
dan een rijke keuze binnenspellen 
voor de bezoeker ter beschikking 
(ganzenborden, dammen, keukeien, 
ringwerpen, bakschieten en zo ver
der) maar er is ook een biezonder lek
kere spijskaart voorzien met heerlijk
heden als erwtensoep met spek en 
korstjes, spekpannekoek, hanng met 
peterselieboter, hutsepot varkens
tong op grootmoederswijze, konijn in 
't wit en nog veel lekkere dingen 
meer De feestelijke spijskaart wordt 
u graag toegezonden door VVV-
Westvlaamse Bergen te Kemmel 

«Speel binnen» gezellig spelen voor 
of na een heerlijk wintermaal dan iede
re vnjdagavond Het is aangeraden 
van even te bellen of er nog plaats is, 
voor men Dranouterwaarts njdt 
(057/44 5226), De Speelberg, volks-
spelenhuis, Bellestraat 5, 8951 Dra
nouter, tel. 057/44.52 26. 

Te huur twee nieuw apparte
menten, op gelijkvloers en op 
eerste verdieping (in een ge
bouw) te St-Martens-Lenmk 
Tel 02/5324238 of 5325754 
rN20) 

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, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijnp-Waver, of telefonisch 
op nummer 015-21 7900 fN 18) 

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) 

Plaatsaanbieding bedrijf te 
Brussel vraagt werkplaatsleider 
(Al of A2 mechanika) - Kontakt 
opnemen met Jan Caudron -
Tel 053/216322 (tussen 900-
12 00 uur en 14 00-17 00) (N28) 

FVV ZOEKT 
VRIJGESTELDE 
Zij moet aan volgende voor
waarden voldoen 
— ouder zijn dan vijfentwintig, 
— een diploma hebt>en 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 sollicitates (curnculum vi-
tae + vermelding diploma's) 
worden gestuurd naar Lieve 
Baert, Astndlaan 123, 9000 
Gent 

ZO^HCKC}€S 
Ervaren chauffeur zoekt werk in 
de omgeving van Brugge trans-
portbednjf bij voorkeur brand
stoffen bed rijf 

Licentiaat in de kunstgeschiede
nis, mede-orgamzator 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 fN19) 

— Hongaar, gehuwd met Belgi
sche, verblijvend in Hongarije, 
zoekt werk in België Is eko-
noom, kent vier talen Russisch, 
Engels, Duits, Hongaars, stu
deert Nederlands, en is gediplo
meerd gids voor de Oostblok
landen Leeftijd 25 jaar 
Waardevol element voor bedrij
ven die handelsbetrekkingen on
derhouden met de Oostblok
landen 
Geïnteresseerden schrijven 
naar Mare de Maesschaick, Ti-
nelstraat 66, 9190 Sinaai (N24) 

Jongeman met getuigschnft 
technisch A3 en getuigschnft 
A3 elektr Volgde eveneens 1 
jaar Hoger secundair onderw 
chemie (1198) 
Technisch ingenieur in de indus-
tnele chemie Legerdienst vol
bracht (1196) 
Jonge man zoekt werk als 
schrijnwerker 7 jaar praktijk 
(1158) 
Magazijmer, grote technische 
kennis (1074) 
Handelskorrespondente, vierta-
lig daktylo (1145) 
Kleuterleidster, dipl Humaniora 
Mens Wetensch (1154) 
Fotoretoucheerder (1147) 

Personen die een gepaste job 
hebben voor deze werkzoeken
den worden verzocht Paul Peet-
ers, Mechelseweg 62 te Kapelle-
op-den-Bos te verwittigen Tel 
015/711422 (N25) 

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 
voor''Tel 02/2159255 

— 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 Heverlee (N231 

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 
ervaring 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
richt 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 
februari 1977 toekomen en ver
gezeld zijn van een eensluidend 
afschnft van het vereiste diplo
ma (N21) 

Gehuwde kinderverzorgster 
zoekt werk als helpster bij zie
ken of ouden van dagen Schnj-
ven bureel blad N 27 
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L DE VLAAMSE PERS 
De mist van het overtrokken konklaaf trekt op Wat overblijft: vage « morgen 
gaat het beter •-beloften voor de toekomst en «schiet in uw zak» voor het 
heden. Uit de eerste reakties: DE VOLKSGAZET zwaar tegen uiteraard. In 
HET VOLK wordt het zo'n beetje hopen op het goede volk van Belgenland om 
deze mooie plannen te verwerkelijken Want anders wordt zowel een Plan 
Hendrik De Man als een Plan Tinde-man een vodje papier. Ondertussen Tinde-
mans bedankt voor uw zorg om onze gezondheid onder uw leuze «Weg met 
bier, sigaret, benzine en kaviaar» « Nols sterker dan vijf miljoen Vlamingen » 
titelt Mark Grammens m DE NIEUWE bij de likwidatie van de laatste Vlaamse 
gemeenteschool te Schaarbeek Hij onderzoekt het mechanisme van deze 
Vlaamse machteloosheid en dit rond de scholenkwestie te Brussel sinds de 
«liberté du père de familie ». DE TIJD reageert op de loze bewering van het 
verslag Bastin-Yerna dat er geen Vlaams geld zou afvloeien naar Wallonië en 
maakt een indrukwekkend tegensommetje. Walter Luyten 

Alles zal nu afhangen van de wijze 
waarop de regering haar bedoelingen 
in de praktijk zal opzetten zonder 
haar filosofie in het gedrang te bren
gen Veel zal ook afhangen van de 
kracht waarmee zij de bevolking met 
daden zal kunnen overtuigen dat de 
gevraagde offers de moeite lonen En 
veel zal eveneens afhangen van de 
bereidheid van de bevolking zelf om 
de toestand, zoals hij werkelijk is, 
onder ogen te zien 

Zonder deze noodzakelijke voor
waarden blijft elk plan slechts een 
vodje papier, welke naam men er ook 
aan geeft» 

deniB UUIB 

VOLKSGAZ^ 
Elders in dit blad leest men de waslijst 
van hele en halve maatregelen, be
kendgemaakt na afloop van de twee
daagse bijeenkomst vanwege de 
symboliek georganizeerd in het Eg-
montpaleis te Brussel 
De eerste-minister die meer zin heeft 
voor slogans dan hij moed heeft om 
de werkelijk onontbeerlijke maatrege
len te treffen, noemt het resultaat 
«een plan om werk te verschaffen, 
een plan om de ekonomie te stinrtule-
ren » En hij vraagt zich af, wie er wel 
tegen de door de regenng uitge
werkte maatregelen kan zijn 
HIJ moet met lang wachten om een 
antwoord te knjgen op die vraag Wij, 
de socialisten zijn met akkoord — en 
WIJ met alleen 

Want de verhoging van de onrecht
streekse belastingen — met met de 
hoop dat er minder zou gerookt of 
gedronken worden, maar gewoon 
met de hoop dat het meer zou opbren
gen I — treft de werkloze in precies 
dezelfde mate als de miljonair, de 
gepensioneerde evenzeer als de dok
ter en de notans » 

Het Volk 
«Het «Egmont-Plan» zal vandaag en 
de volgende dagen ongetwijfeld gron
dig door de verschillende belangen
groepen worden bestudeerd Vooral 
zal worden onderzcx;ht of het in over
eenstemming IS met de filosofie die de 
regenng het heeft meegegeven de 
tewerkstelling optimaal bevorderen 
door een gezamenlijke inspanning die 
geen sociale afbraak betekent 
Niettegenstaande het feit dat het plan 
zeer veel intentieverklanngen bevat, 
dat er veel naar de toekomst wordt 
verwezen en dat er op het stuk van 
de bezuinigingen nogal wat vaagheid 
blijft bestaan, dient het resultaat van 
het konklaaf positief beoordeeld Er is 
ten minste een globaal plan uit de bus 
gekomen en het heeft de steun van 
de ganse regenng 

« BIJ de gelegenheid werd aan de Vla
mingen een reeks - kompensaties» 
gegund, die de bittere pil van het stel
selmatig verfransen van de Brusselse 
Vlamingen moest verzachten Eén 
van deze «komjaensaties» was de 
belofte, formeel door de regenng afge
legd, dat het vervoer van kinderen 
naar Vlaamse scholen volledig gratis 

zou zijn en ten laste zou vallen van de 
gemeenschap Echter, deze belofte is 
nooit in een wettekst omgezet 
Men ziet dus hoe dat gaat Men 
bedelt een toegeving af van portefeuil-
le-hongenge Vlamingen, maar men 
biedt hun wel allerlei in ruil aan Vervol
gens mkasseert men de toegeving en 
komt men zijn belofte met na Als dat 

een tijdje geduurd heeft is er wel een 
Nols te vinden om zich op een uitda
gende manier mets meer van de belof
te te hennneren, zodat de Vlamingen, 
als ze de belofte in een vaste norm wil
len omzetten, nog eens een toegeving 
moeten doen Dit is de bekende meto
de waarbij aan de Vlamingen één
maal een vaste toegeving wordt ge
vraagd in ruil voor een belofte en ver
volgens een nieuwe toegeving in ruil 
voor het houden van de belofte De 
Belgische kommunautaire geschiede
nis staat vol met verhalen in die trant 
Echter, wat ons moet bezighouden is 
het machtsmechamsme dat schuil
gaat achter deze feitelijke gang van 
zaken Hoe komt men daartoe' Hoe 
lukt het de franstaligen telkens weer 
om de Vlamingen op te lichten ' Op 
deze vraag is er maar een antwoord 
mogelijk de franstaligen maken ge
bruik van hun macht en de Vlamingen 
doen dat met Als bijvoorbeeld een 
Vlaamse regenngspartij, of zelfs maar 
eén enkele Vlaamse minister, moest 
zeggen neen, dit nemen wij met — 

dan staan Nols en zijn vnenden direkt 
voor schut De eeuwige vraag is 
waarom doen de Vlamingen dit met ' 
Waarom is de h Nols overduidelijk 
veel machtiger dan alle vijf miljoen Vla
mingen tezamen ' » 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 

^Of) 

De herder en zijn schapen 
Kartoemst Jan in « Gazet van Antwerpen« 

«Om te t)eginnen is Vlaanderen niet 
gebaat bij de verdeelsleutel die geldt 
voor de geregionalizeerde matenes 
van de wet van 1 augustus 1974 op 
de voorbereidende gewestvorming 
Het gaat hierbij met om een substan
tieel deel van de totale nationale 
bestedingen, ten hoogste om 7 % 
Het gelijk afwegen van de drie cnteria 
bij de regionale verdeelsleutel, nl de 
bevolking, de oppervlakte en de belas
tingen van de fysieke personen, 
speelt in het nadeel van Vlaanderen 
De faktor bevolking werd en wordt te 
veel over het hoofd gezien Met 
56,47 % van de bevolking in België 
krijgt Vlaanderen inzake de al geregio
nalizeerde kredieten slechts 51,35 % 
volgens de sleutel voor 1977, Wallo
nië 39,29 % en Boissel 9,36 % 
Inzake de machtigingen in het raam 
van het fonds voor expansie en regio
nale rekonversie ging in de voorbije 
jaren slechts circa 50 % naar de 
Vlaamse regio, terwijl de sektonele 
kredieten verdeeld werden op een fif-
ty-fifty-basis Van het globaal investe
ringsbedrag voorzien in het vijfjaren
plan 1976-1980 gaat iets meer dan 
52 % naar Vlaanderen Van de inves
teringen inzake de wegen ging in de 
periode 1971-1974 een goede 40 % 
naar de Vlaamse regio, hoewel vol
gens objektieve cntena de behoeften 
er groter zijn In de kredieten voor het 
wetenschappelijk onderzoek werd ja
ren met de 50/50-verhouding bereikt 
De opbrengst van radio- en televisie-
taksen wordt op een fifty-fifty-grond 
verdeeld, ook al betalen de Vlamin
gen ongeveer 60 % van de taksen 
En moet er niet hennnerd worden aan 
de kompensatiekredieten voor Wallo
nië zodra nationale investenngen in 
de Vlaamse regio moeten uitgevoerd 
worden ' Berekeningen hebben uitge
wezen dat Vlaanderen uit de verschei
dene sektoren van de sociale zeker
heid (ziekteverzekenng, kinderbij
slagen en pensioenen) met haalt wat 
het ertoe bijdraagt Het nadelig saldo 
voor de Vlaamse regio loopt per jaar 
op tot 8 miljard De Vlamingen realize-
ren het grootste deel van het BNP en 
hebben het overgrote aandeel in de 
globale spaarvorming kan men in het 
licht van de hiervoor aangetoetste ver-
delingsmechanismen met zeggen dat 
ZIJ nog steeds de betalende partij 
zijn ' » 

DE FRANSTALIGE PERS 
Dat België een zonderling land is, wisten we al lang. Het is zelfs een bevreem
dend land met bizarre verhoudingen. Dat schijnt o m. het gevolg te zijn van de 
al even scheefgetrokken taaiverhoudingen. En ook van de onwetendheid bij 
de ene volksgroep (of natie) over toestanden, karakter en inzichten van de 
andere taalgemeenschap Voor een blad als - Pan » zijn dergelijke toestanden 
« gefundenes Pressen », reken maar. 
In de «serieuze » frankofone pers is er echter geen ruimte meer voor l'esprit 
gaulois. Zo had onze bloedeigen partijvoorzitter het bij de Libre verkorven 
met zijn hoofdartikel in ons blad vorige week. Dit artikel heeft hem doen stei
geren, want — heiligschennis ! — hij eist voor Vlaamse steun aan de Waalse 
staalnijverheid tegenprestaties I Ongehoord, want alleen Walen mogen in dit 
land kompensaties vragen. Intussen dient Europa als vluchtheuvel voor 
Walen en franstaligen in argumentennood 
Ook juridisch en sociaal-kultureel zijn de frankofonen boven de wet en de 
logika verheven Vandaar dal een Vlaamse vrederechter, die de euvele moed 
heeft een frankofoon ook wegens een bepaalde vorm van taalimperialisme te 
veroordelen, gebrandmerkt wordt als voorstander van een (incivieke) split
sing van de justitie Het wordt erg, nu er ook al Belgische rechters gevonden 
worden, die frankofone hondendresseurs of idem-onbeschofteriken veroorde
len. Waar gaan we naartoe ? Naar het federalisme (met twee of drie, dat is met 
duidelijk) schrijft «Combat». 

Kultuurraad "̂  Uit een manifest 
van TAK ? 
Geen van beide deze tekst werd 
zonder kommentaar aangehaald 
in «4 millions 4», het FDF-week-
blad en stamt van de eerste minis
ter van Quebeci» 

PAN 
« W I J blijven openstaan voor 
vreemde bedrijven op voorwaar
de dat ze onze kulturele en taal
kundige eigenschappen respekte-
ren, wat slechts een normale eis 
van gelijk welke maatschappij, 
die zich zelf eerbiedigt» Waaruit 
zou deze tekst gelicht zijn'^ Uit 
de toelichting van het september-
dekreet van de (nederlandstalige) 

LE SOIR 
« We namen kennis van een von
nis, op 10 januan j l , geveld door 
de h Gilbert Van Glabbeke, vre
derechter te St-Kwintens-Lennik, 

vonnis dat voor niemand enige 
twijfel zal overlaten nopens de 
diepe overtuiging van hem die dit 
arrest velde Men kan met duide
lijk genoeg zijn (Volgt de motive-
nng van het vonnis waaruit we 
enkele « gezien's » aanhalen, 
nvdr) «Aangezien we hier op
nieuw staan voor het netelig pro
bleem van de franstalige stadsbe
woner die denkt dat hem alles is 
toegelaten « op de buiten », tot en 
met de provokatie en de misken
ning van de otochtone bevolking, 
die hij vanuit de hoogte bekijkt » 

En verder « Gezien deze inwijke-
lingen maar niet schijnen te kun
nen aanvaarden dat niet de plaat
selijke bevolking zich aan hen 
moet aanpassen, maar dat in
tegendeel ZIJ zelf, de inwijke-
lingen, zich moeten voegen naar 
het gewest en dienst partikularis-
men» Verder «Dat uiteraard de 
taal hier een beslissende rol 
speelt en dat men zich uiteindelijk 
afvraagt waarom de mensen uit 
de grootstad mordicus het Pajot-
tenland willen infesteren en koloni-
zeren » 

« Le Soir » is gebelgd en verveeld 
met dit zeer ongewoon vonnis, 
doch moet toch erkennen, dat 

sommige stedelingen zich als 
overweldigers gedragen van zo-
haast ze op de buiten terecht 
komen, maar niettemin steigert 
de Rossel-krant «want de justitie 
IS in België nog met gefederali-
zeerd » 

L i LIBHE BEl&mnE 
«Als eerste bemerking verwijzen 
WIJ naar de verklanng van staats-
sekretans Eyskens, nl dat het taal
probleem een nationale aangele
genheid IS De opvattingen van 
de regering spreken dus deze 
van de h Schiltz tegen De h 
Schiltz plaatst het staalvraagstuk 
in een strikt federale kontekst, en 
met een evident cynisme, ver
want met chantage, verklaart hij 
te aanvaarden dat met Vlaams 
geld de Waalse nijverheid zou 
geholpen worden op voorwaarde 
dat de Walen de politieke VU-
voorstellen zouden aanvaarden, 
nl een tweeledig federalisme en 
de Belgisch-Nederlandse verdra
gen Deze stijl « mes op de keel» 
IS vanzelfsprekend onbetamelijk 
en onaanvaardbaar We wensen 
geen herhaling van het kolendra-
ma naar aanleiding van de staal-
krisis, dat spreekt vanzelf Daar

om moet er een positief Belgi
sche en Europese oplossing ge
vonden worden» 

omba 
«Alleen een Wallonië, baas in 
eigen huis, kan inderdaad de nodi
ge maatregelen treffen (specifie
ke en progressistische) die zich 
opdringen voor het herstel Het 
ontbreekt Wallonië met aan de 
nodige geldmiddelen zoals blijkt 
uit de studie betreffende de regio-
nalizering van het krediet en die 
afrekent met het sprookje van de 
Waalse krekel en de Vlaamse 
mier Alleen de politieke wil ont
breekt nog om vlug en korrekt 
artikel 107 quater van de grond
wet toe te passen Daarom ook 
verwacht het Waalse ABVV van 
de Waalse knsten demokraten 
klare taal ter zake Een gezamen
lijke strijd van de Waalse ar
beiders met dit ene doel voor 
ogen zou veel sneller tot resulta
ten leiden dan gelijk welke «dia
loog van gemeenschap tot ge
meenschap» De CSC-Wallonie 
heeft niet het recht, deze kans te 
laten voorbijgaan» 
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FACILITEITENGEMEENTEN 
BLIJVEN ZORGENKINDEREN 
« Geen enkel politiek mandataris heeft van de Vlaamse beweging de 
toezegging gekregen om grondgebied van Vlaams-Brabant aan Brus
sel te verkwanselen.» Dat zei voorzitter prof. Aloïs Gerio vorige 
maandag tijdens een perskonferentie waarop het gewestelijk over-
legcentrum Vlaams-Brabant een dossier over de faciliteitengemeen
ten voorstelde. Hoewel de verfransing van deze zes Vlaamse 
gemeenten onmiskenbaar groot is, kan men het Brusselse probleem 
en de taaimoeilijkheden in Vlaams-Brabant hoegenaamd niet oplos
sen door de aanhechting van straten, wijken of gemeenten bij de 
Brusselse agglomeratie. 
Dat is een duidelijke waarschuwing van de Vlaamse verenigingen in 
Vlaams-Brabant aan het adres van de Vlaamse onderhandelaars bij 
het gemeenschapsgesprek. 
De Vlamingen die aan de rand van de Brusselse olievlek wonen vre
zen inderdaad dat het zoveelste gesprek «van gemeenschap tot 
gemeenschap » zal uitdraaien op een eenzijdige toegeving: aanhech
ting van Vlaamse wijken bij de Brusselse agglomeratie. 

De socio-kulturete verenigingen 
In de faciliteitengemeenten (ge
steund door de Vlaamse Volksbe
weging, de drie kulturele fondsen, 
en het Vlaams Komltee voor 
Brussel) verzetten zich katego-
riek tegen een nieuv/e Brusselse 
expansie (ook al was het maar de 
opslorping van éézn straat), om
dat Brussel dan overmorgen kan 
uitdelnen van Eigenbrakel tot Vil
voorde, en van Kortenberg tot In 
Asse en Schepdaal. 

OP DOORREIS 

Sinds vijftien jaar vormen de ge
meenten Drogenbos, Linkebeek, 
Kraalnem, Wezembeek-Oppem, 
Wemmei en Sint-Genesius-Rode 
hét struikelblok bij uitstek voor de 
kommunautalre pacifikatle in ons 
land. 
Volgens het gewestelijk overleg-
centrum Vlaams-Brabant is het 
probleem nochtans vrij eenvou
dig. 
De SS.CXX) inwoners van de zes 
faciliteitengemeenten moeten als 
Vlamingen beschouwd worden, 
even goed als al de inwoners van 
Waals-Brabant als Walen geteW 
worden. 
Men heeft moeten vaststellen dat 
het regime van de faciliteiten 
voor franstaligen de autochtone 

Vlaamse bevolking in de verdruk
king bracht Aan de hand van 
onderzoekingen, getuigenissen 
en verkiezingsuitslagen kan het 
percentage franstaligen geschat 
worden op 30 th. in Drogenbos, 
40 th. In Wemmei, Wezembeek-
Oppem en In Sint-Genesius-Rode 
en 50 th. In Linkebeek, terwijl 
Kraalnem zelfs een meerderheid 
frankofonen zou tellen: 55 th. 
Maar, die cijfers geven geen ge
trouw beeld van het leven In deze 
Vlaams-Brabantse gemeenten. 
Immers, de frankofonen zijn veel
al op doorreis: ze verblijven 
slechts tijdelijk (enkele maanden, 
zelden verscheidene jaren) In de
ze gemeenten. 
Het verenigingsleven Is immers 
duidelijk nederlandstalig. 
Vooral de vreemdelingen — die 
werkzaam zijn In Europese Instel
lingen — zorgen bewust of onbe
wust voor de aangroei van het 
aantal nederlandsonkundigen in 
de Brusselse randgemeenten. 

WANORDE 

Opvallend is dat de Vlaams-Bra
bantse gemeenten die optomen 
tegen de verfransing een oude 
Vlaamse historische dorpskern 
bewaren, terwijl de frankofone of 
vreemde Inwijkeiingen nieuwe 

verspreide woonwijken her en 
der Inpalmen. 
Uitermate belangrijk in het kom-
munautair dispuut is vooral de 
vaststelling dat er in de facilitei
tengemeenten geen typische 
«franstalige wijken > te vinden 
zi jn! 
Zij zijn een fiktie. De «Hutten» 
van Sint-Genesius-Rode bijvoor
beeld die door frankofonen als 
franstalig wordt aangeduid, wordt 
niet enkel door talrijke en aktieve 
Vlamingen bewoond, maar ook 
door meer dan 2.000 vreemde
lingen, die er 30 th. van de bevol
king uitmaken. Er zijn hier straten 
waar geen inwoners met Belgi
sche natk^naliteit wonen... Ook 
de zogenaamde wijk « Parasol» in 
Beersel kan urbanistisch niet in 
aanmerking komen voor aanslui
ting bij Brussel. 
De zes faciliteitengemeenten zijn 
landelijke kernen waar in de 
groen- en landbouwzones uitge
breide verkavelingen werden ge
realiseerd. 

Drogenbos is urbanistisch met de 
Brusselse agglomeratie verbon
den. Kraalnem grenst gedeeltelijk 
aan Brussel, terwijl Rode, Linke
beek en Wemmei nauwelijks aan 
de stad raken. Wezembeek-Op
pem grenst helemaal niet aan 
Brussel. Deze gemeenten, noch 
delen ervan, kunnen in aanmer
king komen om de stedelijke gren
zen van de Brusselse agglomera
tie te bepalen. 

De ruimtelijke warrarde, de lintbe-
bouvwng en de verspreide verbou
wing in Brabant zijn er de oor
zaak van dat de suburbanizatie 
ononderbroken doorloopt In het 
zuiden tot voorbij Eigenbrakel, in 
het oosten tot Kortenberg en 
Erps-Kwerps, in het noorden tot 
Vilvoorde en in het westen tot 
Asse... 

Ook zijn de faciliteitengemeenten 
soms door open ruimten van de 

"'T . ~ * ' 

Brusselse agglomeratie geschei
den : door bijvoorbeeld de groene 
driehoek tussen Rode, Linkebeek 
en Ukkel. 

VERKROTTING E N A F ^ 
BRAAK 

Bij inlijving van de zes faciliteiten
gemeenten — of stukken ervan 
— bij de hoofdstad, zou de ver-
fransende druk vla de verdere 
urbanizatie op de omliggende 
Vlaamse gemeenten uitbreiding 
nemen: Alsemberg, Beersel, Ruis
broek, Sint-Pieters-Leeuw, Rele-
gem, Brussegem, Meise, Grimber
gen, Strombeek-Bever, Sint-Ste-
vens-Woluwe, Sterrebeek en Ter-
vuren... 

In feite beschermt elke facilitei
tengemeente twee andere Vlaam
se gemeenten tegen verstedelij
king en verfransing. 

Het toevoegen aan de Brusselse 
agglomeratie van sommige facili
teitengemeenten of gedeelten ef-
van zou verreikende gevolgen 
hebben, aldus Wilfried Wouters 
van het Vlaams Overlegcentrum. 
Twee voorbeelden ter Illustratie: 
De aanhechting van Kraainem en 
Wezembeek-Oppem zou de ver
dere uitbreiding van de Brusselse 
agglomeratie tot Zaventem, Kor
tenberg en Steenokkerzeel in de 
hand werken en nog meer dan nu 
de luchthaven en de bijhorende 
Industriezones bij de Brusselse 
agglomeratie doen aanleunen. 

Een grenswijziging in de uiterst 
smalle strook (4 km) op het 
grondgebied van Sint-Genesius-
Rode tussen Brussel en Wallonië 
zou onvermijdelijk op korte ter
mijn de verbinding van de hoofd
stad met het Waalse landsgedeel
te tot stand brengen. Hierdoor 
zou de taalgrens 20 km naar het 
noorden opschuiven en aan Vil
voorde grenzen. Op lange termijn 
zou het de val betekenen van 

gans de streek ten zukjen van 
Brussel. 

De jongste tijd heeft men kunnen 
vaststellen dat vooral de Waals-
Brabantse gemeenten, net over 
de taalgrens, sterk verstedelijkt 
worden door de toenemende In
wijking vanuit Brussel: Rixen-
sart Genval, Bralne-l'Alleud, 
Waterloo, Ohaln, La Hulpe... De
ze en andere Waals-Brabantse 
gemeenten vormen n;iet de univer
sitaire inplanting van Louvain-la-
Neuve te Ottignies het uitwijkings
gebied bij uitstek voor Brussel. 

Het is dus overduidelijk: met 
aanhechting van straten, wijken 
of gemeenten kan men het Brus
selse probleem en de taaimoei
lijkheden in Vlaams-Brabant niet 
oplossen. 

Het echte probleem-Brussel is 
niet het vraagstuk van de uitbrei
ding van de agglomeratie, maar 
wel: de ontvolking, de verkrot
ting en de afbraak van de hoofd
stad. Als de huidige trend zich 
voortzet telt Brussel binnen de 
tien jaar nog amper 650,000 land
genoten, en 300.000 vreemde
lingen. 

Daarom, aldus het Overlegcen
trum van Vlaamse verenigingen, 
moet Vlaanderen bereid zijn mee 
te werken aan de redding van 
Brussel door het stedelijk pa
troon van deze stad opnieuw te 
herstellen en leefbaar te maken. 
Pas dan kan de vloedgolf die 
Vlaams-Brabant overspoelt defi
nitief ingedijkt worden. 

Enkel een weigering van Vlaamse 
zijde om nog over grenswijzi
gingen te praten, en een krachtig 
beleid op het gebied van ruimtelij
ke ordening en kuituur in de zes 
faciliteitengemeenten kunnen een 
waarborg zijn voor een definitie
ve taalvrede in Vlaanis-Brabant 

Hugo De Schuyteneer 
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De grote ring rond Brussel is bijna rond. Meteen geraakt Vlaams-Bra-
bant volgebouwd van Beersel tot Vilvoorde, en van Dilbeek tot Ter-
vuren... 
Onlangs slaakte de Bond Beter Leefmilieu een krachtig alarm over 
Vlaams-Brabant De protestkreet kreeg een enorme echo, maar 
bouwpromotoren, verkavelaars en frankofone politici bulldozeren 
alsmaar voort tegen al wat groen en Vlaams is. Het werd reeds eer
der aangeklaagd dat verkavelaars en promotoren lichtschuw te werk 
gaan. 
Vlaams-Brabant draagt het volle gewicht van de overkoncentratie 
van werkgelegenheid in Brussel: verstedelijking, verfransing, verloe
dering van het milieu door wegenbouw, parkings, enz... 

Samen met het gewestelijk over-
legcentrum Vlaams-Brabant 
heeft de Bond Beter Leefmilieu 
de zieke plekken in Vlaams-Bra
bant In kaart gebracht. 
Niet minder dan 40 fusiegemeen-
ten ruiken de vieze adem van de 
hoofdstad; hetzij door grondspe-
kulatle, of door de inplanting van 
een manége voor frankofone 
edellieden. 
We tellen zes zones: Tervuren, 
Zenne en Zoniën, Pajottenland, 
Neer-Brabant Vilvoorde en Za-
ventem. 

DORPSWEEFSEL 

De regio Tervuren omvat geen 
faciliteitengemeenten. 
Tijdens haar korte bestaan heeft 
de randfederatie Tervuren de ba
sis gelegd voor een Vlaamse, har
monische, en verantwoorde uit
bouw van het grondgebied wat 
de ruimtelijke ordening betreft 
Zoals elders is deze federatie ter 
ziele gegaan, en zijn ook de goe
de intenties meteen de grond 
ingeboord. 
Door de aktie van de federatie 
werd de beruchte «route des pro-
fesseurs» definitief van de kaart 
geveegd, en werd ook verhinderd 
dat de hoogspanningslijn Ever-
berg-Ottignies getrokken werd. 
Vandaag is men opnieuw druk 
bezig met onteigeningen! 
Ook honderden hektare bossen 
en landbouwgronden (stukjes Zo-
niënwoud, Moorselbos, Margijs-
bos, Walravensbos, het meer van 
Overijse...) worden opnieuw be
dreigd door eliteverkavelingen: 
« chikke villa-wijken ». 
Massale inwijking van fransta-
ligen noteren we in Overijse, Ter
vuren en Hoeilaart. Ongeveer 
50 th. van de gronden waren hier 
het eigendom van frankofone gra
ven, baronnen en andere grond
bezitters. De meeste van deze 
heren vindt men terug in Brussel
se immobiliënmaatschappijen. 
Asociale flatgebouwen vernie
tigen het dorpsweefsel van de 
nieuwe fusiegemeente Tervuren. 
Via de deelgemeenten Vossem 
en Duisburg vloeit de verbrusse-
ling in de richting van Leuven, en 
de autoweg Brussel-Luik wordt 
dankbaar als een kontaktlijn van 
de nieuwe residentiële streek ge
bruikt .. 

CORRIDOR 

« Zenne en Zoniën » is vandaag 
samengesteld uit zes gemeenten, 
waarvan drie met faciliteiten: Hal
le, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, 
Sint-Genesius-Rode, Linkebeek 
en Drogenbos. 
Zenne en Zoniën is de meest 
groene streek rond Brussel, maar 
meteen ook de meest bedreigde. 
De «corridor» naar Wallonië is 
een jarenlange dagdroom van 
frankofonen. Deze randzone van 
het Zoniënwoud kan dan al een 
fris uitzicht hebben: hele wijken 
zijn verkwanseld aan privé-ka-
vels, waar vooral rijke gastar
beiders (Euro-ambtenaren) zich 
gevestigd hebben. 
Er is een groeiende druk van 
franstaligen in deze streek van 
Vlaams-Brabant; vooral in Beer
sel en Alsemberg. 
Sint-Genesius-Rode heeft veel te 
lijden van diplomaten die vlaams
onkundig en veelal vlaamsvijan-
dig zijn. Maar, langs de Water-
loose steenweg zal weldra ook 
een verstikkend lint van kantoor

gebouwen en appartementen ont
rold worden. Zo komt de fameu
ze «corridor» naar Waterioo ur-
banistisch tot stand. Ook zijn er 
plannen om de franstalige univer
siteit alhier uit te breiden. 
Linkebeek dreigt gans zijn land
bouwgebied te veriiezen door in
dustriële expansie. Voorts vreest 
men in het Perkveld voor de 
nabije toekomst dat een metrosta
tion, een supermarkt en een 
grootse parking landelijke gebie
den zullen opslokken. 
In Drogenbos draagt men de last 
van de Parijse autoweg, en wordt 
de uitbreiding van supermarkten 
eveneens met een zucht tege
moet gezien. 

Twee autowegen bedreigen dit 
gebied: de A2 (Mechelen-Dender-
monde) en de A11 (Brussel-Den-
dermonde). 
Dat politici zoals CVP-volksver-
tegenwoordiger Paul De Keers-
maecker van Kobbegem slechts 
moeizaam de protesten van leef-
milieukomitees aanhoren, stemt 
niet hoopvol voor de toekomst 

Terwijl op regeringsniveau sus
sende woorden werden gespro
ken, werden onteigeningsproce
dures tergend snel aanaevat 
Vandaag is er een schafttijd op 
deze bouwwerf. Neer-Brabant 
vreest ook het betonnen geweld 
van enkele grootschalige indus
trieterreinen, en de versnipperde 
verspreiding van villawijken... 

De gemeente Wemmei is sterk 
aangetast door verfransing. Bur
gemeester Geurts, sekretaris van 
de Brusselse frankofone agglo-
meratieraad, heeft dit jarenlang 
doelbewust in de hand gewerkt 
Eigenaardig is vooral dat de fran
kofonen hun villa diep in de ge
meente — dus ver van de Brus
selse woonwijken — inplantten... 
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Deze kleine streek ten zuiden van 
Brussel voorziet op een korte ter
mijn in woongelegenheid voor 
50.000 inwijkelingen... 
De bouwpromotoren realizeren 
ongehinderd de politiek omstre
den «corridor». 

BEVER 

Het Pajottenland heeft ook zijn 
groene zorgen. De realizatie van 
het dienstencomplex in Groot-Bij
gaarden was ongetwijfeld een 
kaakslag voor de milieukomitees 
en lokale politici. 

SPEKULATIES 

GROND: 
De verkavelingswoede is er eert 
bekende ziekte, maar van de ver
fransing heeft het Pajottenland 
niet zoveel te lijden. 
Hoewel de Brusselse promotoren 
hun buildings vanuit Zellik laten 
oprukken. 
Anderzijds Is er, het zeer akute 
gevaar dat het gehucht Bever 
(van Strombeek-Bever) door 
grondspekulatie en beton over
weldigd wordt 
Er zijn verkavelings- en verfran-
slngsplannen die momenteel op 
het staatssekretarlaat voor 
Vlaamse streekekonomie ernstig 
onderzocht worden... 

Neer-Brabant telt één faciliteiten
gemeente : Wemmei. Londerzeel, 
Asse, Merchtem, Opwijk en Ka-
pelle-op-den-Bos, zijn behoorlijk 
landelijk gebleven. 

De zone Vilvoorde omvat de 
gemeenten Vilvoorde, Grimber
gen, Zemst Meise, Muizen en 
Machelen... Industriële wildgroei, 
een dichtmazig wegennet lintbe
bouwing, en wildbouw maken dit 
gebied van Vlaams-Brabant tot 
een probleemgebied voor het leef
milieu. 
Het «zeekanaal» bepaalt het In
dustriële patroon. Toch hebben 
sommige gemeenten nog een 
merkwaardig historisch karakter 
(Grimbergen). 
Dit gebied kent minder taalproble
men (welke kapitaalkrachtige 
frankofoon zou In Vilvoorde zijn 
tent willen optrekken ?...) dan wel 
problemen van grondgebied. 
De gordel van smaragd telt ten 
slotte nog een zesde trieste en 
matte schakel: de zone Zaven-
tem. 
Daar gaat de frankofone vlieger 
dan weer goed op! Vlaamsvijan-
dlge Brusselse uitwijkelingen heb
ben een stevige voet gekregen in 
het gemeentehuis van Kraainem 
en Wezembeek-Oppem. 
De Internationale luchthaven 
heeft zeker de verioedering van 
deze streek in de hand gewerkt: 
inwijking van vreemdelingen, ho
tels, motels, grondverkwanselen-
de verkeersknopen, verkaveling 
van groene zones... 
Deze verstedelijkte zone dreigt 
vast te groeien aan de Brusselse 
agglomeratie. 
Kraainem Is aangetast door de 
kanker van de grondspekulatie. 
De Inplanting van het ziekenhuis 
van de franstalige universiteit 
UCL Is daar uiteraard niet 
vreemd aan. Een verfransende 
besmetting hoort er onvermijde
lijk bij. 
Wat van het park Jourdaln (na de 
aanleg van de grote ring rond 
Brussel) nog overblijft, werd te 
grabbel gegooid aan bouwzieke 
promotoren. 
In Wezembeek-Oppem dreigt na 
het park de Burbure, nu ook het 
Vureveld aan de bouwkoorts ver
loren te gaan... 

(HDS) 

De Brusselse agglomeratie omvat 19 gemeenten, die in het Vlaamse 
land gelegen zijn, en nog niet zo lang geleden volledig nederlandsta-
lig waren... 
De autentieke Vlaamse namen van deze Brusselse gemeenten (Gans
horen, Berchem, Koekelberg, Etterbeek...) en die frankofonen zelfs 
niet hebben kunnen vertalen (Eisene - XL.. ?!) zij hiervan het eenvou
dige en tegelijk onweerlegbaar bewijs. Vooral tijdens de 19de eeuw 
Is de verfransing van Brussel begonnen. 
Een goede honderd jaar geleden — in 1846 — was de huidige Brus
selse agglomeratie nog voor ruim tweederden volkomen nedeHansta-
lig. 
Dezer dagen tracht het Vlaams Komitee voor Brussel de stafleden 
van buitenlandse ondernemingen in Brussel, door middel van een 
viertalige brochure, een inzicht te geven in het verfransingsproces 
van een oorspronkelijk Vlaamse stad. 

HONGERIGE SLOKOP 
In 1910 was het percentage nederlandstallgen In de 19 Brusselse 
gemeenten verminderd tot 46 Lh. Tien jaar later was de verfransende 
vloedgolf nog sterker: slechts 38 Lh. Vlamingen in de hoofdstedelij
ke agglomeratie. In 1930: 34 th, en in 1947: 25 th. Maar de cijfers 
van de laatste talentellingen laten sterke twijfels over de ernst van 
de volksraadpleging. Bij de telling van 1947 verklaarden 60 Lh. van 
de inwoners van de agglomeratie tweetalig te zijn: dat waren uitein
delijk bijna uitsluitend Vlamingen... 

VERBRUSSELING 
De bevolking van de hoofdstad is van 96.000 inwoners in 1800 aange
groeid tot 750.000 inwoners juist voor de tweede wereldoorlog. In 
1918, bij de stemming van de eerste wet op het taalgebruik in 
bestuurszaken, was het tweetalig gebied van de Brusselse agglome
ratie nog niet duidelijk afgebakend. 
Bij de stemming van de wet op het taalgebruik in strafzaken werden 
de eerste zes gemeenten aangeduid die zouden deel uitmaken van 
de tweetalige agglomeratie, namelijk Brussel, Eisene, Etterbeek, 
Schaarbeek, Sint-Gillis, en SInt-Joos-ten-Node. Drie van deze 
gemeenten waren nog overwegend nederlandstalig. 
Bij wet van 1921 op het taalgebruik in bestuurszaken werden elf 
andere gemeenten aan de eerste zes toegevoegd : Anderiecht Koe
kelberg, Oudergem, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Sint-Pieters-Jette, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Stevens-Woluwe, Uk-
kel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde. 
Sint-Stevens-Woluwe werd achteraf gelukkig opnieuw naar Vlaams-
Brabant overgeheveld. 
In 1954, na het bekendmaken van de uitslagen van de volkstelhng 
van 1947, werden drie nieuwe gemeenten bij Brussel ingelijfd : Evere, 
Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem. Dat is vandaag juist (amper Q der
tig jaar geleden... 
De wet van 1963 betreffende het gebruik van de talen in bestuursza
ken heeft in zes randgemeenten van Brussel «faciliteiten • voor het 
gebruik van de Franse taal voorzien : Wemmei, Wezembeek-Oppem, 
Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Kraainem en Linkebeek... 
Vooral in Kraainem en Linkebeek worden de Vlamingen vandaag poli
tiek verdrukt en sturen de frankofonen aan op een volledige verbrus-
seling van deze landelijke Vlaamse gemeenten... 
De Brusselse slokop kent duidelijk geen verzadiging. 
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Jakob 
Smits-muzeum 
te Mol 
Zaterdag 19 februari a s wordt in de Oude Pastorie te Mol-Sluis een 
Jakob Smits-Museum geopend Dr Jan Theuwissen, direkteur van de 
Interprovinciale Kultuurraad voor Vlaanderen leidt in Openingsuren 
van 14 tot 18 u Daags tevoren (18 februan) wordt in 't Jan Berch-
manskollege te Mol om 19 u een tentoonstelling geopend « Latemse 
kunst van Permeke tot heden » Inleider is de heer Robert Van den Bos
sche, sekretaris van de Vnenden van het Latems Museum De tentoon
stelling loopt tot 27 februari en is alle werkdagen van 14 tot 19 u open, 
zondag van 10 tot 12 u 

We verheugen ons vooral in de opnchting van een Smits-museum, toch 
een van onze belangrijkste schilders rond de eeuwwisseling 

10 jaar 

nieuuu 
vloonderen 

iip 
Het tweemaandelijks (heelne
derlands vormingstijdschnft) 
«Nieuw Vlaanderen' bestaat 
tien jaar Dit stnjdbaar Vlaams 
jongeren-orgaan heeft door een 
rekord aantal alx)nnementen in 
de studentenwereld destijds 
een soort mirakel verwezenlijkt 

Dank zij pioniers als Jef Lan-
don, Willy Kuijpers, Waiter Luy-

ten, Paul Van den Dorpe, Lionel 
Vandenberghe en zovele ande
re even onbaatzuchtige helpers 
en medewerkers In de opnievor-
ming en door zijn kombattieve 
allure heeft het tijdschrift een 
eigen plaats in de Vlaamse Be
weging ingenomen We wensen 
bij dit tweede lustrum «Nieuw 
Vlaanderen» verder goede 
vaart en blijvende bezieling i 

Tuin van eetlust 
Manuel Kneepkens, geboren te 
Heerlen in 1942 studeerde Rech
ten in Leiden en is sinds 1971 als 
wetenschappelijk medewerker 
strafrecht verbonden aan de Eras-
mus-universiteit in Rotterdam Hij 
IS voorzitter van de Coornhert-li-
ga, de vereniging tot strafrechts-
hervorming, en ko-auteur van een 
paar alternatieve justitiële publika-
ties Verkenning van zijn schrijf
machine-toetsenbord, kombina-
ties van termen die in het gewone 

spraakgebruik met bij elkaar ho
ren enkele aarzelende tipografi-
sche proefjes Zo kan men de 
struktuurformule aanduiden van 
zijn bundel Tuin van Eetlust waar
in — afgezien van enige apprecia
tie of afwijzing — vitaliteit en ver
staanbaarheid de poezie-lezer on
mogelijk ontgaan 

Manuel Kneepkens Tuin van Eetlust 
— 1976 — De Bezige Bij Amster
dam — 71 biz 

Gras 

over de 

schouders 

van de 

wereld 

Jan Boelens vertelt over zichzelf 
dat hij geboren is op een boerde
rij in Noord-Groningen (Eenrum) 
In de jaren vijftig en zestig publi
ceerde hij twee dichtbundels Un-
vollendet en Liturgisch Hij werkte 
in Amerika en hield zich bezig 
met teater De agrarische bedrij
vigheid zit hem in t bloed «ik ver
bouw pootaardappelen en werk 
aan de veredeling daarvan » Hob
by «Ik houd van gras en van 
gedichten waarin ik languit kan lig
gen" Men kan zijn dichtwerk 
geëngageerd noemen agressief 
en nerveus gekonstrueerd met 
soms een komische noot zoals 
de eerste strofe van « Rondom is 
nog veeteelt» bIz 16) «Dit lano 
Nederland/beregend met woor
den/met vlaggen met melkbus
sen/dit land is/gezegend met wol
ken en/de heilige koe van/De 
Schone Letteren» 

Jan VAN BOSSUYT 

Jan Boelens Gras over de schouders 
van de wereld — 1976 — Nijgh 
& Van Ditmar — s Gravenhage-Rot 
terdam — Nieuwe Nijgh Boeken 82 
- 59 biz 

Koolhaas wil 

de doden laten spreken 
De roman Tot waar zal ik je brengen'' van A. Koolhaas wordt 
beheerst door een reusachtige vloedgolf die een Frans kustdorpje 
teistert Daar brengt het Nederlandse echtpaar Jacky en Luc de eer
ste dag van zijn vakantie door ze willen er hun • liefde vieren > Ze 
worden er letterlijk uit elkaar geslagen Het begint al met het huis 
dat ze er huren bij hun aankomst is het volledig onttakeld, leeg
gehaald door de verhuurder Vanaf dat ogenblik begint, in de ogen 
van de lezer, de hele ontmaskering van dit huwelijk. Ze trekken dan 
naar hotel - Bellevue •, waar er alleen plaats is voor Luc De vrouw 
vindt onderdak bi) het gezin BoreL Tijdens de eerste uren van de 
storm brengt Luc Jacky daar naartoe in het barre weer geraken ze 
amper aan het huis Luc's afscheidswoord is een vraag die de hele 
roman domineert, vooral psychologisch dan «Tot waar zal ik je 
brengen ' • Tot aan de poorten van de dood ' Konkreet-menselijk ver
taald Waar is er plaats voor de mens in deze wereld ' Biedt de lief
de tussen man en vrouw dat schuiloord ' Waar is het huis van de lief
de ' Is de man een huis voor de vrouw ' Wat betekent de man voor 
de vrouw ' Daarbuiten is het leven, en als ik Koolhaas goed begriip, 
lijkt alles daarbuiten leugen en bedrog, of, optimistischer bekeken! 
een bedrieglijke droom 

Jacky en Luc zijn niet de enige 
personages in het verhaal Kool 
haas voert nog verschillende 
koppels ten tonele die net zoals 
het vonge vastgewnkt zitten in 
hun verstarde liefde Je hebt de 
zakenman Hein Zuiver en zijn 
verbitterde vrouw Vicky die de 
stormnacht doorbrengen op An
dres jacht de -Nymphea» De 
boot vergaat zij zijn de enige 
wonderbare overlevenden red
ders vonden hen «ingepakt in 
het tafelzeil en half t)ewusteloos 
en te moe om elkaar nog te 
haten» De baas van Bellevue 
en zijn vrouw hebben ook al een 
gehavend huwelijksleven achter 
de rug hij was tien jaar zeeman 
daarna ging hij een pension uit
baten aan zee 

De Borets waar Jacky die 
nacht logeerde en in de vloed
golf verdween samen met Cor 

nelie Borets vrouw zijn een 
apart geval Boret is een zonder
linge man In een heel intiem 
gesprek enkele uren voor hun 
verdnnking vertelde Comelie 
aan Jacky haar kennismaking 
met Hugo Ze beschnjft hem als 
een gesloten man «Wat ik ook 
probeerde hij wist geen woord 
uit te brengen Hij was schonkig 
met een beginnende baard en 
ontzettend onhandig» Kool
haas die een voorkeur heeft 
voor groteske situaties beeldt 
hem uit als een stier die geen 
blijf weet met zijn dnften Hugo 
houdt van Comelie maar heeft 
eigenlijk nooit bij haar een thuis 
gevonden en gedroeg zich, net 
zoals zijn broer als iemand die 
op de rand van de waanzin leeft 

Na de dood van Cornelie sluit 
hij zich op in zijn toren als het 
ware bezeten door een soort 

waarheidsdrift en verhevigde 
posthume liefde uren zat hij te 
staren naar de foto waarop zo 
dacht hij toch zijn vrouw afge
beeld stond zoals men haar 
teruggevonden had recht
staand met grote opengesper 
de ogen geklemd tussen de 
hardstenen pNjIers van een hek 

Koolhaas bereikt in die bladzij
den een hoogtepunt in de uit 
beelding van de aan waanzin 
grenzende tragiek van Boret In 
de eerste plaats kwam Boret tot 
de ontdekking dat de vrouw op 
de foto Cornelie met was maar 
wel Jacky Ook in zijn konfronta 
tie met de foto kon Hugo Boret 
net zoals in het leven aan zijn 
liefde en aan zijn eigen persoon 
geen gestalte geven 
Eigenlijk was ook Luc de gevan 
gene van een geidealizeerd 

beeld van zijn vrouw Jacky 
vond zich in het beeld dat hij van 
haar geschapen had met terug 
Dat was de reden van haar 
ontrouw Telkens kwam ze te
rug omdat de trouw van haar 
man aan dat beeld voor haar 
een « rots » betekende maar die 
rots was voor geen van beide 
een huis van liefde En of dat 
huis nu gemeubeld was of met 
of dat nu hun eigen woning was 
of het onttakelde huurhuis van 
de bedrieglijke Andre waar ze 
«hun liefde wilden vieren» om 
het even liefde tederheid was 
er met De enige liefdesmomen 
ten in het boek vindt Luc bij 
Mananne als ze elkaar vinden in 
Bellevue bij het wegtrekken van 
het water en daar als twee aan 
gespoelde wrakken de liefde be-
dnjven mekaar zoekend 
Tussen Marianne en Luc komt 
het met tot een nieuw huwelijk 
omdat Mananne de herinnenng 
aan dat unieke liefdesmoment 
van zo n kortstondige maar felle 
hevigheid ongeschonden wil le
vend houden Luc blijft als een 
gekwelde geest rondzwerven 
op zoek naar die ene liefde ook 
hij net zoals Hugo Boret de 
waanzin nabij 

De golf die het Franse kustdor
pje teisterde heeft de persona 
ges voor de naakte waarheid 
geplaatst 

Eugene VAN ITTERBEEK 

A KOOLHAAS Tot waar 
zal ik je brengen "> Amster
dam, G A Van Oorschot 
(voor België C de Vries-
Brouwers Antwerpen), 222 
bIz 330 fr 

de oinr«>ep 
i n diskiissie 

In de bevoegde kommissie van de 
Nederlandse Kultuurraad wordt het 
ontwerp van dekreet besproken voor 
een nieuw BRT-statuut waann o m in 
de oprichting van zendgemachtigde 
verenigingen voorzien wordt 

Van de zijde van het vormings- en ont
wikkelingswerk IS men bevreesd dat 
de kulturele sektor bij de BRT in de 
greep van de politieke partijen zou 
geraken 

Daarom orgamzeert de Bond van Vor
mings en Ontwikkelingsorganizaties 
op zaterdag 26 februan te Leuven 
een studiedag - De omroep in diskus-
sie» 

Direkteur-generaal P Vandenbus-
sche en professor L Boone zorgen 
voor een inleiding waarna diskussie-
groepen de temas vormingswerk
zendgemachtigde veremgingen-demo-
kratizenng van oe samenleving behan 
delen 

Kamerlid Frans Baert zal het stand
punt van de VU t o v het nieuwe BRT-
statuut toelichten 

(Vlaamse leergangen Boekhandels
straat 9 te Leuven van 10 tot 17 uur) 
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J e t Jorssen 

Ode aan Antwerpen 
Wie de geschiedenis van de Scheldestad wil kennen gedurende de 
laatste honderd jaar, mag niet nalaten de romantrilogie te lezen van 
Jet Jorssen. 
Met « En toch, Brabo > - zopas verschenen — besloot de auteur deze 
tri logie. Het eerste deel 'Och Siemeniskinderen', verschenen in 
1974, bestr i jkt de periode 1870-1914. Het tweede deel « Wat nu, Sin-
joor?' verschenen in 1975, gaat van 1914 tot 1941. «En toch, Bra
b o ? » verhaalt het t i jdperk 1940 tot 197a 

DE eerste twee delen bespraken 
wij reeds In een vorige uitgave 
van «Wij». Ongetwijfeld werd er 
met grote belangstelling uitgeke
ken naar dit veel besproken deel. 
Veel besproken omdat het de 
geschiedenis van vandaag bete
kent Een geschiedenis die wij alle
maal meegemaakt hebben en 
nog meemaken. En juist die he
dendaagse geschiedenis is oor
zaak geweest van een feit zon
der voorgaande. De uitgeverij 
« Reinaert» die « Och Siemeniskin
deren» en «Wat nu, S in joor?»op 
de markt gebracht heeft, durfde 
het niet aan het derde deel te 
boek te stellen, omdat het vol
gens de lektoren «teveel vanuit 
de optiek van de kollaboratie was 
geschreven ». 
Deze kleinmoedigheid hebben wij 
reeds in een vorig artikel aange
klaagd en wij doen het opnieuw. 
Dat zulke houding in 1976 nog 
altijd mogelijk Is geweest wijst op 
de bekrompenheid van een klein 
landje met kleine mensen. 
Jet Jorssen heeft Inderdaad In de 
kollaboratie gestaan, en wat dan 
nog? Wat kan de politieke over
tuiging van een auteur, een weten
schapsmens of een artiest in het 
algemeen, afbreuk doen aan de 
waarde van zijn oeuvre? Zolang 
dat dit niet Ingezien wordt moe
ten wij ons kultureel peil niet al te 
hoog aar^aan. 
Een aandachtige lezer kan niet 
anders dan toegeven dat de au
teur even objektief de kollabora
tie als het verzet getekend heeft 
Over dit laatste — waar Jet Jors
sen uiteraard niet In thuis hoorde 
— heeft zij zich In ieder geval 
grondig gedokumenteerd. 
De uitgever wou dat zij het boek 
helemaal fierschreef, wat te gek 
Is om los te lopen. Zelf zegt zij 
hierover: -Je kunt geen boek 
schrijven met voortdurend In het 
achterhoofd de vraag wat de 
mensen van de verschillende op
vattingen erover gaan denken». 
Gelukkig heeft de uitgeverij «De 
Roerdomp» dit derde deel uitge
geven, hiermee tegemoetkomend 
aan de wens van duizenden le
zers, die de vorige delen lazen. 
In de hele triologie zijn de levende 

Scheldestad Is belangrijk genoeg 
om ook met-Antwerpenaren 
enorm te boeien. Jet Jorssen 
brengt leesvoer vooral voor de 
kleine man, die meermaals zich
zelf zal herkennen. Het sukses 
van deze driedelige reeks pleit 
voor zichzelf. Reeds nu wordt er 

figuren een vijftal families met 
hun nakomelingen. Het Is moeilijk 
te zeggen of wij nu te doen heb
ben met romans of met kronie
ken. Zelf zijn wij geneigd te zeg
gen : het Is zowel het ene als het 
andere. De delen kunnen heel 
zeker als afzonderlijke romans ge
lezen worden, maar wie er aan 
begint wil alles lezen. 

Het geheel Is uitgegroeid tot een 
regelrechte ode aan Antwerfjen. 
Jet Jorssen Is Inderdaad een 
geboren Antwerpse, die ontzet
tend veel houdt van haar geboor
testad. De geschiedenis van de 

overwogen de drie boeken In één 
band uit te geven. 
De schrijfster eindigt dit monu
mentale levenswerk met over Ant
werpen te zeggen: «Je tjent 
geen stad om liedjes over te 
maken als Parijs, Wenen, Rome 
of Berlijn. Je naam leent er zich 
niet toe. Je bent enkel een stad 
om ook zonder lofzangen en on
danks je grijze klimaat van te hou
den: 
Warm aanbevolen I 

Hilda UYTTERHOEVEN 

Uitgeverij «De Roerdomp» Bracht/ 
Antwerpen, 1976, 234 p., 290 fr. 

IJzerbedevaartpenning 
Op zondag 3 juli 1977 heeft de 50ste IJzerbedevaart plaats Bij deze 
gelegenheid geeft het IJzerbedevaartkomitee een gouden penning 
uit. 
Met deze gedenkpenning, van de hand van beeldhouwer Maunts Wit-
touck wil het komitee een juweel bezorgen met symbolische en artis
tieke waarde. Een familiestuk dat aan de volgende generaties kan 
doorgegeven worden, als blijvende en waardevolle hennnering aan 
de 50ste IJzerbedevaart en in het bijzonder aan de idealen die de 
IJzerbedevaart altijd bezield hebben. Óp de voorzijde van de Ijzerbe
devaartpenning staat de kop van de Heldenhuldezerk in 1916 ontwor
pen door Joe English 
Op de keerzijde van de penning staat de tekst «Zelfbestuur» en 
«Nooit meer ooriog», en «50ste IJzerbedevaart». De 25 mm grote 
gouden penning wordt uitsluitend op persoonlijke bestelling gemaakt 
Hij wordt geslagen uit 900/1000 fijn goud (21,6 karaat), ledere pen
ning wordt genummerd, zodat de koper ervan verzekerd is in het 
bezit te zijn van een van de 3 500 exemplaren. 
De opbrengst van de penning is bestemd om een deel van de restau
ratiekosten aan de knpt van de eerste toren te betalen De Ijzerbede
vaartpenning wordt verkocht voor de prijs vap 4.000 fr. B.T.W inbe
grepen. 
De inschnjvingen worden geopend op 16 maart 1977, (dag op dag 31 
jaar nadat de eerste IJzertoren werd opgeblazen) en afgesloten op 
29 apnl 1977 Bestelling kan geschieden aan de loketten van de Kre
dietbank en in het Uzerbedevaartsekretariaat IJzerdijk 2, 8160 
DiksmuWe, 051-50.02.86. PRK 000^)882192-74 

Op 4 februan jl. werd te Mechelen De Noordster heropge
richt Deze kunst- en kultuurkring was een tiental jaren lang 
Inaktief om allerlei redenen. Los van elke partijpolitiek wil 
deze vereniging ijveren voor de Nederlandse kuituur In het 
arrondissement Mechelen. Zij wil voornamelijk de Vlaamse 
bewustwording bevorderen en het Vlaamse volk opvoeden 
tot kunstzin. Dat deze kunstkring als dusdanig vele Vlaamsge
zinden aantrekt ligt voor de hand. De wederopnchting vond 
plaats onder impuls en op initiatief van Andries Bogaert en 
Viktor Tuyaerts, respektievelijk voorzitter en ondervoorzitter 
van deze vereniging. 

Bij deze gelegenheid had een receptie plaats In het domein 
«Montreal» te Mechelen. Zowel voorzitter als ondervoorzit
ter zijn gebeten door de muze. Van beiden werd poëzie voor
gedragen door Francis Verdoodt leraar diktie en voordracht 
aan de konservatoria te Mechelen en te Antwerpen. Deze 

Opnieuw 

«de Noordster» 
gedichten werden harmonieus begeleid door Roeland Ver
eist cellist bij de Filharmonie van Antwerpen. 
Tijdens een korte toespraak somde Dries Bogaert de doel
stellingen van de « Noordster» o p : enerzijds de wedergeboor
te van het liefhebt)erstoneel in de hand werken door kansen 
te bieden aan beginnende auteurs en akteurs en anderzijds 
poëzie, dans, mime, foto en film te stimuleren. Kontakten wer
den reeds gelegd met Harbalorifa, Eva Maria, Jef Eibers e.a. 
Na deze toespraak trad Jef Burm op In uitgesproken geesti
ge nummertjes, waarbij de politiek flink op de korrel genomen 
werd. De avond werd besloten door Armand Plen met « een 
aangepast weert)ericht». Wie Armand Ren kent weet wat 
dat betekent 
Wij wensen « De Noordster» zeer veel sukses toe ! 

Hilda UYTTERHOEVEN 

Jos Van Immerseel: 

klavecimbel elpee 
Deze week verdient een nieuwe inlandse produktie van CBS onze bij
zondere aandacht In het prachtig gerestaureerde Antwerps Vleeshuis
museum stelde hij, uitgenodigd door het Ruckers-genootschap, het 
album « Historical Flemish Harpsichords In Antwerp » voor. De voorzit
ter gaf een Inleidende uiteenzetting over de evolutie van dit instrument 
en schetste de hedendaagse heropleving ervan door niet enkel restau
raties en publikaties er omtrent maar ook door de steeds talrijker kon-
certen. Nu zal ook deze plaat die hernieuwde belangstelling aanmoe
digen. In aanwezigheid van ondermeer burgemeester Schroyens en de 
konsul van Engeland, maar ook volkszanger John Lundström gaf onze 
barokspecialist Jos Van Immerseel een kort recital van zelfgekozen 
nummers. 

Deze plaat die een internationale promotie kri jgt steekt in een fijnver-
zorgde dubbelhoes met binnenin In vier talen de historiek en interessan
te informatie omtrent dit prachtige instrument en de generaties die het 
bij ons hebben gebouwd. 
Van Immerseel w a s inmiddels ook verantwoordelijk voor de muzikale 
uitvoering van de opera « L'orfeo » van Ciaudio Monteverdi, de eerste 
in de muziekgeschiedenis, waarvan de repetities reeds In september 
begonnen. In het teken van het Rubensjaar werd deze tijdens een 
zestal voorstellingen gebracht in de KVO, begin deze maand en op een 
bijzonder geslaagde manier. (Sergius) 
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17 FEBRUARI 

BRT 

1800 De Wombles 
1805 Rondomons 

Programma voor de jonge
ren 

1835 Radiokontrole 
De afwerking van een vlieg-
tuigmodel 

19 05 Israelitisch-godsdienstige 
uitzending 

1935 Kijk uit 
Tips voor meer veiligheid 

1945 Nieuws 
2015 Coronation street 

Feuilleton 
2040 Panorama 
21 30 BIJ de kleennaker 

Kort komisch filmpje 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere 
2220 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1500 Van hart tot hart 
1600 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 De kinderkrant 
19 30 Het kleine huis op de praine 

Amenkaans gezinsfeuille-
ton 

202Q Adam of Aap"? De evolutie-
teorie 

2045 Rendierherder 
21 00 Nader bekeken 

Aktualiteitenmagazine 
21 25 Slaapdronken 
21 35 Nieuws 
21 50 Mrs Miniver 

Amerikaanse film 

NED. 2 

1845 
1855 
1904 
1925 

2000 
2025 

2000 
2025 

2110 

2200 
2240 

2325 

Toeristische tips 
Nieuws 
Wickie de Viking 
Daar vraag je me wat 
Populair-wetenschappelijk 

programma 
Nieuws 
Koningen en paupers 
TV-reeks 
Nieuws 
Koningen en paupers 
TV-reeks 
Voor een briefkaart op de 
eerste rang 
Speciale gast is Richard 
Lester 
Brandpunt 
Heel de mens 
Over de menselijke moge
lijkheden 
2310 Den Haag vai 
Nieuws 

18 FEBRUARI 

BRT 

1800 Beertje Colargol 
1815 Open school 

Gemeentebeleid 
1845 Dag aan dag 
1910 KTRC 
1945 Nieuws 
2015 Geheimen van het dierenle

ven 
Natuurreeks 

2040 Het einde van de weg 
Hongaarse speelfilm 

2305 Nieuws 

NED. 1 

1045 
1815 
1845 
1855 
1904 

1954 
2104 
2135 
2150 
2205 

22^5 

2245 

Schooltelevisie 
Teleac 
De bereboot 
Nieuws 
Vnendelijk welkom bij Ba
rend 
Mini-voetbalshow 
Vluchtroute 
Nieuws 
Elly en Rikkert 
Dichtend getuigen 
Portret van Nel Benshop 
Hen De Vnes en Albert De 
Klerk 
Kerksonates 
Ambon door de eeuwen 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1904 De vrouw van zes miljoen 

SF-reeks 
2000 Nieuws 
2025 De Mountiesshow 
21 20 De Jordaches 

VS-tv-reeks 
2210 A k t u a T V 
2300 O moeder, wat is het heet 
2330 Nieuws 

19 FEBRUARI 

BRT 

1400 
1430 

1600 
1800 
1805 

1900 
1945 
2015 
21 15 

2215 
2305 

Doe mee 
Heilige banden 
Film (1939) 
Open school 
De Wombles 
Gevaar mijnen i 
Bntse jeugdfilm 
Boeket 
Nieuws en sportbenchten 
Wies Andersen-show 
Hans Flower 70 
Show n a v de zeventigste 
verjaardag van deze kom-
ponist 
De Jordaches 
Nieuws 

NED. 1 

1030 Teleac (tot 1100) 
1530 Nieuws 
1532 Studio vrij 
1620 Klassewerk 
1730 De avonturen van Conny 

en zijn vnenden 
1755 Lied van de week 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Wonderland 
2000 De show van Sonja en 

Kees Brusse 
21 35 Nieuws 
21 50 Over kunst en ander moois 
22 40 Holland op zijn smalst 
2320 Simon Carmiggelt leest uit 

eigen werk 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Marok
kanen 

1855 Nieuws 
1905 Bolke de beer 
1914 Tweekamp 
2000 Nieuws 
2025 Kwistig met muziek 
21 30 Sam 
22 20 Hier en nu - Aktualiteiten 
23 00 Hier en nu - Sport 
2325 Orgel door Feike Asma 
2340 Nieuws 

20 FEBRUARI 

BRT 
9 00 Doe mee 
930 Voor boer en tuinder 

1000 Een voetreis naar Rome 
Bertus Aafjes achterna 

1045 Muzikaal intermezzo 
11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 De schat op Malta 

Jeugdfeuilleton 
1515 Sesamstraat 
1540 Retroskoop 
1625 Korte film 
1635 Suske en Wiske 
1700 Volleybal 

Dynamo Berli jn—Voroche-
lovgrad 

1745 Sportuitslagen 
1748 Muziek om naar te kijken 
1830 De Wombles 
1835 Van Pool tot Evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
20 30 Centraal Station 

21 20 Mezza Musica 
2215 In de voetsporen van Louis-

Paul Boon 

23.05 Nieuws 

WIJ 11 

NED. 1 

1100 
1330 
1600 
1602 
1627 
1655 
1700 
1730 

1815 
1855 
1900 
1905 

1930 

2030 
2030 

2220 

Omroepparochie 
Teleac 
Nieuws 
Sesamstraat 
Sportuitzending 
Voetbaluitslagen 
Kleine avonddienst 
Bencht van de wilde gan
zen 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
Het wonder der natuur 
Dokumentaire 
Jonge mensen op het kon-
certpodium 
Hier Parijs, hier Jan Brusse 
De laatste brug 
Oostenrijks-Joegoslavische 
oorlogsfilm (1954) 
Herman Van Veen stelt aan 
u voor 

2300 Het humanistisch verbond 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1430 Teleac 
1500 Karnavalsoptocht Maas-

tncht 
1830 TV-informatie voor Turken 
1835 Westway 
19 00 Van gewest tot gewest 
1915 Studio Sport 
2030 58 miljoen Nederlanders en 

hun werk 
21 10 Promenade-orkest 
21 40 Nieuws 
21 45 Hebben en houwen van de 

Noordzee 
2235 Konfrontatie tussen Marga 

Minco en het publiek 

21 FEBRUARI 

BRT 

1800 
1805 
1820 

1845 
1915 
1945 
2015 
2055 

2145 

2220 
2240 

De Wombles 
Klein, klein kleutertje 
Twee kinderen in Afrika 
Soedanees-Pools jeugd-
feuilleton 
Klare taal 
Sporttnbune 
Nieuws 
Mikro-Makro 
De boot IS aan 
Nieuwe tv-reeks (BBC) 
Wikken en wegen 
Konsumenten rubriek 
Nieuws 
Open school 

NED. 1 

1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
19 04 Olifant op de vlucht 

19 54 Alles of niets-kwis 
2044 Up the down staircase 

VS-film 
21 35 Nieuws 
21 50 Up the down staircase 

(vervolg) 
23 05 Rubens 

Dokumentaire 
2335 Symbiose 
2339 Nieuws 

NED. 2 

1855 
1905 
1930 

2000 
2025 
2125 

2215 

2240 
2305 

Nieuws 
Tommy en Charlie 
Dat ik dit nog mag meema
ken 
Seniorenshow 
Nieuws 
Het leven van Paul Gauguin 
De werkloosheid 
Reportage 
leder zijn deel 
Komische reeks 
Achter het nieuws 
Nieuws 

22 FEBRUARI 

BRT 

1800 De Wombles 
1805 De witte steen 

Zweeds jeugdfeuilleton 
18 30 Open school 
1900 De reiziger 

Korte film 
1910 Gastprogramma 

Het vrije woord 
1945 Nieuws 
2015 Martine Bijl-show 
2050 De zaak Le Maire 

(Zie onze selektie) 
21 40 Scenes uit een huwelijk 

Zesde en laatste aflevenng 
22.25 Nieuws 

NED. 1 

1815 
1845 
1855 
1904 

1954 

2105 
2135 
2150 

2255 
2330 
2340 

Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
Van nature 

Een programma over de 
relatie mens-natuur 
The California kid 
VSf i lm (1974) 
Pat Boone in Nederland 
Nieuws 
NCRV-Springtrofee 1976-
1977 
Onder behandeling 
Derde Wereldproblemen 
Nieuws 

NED. 2 
1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop 
2000 Nieuws 
20 25 Voor de vuist weg 
21 35 Edward Vll-reeks 
22 27 Televizier-Magazine 
2310 Den Haag vandaag 
2325 Nieuws 

23 FEBRUARI 

BRT 

15 30 Open school 
1630 Tip-Top 
1815 De Wombles 
1820 Het huis waarvan wij dro

men 
Eerste in een reeks over 
nieuwbouw 

1850 Space 1999 
SF-feuilleton 

1945 Nieuws 
2020 De terechtstelling van sol

daat Slovik 

22 15 Gent gij zijt met meer gelijk 
weleer 
Dokumentaire 

2245 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie (tot 1110) 
1500 Teleac 
1530 Die wonderlijke dieren 

Dokumentaire 

1555 Ren je rot 
16 25 De prins en de arme jongen 

Jeugdfeuilleton 
1700 Popeye 
1705 Laurel en Hardy 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 

1855 Nieuws 
1904 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 

2000 De aardigste man ter we
reld 
TV-film 

2055 Artsenij 
Medisch programma 

21 35 Nieuws 

21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 

2235 Studio Sport 
2300 Sprekershoek 

NED. 2 

1855 Nieuws 

19 05 Wie oren heeft 
De bijbel voor kinderen 

1929 Kenmerk 

2000 Nieuvire 

2025 Socutera 

2030 Een rode draad 
De socialistische jeugd in 
de zestiger jaren 

23.20 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
DONDERDAG 17 FEBRUARI 

20 u. 30, F 2 — De avonturen van 
Arsène Lupin (Fr.-lt, 1957) 

Sketch-film, gerealizeerd door Ja
cques Becker De film geeft een sim-
patu '<e noot aan de gentleman-
gauwdiei wiens figuur legendarisch 
geworden is de diefstallen die hij 
bednjft hebben gr en hatelijk karak
ter Goede vertoiking van Robert 
Lamoureux O E Hasse is uitste
kend, Liselotte Pulver charmant 

D 3 - De nuttelozen (Fr.-lt, 1953) 

Psychologische film van Fedenco 
Fellini Schets van een in ledigheid 
losbandigheid en holle dromen vege
terende jeugd Onevenwichtige film, 
maar interessant door de manier 
waarop hij de trieste helden in kwes
tie bekijkt Goede rollen van Franco 
Interlengh en Leonora Ruffo 

VRIJDAG 18 FEBRUARI 

20 u. 1b, D 1 - Hold up a la carte 
(VSA, 1966) 

Komedie van Fielder Cook Origine
le western met volgehouden sus
pens en verrassend slot Henry Fon
da, Joanne Woodward, Charles 
Bickford, Jason Robards, Paul Ford 
en Surges Meredith zijn spelers van 
de allerhoogste klasse 

22 u 28, RTB — Voor mij en mijn 
meisje (VSA, 1942) 

Variete-film van A Freed en B Ber
keley De gewone music-hall-cock-
tail, vermengd met militaire propa
ganda Onberispelijke ontspanning 
Judy Garland Gene Kelly, George 
Murphy en Martha Eggerth vormen 
een groep uitstekende specialisten 

22 u 47, F 2 - KES (Gr.-Brit, '69) 

Psychologisch en sociaal drama 
van Ken Loach Doorheen de teke
ning van het leven van een volksjon-
gen wordt het familie- en schoolmi

lieu van deze jongen geschilderd 
een domme, vulgaire en stompzinni
ge wereld De jongen echter bloeit 
open en kent een weinig levens
vreugde door een vogel af te nch-
ten Met David Bradley, Lynne Per-
ne, Freddie Fletcher, e a 

ZATERDAG 19 FEBRUARI 

22 u. 05, D 1 -
1966) 

De jacht (VSA, 

Psichologische studie van Arthur 
Penn Uitstekende realizatie, hoewel 
de vormgeving soms konventioneel 
IS en het beela van de bevolking van 
een Amerikaans stadje al te eenzij
dig negatief Unaniem volmaakt spel 
van Marlon Brando, Jane Fonda, 
James Fox, Angie Dickinson, Henry 
Hull, e a 

Z O N D A G 20 FEBRUARI 

20 u. 30, NL 1 - De laatste brug 
(Oostenrijk-Joegoslavie, 1954) 

Oorlogsdrama van Helmut Kautner. 

Merkwaardige tilm, zowel door de 
krachtige soberheid en dramatische 
intensiteit van de verwezenlijking 
als door de menselijke waarde van 
het tema Bewonderenswaardige 
vertolking van Maria Schell Goede 
rollen van Barbara Rutting en Ber
nard Wicki 

17 FEBRUARI 1977 



VIRIJ^ TIJD 

TV-SELEKTIE 
M A A N D A G 21 FEBRUARI 

20U.44, NL 1 — Verboden trap 
(VSA, 1967) 
Zedenkomedie van Robert Mulli
gan. Niettegenstaande tegenslagen 
en misverstanden, slaagt een jonge 
lerares er door haar korrekte en 
menselijke verhouding in een biezon-
der moeilijke klas voor zich te win
nen. Met Sandy Dennis, Eileen He-
ckart, Patrick Bedford, Ruth White 
e.a. 

WOENSDAG 23 FEBRUARI 

20 u. 20, BRT - De terechtstel l ing 
van Soldaat Slovik (VSA, 1975) 

Intimistisch verantwoordelijkhêids-
drama van Lamont Johnson. In de
ze verfilming van de autentieke 
geschiedenis van de enige Amen-
kaanse soldaat die tijdens W O I 
voor een exekutiepeloton werd ge
bracht, gaat het de makers niet 
enkel om een stuk levensgeschiede
nis van een gewone jongeman, 
noch om de rekening van een stuk 
goed getroffen oorlogssfeer achter 
het front, maar om de toeschouwer 

spoortekens aan te wijzen die deze 
laatste helpen te ontdekken waar
om die jonge deserteur werd te
rechtgesteld. Met in de voornaam
ste rollen : Martin Sheen, Ned Beat-
ty, Gary Busey, Jon Cedar, e.a. 

14u. 30, BRT — Heilige banden 
(VSA, 1939) 
Melodramatische speelfilm van 
John Cromwell met c a . James Stu
a r t Carole Lombard. Knap gemaak
te film, verzorgde afwerking. 

21 u., RTL — La route semée d'étoi -
les (VSA, 1943) 
Psichologische schets over Lee 
McCarrey met Bing Crosby, Barry 
Fitzgerald. Een topper uit de veer
tiger jaren, nu verouderd. Voor retro
fans. 

20 u. 20, RTB — Broncho Apache 
(VSA, 1954) 
Apache-western van Robert Aldrich 
met Burt Lancaster. Klassieke wes
tern van doorsnee formaat. 

20u . 50, BRT — De zaak Lemaire 
In dit programma van Emy Jans-
sens wordt het leven behandeld 
van Isaac Le Marre, koopman uit 
Antwerpens Gouden Eeuw. 

20u . 20, RTB — Coucke en Goet-
hals 
TV-spel over de twee Vlaamse ar
beiders die in 1860 ter dood veroor
deeld en terechtgesteld werden. 
Eens kijken wat de Walen van deze 
geschiedenis gemaakt hebben! 

18u. 20, BRT — Het huis waarvan 
wi j dromen 
Wie met bouwplannen mocht rond
lopen, kan wellicht zijn nut doen met 
deze BRT-reeks over nieuwbouw, 
die deze avond begint 

Op de BRT begint op 21 februari 
een nieuwe TV-reeks die het leven 
schetst in Noord-Oost Engeland 
rond 1920 De fo to : een van de 
hoofdfiguren (J. Garbntt) uit « When 
the boat comes in ». 

T V - B E E L D E K E N S 

Op grond van TV-beelden heeft de 
tuchtkommissie van de Duitse voetbal
bond enkele gestrafte spelers hun 
straf kwijtgescholden. In dit geval vol
komen terecht: de jongens waren 
onschuldig. Toch verzetten heel wat 
mensen zich tegen het gebruiken van 
TV-beelden als bewijsmateriaal 
achteraf. En naar onze bescheiden 
mening ook terecht Ook in het tee-
veetje bestaat immers gezichtsbe
drog. En wat met de jongens die 
gestraft worden in wedstrijden die 
nooit op het TV-scherm verschijnen ? 
Kan men met iets bedenken waarbij 
bondsbesturen helemaal géén reke
ning zouden houden met TV-beelde-
kens (ten slotte gaat het doorgaans 
toch maar om een paar zondagen 
« congé payé »), en het al dan niet aan
wenden van die prentjes overlaten 
aan de rechtbank als het om serieuze 
dingen gaat? 

G E E N P I E T L U T T I G H E I D 

Wij lezen in een krant dat de voetbal
scheidsrechters sommige fouten ge
woon met meer durven fluiten, zoals 
bij voorbeeld wanneer de doelverde-
diger de bal te lang in de hand houdt 
Wij gaan niet zo heel vaak naar grote 
wedstrijden kijken, om daarover een 
oordeel te kunnen vellen. Als de arbi
ters dat inderdaad niet meer doen, 
dan zijn ze volgens ons fout Sportbe
oefening is onderworpen aan regels, 
en daar moet men zich aan houden. 
Maar anderzijds begrijpen wij de flui-
teniers. leder foutje zo dicht bij het 
doel veroorzaakt onmiddellijk een hap>-
pening op het veld, en een gekrijs 
rond het veld dat het niet mooi meer 
IS. Het publiek vraagt trouwens geen 
pietluttigheid meer. Het duldt hoog
stens nog de bestraffing van een 
soort moordaanslag. En dan nog al
leen als hij van de «vijand» komt 
natuurlijk. 

G E L D EN G E W E L D 

Een poosje geleden staken verschil
lende ministers van kuituur en sp>ort 
de geleerde hoofden bij elkaar om 
van gedachten te wisselen over het 
geweld in de sport. Veel tastbare 
rezultaten van dat overleg hebben wij 
nog met gezien, dachten wij. Maar 
onze bloedeigen minister Rika De 
Backer schijnt zinnens binnenkort de 
zaak nog eens grondig te willen bekij
ken. Het is zo maar een losse gedach
te van ons, maar wij denken dat zij 
meteen naar de kern van de zaak 
gaat Als zij uit de juiste vaststellingen 
de juiste konkluzies wil trekken, kan 
zij volgens ons ook tot een oplossing 
komen voor het geweld in de spor t 
En meteen de weg vinden voor een 
echt samengaan van kuituur en spor t 

N IET TE R A P 

Zo af en toe schijnt in de Verenigde 
Staten van Amenka de passie voor 
het Europese voetbalspel op te laaien. 
Voetbalsport die over de plas zuiver 
kommercieel beoefend wo rd t Met ge
repeteerde momenten van spanning 
en zo, kwestie van op dat ogenblik de 
publiciteit op het scherm te laten ver
schijnen. Voor het kader — de zoge
zegde voetbalmatch — moeten 
meestal Europese ex-vedetten zor
gen, die daarvoor (meestal) ook uitste
kend betaald worden voor (uiteraard) 
bitter weinig inspanning Op dit ogen
blik IS men, via managers uit alle lan
den, weer sjotters aan het werven 
voor Amerika, en ook hier in Belgiè 
werden verschillende jongens aange
sproken. Z IJ schijnen echter met 
scheutig om toe te happen. En of ze 
gelijk hebben niet te rap te zijn. 

N I E U W 

Hawel, wij hadden niet gedacht dat 
het nog mogelijk is, maar men heeft 
alweer een nieuwe formule bedacht 
voor de basketbalkompetitie op hoog 
niveau. Als wij het goed begrepen 
hebben — maar dat zal wel met — 
komen er twee reeksen van twaalf 
ploegen (eerste en tweede afdeling), 
die beginnen met een gewone kompe
titie van 22 wedstrijden. Dan spelen 
de eerste vier van de eerste afdeling 
voor de titel, en de laatste vier van 
tweede afdeling voor de degradatie. 

M A A N D A G : In Italië h e b b e n v o e t b a l s u p p o r t e r s d e s t r i jd 
v o o r t g e z e t t o t 's a n d e r e n d a a g s 's nnorgens. Een r e k o r d , dach 
t e n wi j . En e e n spor t i eve pres ta t ie v a n de b o v e n s t e p lank 
• D I N S D A G : T i jdens d e zesdaagse v a n A n t w e r p e n w e r d 
e e n R u B B e n s s c h o t e l gese rvee rd . S p o r t is een levend s tuk 
ku i tuur g e w o r d e n . Prof ic ia t • W O E N S D A G : En d a n w a r e n 
er d ie Ho l landse s u p p o r t e r s d ie niet v e r d e r r aak ten d a n het 
v l iegve ld o m d a t hun voe tba l t i ke t ten onv i ndbaa r w a r e n . He t 
b ier h e b b e n ze o p g e d r o n k e n • D O N D E R D A G : Z iemb ick i 
(d ie een Be lg is) zei da t d e v r e e m d e s jo t t e rs w a t g r a a g in het 
Be ize lu i lekker land k o m e n ve r t oeven . D a t k u n n e n natuur l i jk 
n iet-BeIze v e d e t t e n d e n k e n • V R I J D A G : D e s u p p o r t e r s v a n 
S o u t h a m p t o n d ie m e e naar Brusse l wi l len, m o e t e n be loven 
b raa f t e zi jn. W a t p rach t ig i s : zi j h e b b e n he t a l lemaal be loo fd . 
Enge land is n iet v o o r n iets d e b a k e r m a t van d e d e m o k r a t i e 

• Z A T E R D A G : D e Ho l landse s jo t te r d ie t w e e w e k e n bak 
k reeg , w e r d nu d o o r de federa t ie ook v o o r t w e e w e k e n 
geschors t . M o g e n w i j a a n n e m e n v o o r deze l fde t w e e 
w e k e n ? • Z O N D A G : Bij het z ien v a n het B W B - b e s t u u r en 
he t h o r e n v a n he t daaru i t ops t i j gende g e g r o m , beg innen w i j 
e n e H e k t o r te beg r i j pen • 

De zestien andere klubs worden dan 
verdeeld in vier groejaen van vier. De 
vier ongelukkigen die laatst eindigen 
gaan naar tweede afdeling (van dus 
acht klubs), de andere twaalf gaan 
naar eerste afdeling (van 16 klubs). 
Nogal ingewikkeld? En waarom niet 
na al wat wij al zagen ? 

F L A U W 

Het dient gezegd : over het algemeen 
gedragen Russische sportbeoefe
naars zich heel behoorlijk wanneer ze 
in het Westen optreden. Om welke 
reden dan ook, en ondanks het feit 
dat ze door het publiek dikwijls niet 
bepaald hoffelijk behandeld worden. 
Maar nu, tijdens de wereldkampioen
schappen kunstschaatsen voor ju
niors, hebben ze het toch weer zotte-
kens afgelapt. Zij weigerden mee te 
doen omdat er ook een paar mensen 
uit Zuid-Afrika meededen. Het is hier 
met de plaats om over apartheid te 
spreken, maar dit kan hier toch wel 
vastgesteld worden : dat er maar bit
ter weinig landen zijn waar niet een of 

andere bevolkingsgroep de « peer » is. 
Dat weten wij hier in België héél goed. 
En dat zullen de Russen zéker weten. 

D E Z E L F D E ? 

Toen wij nog haar en adem hadden 
— dus lang geleden — had een 
bestuurslid van onze voetbalklub 
eens een sjotter gekocht aan het 
slachthuis in Anderlecht. Dat was zo 
in de periode dat de Hongaren in 
waren. Wie beschrijft de geestdnft in 
het dorp toen hij na dne vier dagen uit
eindelijk verklapte dat hij een Hon
gaar had gekocht Geen Puskas, 
maar toch... En met hoeveel ongeduld 
werd uitgezien naar de komst van dat 
wonder. Na weken, maanden, nog 
steeds niets te zien. Maar nog veel 
later wisten wij waarom de brave Hon
gaar zat in « den bak » 
Nu lezen wij dat er in Luik ook een 
Hongaarse sjotter in de nor zi t En wij 
vragen ons af of dat toevallig niet 
dezelfde kan zijn. Dan zou er namelijk 
voor onze klub nog hoop zijn. Want 
de man was betaald. 

Een 
nieuwe vreugde 

rr^^^^rr 
Afgezien van een kleine prijsverho
ging voor ons dagelijks voedsel — 
kaviaar — mocht de Leo ons verle
den zondag een ware hemel op aarde 
aankondigen tijdens de periode na 
het konklaaf. Hij is echter, zoals ge
woonlijk, te bescheiden geweest Er 
staat ons nog een zaligheid te wach
ten. Wij zullen binnenkort niet alleen 
kunnen pronostikeren op de voetbal
matchen en op de paarderennen, 
maar ook op de velokoersen. Niet via 
de «sakoche» van een of andere 
omstreden bookmaker, maar serieus, 
met formuliertjes van de tabakswinkel 
en al. 
Wat we precies zullen moeten doen 
om véél geld te verdienen, dat hebben 
wij nog met gesnapt Maar dat zal wel 
op de formuliertjes staan. 
Eén ding staat echter al vast : er zal 
een kleinigheid moeten betaald wor
den De klassieke tien percent van de 
omzet moet echter naar het natio
naal sportfonds. Ruim twintig percent 
gaat onder de vorm van belastingen 
naar onze nationale Krol. Zowat 5 per
cent komt de heren van de velobond 

toe. Die mensen moeten ook leven. 
Dan moeten er natuurlijk de organiza-
tieonkosten af, en niemand zal het de 
inrichtende firma kwaad nemen dat zij 
ook een zekere winst voor zichzelf 
neemt 

Al wat er dan overblijft, wordt echter 
verdeeld onder de winnaars. Die op 
het gewonnen bedrag vanzelfspre
kend enige belasting zullen moeten 
betalen. Zodat wij al met al ramen dat 
het verrukkelijke enn bestaat — zoals 
bij andere pronostieken overigens — 
dat men in totaal honderd frank be
taalt en ruim twintig frank kan win
nen. 

Als men tenminste bij de gelukkigen 
is, zoals Miele, die een klem huis 
betaalde aan pronostieken, uiteinde
lijk ooit eens een «12» had, en zo kon
tent was dat hij voor alle dorstigen 
een zatsel versierde, dat hem om en 
nabij de 4.000 ballen kostte Toen 
enkele dagen later bleek dat hij bijna 
2.000 fr had gewonnen, heeft hij een 
ander zatsel aangericht Maar dan 
alleen. 

HET BEGIN 
Onmiddel l i jk na de tweede wereld
oor log was de belangstell ing van 
de Russen voor raketten groter 
dan die van de Amerikanen. Mis
schien te verklaren door het feit 
dat de Amerikanen nogal veel zelf
vertrouwen bezaten betreffende 
hun luchtmacht terwij l de Russen 
beseften dat ze op gebied van 
vl iegtuigen een hele achterstand 
hadden op hun < rivalen > in de 
zich snel aftekenende koude oor
log. 
Het was well icht de bedoeling van 
de Russen zowel de basis Pee-
nemunde als de fabriek van V-wa-
pens te ontmantelen. Maar het liep 
anders af. 
De mensen van Peenemunde vie
len liever in Amerikaanse handen 
dan in Russische, en op het einde 
van de oorlog slaagden de mees
ten erin naar de Amerikaanse sek-
tor te vluchten. Zo o.m. Werner von 
Braun. De basis zelf werd eerst 
nog grotendeels vernield, zodat de 
Russen er tenslotte niet al te veel 
vonden. 
De fabrieken vielen de Amerika
nen in handen, en liever dan alles 
maar aan de Russen over te laten, 
haalden zij er eerst weg wat hun 
dienen kon. Naar het schijnt zo'n 
300 vrachtwagens vol. De operatie 
van het overbrengen van de geleer
den en van de raketten en onderde
len ervan naar de Verenigde Sta
ten is de operatie paperclip. 
Het beste ging dus naar de Ver
enigde Staten, en reeds in 1946 
werd daar de eerste V2 gelan
ceerd, in de vijf daaropvolgende 
jaren gevolgd door 65 andere. 
De Russen hadden het met wat 
minder moeten stellen, maar zij 
hadden toch ook voldoende infor
matie (technici en onderdelen bi j
voorbeeld) weten te vergaren om 
vanaf 1947 V2's te kunnen afvuren. 
In 1949 hadden zij een verbeterde 
versie van de V2, die ze de T l 
noemden. 

De Amerikanen waren wat minder 
i jverig geweest, maar onder de lei
ding van Werner von Braun kwam 
men daar in 1953 ook klaar met 
een verbeterde versie, die de naam 
Redstone kreeg. 
Met het internationaal geofisisch 
jaar (juli 1957 tot december 1958) 
in het vooru i tz icht verklaarden de 
Amerikanen zowel als de Russen 
van In 1955 dat zij de aarde een 
kunstmaan zouden schenken in de 
loop van dat jaar. 
De Russen hadden in de afgelopen 
tien jaar hard gewerkt aan de bouw 
van een zware intercontinentale ra
ket — Chroesjtsjev verkondigde 
dat daarmee alle plaatsen op aar
de konden worden vernietigd — 
en het was met die raket dat men 
van zins was een tuig in een baan 
om de aarde te brengen. 
De Amerikanen beschikten nog 
niet over dergeli jke zware raket en 
met het oog op de beloofde presta
tie in het geofisisch jaar moest er 
komaf worden gemaakt Dit werd 
het Vanguard-projekt 
In juni '57 maakten de Russen 
bekend op welke golf lengte men 
hun eerste — nog niet gelanceer
de — kunstmaan zou kunnen be
luisteren. In augustus lanceerden 
zij een meertrapsraket Iedereen 
zat te wachten — niet het minst in 
Amerika — en op 4 oktober 1957 
brachten de Russen inderdaad hun 
eerste satelliet in een baan, 90 kg 
zwaar, kort nadien gevolgd door 
de 600 kg zware Spoetnik 2, met 
een hondje aan boord, en de 1.100 
kg zware Spoetnik 3. 
Von Braun werd aangespoord er 
wat aan te doen. En inderdaad, nog 
geen drie maand later, slaagde hij 
erin een kleine kunstmaan in een 
baan om de aarde te brengen. De 
Explorer 1 woog maar 15 kg, maar 
vier maand na de Russen kwamen 
ook de Amerikanen in de race. 

In foKOSMOS 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

ZIJNE 
HOOGHEID PRINS GILBERT I 
WESTENDE — « En, we drinke, drinke... tot we zinken...» De karnavalroes waait 
weer door onze gewesten. Ons land telt niet minder dan 315 karnavalgroepe-
ringen. Wat maakt dat er in het voorjaar nogal duchtig gefeest wordt Voor enke
le tientallen prinsen en prinsessen is karnaval nochtans een ernstige aangele
genheid. De prinsenwereld laat niet met zich lachenen. 
Dat hebben we geleerd uit een gesprek met Zijne Hoogheid Gilbert 1, Prins Kar
naval van Westende-Centrum Lombardsijde. Alias Gilbert Hinderickx uit Wes-
tende. 

« Een Prins karnaval, zo meent Gilbert 
1, moet zijn prinsenorde eer aandoen. 
Het volstaat niet voor de lol deel te 
nenien aan prinsenverkiezingen, en 
achteraf het kamavalgebeuren aan an
deren over te laten. 
Een prins is ook geen zatlap. Er wor
den in onze kringen uiteraard wel pint-
Jes gedronken. Maar, we mogen er 
ons hoofd niet bij verilezen. 
Een prins is een geboren «kamava-
list» die graag zijn feestneus opzet 
maar die ook nog alles ervoor over 
heeft om de ambassadeur van zijn 
streek te zijn in andere gewesten en in 
andere landen.» 

PRINSESSEN 

Behalve de verkiezing van provinciale 
pnnsen en prinsessen, is er sirujs kort 
ook een nationale prinsenverkiezing. 
En Gilbert 1 pakt dit jaar uit met een 
andere karnavalprimeur: de eerste 
verkiezing tot prinses karnaval van Bel
gië. 
Het is de *orde van de Ezel' die het 
groots festijn op 5 maart organizeert 
in het vakantiecentrum 'Zon en Zee» 
te WestefKh. 
Gilbert 1 :« Voor deze eerste nationale 
prinsesverkiezing kunnen alle regeren
de prinsessen, of zij die vroeger één 
jaar prinses geweest zijn, zich kandida
te stellen bij de «Orde van de Ezel». 
De enige voorwaarde is: minimum 18 
jaar zijn; een maximumleeftijd is er 
niet.. 
Later zal slechts één kandidate per 
provincie aanvaard worden, maar veel 
provincies hebben nog geen regeren
de provinciale pnnses. 
Reeds een tiental prinsessen hebben 
laten weten dat zij naar de nationale 
titel zullen meedingen.» 
— Moeten de prinsessen ferm kunnen 
drinken, mooie benen hebben, lief glim
lachen, of wat dan... ? 
Gilbert 1 ; «Wij organizeren zeker 
geen schoonheidswedstrijd. Bij de ver
kiezing van de prinses worden vijf kri-
teria gehanteerd: kledij en bijhorighe-
den, wijze van opkomst op het podi
um, toespraak van 5 minuten, wijze 
van aftreden, keuze van danspartner 
en danskunst 
Weerom; onze nationale pnnses moet 
evenals de prins vooral bewijzen dat 
zij een goede ambassadrice voor haar 
streek kan en wil zijn.» 
— Karnaval is voor de meeste men
sen een zot getxuren. Voor karnaval-
groeperingen is het soms bittere ernst 
Er is konkurrentie, en er is ook naijver 

Gilbert 1 : «Je mag het niet zo scherp 
stellen. 
Het is zeer logisch dat de kamaval-
groeperingen erop uit zijn om mekaar 
de kJef af te steken. 
Zo bijvoorbeeld zijn wij zeer fier als 
eersten de nationale prinsesverkiezin

gen te organizeren. De ezel van de 
Orde heeft daartoe het alleenrecht 
Zoals ook de kamavalorde van Den-
tergem de nationale prinsverkiezingen 
telkenjare realizeert 
En de ordes van de Garnaal (Oosten
de), de Gaa-Lowies (Aalst), De Meëen-
rijders (Genk) en de Sint-Andriesrid-
ders (Balen-Neet) zijn de erkende 
inrichters voor de provinciale prinsver
kiezingen. .. 
Elke belangrijke kamavalorde kan vol
doende fantasie aan de dag leggen 
om in de wereld van prinsen en prin
sessen aan haar trekken te komen. 
In Gent is onlangs trouwens een kan-

«Ik zoek prinses 
van België» 

Zijne Hoogheid Prins Karnaval van Westende - Centrum Lombardsijde 

GILBERT I 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

selarij van de prinsen van België opge
richt met de bedoeling de prinsen en 
prinsessen te begeleiden.» 

KARWEITJES 

— De prinsen die de scepter zwaaien 
in de kamavalwerekl verzorgen even
eens hun buitenlandse relaties. Neder-
larnj bijvoorbeeki organizeert sinds 
kort de verkiezingen voor de Europa
prins. Momenteel regeert de Neder
lander Louis 1 Van Beeck. Maar ook 
'regionale prinsen» kijken over de 
grenzen. 
Gilbert 1 :« Wij hebben een verbroede
ring (en verzustenng) met Rausenberg 
in Duitsland. De vriendschapsbezoek
jes zijn er het gevolg van. 
En dat maakt wel dat wij dikwijls van 
huis zijn. 
Doordat het kamavalseizoen nogal 
kort is (hoewel dit jaariijks festijn als
maar uitbreiding neemt), zijn wij als 
prinsen soms verplicht om op één 
avond 3 tot 4 feesten met onze aanwe
zigheid te vereren. 
Tegen die moeite kijkt een goed kama-
valprins niet op. Hard is het soms dat 
je als prins op een kamavalfestijn 
enorm veel belangstelling krijgt maar 
dat je achteraf de onvermijdelijke kar-
navalkarweitjes alleen moet opknap
pen. Een prins wordt wel gesteurxi 
door een raad van 11. Sommigen heb
ben daar onaangename ervaringen 
mee.» 
— Is de titel van prins karnaval gere
serveerd voor mensen met veel gekl 7 
Gilbert 1 : «Bij de verkiezingen wordt 
de voorverkoop tot een minimum be
perkt De stemmen worden imnners 
gekontroleerd door een deurwaarder. 
Dat is bij ons althans het geval. Maar 
wel kan het niet ontkend worden dat 
een prins de nodige tijd en ook wat 
geld behoeft om zijn regeertijd op een 
goede kamavaleske manier door te 
brengen. Maar ik wil het ook niet 
onder stoelen of banken steken dat 
grote prinsverkiezingen (zoals de Euro
pese verkiezing) vooral mensen met 
wat geldmiddelen (een handelsverte
genwoordiger, HORECA-baas enz...) 
aanlokken. • 

— Blijft een kamavalprins na zijn 
regeertijd nog een gelukkig man ? 
Gilbert 1 : «Ik heb reeds gezegd dat 
het een lastige job is. Sommigen ko
men er niet zonder kleerscheuren 
door. Wie goed uitkijkt houdt er wel 
heel wat prettige ervaringen aan over: 
aangename menselijke relaties en zo. 
Een prins karnaval is alleszins iemand 
die bewezen heeft dat hij tot veel in 
staat IS. Dat geeft een grote voldoe
ning. » 
Wie met een kamavalprins nog durft 
lachen loopt dus duidelijk het gevaar 
een scepter op zijn hoofd te krijgen. 
Karnaval is een doodernstige aangele
genheid. Voor de prinsenwereld al
thans, (hds) 
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