
Zoals te verwachten was heeft 
Tindemans ook in de Senaat 
deze week het groen licht 
gekregen voor zijn Egmontplan 
Het land kan nu opdraaien voor 
de gevolgen En ze zullen niet 
prettig z i jn ' 

Er IS ten eerste het plan zelf Het 
IS een heilloze improvizatie 
OTidat de regenng er met meer 
onderuit kon te bekennen, dat et 
een tekort van zestig miljard op 
de begroting is Om het bestaan 
van J3jn regenng te rekken heeft 
Tindemans de 
gema kkelijkheidsoplossing 
gekozen Van besparingen op de 
overheidsuitgaven die het 
kernstuk van iedere sanering 

regenng voor de geschapen 
situatie Het is dan ook grotesk 
dat eerste minister Tindemans in 
een interview met een 
konfidentiele franstalige 
zondagskrant verklaarde, dat hij 
er aari dacht een aktiekomitee 
voor de verdediging van de 
politieke demokratie in het leven 
te roepen 

De heer Tindemans is 
uitzonderlijk slecht geplaatst om 
terzake voor zedenmeester te 
spelen Hij is typisch een 
vertegenwoordiger van het 
nieuwsoortig slag politici, die het 
minder moeten hebben van een 
programma dan van een imago 
HIJ heeft zich bij de jongste 

Door wie 
wordt 
de demokratie 
bedreigd ? 
zouden moeten zijn, is geen 
sprake De regenng mikt ronduit 
op de inflatie De indirekte 
belastingen worden verhoogd 
met bijna vijftien miljard Deze 
miljardenlast zal drukken op de 
grote massa van de gewone 
verbruikers 
Er IS dientengevolge de sociale 
onrust Er moet in alle 
duidelijkheid gesteld worden, dat 
de regenng zelf verantwoordelijk 
IS voor de golf van agitatie die 
zich aanbaant De vraag dient 
echter gesteki of, in de gegeven 
omstandigheden, stakingen het 
juiste antwoord vormen op de 
provocatie van de 
regering-Tindemans W e zijn zo 
vnj daaraan te twijfelen Afgezien 
van een paar cynische 
grootkapitalisten hebben de 
ondernemers het vandaag méér 
dan moeilijk Ten slotte is het met 
hun schuld, dat Tindemans zo 
maar wat aanmoddert Het 
probleem van de 
drukkingsgroepen is inderdaad 
gesteld Temeer daar de 
syndikaten in het parlement over 
een sterke vertegenwoordiging 
beschikken die dan maar, ook als 
ze tot de meerderheid behoort, 
haar verantwoordelijkheid moet 
nemen Thans ontstaat de 
potsierlijke situatie dat 
vertegenwoordigers van de 
syndikale top in regenng en 
parlement het regenngsbeleid 
goedkeuren, terwijl ze hun basis 
er tegen doen staken 
Dit alles vermindert echter in 
niets de uiteindelijke en totale 
verantwoordelijkheid van de 

verkiezingen aan het land laten 
verkopen als een wasprodukt — 
witter dan wit — met heel veel 
foto's en met een enkele slogan, 
maar zonder programma en 
zonder de ernstige voorlichting 
die de basisvoorwaarde is voor 
een gezonde demokratie Tijdens 
zijn bewind en in zijn 
regeringsploeg werden enkele 
staaltjes van politieke immoraliteit 
ten beste gegeven, die zelfs de 
meest geharde 
Wetstraat-waarnemer nog deden 
schnkken Zijn Egmontplan zelf is 
de nasleep van het feit dat aan 
het parlement een vervalste 
begroting werd voorgelegd Om 
maar geen gewag te maken van 
de herbenoeming van 
wetsverkrachter nummer een 
Nols tot burgemeester van 
Schaarbeek 

Een commerciële omroep, de 
herhaalde geruchten over 
plannen met een soort 
reyenngskrant, de incidenten 
over de regenngsverklanngen op 
de tv er zit systeem in dit alles 

Met zijn komitee voor 
demokratische waakzaamheid 
roept Tindemans thans geesten 
op, die hij wellicht met meer kwijt 
zal geraken Zelfs als we hem ten 
goede houden dat hij als een in 
het nauw gedreven kat gekke 
sprongen maakt dan zou hij toch 
moeten beseffen dat reeds zijn 
loslippige verklaring over het 
fameuze aktiekomitee de kiem in 
zich draagt van een regelrechte 
bedreiging van de demokratie 
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MEER TV GENOEG TV 

V O L D O E N D E TV 

Ik laat u mijn mening weten betreffen
de het al of niet opnemen van een vol
ledig TV-programma in « Wij». Ik per
soonlijk vind dat hetgeen nu ver
schijnt voldoende is en dat omdat 
praktisch iedere echt TV-liefhebber 
beschikt over één of ander gespeciali
seerd blad, waarin alle programma's 
uitgebreid voorkomen. Uiteindelijk zijn 
er belangrijker dingen dan TV-pro-
gramma's. 

E.V.D., Brugge 3 

M I N D E R T V 

Liefst van al geen TV-rubriek, aange
zien wie zich voor dit medium interes
seert ofwel reeds in het bezit is van 
een gesfjecialiseerd blad, een krant of 
zelfs reklamebladen waarmede wij 
overstroomd worden en waarvan tal
rijke reeds een TV-rubriek publiceren. 
Stellig geen RTB vermits, zoals u voor-
opzet meestendeels slechts de films 
worden bekeken en — wegens de 
afschuwelijke dubbing — dan nog 
maar door een beperkt aantal Vlaam
se kijkers. 
Persoonlijk acht ik het veel interessan
ter dat uw blad slechts bepaalde pro
gramma's kommentarieert, hetzij 
voor- of nabespreking of eventueel 
beide. 

M.F., Deume 

MEER TV 

Ikzelf ben daarbij niet fel geïnteres
seerd, omdat de TV meestendeels 
toch uitgedraaid wordt omdat de pro
gramma's toch zo slecht zijn. Ik heb 
wel enkele jaren terug eens 'n week
blad genomen. En als men mij vroeg 
waarom ik precies dat nam, was mijn 
direkte reaktie dat ik toen tenminste 
op voorhand juist kon weten aan wat 
ik mij mocht verwachten als ik mijn 
TV eens opzette. Ik had toen met veel 
tijd en wou geen kans lopen op iets te 
vallen, waarover ik mij naderhand 
moest beklagen. Ik zie bij vele beken
den, familieleden en anderen, dat er 
zodanig veel aan de knoppen wordt 
gedraaid, omdat niemand op voor
hand goed weet van waar de redding 
moet en zal komen. Vergeet daarbij 
ook met, dat de meeste mensen 
(ikzelf wel niet) vastgeklonken zijn 
aan hun TV en dat zij zich zeer regel
matig krikkel maken, omdat er niks 
goed te vinden is. Zo kunnen uw 
lezers beter op voorhand weten wat 
te doen en te laten. 

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

MEER TV 

ledere TV-kijker is met aangesloten bij 
een of ander kabel-TV-net. 
Een groot aantal TV-kijkers kunnen 
slechts volgende programma's ne
men : BRT en RTB. Voor deze twee 
reeksen van kijkers zal het altijd 
belangrijk zijn dagelijks het program
ma te hebben van RTB, al was het 
maar vanaf 18 uur, uitzondering voor 
's zondags (Face a la presse. Faire Ie 
point, enz) Anderzijds zou één pro
gramma van Nederland misschien vol
doende zijn. In plaats van twee kolon-
nen met uitleg omtrent de filmen, acht 
ik het voldoende een uitleg te beko
men van 2 a 3 regels met aanduiding 
der bijzonderste akteurs. Ik heb ge
meend goed te doen met U te schrij
ven en verwacht alleszins in de toe
komst de programma's van RTB. 

C.M, Strombeek 

MEER TV 

Zoals denkelijk vele «Wij «-lezers 
koop ik geen dag- of weekbladen, dit 
om ekonomische redenen en ook 
omdat ik geen pers wil steunen die 
ons in de rug schiet Ik ben dus aange
wezen op hetgeen er wel wil gepubli
ceerd worden in «Wij». Daarom 
vraag ik: publiceer alle TV-program-
ma's ook franstalige en duitstalige. 
Geef een korte aanduiding zoals bv. 
film, kwisprogramma, enz. Geef de 
programma's van zaterdag tot vrijdag. 
De «Wij» komt niet altijd op donder
dag. Gebruik desnoods een klein let
tertype, maar geef a.u.b. alle program
ma's en zoveel mogelijk informatie. 

LV.R., Erps-Kwerp»s 

V O L D O E N D E TV 

De mogelijkheid voor meer program
ma's, als deze van de nederlandstali-
ge zenders blijft best weg. De zenu
wen hebben deugd aan berusting bij 
drie posten en dit geeft mogelijkheid 
om eens geen TV te hebben. «Wij» 
dient in de eerste plaats om de Vlaam
se idee uit te dragen en er mogen 
geen bladzijden verspild worden. 

J.D., Ledeberg 

M I N D E R TV 

Ik meende altijd dat de TV-rubriek in 
«Wi j» totaal overbodig was en de 
ruimte wel voor andere bijdragen kon 
gebruikt worden, omdat ik dacht dat 
iedere lezer toch elke dag zijn dag
blad had met uitgebreide TV-program-
ma's. Dit blijkt tot mijn verbazing niet 
waar te zijn. Moeilijk om iedereen te 
voldoen maar, twee bladzijden zou 
toch wel overdreven zijn. Overigens 
zeer tevreden over « Wij». 

AR., Schoten 

MEER TV 

Ik verlang een zo uitgebreid mogelijk 
TV-programma. 

L, Lede 

MEER TV 

Graag zag ik in uw weekblad de volle
dige uurrooster van alle posten die 
men langs de kabeltelevisie kan ne
men. Een aantal programma's mogen 
wel even bondig worden toegelicht 
maar voor mij hoeft het eigenlijk met. 
Het televisienieuws met inbegrip van 
de uurroosters kunnen gerust vier 
bladzijden in beslag nemen. Ik denk 
dat aankondigingen van bals in plaat
selijke afdelingen niet over het ganse 
land van de Noordzee tot de Maas 
moeten worden gelezen. Ik denk dat 
de plaatselijke afdelingen dat wel 
alleen moeten aankunnen. Er is im
mers toch de streekpers en de plaat
selijke propaganda door aanbieding 
van toegangskaarten. 

RA., Meise 

MEER TV 

Wij als Vlamingen zijn toch bijna allen 
tweetalig. Wi j kunnen goed de uitzen
dingen van de RTB, Franknjk 1, 2 en 3 
en Luxemburg volgen Ik ben er zeker 
van dat deze zenders door veel Vla
mingen bekeken worden. 

V.E.F., Brussel 

MEER TV 
Op uw vraag, « verlangt U een zo vol
ledig mogelijk overzicht van de TV-
programma's met een kwaliteitsselek-
tie in dit blad », antwoord ik «ja ». 
Want het TV-overzicht zoals het nu is, 
betekent weinig. Als « WIJ »-lezer ben 
ik verplicht een TV-blad te kopen. 
Het zou ook interessant zijn indien er 
in de mate van het mogelijke een beet
je kommentaar over interessante pro
gramma's en dokumentaires zou bij 
zijn en met alleen over films. 
Ik eindig met de hoop dat het weldra 
zover is. 

F.V., Kraainem 

M E E R TV 

Sedert de tv-programma's in uw blad 
verschijnen, ligt dat bij mij op het TV-
toestel, dus gebruik ik dat en hoe 
beter ge het verzorgt hoe liever Ik 
heb maar uw blad. Die selektie waar
mee ge de interessante programma's 
weergeef t : goed. Maar geef er het 
uur bij. Zodus bouw het tv-blad goed 
uit. Dat komt ten goede van het blad 
zelf. Maak zelf reklame voor uw blad, 
met een goed verzorgd tv-program-
ma. 

G.V, Vichte 

M E E R TV 

Inderdaad wordt de tv-bladzijde naast 
de beeldbuis gelegd. 
Daarom zouden wij het ten zeerste 
waarderen moest u eveneens de pro
gramma's van de RTB en de 3 Franse 
zenders vermelden. «Wi j» gaat erop 
vooruit. Doe zo verder. 

E.LD., Kuurne 

MEER TV 

Persoonlijk wens ik zelfs een uitbrei
ding van de selektie der TV-program-
ma's. Het mag gerust 2 biz. beslaan. 
Elke avond wordt bij mij «Wij» ge
bruikt voor de TV-programma's. Mijn 
krant heb ik opgezegd, die zit toch vol 
CVP-propaganda. Er zijn heel wat 
mensen die geen krant meer lezen. 
Het maken van een abonnement zou 
zelfs gemakkelijker gaan met een uit
breiding van de TV-programma's. Ik 
weet wel dat dit pnncipieel bijzaak is, 
maar het zal ons lezers doen houden 
en bijwinnen. 

H.V.d.A., Schoonaarde 

M I N D E R TV 

«Wij» is een Vlaams-Nationaal Week
blad, geen TV-programmablad en ze-
Ker geen dat 3 of 4 programma's 
geeft op 9 tot 10 mogelijke. Als er tien 
verwacht worden en men geeft er 
maar 3 of 4, bekomt men ontevrede
nen. 
Weg met het tv-programma in « Wij». 
Zie « Pallieterke » : geen tv, geen rekla
me en toch een reuzesukses. 
De Pallieters zetten hun denkhoedje 
op voor ze iets beslissen. Wat niet 
mag gezegd van diegenen die «Wi j» 
met een onvolledig TV-programma 
hebben voorzien. Nicole, geen moed 
verloren : voor mij is en blijft «Wi j» 
meer waard dan 500 fr. 

M.C., Tervuren 

Ziehier mijn voorste l : een volledig TV-
programma (als het kan). Over Fran
se en Engelse programma's kan ik 
niets zeggen vermits ik ze hier (Diest-
Tessenderlo) niet kan krijgen. De Duit
se zenders, worden in ieder geval 
veel gevolgd in Limburg, Oost-Bra-
bant en Antwerpen. Motivat ie: door 
de dure krantenprijzen hebben veel 
mensen geen krant (meer). Ik heb de 
mijne ook afgezegd na de «De 
Krant »-ondergang. En vermits ik mijn 
goesting niet vind, blijf ik er zonder. 
Sommige kopen een weekblad voor 
de tv-programma's. Indien «Wi j» een 
goed TV-programma heeft kan het 
een propagandapunt worden voor de 
(noodzakelijke) werving van nieuwe 
abonnementen. 

C.M., Tessenderio 

MEER TV 

In een tijd van bezuiniging verplicht u 
er ons toe, een tweede tv-programma 
te kopen omdat uw eigen blad veel te 
wensen overlaat 

Er IS iets veranderd, akkoord. Doch 
niet voldoende, verre van. Een boeien
de selektie zullen de kijkers zelf wel 
uitzoeken. Ik moet u ook op het hart 
drukken dat ik zelf niet veel naar de 
BRT kijk tenzij er iets heel speciaal uit
gezonden wordt, wat zelden voorval t 
Wat blijft er dan van uw programma 
over ? Nu vele kijkers van 6 tot 9 zen
ders kunnen ontvangen, komt het bij 
u niet op uw programma's uit te brei
den tot RTB, Duitsland 1 en 2 en 
Frankrijk. Waarom met? Een TV-pro
gramma hebben we nodig om niet 
steeds achteraan te lopen. 

D.A., Mortsel 

Volgens mij is het de hoofdzaak van 
«WIJ», een wekelijkse band te zijn 
tussen leiding en leden van een politie
ke beweging, tussen mensen die zich 
dus vooral aan politiek interesseren. 
Dus een POLITIEK blad. Al de andere 
rubrieken zijn slechts bijzaak. Wie 
zich in belangrijke mate interesseert 
aan TV-programma's zal zich tot meer 
gespecializeerde bladen wenden. In
dien U al die rubrieken wilt publiceren, 
zouden de uitgaven weer stijgen, dus 
ook het abonnementsgeld en zou een 
deel lezers weerom afvallen. Beter 
desnoods op 20 of zelfs 16 bladen ver
schijnen, maar aan zoveel mogelijk 
leden. Persoonlijk zou ik zelf durven 
voorstellen lidgeld -t- abonnements
geld te doen samenvallen, mits een 
aanpassing natuurlijk. 
De rubriek - BEWEGINGSLEVEN » is 
zeker verbeterd en ik denk dat elk 
lid zich zal verheugen over de wer-
kingsverslagen van sommige afde
lingen. De rubriek «WETSTRAAT- is 
soms wel wat saai, met al die tussen
komsten over zaken die ons weinig 
interesseren. 

M.W, Antwerpen 

OOK RADIO 
TV interesseert me met doch ik res-
pekteer ieders mening. Indien het 
mogelijk is 2 volledige bladzijden te 
vullen met TV-meuws allerhande zou 
er dan geen enkel plaatsje vrij zijn 
voor een radio-programma ? Ik denk 
dat er nog veel mensen zijn die naar 
eigen believen hun tijd benutten en 
tevens luisteraar zijn van de geweste
lijke omroepen, met veel interessante 
programma's. 

V.W., Oostende 

Brussel,23 februari 1977 
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Schaarbeekse Vlamingen 
vragen radikale oplossing 

DE CROO STEUNT WETSOVERTREDER NOLS 
« De Croo veri jdelt Nols-provokatie », blokletterde de partijkrant van 
de liberale minister van nationale opvoeding, vorige dinsdag. 
Daarmee werd den lande meegedeeld dat minister De Croo wets
overtreder en burgemeester Roger Nols van Schaarbeek voorstelde 
de Vlaamse gemeenteschool nr. 18 (121 leerlingen) te verhuizen naar 
de ri jkslagere school aan het Van Ysendijckplein. 

De gemeente Z O U de huur betalen van de lokalen. De Nederlandse 
kultuurkommissie (NCC) zou moeten opdraaien voor de vervoerkos
ten van de kinderen. En Roger Nols ZAL voor de franstalige kinderen 
in Schaarbeek een ultramodern schoolkompleks bouwen met 102 
miljoen fr. r i jkstoelagen, en 68 miljoen die via gemeentebelastingen 
(ook bij Vlaamse inwoners) zullen opgevorderd worden. 

Dat burgemeester Roger Nols 
van Schaarbeek uitpakt met een 
nieuwe propagandastunt (in het 
vooruitzicht van de agglomeratie-
raadsverkiezingen én parlements
verkiezingen) is te danken aan de 
onbegrijpelijke lakse houding van 
de huidige bewindsploeg In de 
Wetstraat. 

Het dossier dat Nols dit keer op 
tafel gooit getuigt Immers nog 
maar eens van een ongehoorde 
agressiviteit. 

Nols heeft in zijn schepenkollege 
een brainstorming gehouden: 
hoe zouden we de flaminganten 
opnieuw met protestbetogingen 
naar Schaarbeek kunnen lok
ken ? En hoe kunnen we Vlaamse 
politici van regeringsgezinde par
tijen In het hoekje duwen, en de 
witte vlag laten hijsen ? 

Lumineus Idee; de enige Vlaam
se gemeenteschool in Schaar
beek na de vakantie sluiten. Minis
ter De Croo zal met zijn bezuini
gingsmaatregelen wel een zalven
de oplossing vinden. En warem
pel... Per 1 september wordt de 
Vlaamse school aan de steen
weg op Heimet nr. 270 In Schaar
beek gesloten En minister De 
Croo IS bereid de gemeente
school een onderdak te verlenen 
in de rijksschool. 

2 KEER BETALEN 

Nu is het zelfs zo dat de mooie 
woorden van minister De Croo 
voorbarige tijdingen geven. 

Immers, de lokalen waar de minis
ter de Vlaamse kinderen van de 
gemeenteschool wil onderbren
gen, moeten nog gedeeltelijk op
getrokken worden... Tegen 1 sep
tember ? Anderzijds zou de minis
ter vier leegstaande klaslokalen 
in de huidige rijksschool op het 
oog hebben. Voor 121 leer
lingen ? 

Het hoeft geen verwondering te 
wekken dat de direktie van de 
rijksschool met de ministeriële ex
perimenten weinig opgezet Is. 

Het belangrijkste aspekt van de
ze nieuwe Nols-uitdaging is wel 
dat in Schaarbeek de Vlamingen 
stelselmatig van gemeentelijke 
diensten beroofd worden. 

Het is immers niet de eerste keer 
dat Nols weigert te zorgen voor 
een Vlaamse onderwijsinstelling. 

Hij vertikte immers een tijdje gele
den een gemeentelijke neder-
landstalige muziekakademie op te 
richten, omdat die volgens hem 
niet leefbaar zou zijn. De rijksmu-
ziekakademie die vervolgens 
werd opgericht telt reeds meer 
dan 500 leerlingen... 

Zowel In het geval van de muziek
akademie als nu met de gemeen
teschool bereikt Nols, met de uit
gestoken hand van onze minister 

van nationale opvoeding, twee 
t roeven: 

1. Nols zet zijn anti-Vlaamse poli
tiek voort, en weigert steeds 
meer diensten aan de Vlaamse 
inwoners van zijn gemeente te 
leveren. 

2. De Vlamingen moeten voor 1 
school In Schaarbeek twee keer 

Meer dan honderddertigduizend 
Vlamingen zijn werkloos. In heel 
België hebben 265.000 mensen 
geen werk. Dit is meer dan één 
op tien van onze aktieve 
bevolking. Voor de vrouwen is 
het één op vijf. En zo'n 
honderdduizend mensen 
schuiven bij aan de 
stempellokalen omdat zij 
t i jdeli jk werkloos zijn. Samen 
365.000. 
Dit zijn de cijfers waar wij allen 
voor staan. En het probleem 
wordt nog schrijnender als we 
zien dat van die 130.000 
Vlaamse werklozen er zowaar 
55.000 niet eens 25 jaar oud zijn. 

Twee op drie van die jonge 
werklozen hebben ten minste 
drie jaar lager middelbaar 
onderwijs gevolgd. Waar gaat 
dat naartoe, voor' ons allen, en 
vooral voor elk van deze 
mensen zonder werk ? 

Zij die heten ons land te regeren, 
zeggen het gevonden te hebben. 
Met investeringen in de bouw zul
len « onmiddellijk » nagenoeg 
70.000 mensen werk vinden. En 
onrechtstreeks zal dit werk ver
schaffen aan nog eens de helft 
daarvan. Samen zouden het er 
dan al 106.000 zijn. Van de jonge-

betalen. Immers de Franse scho
len worden met gemeentebelas
tingen opengehouden, terwijl de 
Vlamingen voor een rijksschool 
evenzeer moeten opdraaien voor 
de kosten. 

Komt daar nog bij dat Nols zijn 
Franse scholen ultramodern wil 
uitrusten met 60 t h . staatssubsi
dies. 

A A N S L A G 

Op een perskonferentle maan
dag, heeft de «Schaarbeekse 
Eenheid» (VU-CVP-PVV-BSP) 
de «oplossing» van de hand ge
wezen. De h. Demelj (liberaal) 
sprak zich uit voor radikale maat
regelen, en zei dat de Schaar
beekse Vlamingen desnoods zul
len weigeren de gemeentelijke op
centiemen te betalen. 

CVP-er De Kerpel stak zijn onge
noegen ook met onder stoelen of 
banken: «Is het dan zo dat de 
burgemeesters van de hoofdstad 
steeds kunnen rekenen op het 
rijk om hun inbreuken op de wet 
goed te maken ? » 

De h. Brouckaert van de V U 
belichtte de politieke draagwijdte 
van deze nieuwe Nols-uitdaging : 
«Men moet de communautaire 
dialoog die momenteel gaande Is, 
gebruiken om een statuut uit te 
werken voor het beheer van de 
gemeente, zó dat de Vlaamse 
gemeenschap niet meer onder de 
voogdij kan komen van de frans
talige gemeenschap. 

Het federalisme op nationaal vlak 
moet doorgetrokken worden tot 
in de Brusselse bestuursorganen 
voor die materies die persoons-
of gemeenschapsgebonden zijn. 
Wij oordelen dat een verdeelsleu-

ren zouden er 25.000 als stagiair 
van de straat af geraken en 
onder de ouderen zouden er 
20.000 voor goed hun overall aan 
de haak mogen hangen door toe
passing van het brugpensioen. 
Ten slotte blijven 11.000 toekom
stige werklozen (zo denkt onze 
overheid al over de jongeren) 

alvast een jaar langer op de 
schoolbanken zitten. 
Als dat allemaal zo zou zijn, dan 
zouden er al meer dan 160.000 
mensen werk krijgen. Men zou 
het haast betreuren dat de rege
ring voor haar konklaaf niet een 
verlengd weekend gekozen 
heeft, want tegen een ritme van 
80.000 werkplaatsen per dag had 
één dag meer gepraat het hele 
probleem van de werkloosheid 
het land uit geholpen. 
Maar zo gemakkelijk is het natuur
lijk met. Zie maar wat er rondom 
ons gebeurt. Badger in Antwer
pen is gesloten. Het bednjf had 

tel moet bepaald worden voor de 
middelen die kunnen toegewezen 
worden per gemeenschap. In dit 
opzicht wil ik voorstellen dat op 
de bedragen die vla de Vlaamse 
belastingbetaler, door de staat 
aan de gemeente Schaarbeek 
toegekend worden, een procen
tueel bedrag weerhouden wordt 
dat kan gestort worden in een 
fonds voor algemeen kultureel 
Nederlands beleid te Brussel (bv. 
de Nederlandse kommissie voor 
de kuituur NCC). Aldus krijgt elke 
gemeenschap wat haar toekomt 
en kan zonodig de Vlaamse ge
meenschap zelf beslissen over 
het onderhoud van haar scholen 

en het betalen van haar school
bussen. 

Tenslotte wil ik nog wijzen op het 
feit dat deze perskonferentle in 
hoofdzaak dient om Iedereen op 
de hoogte te stellen van de bruta
le aanslag die men wil plegen op 
de Vlaamse Schaarbeekse ge
meenschap ». 

( H D S ) 

Tindemans 

trappelt 

ter 

plaatse 
Het partijbestuur van de Volks
unie meent dat de regering in het 
jongste debat over het zogenaam
de Egmontplan geen antwoord 
heeft gegeven op de centrale vra
gen die door de ekonomische kri-
sis gesteld worden. 

De dringende sanering van de 
overheidsuitgaven wordt uit de 
weg gegaan. Daar waar belas
tingverlaging zou moeten nage
streefd worden kondigt de rege
ring belastingverhogingen aan, 
die de inflatie opnieuw zullen aan
wakkeren. 

Zonder besparingen in tal van 
sektoren is evenmin een aktieve 
tewerkstellingspolitiek mogelijk. 
De aarzelende politiek van de 
regering is de weergave van haar 
innerlijke zwakheid die voor ge
volg heeft dat gedurende de drie 
jaren van haar bestaan geen 
enkel groot politiek probleem tot 
een oplossing werd gebracht. 

De regering Tindemans trappelt 
ter plaatse zoals blijkt uit de snel
le opeenvolging van plannen en 
wetten die telkens fundamenteel 
genoemd worden. 

Onze ekonomie kraakt 

Plastische chirurgie 
volstaat niet meer 

akt 
geen schulden, het had alleen 
geen geld om bij sluiting de opzeg 
uit te betalen. Maar 250 geschool
de en hooggeschoolde bedien
den staan op straat. 
De staalsektor kraakt. En wat zul
len de gevolgen daarvan zijn voor 
onze grootste nijverheidstak: de 
metaalverwerking? Fabelta staat 

i chirurgie 
niet meer 

er een jaar nadat het door de 
staat overgenomen werd nog 
even slecht voor. 

Er is ook onze dagelijkse werke
lijkheid. Voor alles wat we kopen 
moeten we steeds meer betalen, 
ledere prijsstijging is nog hoger 
dan de vorige. Onze lonen zijn 
hoog, maar zuiniger leven zullen 
we niet leren van wie aan de top 
van ons land leeft. Voor de ziek
te- en invaliditeitsverzekering kun
nen we straks 0,4 t.h. meer bijdra
gen en wordt het plafond voor de 
afhoudingen opgeheven. Wel-
vaartsvast Is de kinderbijslag nog 
niet Dit laatste en talloze hogere 

lasten die uit het Egmontplan 
voortspruiten hebben de vakbon
den de rijen weer doen sluiten 
voor een gespreide reeks van sta
kingen. 

Langs de vakbonden komen we 
ook terecht op hun en andere 
voorstellen voor verkorting van 
de werktijd. Fabrimetal, de patro-
nale vereniging van de metaalver
werkende bedrijven, meent dat 
een verkorting van de arbeids
duur door het verhogen van de 
sociale lasten in de bedrijven uit
eindelijk de werkloosheid nog zal 
verhogen. Uit een studie van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond vo
rig jaar bleek daarentegen dat 
het enig werkzame middel om tot 
het jaar 2000 de vraag naar 
arbeid op te vangen, bestaat in 
het verkorten van de werktijd 
met inachtname van een verho
ging van de arbeldsproduktiviteit 

Bij dit alles is slechts één besluit 
mogelijk. Het komt er op aan nu 
meteen alle facetten van ons 
sociaal-ekonomisch leven gron
dig aan te pakken, onze ziek 
geworden ekonomie weer ge
zond te maken in plaats van tel
kens wat plastische chirurgie toe 
te passen op een of ander ziekte
verschijnsel. 
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En bovendien 

...heeft de regering gemeend de firma 
die wegwijzers maal(t, na de fusie 
van gemeenten nog maar eens extra 
werlt te moeten geven door taaifrat
sen uit te halen met de stadsbena
mingen. Voortaan rijden we niet 
meer naar Luik, maar wel naar üège. 

..gaat de minister van openbare wer
ken een stormstuw bouwen in Oos
terweel, boven Antwerpen De kos
ten worden geraamd op 10 miljard. 
Mensen die het kunnen weten zeg
gen nu reeds dat die mastodonten 
deur minstens 20 miljard zal opslor
pen. 

...rijden we voortaan naar London, 
en niet meer naar Londen. 
...blijft de regering alsmaar schippe
ren tussen werkloosheid en inflatie. 
..jLe'i premier Tindemans na afloop 
van het Egmontdebat in de kamer: 
<ik heb spijtig genoeg weinig ge
leerd >. Dat wisten wij reeds lang! 

...vangt De Croo Vlaamse kinderen 
op die Nols uitdrijft Wellicht kan Tin
demans binnenkort hetzelfde doen 
als Nols al de Vlamingen uit zijn 
gemeente verbant 

. .rijden we voortaan naar Scarbecq. 
Die wegwijzers zal Nols wellicht op 
eigen kosten laten aanbrengen. 

...werd de regering nog maar eens 
gered, maar blijft het land in het eko-
nomisch ontij wegzinken. 
...zou de Waalse smeerpijp van de 
sodafabriek Solvay dan toch naar de 
Vlaamse kust getrokken worden. 
...werden bij koninklijk besluit zopas 
de bevoegdheden van adjunkt-minis-
ter voor ekonomische aangelegenhe
den, de h. Bertrand vastgelegd. Wat 
heeft deze RW-man al die tijd in de 
regering [niet] uitgespookt? 

... rijden we voortaan naar Lisboa, en 
niet meer naar Lissabon. 

...is er geen ernstig journalist in dit 
land meer die nog lovende woordjes 
voor Tindemans' plannen wil neer-
pennen. 
...heeft de PSC een kongres gewijd 
aan de • gezondheid > . van de rege-
nng? 
.. rijden we voortaan naar Praha, en 
niet naar Praag. 
..kreeg de Noorse koning alle ge
kroonde hoofden uit Europa over de 
vloer. De fotograaf had geen moeite 
om het klubje hoogheden op de foto 
te krijgen. Vroeger wel. 

...rijden we voortaan naar Aachen, 
en niet meer naar Aix-la-Chapelle. 
Compris ? 

...wierpen VNSU- en KVHV-studen-
ten strooibriefjes in het parlement 
om te protesteren tegen de laksheid 
van de regering die Brusselse wan
toestanden laat gedijen. De jonge 
manifestanten werden voorgeleid. 
Wetsovertreder Nols niet 
...vindt elk zinnig mens, en ook de 
Brusselse kultuurkommissie, dat 
Nols het nu toch al te bont begint te 
maken. Tindemans blijkbaar niet 

...rijden we voortaan naar Lille, en 
niet meer naar Rijsel. 

...zijn de humanistische jongeren 
van oordeel dat Vlaanderen een 
CVP-staat is. 

...geeft de Brusselse agglomeratie-
raad 2 miljard fr. voor de oprichting 
van een /verbrandingsoven aan een 
Franse firma die nog moet gesticht 
worden. 

...gezien op de autoweg . een bestel
wagen met opschrift: Nols, schreine-
rie, Eupen. 

...rijden we voortaan om te betogen 
naar Broekzele en niet naar Bruxel-
les. Verdomd nog aan toe ! 

En bovendien 

TAK - LUSTRUMBAL 
12 maart '77 - KONTICH 

THIER BRAUHOF 

met THE STRANGERS 

Gerio, algemeen voorzit ter Ver
meylenfonds en voorzitter van 
het « Overlegcentrum » : Waar
om het ontwerp v.h. O W i.v.m. 
de aktual i tei t 
De toegang is vri j . Einde voor
zien om 12 uur. 

S C H A B O U W E L I J K EN 
O N B E S C H O F T 

Dat het Nederlands in Belglsch-
franstalige kringen en diensten 
vaak op een schabouweli jke ma
nier wordt mishandeld bleek 
eens te meer uit een schri jven 
van het ABVV-Kristen Bondge
nootschap uit Moeskroen. Lees 
en savoereer (erger U niet): « Na 
zeer gedurende onderkande-
lingen wij voorstel len uw de laat
ste overeenkomst van den pa-
troonskap» en als slot «Wij 
voorstel len uw die uitslagen in 
de rekening het tegenwoordig 

STATEN-GENERAAL 
V L A A M S E V E R E N I G I N G E N 

Het gesprek dat te Brussel tus
sen Vlaamse en frankofone poli
t ici een aanvang heeft genomen 
en waarvan de bedoeling i s : 
nieuwe vormen vast te leggen 
die de verhoudingen in het land 
gezond moeten maken, is onge
twi j feld van uitzonderli jke bete
kenis. 

Om daar de klemtoon op te leg
gen heeft het «Overlegcentrum 
der Vlaamse verenigingen » be
sloten tot een bijeenkomst over 
te gaan van de Staten-Generaal 
der Vlaamse Verenigingen te 
Brugge, op zondag 27 februari 
a.s. om 10 u., in het stedelijk Kon-
certgebouw (Sint-Jakobsstraat). 
Bij het «Overlegcentrum» zijn 
onder meer aangesloten : het Da-
vidsfonds, het Vermeylenfonds, 
het Wil lemsfonds, de Vlaamse 
Volksbeweging, het Verbond 
der Vlaamse Akademici, het Ver
bond van Vlaams Overheidsper
soneel, het Vlaamse Kruis, de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen, het Verbond van Vlaamse 
Oud-stri jders, het Komitee van 
de Bedevaarten naar de IJzer. 
Sprekers: mevr. A. De Cuyper, 
voorzitter van het Vlaams Komi
tee voor Brusse l : Een groet van
wege de Brusselse Vlamingen; 
prof. Prevenier, algemeen sekre-
taris Wi l lemsfonds: De vri jwa
ring van de levensbeschouweli j
ke vr i jheden; de heer F. Valve-
kens, sekretaris-generaal Da-
vidsfonds : Vlaams Brabant; de 
heer P. Daels, algemeen voorzit
ter Vlaamse Volksbeweging: De 
krachtli jnen van het ontwerp van 
vernieuwde staatsstruktuur van 
het - Overlegcentrum » ; prof. A. 

Onghenae(dig 
voor dokters) 

Nee, dank je wel, er scheelt me niks, ik voel me kiplekker, hele
maal geen dokter nodig Eén keer per jaar de griep ja, die hep-
pik wel Maar dat is méér om es drie dagen in bed te kunnen 
blijven dan een eigenlijke virus. 
Om het in één woord te zeggen. ik ben kerngezond De laat
ste keer dat we^ thuis een dokter nodig hadden, dat moet bij 
de bevalling van ons jongste geweest zijn Straks weeral een 
kwarteeuw geleden Sindsdien mets meer, geen enkel dok
tersvoorschrift Behalve die éne keer, paar jaar geleden, keel-
pijn en zo Telefoontje naar een vnend-geneesheer, diagnose 
over de TT-lijn en gratis voorschrift via de hoorn Ik zeg je 
maar dat ik heb helemaal niets tegen geneesheren, het stom
me geluk wil dat ik er nooit eens een nodig heb en de enige 
dokters die ik ken zijn vrienden 
Dat dus op het persoonlijke vlak Maar voor de rest •? Voor 
de rest ontmoette ik twee dagen geleden een ouwe kennis, 
vandaag VU-schepen in een Brabantse gemeente Openbare 
Werken Nieuwe bezems keren goed m'n ouwe kennis, de 
nieuwe schepen, is alle dagen om 8 uur ten stadhuize Kwes
tie van er bij te zijn als het werk verdeeld wordt Want in de 
voorbije jaren — voordien eeuwenlang homogeen CVP-be-
wind — hebben er zich ten gemeentehuize een aantal wan
toestanden ontwikkeld Politieke benoemingen zonder einde, 
tot en met de gemeentewerklui. Die het vertikken te werken, 
als ze daar geen zin in hebben En dus moet de nieuwe sche
pen er iedere dag vroeg bij.zijn, wil hij de Augiasstal reinigen 
Vonge week maandag ontbreekt gemeentewerkman X op 
het appèl De nieuwe schepen, die reeds zijn pappenheimers 
kent, gaat bij meneer X thuis kijken hoe het gestaan ende 
gelegen is Haarpijn, 's zondags uitgezeten, zwaar stuk in de 
voeten gehad, dat is menselijk newaar meneer de schepen 
en dus blijf ik thuis, van het oud schepenkollege mocht ik dat 
Akkoord, kruip terug in uw bed, maar zorg dat ge om 1 uur op 
het gemeentehuis zijt Om 1 uur komt gemeentewerkman X 
ten gemeentehuize, fier als een gieter, een doktersattest afge
ven drie dagen werkonbekwaam 
Ach ja, geneesheren.. Witte jas, stetoskoop op de buik, één 
en al toewijding voor het lijdende mensdom. Zó toegewijd, 
dat er biblioteken vol geschreven zijn met een speciaal soort 
romans, die een literair genre op zichzelf vormen de dokter-
romans. Maar dat is al een tijdje geleden 
Vandaag weigert mevrouw Onghenae, rechter te Brugge, 
een doktersattest voor een afwezige getuige of beschuldig
de te aanvaarden. Ze stuurt een rijkswachter naar het huis 
van de afwezige, om te zien of de dokter al dan niet een foet-
foetattestje heeft afgeleverd Want zegt rechter Onghenae, 
'de geneesheren zijn gewoon commercanten geworden» 
Mijn vrienden-geneesheren, die ik gelukkig met nodig heb in 
de uitoefening van hun beroep maar waarmee ik graag een 
pint drink, zouden daar eens moeten over nadenken Hoe het 
komt dat hun bieroep de trieste faam geniet een handeltje te 
zijn geworden Ikzelf als ik de krant opensla en zie dat de dok
ters weer in het nieuws zijn, moet altijd vaststellen dat het 
dan steevast om centen gaat . 

stand, wel broederl i jk». Sukke
laars, jawel maar ergens toch 
onbeleefderikken (waarmee tal 
van verkochte Vlamingen uit Ko-
men-Moeskroen dagelijks te ma
ken hebben). 

W A A R O M NIET IN HET 

N E D E R L A N D S ? 

Generaal-majoor Close (die de 
ophefmakende stell ing verde
digt dat de Russen bij een ver
rassingsaanval in 48 uren de 
Rijn kunnen bereiken) werd zeer 
onlangs een interview door de 
BRT-TV afgenomen. Hoewel ge
neraal Close als hoger officier 
de wetteli jk verplichte kennis 
van de tweede taal bezit werden 
hem de vragen in het Frans 
gesteld. Waarom niet in het Ne
derlands, te meer daar onlangs 
dezelfde TV een Etiopisch stu
dent in he t . . Nederlands inter
viewde, van wie uiteraard toch 
niet de wetteli jk verplichte ken
nis van het Nederlands ver
wacht noch geëist kan worden. 
Op deze typisch Belgische her-
senkronkel werd in een vraag 
aan minister De Backer de aan
dacht gevestigd door VU-kamer-
l ld Mattheyssens. 

G E E N F R A N S E 
P L A A T S N A M E N V O O R 
F R A N S - V L A A N D E R E N 

VU-kamerl id Jacques Vande-
meulebroucke is terecht van oor
deel dat de nieuwe bewegwijze
ring (de plaatsnamen worden 
voortaan in de taal van de regio 
aangebracht, dus niet langer Ber
gen maar Mons of niet langer 
Bruges maar Brugge) niet toe
passelijk zou mogen zijn op 
Frans Vlaanderen want « de Ne
derlandse kultuurgemeenschap 
zou zich hiermee flagrant desol i-
darlseren van het Vlaamse ka
rakter van deze regio in Frank
rijk. Vlaanderen zou expliciet en 
bij dekreet a.h.w. de eeuwenou
de en stelselmatige verfransing 
van Frans-Vlaanderen erkennen 
en rechtstreeks bevorderen.» in 
een vraag aan minister De Ba
cker stelt ons kamerlid voor, een 
amendement op het wetsont
werp in te dienen, strekkend tot 
behoud van de aloude plaatsna
men in de wegwijzers naar 
Frans-Vlaanderen en naar de 
Vlaamse naar Henegouwen over
gehevelde gemeenten (Komen, 
Moeskroen) want « oordeelt Me
vrouw de minister niet dat een 
eigen buitenlands kultuurgebied 
in allereerste instantie moet gel
den voor deze Vlaamse gebieds
delen, die aan het franstalig 
landsgedeelte werden opgeof
ferd».. . 

WIJ 4 24 FEBRUARI 1977 
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LINKEBEEK NIET BIJ 
B R U S S E L 

In Linkebeek heeft het FDF 
thans de volstrekte meerderheid 
in de gemeenteraad met 10 ze
tels (op 15). Daarmee is het 
gevaar voor verdere verfransing 
nog toegenomen. De Vlaamse 
opposit ie (die ook na de verkie
zingen als geheel bleef bestaan) 
zal zich echter eensgezind ver
zetten tegen welke gebiedsaf
stand aan Brussel ook. Ze wordt 
daarin door de meerderheid van 
de Vlaamse verenigingen ge
steund, alsmede door het «Ver-
dedigingskomitee voor Rode». 

De Linkebeekse kern is Vlaams 
gebleven. Aan de Vlaamse 
achterban deze stri jd (ook van 
andere Vlaamse gemeenten in 
het omstreden gebied) daadwer
kelijk te steunen, en vooral t i j 
dens de onderhandelingen over 
de staatshervorming het been 
sti j f te houden. 

lopen, ergens in een tussensta
tion te stranden. 

Deze staking zal de meeste pen
delaars thuishouden, ook al 
geeft het kabinet van premier 
Tindemans de (goedkope) raad 
«Iedereen moet proberen zijn 
werk te bereiken ». Dat zal ge
makkeli jker gezegd dan gedaan 
worden, want de staking zal 
waarschijnl i jk bijna algemeen 
zijn, omdat zowel ABVV als 
ACV er achterstaan ; het gros 
dus van de NMBS-werknemers. 

Wie met nauwgezette bazen te 
doen heeft, laat best de onmo
geli jkheid tot verplaatsing kon-
stateren door de politie onder 
vorm van een attest. Dit geldt 
uiteraard niet voor de werkne
mers van de openbare diensten 
in West-Vlaanderen en Hene
gouwen vermits deze eveneens 
morgen staken. De andere pro
vincies komen later aan de 
beurt. 

Een ander gevolg zal een nieu
we vertraging van de postuitrei-
king zijn, wat men natuurlijk 

HET K A N N O G 
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Coupe d^ttrope des Clubs Champions 
Spartak ^brojovka BRNO Macabi TEL AVIV 

TRiBUKE A&SföE 
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A )"<)<) lelBi 
Als buitenlandse sportlui m Vlaanderen spelen brengt dat natuurlijk 
groot vertoon mee Maar waarom ze daa^ in Vilvoorde zo slap moeten 
doen IS onbegrijpelijk. Misschien konden ze geen vertaling vinden 
voor Slachthuisplein '' 

V R I J D A G S T A K I N G 

P E N D E L A A R S O P G E L E T ! 

Hedenavond begint om 22 u. de 
spoorstaking, die zal duren tot 
morgen vri jdag eveneens 22 u. 

Late reizigers wordt dus aange
raden, een paar treinen vroeger 
te nemen om niet het risico te 

niet kan verwijten aan de man
nen van de post. 
We stellen vast dat de sociale 
onrust steeds maar toeneemt. 
Straks zal de « populairste pol i
t icus van het land> (met gulle 
lach-onderscheiding) met de he
le arbeidende bevolking over
hoop liggen, omdat inderdaad 
o.a. de sociale polit iek «an
ders » werd. Anders en vooral 
veel slechter. 

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

De taaiverhoudingen binnen de muren van de nationale 
spaar- en lijfrentekas (ASLK) blijven bijzonder gespannen 
Senator Rob Vandezande is aan de weet gekomen dat de 
regering spoedig nieuwe taalkaders wil doorduwen 
Immers, de minister van Binnenlandse Zaken gaf toe dat op 
verzoek van de ministerraad, en daarbij steunend op artikel 
61 § 2 van de taalwet, de vaste kommissie voor taaltoezicht 
werd aangemaand ( «verzocht») tegen uiterlijk 31 mei 1976 
een advies uit te brengen Het blijkt dus dat de regenng, om 
de franstaligen in de ASLK ter wille te zijn, aan de vaste kom
missie voor taaltoezicht een ultimatum oplegt om advies uit te 
brengen, terwijl er in andere ministenele departementen, 
parastatalen en wetenschappelijke instellingen nog met eens 
taalkaders bestaan Voor deze instellingen is de regenng met 
zo gehaast 

De ene keer geradbraakt Neder
lands, de andere keer uitdagen
de Franse eentaligheid bij het 
beantwoorden van nederlandsta-
lige brieven. Zoals bvb. de Bank 
Brussel Lambert, die er zich niet 
aan stoort dat de klant koning 
zou moeten zijn. De kantoren in 
Vlaanderen rijven toch de gel
den binnen, maar de hoofdzetel 
en administratie bliven Frans tot 
in merg en been. 
We zullen ons toch eens moeten 
bezinnen over de rol die we zul
len moeten voorbehouden aan 
de unitaire banken in de Vlaam
se staat van morgen. Uiteinde
lijk zal alleen het gezagsargu
ment tegen deze hardnekkige 
taaiimperialisten schoon schip 
kunnen maken. 

PAN^ 

Het bekende Brusselse spot-
blad « Pan » werd dan toch door 
de rechtbank van Brussel niet 
zo zwaar (financieel) aangepakt 
in het geding, dat ex-regent Ka-
rel tegen het blad had ingespan
nen wegens smaad en eerroof. 
« Pan » had aan de repressie her
innerd en aan de rol van de 
regent in deze bewogen en ver
warde periode, een periode waar
over Karel van Vlaanderen lie
ver niet meer hoort spreken. 

« Pan » werd uiteindelijk tot de 
symbolische frank schadever
goeding veroordeeld, plus de 
kosten van het geding en tot de 
publikatie van het vonnis in drie 
dagbladen, twee weekbladen en 
in eigen kolommen. Aanvanke
lijk was er sprake van veel meer 
bladen, waarvan de kosten zo 
hoog zouden opgelopen zijn, dat 
Pan het bijltje erbij had moeten 
neerJeggen. Niettemin suggeren 
we andermaal de bladen in kwes
tie niet wi jd te gapen. Zodat 
« Pan » verder lustig kan darte
len in « la patrie des arts et de la 
pensee »... 

COCKERILL 

In de Vlaamse pers verscheen 
een advertentie, waarin een 
good-wil l-kampanje in Vlaande
ren gelanceerd wordt t.a.v. de 
Waalse staalnijverheid-in-nood. 

De Vlamingen worden verzocht, 
zich een persoonli jke opinie te 
vormen door lezing van een 
franstalige brochure «Le défi 
pour un nouveau Cockeri l l >. Een 
Nederlandse vertaling kan er 
bli jkbaar wegens hun miljarden
schuld niet van af. 

Nu zijn de Vlamingen er niet op 
gebrand, de Waalse staalnijver-
heid zo maar een helpende hand 
toe te steken, waar dpzelfde 
staalnijverheid Limburgse kolen 
onder kostpri js aankoopt (wat 
op een miljardensubsidie — 
voor 60 a 65 % met Vlaamse 
franken — neerkomt) en stelsel
matig de oprichting van neven-
bedrijven in het Limburgse ko
lenbekken verhinderde. Zo er 
toch Vlaamse hulp zou opdagen 
dan alleen mits bepaalde voor
waarden, bvb. geen verkoop van 
«Waals» water ; opgeven van 
het Waalse njet tegen de uitbrei
dingsplannen van de Vlaamse 
havens ; geen kompensaties aan 
Waalse nijverheid wegens... 
niet-bestelling van de Mi rage; 
stopzetting van het Waals bond
genootschap met Brusse l ; mits
gaders nog een aantal minder 
dringende wensen. Tot deze laat
ste behoort dan vanzelfspre
kend een bedelbrochure in het 
Nederlands, gedachtig het alou
de « geen Vlaams, geen cen
ten • ! 

op 

afstand 

bekeken 
Onder de gevleugelde woorden van oud-premier Eyskens is 
er ongetwijfeld eén dat de geschiedenis zal ingaan, nl dat het 
unitaire België opgehouden heeft te bestaan 
BIJ deze uitspraak werd er met gezegd wat er in de plaats 
komt Het is inderdaad met te zeggen omdat het alleen « war
boel» kan heten Om deze warboel te vergoelijken hebben 
de traditionele partijen ons met een Babilonische spraakver-
warnng vergiftigd Om haar slecht geweten te sussen, muntte 
vooral de Vlaamse CVP uit in een pastoraal misbruik van gro
te woorden Grote woorden die ons verstoppen dat het sim
pele unitansme van 1830 een spinneweb geworden is met 
nog steeds de zuigende spin in het midden, nl de Franstalige 
bourgeoisie van Brussel en van de PSC 
Het kluwen heet nu « kulturele autonomie » of zelfs « kultureel 
Federalisme » , de « kultuurparlementen » worden met schame
le bevoegdheden versierd Het heet ook « regionalizenng », 
'< dekoncentratie » en « decentrahzatie » en natuurlijk de onzali
ge «drieledige gewestvorming» Om met beetgenomen te 
worden met slogans moeten wij de euvele moed opbrengen 
dit warnet in zijn blootje te zetten 
Dekoncentratie is een bestuursmetode van een centrale over-
heidsmachine In plaats van alle diensten in een centrale zetel 
[te Brussel) op te stapelen, zou men sommige kantoren dich
ter bij de bevolking opnchten Zodoende vermijdt men veel 
oendelarbeid en dat ook is goed Ook in de pnvé-sektor doet 
mer, aan dekoncentratie, b v als een grote bank zoveel moge
lijk agentschappen (geldwinkels) opricht 
BIJ decentrahzatie laat de centrale macht toe dat bepaalde 
zaken worden uitgevoerd door ondergeschikte bestuurs
machten ZIJ hebben dan een beoerkte reglementerende 
bevoegdheid 
Zowel decentrahzatie als dekoncentratie kunnen middel zijn 
tot een dieper ingrijpen van de centrale macht De mensen 
voelen dat dan echter minder aan Met een federale verde
ling van de staatsmacht hebben dekoncentratie en decentrah
zatie mets te maken Goedgelovige en flauwe federalistische 
zielen kunnen er wel mede gesust worden 
Regio's kunnen in feite natuurlijk echte deelstaten zijn Zoals 
de gewestvorming in België aan de gang is, worden de 
gewesten wel politieke entiteiten met een eigen wetgevende 
macht en een uitvoerend bestuur Maar i De bevoegdheden 
die men hun wil toekennen zijn te beperkt om van een werke
lijke staatsmacht te spreken 
Veel meer dan wat kulturele autonomie, gewestelijke plan
ning van ruimtelijke ordening en het beijveren van de ekono-
mische streekontwikkeling zit er met in 
Zijn de regio's bv exclusief baas over hun ondergeschikte 
besturen ? Benoemen zij de leden van de rechterlijke macht"? 
Mogen zij hun onderwijs inrichten volgens eigen aard en 
inzicht (wel te verstaan zonder enige disknminatie Q Zijn zij 
exclusief baas over hun personeel"? Zijn zij met eigen geld
middelen baas over hun sociale zekerheid en sociale bij
stand •? 
In ieder geval zijn de fiskale inkomsten waar zij exclusief oyer 
beschikken een peulschil, in hoofdzaak blijven zij aangewe
zen op «dotaties» die voor Vlaanderen ongunstig worden 
berekend Indien de besteding ervan op voorhand door de 
centrale macht wordt becijferd, ontbreekt hun iedere arm
slag, hoe «indrukwekkend » de opsomming van hun bevoegd
heden moge zijn (cfr onze ervaring met de Kultuurraden) 
Federalisme is niet te verwarren met konfederalisme In eei i 
konfederatie hebben de deelstaten het recht op afscheiding 
(sommige Walen gaan deze richting uit) Konfederalisme 
opent de deur voor separatisme wat noch een Vlaams, noch 
een Waals belang is Het is zeker geen Brussels belang, tenzij 
de Franstalige Brusselaars van Brussel een soort vooroor
logs Dantzig willen maken 

Federalisme veronderstelt een eerlijke wil tot samenleven 
Daartoe moet het bondsgezag aan de deelstaten, tot het uit
oefenen van sommige hunner bevoegdheden, de nodige bin
dende nchthinen qeven 
Of federalisme nu tot stand komt doordat bestaande staten 
zich federeren of doordat een unitaire staat zich opsplitst, 
altijd IS het zo dat de bondsmacht behalve het beveiligen van 
de federale samenhorigheid, beperkt blijft tot de zaken die de 
deelstaten in hun gemeenschappelijk belang samen willen 
doen De volle staatsmacht berust voor de rest (residuaal) bij 

Indien de l-ranstalige Brusselaais alleen beogen (wat hun 
gosd recht is) voor eigen zaken baas over zichzelf te zijn en 
voor zoverre zij wensen zich daartoe met de Walen te ver
staan, moeten wij dat aanvaarden Zij die de Vlamingen te 
Brussel willen « uitroeien » en er verder voor uitkomen de plak 
te zwaaien over geheel of een deel van Vlaanderen, moeten 
weten dat zij met een vuur spelen waar zii zichzelf zullen aan 
verbranden (vi. VAN HAEGENDOREN, oud-senator 
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Een glimp van hoop 
Kurt Waldheim, UNO-sekretaris-generaal, was de eerste dit jaar om in 
het Midden-Oosten zijn goede diensten aan te bieden, initiatief dat in 
het betrokken gebied slechts « beleefde reakties» uitlokte In zijn spoor 
kwam daarna Genscher, de (liberale) Westduitse minister van Buiten
landse Zaken, en officieuze afgevaardigde van de EG (waarvan de 
diverse ministers de jongste weken bijna voortdurend vergaderen en 
onderhandelen, o m met de Russische minister voor visserij, waarmee 
een eerste akkoord werd bereikt] 
De eigenlijke vedette verscheen ten tonele in de persoon van Cyrus 
Vance, opvolger van Kissinger, die in tegenstelling met Waldheim en 
Genscher wel een machtige realiteit vertegenwoordigt, de Verenigde 
Staten van Amerika Noch de UNO, noch de EG kan aanspraak maken 
op macht Integendeel, hun verdeeldheid heeft tot gevolg dat Israeli en 
Arabieren geen rekening houden met deze twee « papieren » reuzen en 
zich wenden hetzij tot Washington, hetzij tot Moskou 

Het Kremlin maakt echter de jong
ste tijd geen al te goede beurt 
meer in het MO Vooral de betrek
kingen met Egypte zijn na een 
pauze opnieuw bepaald slecht te 
noemen, vooral na Sadat's uitval 
vorige zondag tegen de Sovjet
unie Sadat spekuleert op Amen-
kaanse steun om alsnog het bank
roet van zijn land te vermijden 
Hoe slechter de betrekkingen 
met Moskou, des te meer kans 
op Amenkaanse steun Een Ame
rika dan, dat ook door Israel 
gevreesd wordt 

__ LIBANON 

Sadat deed in ieder geval reeds 
een zet op het schaakbord hij 
stelt voor Palestina en Jordanië 
in een statenkonfederatie samen 
te brengen Dit zou verder verzet 
van Israel tegen de Palestijnse 
deelneming aan de konferentie, 
onmogelijk maken vermits de Pa-
lestijnen « vermomd » zouden kun
nen zetelen Bovendien zou Kaïro 
bij de Palestijnen aandnngen, op
dat ze hun handvest zouden wijzi
gen Daarin staat o m dat de PLO 
tot doel heeft «de vernietiging 
van de joodse staat» Zolang 
deze klausule met officieel uit het 
handvest geschrapt wordt wei
gert Israel aan de konferentietafel 
te gaan zitten 

Hoe tekent zich nu de Amenkaan
se taktiek en strategie a f ' Het is 
weinig waarschijnlijk dat de poli
tiek van de deelakkoorden (een 
stuk land voor een stuk vrede] 

ISRAËL C/S-
JORDANIË 

JORDANIË 

.1. 
Het sinds 1967 door Israel bezet
te Cisjordanie zou tot een Pales
tijnse staat kunnen omgevormd 
worden, al dan niet in een konfe
deratie met Jordanië Een andere 
formule (Israel en Palestina in een 
konfederatie) maakt veel minder 
kans De grote vraag blijft echter, 
wanneer en met wie krijgen we 
de betrokken partijen rond de 
groene tafel 

verder zal toegepast worden Dit 
IS o m het gevolg van een grotere 
Arabische eenheid, waardoor het 
«verdeel en heers» minder toe
passelijk word t In Arabische krin
gen wordt op een globale rege
ling aangedrongen Dat vereen-
voudingt de zaak er met op en 
het zal een werk van lange adem 
zijn, vooraleer er een grote geme
ne deler zal worden gevonden 
In deze «bewustwording» heeft 
de Libanese krisis zeker een rol 
gespeeld De konservatieve Ara
bische regimes moeten vandaag 
toegeven dat een verder aansle
pend konflikt met Israel hun eigen 
voortbestaan ernstig bedreigt 
Niet voor mets beijveren de twee 
overgebleven Arabische konin
gen zich, om de standpunten 
nader tot elkaar te brengen Ook 
Sadat, die nu definitief de laatste 
resten van het Nasserisme wil 
opruimen, streeft naar een rege
ling van een konflikt, dat zijn land 
praktisch heeft geruïneerd Het 
verbond tussen Palestijnen en 
linkse krachten in Libanon was 
voor Amman, Riad en Kaïro een 
laatste en dreigende waarschu
wing 

Vandaar ook hun ijver om de 
Palestijnse leiders tot een « Klein-
Palestina» over te halen en de 
droom van een Groot-Palestina 
op te geven Op de achtergrond 
blijft echter de vraag hoe vast 
Khaled, Hoessein en Sadat zelf in 
hun schoenen staan Deze onze
kerheid speelt dan weer in de 
kaarten van Israel, dat voor parle
mentsverkiezingen staat met een 
sterk verzwakte Mapai-partij (So
cialistisch] door enkele schanda
len en de strijd om de leiding tus
sen premier Rabin en minister 
Peres, zonder de opkomst van 
een nieuwe radikale partij te ver
geten, aantrekkelijk in menig op
zicht Tot mei (maand van de ver
kiezingen] zal geen enkele kandi
daat ook maar het woord «ge
biedsafstand» durven uitspreken 

(Sw] 

Nachtmerrie >fe^i.srcn^ 
Zo ziet de tekenaar van « Gazet van Antwerpen » de kontestatie- of dis
sidentenbeweging in de Sovjet-wereld de plechtige erkenning van de 
mensenrechten door zowel Oost als West is Breznjevs nachtmerne 
geworden, gewoon omdat de erkenning van de mensenrechten in die 
wereld een dode letter is De dissidentenbeweging breidt zich trou
wens uit ondanks vervolging, verguizing, gek verklanng en heel het 
arsenaal van misselijke pesterijen Jongste aanwinst in Roemenie 
(waar de leider Ceaucescu zich weliswaar van de Sovjetunie distan
tieert doch in eigen land een meedogenloze stalinist is) 

De «halfgekke» diktator van Oeganda heeft zich weer eens in het 
wereldnieuws ingespeeld, deze keer m een mate, die hem fataal kan 
worden Geen fatsoenlijk man kan nog enige reverence maken in de 
nchting van een staats- en regenngshoofd, dat zich folterend en moor
dend aan de leiding van een land handhaaft De moord op aartsbis
schop Luwum kadert in Amins stnjd om de alleenheerschappij Na ver
scheidene stammen onderworpen te hebben pakt Amin thans de kriste-
lijke kerken aan, laatste instelling die tot nog toe aan Amins greep ont
snapte Dat gaat gepaard met een bloedige terreur onder leiding van 
een vlees geworden demoon 

Beklagenswaardige 

Bedoeïenen 
Tot de zeldzame nomadenvolkeren 
die er nog overblijven, behoren alles
zins de Bedoeïenen Ze zijn op en top 
woestijnbewoners Ze vormen kleur-
njk volkje en gebruiken nog steeds de 
kameel om zich te verplaatsen De 
tent IS hun woning Weinigen onder 
hen kunnen lezen of schnjven Met 
hun door de woestijnzon bruingebran-
de huid, hun donkere ogen en blikke
rend witte tanden, hun zin voor schitte
rende kleuren zijn het meestal opval
lend mooie mensen 
Eeuwenlang trekken zij reeds door de 
woestijn van oase naar oase, eeuwen
lang voeren zij handel en houden zij 
zich in leven op hun eigen tipische 
manier Helaas ligt de twintigste eeuw 
alweer op de loer om zijn zoveelste 
prooi te verslinden Natuurvolkeren 
horen blijkbaar met meer thuis in onze 
technokratische samenleving 
De Amerikanen hebben een ultramo-
deme afluisterapparatuur opgestekl 
in het zuiden van de Sinai Dit stond 
onlangs te lezen in de «Gazet van 
Antwerpen' Het sisteem werd ont
worpen om de legers van Israel en 
Egypte afdoende en onpartijdig te 
scheiden Dit maakt men ons toch 
wijs Al het mogelijke wordt gedaan 
om de tanks van de histonsche pas
sen Mitia en Gidi af te houden en een 
onverwachte oorlog zoals in 1975 te 
voorkomen Tanks ja, maar de kame
len waren met voorzien Niemand 
mag het gebied van deze twee pas
sen binnentreden zonder toestem
ming van UNEF, het noodleger van de 
Verenigde Naties, dat erop moet let

ten dat de Sinai-overeenkomst van 
1975 tussen Israel en Egypte nage
leefd wordt Op het ogenblik t)estaat 
het noodleger uit een Ghanees batal
jon Het gebied dat zij moeten bewa
ken beslaat een rechthoek van 15 bij 
30 kilometer Deze Ghanese soldaten 
kennen vanzelfsprekend de woesbjn 
met zoals de Bedoeïenen ze kennen 
Deze laatsten zijn meestal al lang de 
pijp uit als de Ghanezen de plaats 
bereiken waar het afluisterapparaat 
iets gehoord heeft 
Iedereen, zowel de Egyptenaars als 
de Israëliërs en de Amerikanen heb
ben vergeten de Bedoeïenen in te lich
ten over de toestand Onbewust van 
de gevaren trekken deze nomaden 
langs de eeuwenoude paden, die ook 
de pelgnms naar Mekka gebruikten, 
op zoek naar het zo kostbare water 
Er zouden ongeveer 7000 Bedoeïe
nen in de Sinai leven, verdeeld over 
11 stammen 

Deze woestijntjewoners hebben nog 
nooit iemand aangevallen althans vol
gens dezelfde krant maar ze maken 
de Amenkanen wel hiperzenuwachtig 
op de afluisterpKjsten 

In de gloeiend hete woestijn van Saoe-
dhAratiie stelt zich alweer een ander 
probleem In hun lovenswaardige ijver 
om het analfabetisme uit te roeien wil
len de Saoedi-Arabieren ook de 
Bedoeïenen betrekken Tot in het hart
je van de woestijn, daar waar de 
nomaden bij de oasen te vinden zijn, 
worden leraars gezonden met de nodi
ge akkommodatie Ook hospitaalbus-

sen njden rond in de woestijn In het 
schatnjke Saoedi-Arabie wordt de 
kleine man met vergeten, maar diezelf
de kleine man is er niet altijd door 
geholpen Het laatste snufje is nu wel 
de caravan-aankoop van koning Kha-
leb Deze caravans werden in Dene-
markten besteld voor ongeveer 
9 000 000 fr per stuk Elk exemplaar 
meet 14 bij 4 meter en is uitgerust met 
kleuren-TV, stereonnstallatie, bandop-
nemer beeldband, telefoon en natuur
lijk de nodige meubelen met divans in 
satijn en zijde Dak en bodem zijn 
geïsoleerd tegen de hitte van de dag 
en de koude van de nacht Deze cara
vans worden getrokken door voertui
gen, die tegen woestijnreizen bestand 
zijn De bedoeling is dat afgezanten 
van de koning naar de woestijnbewo
ners trekken om hen een idee te 
geven van wat er allemaal bestaat in 
de hedendaagse wereld De Bedoeïe
nen gekonfronteerd met al die weel
de en die nieuwigheden, verliezen van
zelfsprekend houvast 

Het IS nu al zover dat jonge Bedoeïe
nen, die leren lezen en schrijven heb
ben hun Stam verlaten om werk te 
zoeken in de stad Of hun dit gelukki
ger zal maken blijft een open vraag In 
ieder geval is de bedreiging duidelijk 
in zicht 

Hoe lang zal het nog duren voor de 
laatste Toeareg, de laatste Bedoeïen 
en de laatste Indiaan verdwenen is, 
opgeofferd aan wat wij beschaving 
noemen ' 

Hilda UYTTERHOEVEN 
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Franstalig overheidspersoneel 
yvil supprematie in 
Brussels yvaterhoofd bevestigen 
De «Associat ion du personnel wallon et francophone des services 
publ ics» heeft via - Le Soir» van 25 januari 1977 haar federaal her
vormingsplan publiek gemaakt en vraagt dat het zou gevoegd wor
den bij de kommunautaire dialoog. Dit plan heeft helemaal niets te 
maken met federalisme, doch luidt in feite een terugkeer in naar een 
unitarisme, dat nog veel slechter is dan de niet-toegepaste wet van 
1932. De Vlamingen zouden dwaas zijn mochten ze in deze val trap
pen. Hoe zien die voorstel len eruit. 

Diensten waarvan de werkkring 
zich uitstrekt over "het ganse 
land 

Wij hadden gedacht dat de «as
sociation» zou pleiten voor het 
leegpompen van het brussels 
waterhoofd door dekoncentraties 
te vragen naar de taalgebieden 
en door splitsing van de centrale 
administratie. Niets daarvan. Zij 
vraagt d e : 
a algehele terugkeer tot de één-

taligheid van de ambtenaren 
en de tweetaligheid van de 
administratie, met enkel het be
houd van de taaladjunkten Zij 
weet drommels goed dat al
dus het franstalige overwicht 
bestendigd wordt en dat de 
Vlamingen zich mogen tevre
den stellen met de hononfieke 
en inhoudsloze funktie van 
taaladjunkt 

b. verplichting om de franstalige 
en nederlandstalige dossiers 
respektievelijk door het frans-
talig en nederlandstahg taaika
der te laten afhandelen Het 
wezenlijk belang van de Fran
se en Nederlandse taalgebie
den moet de plaats ruimen, 
aldus de «association», voor 
de behoeften van de Franse 
en Nederlandse kultuurge-
meenschappen volgens de 
rechtspraak van de Raad van 
State 
Aldus vervormt de «associa
tion» de rechtspraak van de 
Raad van State inzake het 
ABOS en geeft zij zelfs h e t ' 
lokalisatiebeginsel prijs. 

Plaatselijke en gewestelijke 
diensten in Hoofdstad-Brussel 

Hier pleit de « association » voor : 
a. invoering van twee taalka-

ders volgens werkvolume! 

b. afschaffing van de verplichte 
tweetaligheid; 

c. invoering van de ééntaligheid 
van de ambtenaar en de twee
taligheid van de diensten met 
invoering aan de top van taal
adjunkten ; 

d. invoering in de provincie Bra
bant van twee taalkaders vol
gens de behoeften der kuituur-
gemeenschappen. 

Hier wordt natuurlijk niet naar de 
rechtspraak van de Raad van Sta
te verwezen, die bepaalt hoe de 
plaatselijke en gewestelijke dien
sten moeten georganizeerd wor
den. Men grijpt liever terug naar 
de afschaffing van de tweetalig
heid en de invoenng van de eenta
ligheid van de ambtenaren, die de 
suprematie van de franstaligen 
moeten bestendigen. Het zoethou
dertje voor de Vlamingen is de 
nietsbetekenende taaladjunkt. 

Diensten van nationaal belang 
met zetel buiten Hoofdstad-Brus
sel 

Gulhartig als de «association» is, 
pleit ze ook hier voor de gelijkstel
ling met de centrale diensten en 

er worden er zelfs enkele opge
somd, waarvan slechts één in Wal
lonië, nl. Lessive. 

Op die manier hebben de fransta
ligen het weer voor het zeggen in 
Vlaanderen en voor zover bedoel
de diensten in Wallonië zijn gele
gen weten ze-toch dat de bepalin
gen met zullen toegepast worden. 

Denken we maar aan het Rijksop-
voedingsgesticht te Doornik, 
waar geen enkele Vlaamse dok
ter of verpleegster is met bij de 
200 Vlaamse zieken. De splitsing 
wordt enkel gevraagd voor Mol, 
met daarbij nog een administratie
ve kern te Brussel-Hoofdstad. 
Neen, gulzig zijn ze niet. 

Taalgrensgemeenten en gemeen
ten van het Malmedyse 

Na verschillende taalgrensge
meenten te hebben ingepalmd, nl. 
Moeskroen, Komen, Edingen, 
enz , pleit de « association » voor 
de afschaffing van de faciliteiten 
aldaar en zoniet invoering van de 
eentaligheid van de ambtenaar 
en de tweetaligheid van de dien
sten. Mogen we hieromtrent vra
gen : 

a. of niet alleen in Ronse, maar 
ook in de Voer, in de randge

meenten en in de andere 
Vlaamse taalgrensgemeenten 
de faciliteiten moeten afge
schaft worden ? 

b of dezelfde regeling zal inge
voerd worden in de gemeen
ten van het Duitse taalgebied, 
dat nu ten prooi is aan ver-
fransing ? 

c. op welke basis zij, in strijd met 
de werkelijkheid, het Duits in 
het Malmedyse totaal willen 
terugdringen ? 

d. of de gemeenten van de plat-
dietse streek, die zeker niet 
franstalig is, hun aandacht niet 
verdienen ? 

Onderwijs 

Hier vraagt de « association » : , 

a. afschaffing van de verplich
ting in het lager onderwijs in 
de gemeenten van Hoofdstad-
Brussel om de tweede taal 
aan te leren en keuze van de 
tweede taal, dit alles in een 
Europese geest. 

b. vrije keuze van tweede taal in 
de taalgrensgemeenten, zo
wel in het lager- als in het mid
delbaar onderwijs. 

De Europese geest moet hier die
nen om het Nederlands te verban
nen. Wij willen hier dan ook de 
vraag stellen hoe, na de invoering 
van dit alles, de centrale admini
stratie, de gewestelijke en plaatse
lijke diensten te Brussel moeten 
funktioneren, want in de opvat
ting van de «association» zullen 

deze beheerd worden door eenta
lige ambtenaren die met elkaar 
moeten kunnen praten en eikaars 
geschriften lezen. Dat wordt dus 
een mooi spelletje. De «associa
tion» rekent er waarschijnlijk op 
dat de Vlamingen hun talenken
nis ten hunnen dienste zullen stel
len, zoals dit altijd het geval was. 

En dat was de slechte oneindig
heid der taalwetten van 1932 en 
zelfs van 1963. Uit die «impasse » 
hebben we ons altijd willen verlos
sen, terwijl de «association» er 
ons wil inhouden. 

Besluit 

W I J ontzeggen het recht niet aan 
de « association» te ijveren voor 
haar ideeén. Het weze echter 
gezegd dat ze helemaal met origi
neel zijn, doch geput uit de bepa
lingen die de Franstalige suppre
matie in de overheidsdiensten in 
het verleden hebben gevestigd. 
Wij ontzeggen aan de «associa
tion » echter formeel het recht ze 
als «federaal» voor te stellen. 
Indien ze daarmee het federalis
me in Belgiè willen vestigen, moet 
ze aan een andere deur kloppen 

R. Vandezande VU-senator 

brief uit de oostkantons 
Onlangs hebben de vier in ons gebied aktieve partij
en (CSP/PSQ PFF/PRLW, SPB/PSB en de streekpar-
tij PDB) een gemeenschappelijke motie opgesteld in 
vier punten. Twee daarvan bevatten de eis naar 
dekretale bevoegdheid van de « Raad der Duitse Kul-
tuurgemeenschap ' in taalaangelegenheid enerzijds 
en naar de eigen pozitie van het Duitse taalgebied in 
het geregionalizeerde België anderzijds. 

Aan de kultuurautonomie in de engere zin moeten 
dus niet al te veel woorden meer verspild worden .-
zelfs de sterkst Waals-Frans gebonden socialisten 
voeren er niets meer tegen aan. Natuurlijk zal er nog 
heel wat water naar de zee vloeien vooraleer deze 
eis zijn neerslag zal krijgen in een wettekst Even
min kan men verwachten dat de Raad zelve in de 
uiterst belangrijke aangelegenheden van het taalge
bruik in administratie en onderwijs direkt die schijn
baar radikale maatregelen zal treffen, die een volks
nationalist dan toch als onontbeerlijk beschouwt. 

ledere vooruitgang zou intussen radikaal ongedaan 
gemaakt worden, indien de geplande staatshervor
ming zou voorbijgaan aan het allereerste vitale 
belang van Duits Oost-België. Niet toevallig is de 
tweede van de hogervermelde eisen onduidelijk en 
dubbelzinnig geformuleerd. Want wat wil eigenlijk 
zeggen «de eigen pozitie in het geregionalizeerde 
België » of zoals het heet in de originele tekst, « die 
Sonderstellung im regionalisierten Belgiën ? De zo
genaamd traditionele partijen houden het namelijk 
bij het verwarrend woordgebruik «België' daar 
waar zij « Wallonië » bedoelen. Een eigen positie van 
het Duitstalig gebied binnen de Waalse regio zou 
echter, uiteindelijk de ondergang betekenen voor 
onze volksgroep. Hierover bestaat nauwelijks enige 
twijfel; de «bepaalde beschermingswaarborgen» 
("gewisse Schutzgarantien') die gevraagd worden 

door de CSP, de PFF en de SPB zijn niet van aard om 
daaraan iets fundamenteel te veranderen. Dat deze 
partijen waarborgen vragen bewijst reeds voldoen
de, dat ze een versmelting met Wallonië vrezen. 
Alleen de PDB (gesticht in 1971,- 26% stemmen bij de 
jongste parlementsverkiezingen) is tot het inzicht 
gekomen dat een 'eigen pozitie' van ons gebied 
alleen maar werkelijke betekenis kan hebben bin
nen het raam van de gehele Belgische situatie; 
alleen de PDB is daarenboven ook bereid, om voor 
dit inzicht te strijden. In een RTB-Konfrontatie zegde 
PDB-voorzitter Lorenz Paasch voor de eerste keer 
publiek, dat zijn partij er naar streeft om Duits Oost-
België, dat zich reeds door de voorlopige regionalize-
ring in de Waalse greep bevindt, uiteindelijk toch 
nog uit de Waalse regio te doen lichten. Dieper is 
daar echter nog niet op ingegaan 
Hoe hij zich de positie van ons gebied in het Belgisch 
staatsverband voorstelt, heeft de « Raad van de Hoog
duitse Volksgroep» uiteengezet in een brief aan de 
regering en aan de 36 leden van de kommunautaire 
gespreksgroep. Door een beroep op par. 4 van artikel 
1 van de grondwet zou Duits Oost-België uit de pro
vincie Luik gelicht moeten worden, om naast de 
regio's, een speciale bestuurseenheid — een distrikt 
— te vormen. De gemeenschapsraad, omgezet in een 
distriktsraad en volkomen autonoom op taal- en kul-
tuurgebied, zou in de regionale wetgeving de dekre
ten ofwel van de Vlaamse of van de Waalse regiona
le raad overnemen. De executieve voor de eigen 
dekreten en de overgenomen dekreten zou toever
trouwd worden aan een staatssekretariaat « voor de 
Duitse Zaken — pour les Affaires AUemandes», 
gevoegd bij de diensten van de eerste-minister Dit 
staatssekretariaat zou meteen het kontaktorgaan 
zijn tussen het distrikt en de Waalse en Vlaamse 
regionale departementen. 

He.S. 
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Hugo Schiltz: 

«Slechts een nieuwe koalitie 
kan problemen oplossen» 

Aan de hand van het Beknopt 
Verslag brengen we hier enkele 
passages uit de rede van VU-
partl jvoorzitter Hugo Schiltz, in 
het debat over het zogenaamde 
Egmont-plan. 

De heer Claes heeft hier terecht 
aangeklaagd dat men misbruik 
maakt van de zg. «deficit spen
ding». Dit mechanisme dient om 
via leningen de expansie aan te 
wakkeren. Maar wat doet men 

n u : geld lenen om een lopend 
tekort te dekken, m.a.w. een put 
graven om een andere te vullen. 
De fiskale maatregelen illustre
ren eveneens deze gemakkelljk-
heidspolitiek. De verbruiker 
wordt zonder onderscheid ge
troffen. De belastingen worden 
niet principieel naar overbodige 
sektoren gericht zoals kaviaar. 
Wel worden de doordeweekse 
goederen zoals zeeppoeder en 
benzine zwaar aangepakt. Dat 
kaviaar duurder kost deert me 
niet. Ik eet maar kaviaar op 
recepties, aangeboden door de 
staatsadministratie! 

Aan de patroons, de dokters en 
ziekenfondsen raakt de regering 
niet. Ze treft alleen de verbrui
kers! 

De nieuwe lasten zullen zeker 
inflatoir werken omdat men ze 
zal doorberekenen in de prijzen I 

Het plan zit vol fundamentele 
tegenstrijdigheden. Wil men infla
tie of wil men ze niet ? 

De konfetti-politiek ten aanzien 
van de bedrijven zal de tewerk
stelling niet veel baten. Het ef-
fekt zal bovendien lang op zich 
laten wachten. Het lijkt op de 
druppel op een hete plaat. 

Bovendien zal het subsidiëren 
van de tewerkstelling de over
heid heel wat kosten I In plaats 
van subsidies te geven aan zieke 
bedrijven zou men met dat geld 
beter een gunstiger onderne
mersklimaat tot stand brengen. 

Ook in de ondernemingen zelf 
moet het klimaat veranderen 
Meer wederzijds vertrouwen en 
openheid tussen werkgevers en 
werknemers zal de produktiviteit 
ten goede komen. Het Egmont-
plan biedt ter zake niets nieuws. 
Sedert ik hier zetel, d.i. een 
twaa'ftal jaren, hoor ik het deun
tje van de tewerkstelling van 
werklozen in openbare diensten. 
Nu komt daar het nieuwe ar
beidscircuit bij. Maar er gebeurt 
niets. De huidige problemen kun
nen niet op korte termijn opge
lost worden, dus niet vóór de ver
kiezingen. Dat is de realiteit I 
De huidige koalitie kan de toe
stand niet meer aan. Een ernstig 
beleid vergt een koherente en 
nieuwe koalitie. Een prioritaire 
eis is het intomen van de inflatie 
en het handhaven van een rede
lijk prijspeil. Bovendien moet een 
redelijke konkurrentie gewaar
borgd zijn. Er moet een klimaat 
van vertrouwen worden gestimu
leerd in de ondernemingen. Nieu-

<UIT DE <WETSTRflflT 
H' I ET konklaaf van de 

regering en het 
daaropvolgend de

bat in de kamer had heel 
wat verwachtingen ge
wekt. Uiteindelijk is er 
weinig nieuws uit de bus 
gekomen. Iedereen kent 
de regeringsmaatregelen 
en weinigen zullen erdoor 
verheugd zijn. 

Vooreerst wordt hier voor de zoveelste keer op 
een eerder amateuristische wijze een put ge
vuld zonder dat men in staat lijkt grondige her
vormingen voor te stellen. Sedert jaren verzui
men de opeenvolgende regeringen een echte 
besparingspolitiek door te voeren. Elke grondige 
financiële sanenng blijft uit, door gebrek aan poli
tieke rnoed. Het is dan ook hypokriet van de 
BSP, om de huidige regeringspolitiek aan te kla
gen, vermits ook zij verzuimde in de vorige rege
ring een sanering door te voeren. Hetzelfde 
geldt trouwens ook voor de andere regerings
maatregelen zoals de staatshervorming, waar 
de jongste jaren wel wat gesleuteld werd, maar 
waar men een grondige hervorming uit de weg 
gaat. Tijdens het debat van vorige week heeft 
de regenng trouwens impliciet haar tekortkomin
gen toegegeven. Zij wil nu een grondige sane
ring voorstellen, gespreid over vele jaren. Voor 
de verkiezingen van volgend jaar moet men 
daarvan niet veel verwachten, maar de huidige 
regering is reeds drie jaar aan de macht zonder 
terzake iets te hebben gedaan. Het wordt dus 
weer eens de politiek van «na ons de zond
vloed». De belastingsmaatregelen die werden 
getroffen zijn trouwens bijna cynisch en hypo
kriet. Vooreerst beweert de regering dat het gro
tendeels gaat om «luxegoederen of schadelijke 
produkten », zoals sigaretten en alkohol. 
Hoopt de regering dan werkelijk dat men minder 
gaat roken en drinken ? Waar blijft dan de ver
hoopte meeropbrengst ? Voorts zullen die nieu
we belastingen inflatoir werken en dus op rela
tief korte tijd de staatsuitgaven verhogen. De stij
ging van de index zal immers de lonen en wed
den die door de staat worden uitbetaald doen 
de hoogte ingaan. Misschien rekent men dan 
weer op verhoogde inkomsten via de direkte 
belastingen. Zo is de kringloop volledig en is de 
anti-inflatoire politiek van de regering vergeefs 
geweest In elk geval zal de konkurrentiële posi
tie van België er niet op verbeterd worden. 
Zoals tijdens het debat door VU-woordvoerders 

werd aangeduid is de sociale en belastingsdruk 
op het bedrijfsleven nu reeds te zwaar. Maar 
dat is niet de enige tegenstrijdigheid in het rege-
ringsplan. 
Het debat zelf duurde 16 uur. Eerste-minister Tin-
demans noemde het ontgoochelend. Wellicht 
had hij gelijk, zoals reeds zoveel debatten voor
dien waarvan de uitslag op voorhand gekend is. 
In het Egmontpaleis werd enkel beslist nog een 
jaartje voort te dobberen met de krakende rege-
ringsboot. Voorzitter Martens wil zijn belofte om 
de socialisten 4 jaar in de oppositie te houden 
gestand blijven en de PVV ziet een volgende 
regeringsdeelname niet zo vlug meer gebeuren, 
om van het RW maar te zwijgen. Het is trou
wens niet eens zo moeilijk om de BSP in de 
oppositie te houden. Tijdens dit debat hebben ze 
maar weer eens hun ontstellende bloedarmoe
de doen blijken. Meer dan een dozijn socialisten 
kwamen op de tribune, maar hun aantal was 
omgekeerd evenredig met hun talent 
Men had heel wat verwacht van Simonet, die na 
vier jaar ballingschap in de EG de brave verbrus-
selde Vlaamse BSP-er Moock wipte, om diens 
plaats in te nemen. Als EG-kommissaris was hij 
naar het schijnt verantwoordelijk voor de ener-
giepolitiek, zijn grootste «verdienste» zal wel 
geweest zijn dat hij voor zijn afscheid nog enke
le getrouwen in de EG een mooi plaatsje bezorg
de. Hij hield een briljante speech die echter ont
stellend leeg was. Hij bezorgde Tindemans enke
le scherpe prikjes en oogstte een goedkoop en 
kortstondig sukses. 

Tindemans zelf was wel op dreef maar weiger
de in te gaan op de uitgestoken hand van Hugo 
Schiltz, die meende dat indien het debat inder
daad ontgoochelend was dit vooral te wijten 
was aan de regeringspartijen, die weigerden 
hun kaarten op tafel te leggen. De ovatie die de 
eerste-minister kreeg na zijn toespraak was een 
alibi voor de CVP voor hun carentie tijdens en 
voor het debat. Terecht wees Schiltz ook op de 
dubbelzinnigheid die /vas blijven bestaan door 
het stilzwijgen van het RW, dat niet één spreker 
het standpunt van zijn partij liet rechtvaardigen. 
Het sukses van Tindemans zal wellicht ook van 
kortstondige duur zijn. Niet weinigen zouden 
hem een beter lot toewensen, maar Martens 
heeft nog meer ambitieuze plannen. Het enige 
wat van dit debat zal overblijven voor de door
snee burger is de wrange smaak omdat wij toch 
maar moeten opdraaien voor de fouten van 
enkelen. 

H.C. 

we ondernemingsstrukturen 
moeten nagestreefd worden en 
de bedrijven moeten rendabel 
kunnen opereren. Dat veronder
stelt een verlichtende en niet een 
verzwarende overheidsbegelei-
ding. 

Bovendien moet de overheid 
snoeien in eigen werkingsuitga
ven, ook in een aantal overdrach
tuitgaven en zogenaamde ver
worven rechten. 

In het rapport-Van Houtte staat 
een lange reeks overdrachten 
die ingekrompen kunnen wor
den. Mijn partij heert zelf ook 
sociale overdrachten aangeduid, 
die herberekend moeten wor
den. 

De overheidsfinanciën worden 
rechtgehouden door spekulatie 
op de inflatie. Dat is niet wat men 
noemt « Voorspoed door moed », 
zoals het CVP-plan heet 
In welk land leven wij ? In een 
land waarin allerlei drukkings-
groepen de regeringen beletten 
een beleid te voeren voor het 
algemeen nut. Deze regering 
vooral is daar slecht tegen gewa
pend. 
Het zal maar beteren als er een 
gans nieuwe regeringskoalitie ge
vormd wordt. 
Alleen zo'n koalitie kan een gel
dig antwoord geven voor de gro
te problemen van het ogenblik 
en een einde maken aan de ver
starring waarin wij leven I 

• In het begrotingsdebat Justitie 
had VU-kamerlid Belmans het over 
de toestand in de gevangenissen, de 
rechtsbijstand en de aangroei van het 
aantal stagiairs en de overbelasting 
bij de vrederechters (welke toestand 
hij onduldbaar en onhoudbaar noem
de). 

• In het debat over de «verklaring 
van de regering» (het zgn. Egmont-
plan) stelde VU-voorzitter Schiltz 
vast dat de opeenvolging van de 
relanceplannen het vertrouwen van 
de bevolking in de instellingen onder
mijnt In feite doet deze regering 
mets anders dan een put graven om 
een ander te vullen. Deze gemakke-
lljkheidspolitiek wordt ook geïllus
treerd door de fiskale maatregelen, 
die eenzijdig de gewone man treffen 
De h. Schiltz stelde ook dat de rege
ring de toestand niet meer aankan. 

• VU-kamerlid Nelly Maes legde er 
de nadruk op dat vrijwel alle produk
ten, waarop een hogere BTW wordt 
gegeven, typische verbruiksgoede-
ren zijn. Ook inzake werkverschaf
fing IS er niets nieuws. Het is een 
onsamenhangende reeks maatrege
len die niet grondig genoeg werden 
bestudeerd (zo b.v. de verlengde 
leerplicht). 

• VU-kamerlid Olaerts noemde het 
een vorm van huichelanj en cynisme, 
zogezegd met aan de sociale verwor
venheden te zullen raken, maar diep 
in de geldbeugel van de kleine tas
ten, telkens die een pintje drinkt, naar 
de kapper gaat of zich wast met 
zeep. HIJ besloot met de eis, de volle
dige tewerkstelling na te streven en 
om. de GOM 's in te schakelen. 
"Nu improvizeert de regering en 
heeft ze geen visie op onze ekonomi-
sche toekomst' 

• VU-kamerlld Georgette De Kegel 
interpelleerde verscheidene minis
ters over de tewerkstelling in de 
Fabelta-bedrijven en in de wolspinne
rij Sofilaine. Ze pleitte o.m. voor het 
betrekken van de privé-sektor bij de 
pogingen om het bedrijf weer 
vlot te krijgen. In zijn antwoord deel
de staatssekretans Eyskens mede 
dat reeds een begin werd gemaakt 
met de toekenning van een eerste 
krediet We wijzen erop dat ook in 
de senaat gepleit werd voor de red
ding van Fabelta om. door VU-sena-
tor Van Ooteghem. 

• VU-senator Wim Jorissen kwam 
uitvoerig tussen in het debat over de 
begroting van binnenlandse zaken. 
Hij beschuldigde de minister (die de 
VU-parlementsleden niet meer groet 
sinds de «bezetting van zijn kabi
net») handige knepen toe te passen 
bij de verdeling van de kredieten van 
het Gemeentefonds, ten voordele 
van de Waalse gemeenten. Desniet
temin moeten de Vlamingen meer 
belastingen betalen I Senator Jons-
sen laakte ook het gedrag van minis
ter Michel in de zaak Nols en oefen
de tot slot strenge kntiek uit op de 
plannen van Michel m.b.t de Europe
se verkiezingen, waar hij andermaal 
de Vlamingen poogt in te kapselen in 
een unitaristisch kiesdistrikt. 

• VU-senator G. Van In interpelleer
de minister De Croo over de verwar
rende besluiten tot vakantiespreiding 
nog dit jaar. De betrokken instanties 
werden met geraadpleegd. Er be
stond trouwens een degelijk uitge
werkt voorstel tot vakantiespreiding 
in de twee gewesten. Senator Van In 
noemde het optreden van de minis
ter dodelijk voor de echte vakantie
spreiding. 

In zijn antwoord krabbelde de minis
ter wat terug. Er is nu toch een - diep
gaand overleg op komst» .. 

S E WA A T 

Sport anders in Wallonië 
dan in Vlaanderen 
Tijdens de bespreking van het 
dekreet tot opsplitsen van de 
sportverenigingen in Vlaamse 
resp. Waalse bonden zei VU-se
nator Van Eisen in een zeer 
degelijk betoog o.m. het volgen
de. Wij citeren : 

Het is inderdaad, in de laatste 
jaren vooral, tot uiting gekomen, 
dat de sport, de vrijetijdsbeste
ding en het openluchtleven in 
Vlaanderen andere opties geno
men heeft dan in Wallonië. De 
polemiek, die tijdens de jongste 
dagen is ontstaan betreffende de 
begeleiding van onze atleten op 
de Olympische spelen in Mont
real is hiervan opnieuw een be
wijs. De visie, de werkwijze, de 
begeleiding, de opleiding en zo 
vele andere aspekten van het 
sportbeleid zijn in Vlaanderen fun
damenteel verschillend van deze 
van Wallonië. 

Daarbij komt nog, dat vele natio
nale bonden zeer dikwijls geleid 

worden door een groep franstali-
ge potentaten, waarbij een be
stuurszetel te Brussel van veel 
meer belang is, dan het beheer 
en de leiding van de vereniging 
zelf. 

De hervorming, die wordt inge
voerd door de voorliggende tekst, 
moet ertoe bijdragen om aan der
gelijke wantoestanden een einde 
te helpen stellen. 

Het zal de taak zijn van de Vlaam
se leden in de federaties, om hun 
verantwoordelijkheid op te ne
men en op deze manier ook de 
inbreng te vertegenwoordigen 
van de Vlaamse sportbeoefe
naars, die niet alleen veel talrijker 
zijn dan de Waalse maar die ook 
deel uitmaken van de meerder
heid van de Belgische bevolking. 
Nog andere dekreten en uitvoe
rende besluiten moeten op dit 
van vandaag volgen. Wij hopen 
dat dit het geval zal zijn in een 
nabije toekomst 
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VU-WAASLAND DULDT 
VIERDE KERNREAKTOR NIET 
Het Waasland wordt steeds drukker bezocht door kernspecialisten Ook al 
beweert de regering dat zij haar houding inzake kerncentrales wijzigt, toch 
vreest men dat het kernpark In Doel een uitbreiding zal kennen Er wordt 
gewerkt aan de plannen voor een vierde kernreaktor, en nog andere kerneen-
heden liaaen bouwklaar in de studiemappen Daarom pakte de VU van het 
Waasland dinsdagavond op een perskonferentie uit met een dossier waarin 
vooral de onveiligheid en de onverantwoorde kosten deskundig omschreven 
worden 

Het Waasland heeft reeds herhaalde
lijk geprotesteerd tegen de omvor
ming van het Imker-oever gebied tot 
een toevluchtsoord van industneen 
die het leefmilieu platwalsen 

Met de kerncentrale in Doel wordt 
het Waasland bevuild op een wijze 
die nog erger is dan de vervuiling 
door een stad van een paar honderd
duizend inwoners Daarbij komt het 
gevaar dat zon kernpark betekent 
voor de inwoners van het Waasland, 
en voor heel het land De ware proble
men en risikos verbonden aan het 
gebruik van kernenergie zijn slechts 
toegankelijk voor experten Maar de 
gehele bevolking moet met deze ener
gievorm leven en heeft dus recht op 
onvervalste en begrijpbare informatie 

De sociale kosten die een kerncentra
le met zich brengt (bevuiling van de 
rivieren waterdampwolken lozing 
van verdund radio-aktief afval in de 
lucht ] zijn bovenmatig 

De VU acht het onverantwoord dat 
enorm veel gemeenschapsgeld ge-

Daar zijn we nog lang met aan toe 

120 KG PLUTONIUM 
De Volksunie van het arrondissement 
Sint-Niklaas komt na een onderzoek 
van het kerndossier tot de konkluzie 
dat dringend sluitende bewijzen moe
ten geleverd worden dat de veilig
heidssystemen van de kerncentrales 
daadwerkelijk operationeel zijn Im
mers, men moet niet vertielen dat bij
voorbeeld het koelsysteem bij kwaad
willigheid of sabotage (en wie kan dat 
100 percent uitsluiten ' ) tot enorme 
rampen aanleiding kan geven En ook 
kleiner ongevallen kunnen een lastige 
besmetting veroorzaken 

Een ander momenteef onopgelost pro
bleem is de verwerking van de radio-
aktieve afval Het is zonder meer 
onaanvaardbaar dat dit goedje mas
saal wordt opgehoopt twee kern-
reaktoren in Doel produceren jaarlijks 
1 ton radio-aktief afval En 120 kq 

uiterst giftig plutonium dat grondstof 
IS voor kernbommen 
De oprichting van speciale veiligheids-
korpsen vormt anderzijds op korte ter
mijn een bedreiging voor de demokra-
tische rechten 

De VU eist een onafhankelijk kontro-
le-orgaan dat namens de gemeen
schap verantwoordelijk is voor de 
nukleaire veiligheid 

draineerd wordt naar pnvate elektrici
teitsproducenten en -verkopers ter
wijl de gemeenschap beheerder van 
het afval mag spelen 

Daarom wordt nogmaals met klem de 
eis tot nationalizatie van de energie-
sektor geëist Het kernpark van Doel 
mag alvast geen verdere uitbreiding 
kennen 

Ons oudste en jongste raadslid...(2) 
(M.v.L) Het moet zijn dat men in de Vlaams-nationale huiskamers de 
trouwboekjes naast mekaar leg t 
Nog steeds komen briefjes en telefoontjes binnen met namen en jaar
tallen, dagen en. . uren. 
Deze week, zo menen wij althans, zijn wij de uitersten genaderd. 
Inderdaad, tussen ons oudste (maar wat is oud, eigenlijk ?) en jong
ste gemeenteraadslid hebben wij een halve eeuw Vlaamse Beweging 
gevonden! 
Voorlopig althans, want wie weet, zegt morgen of overmogen een 
opgewonden stem aan de telefoon niet : «Mijnheer, ik ben geboren 
In...» 

EEUWIG JONG 

In onze jeugdjaren leerden v*/ij dat 
jeugd mets met ouderdom te 
maken heeft Als wij de (voorlopi
ge) ouderdomsdeken van de VU-
mandatarissen doende zien dan 
zijn deze woorden niet ijdel 

Ons oudste raadslid is vandaag 
(dinsdag 22 februan) oud-senator 
Maunts Vanhaegendoren VU-
fraktieleider in de Leuvense ge
meenteraad 
Maunts werd te Leuven geboren 
op 23 augustus 1903 

Moeten wij hem nog voorstellen *? 
Heel even zeer jong reeds in de 
ban van de Vlaamse Beweging, 
daarom als scholier van het Ko
ninklijk ateneum van Leuven weg
gezonden, maakte van de unitair-
Belgische scoutsbeweging een 
autonoom Vlaams Verbond, om 
dit maar te noemen 

JONGSTE LIJSTTREKKER 

In oktober van verleden jaar, net 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen hadden wij voor dit weekblad 
een vraaggesprek met de jongste 
lijsttrekker van dit land 

De jonge man woonde in het 
Brusselse St-Joost-ten-Node, 

TOP 50 
1. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 
2. Kris Versyck, Gent 
3. Georgette De Kegel, Ninove 
4. Jaak Janin, Oudenaarde 
5. Leo Callaert, Lebbeke 
6 Juul Moens, Antwerpen 
7. Anny Lenaerts, Wilr i jk 
8. Wil ly Serpieters, Oostende 
9. Enk Vandewalle, Izegem 

10. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 
11. Achiel Goderls, Oostduinkerke 
12. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 
13. Ferre De Beukelaer, Kontich 
14. Koen Van Meenen, Neusden 
15. Daan Vervaet, St-Laureins-Berchem 
16. Maurice Passchijn, Meise 
17. Jos Verlooy, Jette 
18. Annie Pottie-KIndt, Roeselare 
19. Pier Leys, Brugge 
20. Albert Jacobs, Beringen 
21 Oktaaf Meyntjens, Burcht 
22 Fnts Cornelissen, Houthalen 
23 Jozef Labaere, Kortrijk 
24 Luk Bohé, Vichte 

Wouter Leus, Zaventem 
Emiel Van Langendonck, St -Kat -Waver 

27 Clem De Ranter, Hoboken 
28 Daniel Denayer, Aalst 

Yvo Dillen, Balen 
30 Guido Dornez, Ingelmunster 

Jan Roux, Genk 
32 Jons Depre, Tervuren 
33 Willy Vlieghe, Drongen 
34 Frans Jansegers, Herdersem 
35 Frans Van Dessel, Nijlen 
36 Hector De Bruyne, Antwerpen 

Enk Eyckmans, Bree 
38 Vital Peeters, Berchem 
39 Willem Nollet Hove 
40 Roger Vandenbiicke, leper 
41 Raf Cosijns, Lochnsti 
42 Hein Mailefroy, Erembodegem 
43 Leon Van Durme, Merelbeke 
44 Jozef Vandenpias, Oudergem 
45 Edmond Sintobin, Brugge 
46 Georges Raes, Ledegem 
47 Jan Missoul, Hasselt 
48 Jan Caudron, Aalst 

Hilda Demol, Liedekerke 
Piet Severins, Zwijndrecht 
René Van den Cruyce, Asse 

1.710 
1.630 
1.294 
1.095 

738 
726 
676 
542 
520 
518 
501 
419 
389 
363 
353 
341 
334 
324 
322 
319 
314 
310 
294 
264 
264 
264 
258 
240 
240 
228 
228 
226 
223 
222 
210 
204 
204 
203 
201 
200 
192 
187 
180 
160 
156 
149 
133 
132 
132 
132 
132 

heette Patrick De Vliegher en 
trok de Vlaamse Lijst in zijn 
Cudel-gemeente aan De dag 
voor de verkiezingen trad hij in 
het huwelijk met een Schaar-
beeks (') meisje en haalde 's 
anderendaags een tweede prijs 
hl] werd verkozen' 

Deze jonge kerel, die tijdens de 
verkiezingsstrijd door de straten 
van St-Joost liep, de Vlaamse 
Leeuw zingend, werd geboren op 
3 oktober 1954 haalt het net niet 
op 

MACHTELD VAN MOL 

Uit Schoten, waar zij VU-gemeen-
teraadslid is, vernamen wij het 

bencht dat ze daar een zekere 
Machteld Van Mol hebben wo
nen die op 14 oktober 1954 gebo
ren IS en dus het (voorlopige) 
jongste VU-gemeenteraadslid is 
Machteld klopt Patrick met 11 
dagen i Of het zou moeten zijn 
dat Jos Geusens uit Genk nog 
jonger is want van die man heb
ben WIJ wel het jaartal (1954) 
maar de maand met i 

Dus, tot nader order 
Maunts en Machteld i 

M & M, 

Nog steeds kijken wij u i t : een 
briefje naar weekblad «WIJ», 
Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel of een telefoon naar 
02/219.49.30. 
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WIJ IM D€ lADLKSUni€ 

KflL€nD€R 
FEBRUARI 
25 ANTWERPEN : diavcxsrstelhng over « Antwerpen Anders » door 

J Van Cauwenbergh om 20 uur in lok Centrum-Zutenborg op 
de Dageraadplaats Inkom 30 fr ten bate van de vlaamse 
Aktie- en Kuttuurgemeenschap 
WILRIJK: FVV-Vlaamse Vrouv^^enklub samen naar toneelstuk 
«De Prijs» van Arthur Miller en teater Deugd & Vreugd, St-
Camillustraat Bespreking na voorstelling Kaarten tel. 28.1517 

Kaarten tel 281517 
25 MERKSEM : grabs pannekoekenavond om 19 u 30 in zaal Tijl, 

Bredabaan 298 Ingericht door VI Knng 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 februan. Dans van
af 22 u 

26 EDEGEM: maandelijkse kaartavond in Dne Eiken, Dne Eiken
straat 128 

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

26 HERENTALS: Vlaamse dansavond om 20 uur in feestzaal van 
de Zuidkempische Werkplaatsen, Herenthoutsesteenweg Ope
ning door de VU-schepen. 

26 ST.-KATELIJNE-WAVER - O.-L-VROUW-WAVER : 12e Vlaams 
dansfeest in de parochiezaal. Elzenstraat, St-Kat-Waver Or
kest Georgia Brown 

28 EDEGEM : laatste vormingskursus Dosfelmstituut «Ken Uw 
gemeente ». 

MAART 
2 GEEL: voordracht door mevr Segers-De Backere, voedings

deskundige en natuurgids, over «Gezond en veilig voedsel» 
Om 20 u in zaal Toenst-Markt Iniöatief van de Vlaamse Vrou
wen Geel 

4 WOMMELGEM : dia- en filmavond over Amenka ora.20 uur in 
« Den Klauwaert», Dasstraat 23 Innchters De Vlaamse Vrien
den Knng en de Vlaamse Bond van Gepiensioneerden 

5 MERKSEfy/I: VU-bal om 20 u 30 in zaal « De Garve », Van Praet-
lei Inkom 60 fr Orkest Pennsylvania 5000 

7 DEURNE: VU-zwemmen in gezinsverband van 6 tot 7 u in 
zwembad «Arena» Tel Mevr Monique Dedne-De Grave 
21 31 29 

12 TONGERLO: St-Maartenfonds jaarlijks bal om 20 u in het 
Sportacentrum Inkom 60 fr. Orkest Stonne Wouters 

15 WILRIJK- voordracht door Gabnele Duytschaever en apote-
ker Jan Lenaerts over« Wat kan en wat kan met met Kruidenge-
neeskunde» Om 20 u 15 in KWB-lokaal, St-Bavostraat Initia
tief van FVV-Vlaamse Vrouwenklub 

16 EDEGEM: 
FVV 

19 ANTWERPEN: 16e winterfeest van Broederband-Antwerpen 
Om 20 u 15 in het restaurant Bnstol, Franknjklei 19 Tafelrede 
door Mr Jan Brans over «Terugblok over onze politiek». Inlei
ding door ir Jef Van iDingenen Deelname per persoon 275 fr 

25 ANTWERPEN : Kaasavond met spweekbeurt door VU-parle-
mentair in lokaal Centrum-Zurenborg, Dageraadplaats om 20 
uur Onkosten 200 fr 

25 BORSBEEK: VUJO-kleinkunstavond met Cecile Van Dijck en 
Ed Kooyman om 20 uur in zaal Riviera, J Reusenslei 17 

Aktiviteit Rubensjaar 1977 in Dne Eiken Innchting 

KOMMISSIE 
VANOPENBARE 

ONDERSTAND VAN 
ANTWERPEN 

PLAATSEN VAN 
HOVENIER 

De bediening van hovenier 
wordt openverklaard. 

Bruto-aanvangswedde: 
24.197 fr. of 24 995 fr naarge
lang de kandidaten gerech
tigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage. 
Een vergelijkend examen zal 
afgenomen worden, waarna 
een werfreserve zal worden 
aangelegd met een geldig
heidsduur van 3 jaar, die zal 
aanvang nemen bi] de benoe
ming van de eerst in aanmer
king komende kandidaat 

De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, en een mi-
litieattest inleveren. 

Diplomavereisten: getuig
schrift van lager secundair 
technisch onderwijs (tuin
bouw) voorheen diploma A 3, 
A 4-1 of B 6/B 2, ofwel 5 jaar 
praktijk in tuinbouw. 

Leef tij dsvoorwaarden: de 
leeftijd van 21 jaar bereikt 
hebben en deze van 40 jaar 
niet overschreden hebben 
op 11.31977. Toepassing der 
wetten van 3.8.1919, 27.5.1947 
en 27.7.1961. 

Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 

Inschrijvingsrecht: 120 f r. 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsformu
lier te bekomen op de 7e Afde
ling-Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel. 31.09.70 - 32.98.35). 

De aanvragen dienen op net 
Secretariaat, Lange Gasthuis
straat 33 Antwerpen toegeko
men te zijn uiterlijk op 
11.3.1977. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ANTWERPEN 
Wie komt in Edegemse 
«Drie Eileen» 
over de vloer? 
Ter inlichting, van diegenen die het nog niet weten, volgt hieronder een lijstje 
van de verenigingen, die als thuishaven onze < Drie Eiken» hebben en er 
regelmatig vergaderen of die er hun aktiviteiten laten doorgaan. 
De Volksunie-afdeling Edegem, haar 
gemeenteraadsfraktie en haar 
OCMW-leden 
De Volksunie-Jongeren ofte VUJO 
De VNSE of Vlaams Nationale Stich
ting Edegem. 
De VOSKA of onze Vlaamse Ont-
spannings- en Sportknng, met haar 
voetbalploeg 
Het Vlaamse Kruis met zijn EHBO-kur-
sua 
De FVV-Edegem, of de Federatie van 
Vlaamse Vrouwen 
De Vlaamse Ziekenkas en haar zitda-
gen 
De maandelijkse kaartavonden 
De Kulturele Knng-Edegem 
De Tennisklub 
De Bond der Vlaamse Gepension-
neerden 
Zoals ge kunt merken, vertegen-

Meerhout 
«vlamt» op 
De zes jaar jonge afdeling is er — 
spijts een grote inzet der kandidaten 
— op 10 oktobier laatstleden met in 
geslaagd door te breken tot het 
gemeentehuis Ondanks deze tegen
valler is de afdeling vastbesloten de 
volgende zes jaar terdege aan te pak
ken en een deftige politieke werking 
uit te bouwen Door de dinamiek van 
het nieuwe en verjongde bestuur is 
het ledenaantal reeds met 50 % toe
genomen terwijl het aantal abonne
menten op meer dan het dubbele 
werd gebracht 
Weldra start men met een afdelings-
krant waarvan enkel nog de definitie
ve vormgeving ontbreekt Andere 
plannen zijn reeds uitgedokterd maar 
wachten om uitgevoerd te worden 
daar de afdelingskas behoorlijk onder 
de balk zit Maar ons Vlaams Bal op 5 
maart zal de afdeling definitief van 
wal doen steken Graag wil de afde
ling de volksuniepioniers Fons An
dnes, Sooi Beyens, Jos Geypens en 
Jos Janssens bedanken voor het 
Volksunievlammetje dat zij steeds in 
Meerhout brandende hielden 
Wordt het binnenkort een «Esso-
chem »-vlam ' 

ONZE KERN 
Voorzitter Gaston Craps 
Sekretans Lucien Beyens 
Penningmeester Jan Ermgodts 
Organizatie Sooi Beyens 
Propaganda Mannu Dox 
VUJO Herman Janssens 
Leden Jos Geypens, Sooi Daems, 
Johan Van de Craen 

Aktieve leden zijn nog steeds wel
kom' 

DEURNE 

GELUKWENSEN 
Op 1 februari 1977 werd Jan Heyn-
dnckx, bestuurslid van onze afdeling 
grootvader van Evi We wensen de 
ouders, Etienne en Maya Heyndrickx, 
en de grootouders veel geluk met de 
geboorte van hun eerste dochtertje, 
respektievelijk eerste kleindochtertje 

DIENSTBETOON 
Onze mandatanssen blijven ter uwer 
beschikking op elke donderdagavond 
in lokaal Trefpunt, Tumhoutsebaan 
28, Deurne U kunt eventueel ook tele
fonisch afspreken Lees ons afdelings
blad Trefpunt voor meer informatie 

AFDELINGSBLAD « TREF
PUNT-
Sympatisanten die ons afdelingsblad 
«Trefpunt» nog met ontvangen gelie
ven hun naam en adres op te geven 
bij de sekretans Carlo De Ridder, 
Boterlaarbaan 333 te Deurne 

woordigt dit alle lagen van de bevol
king, en kan ieder er zijn gading vin
den Breng dan ook regelmatig een 
bezoek aan de DRIE EIKEN, Drie 
Eikenstraat 128 
Openingsuren dinsdag, woensdag 
en vnjdag vanaf 19 u 30, zaterdag en 
zondag vanaf 14 uur 
Zie in Drie Eiken, de kalender van alle 
aktiviteiten, door al deze verenigingen 
ontwikkeld 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Gelieve adressen van sympatisanten 
mede te delen aan het VU-sekreta-
riaat Geestenspoor 72, Ekeren Tel 
41 0441 of aan een bestuurslid 

VUJO-NIEUWS 
Kontakt-adres Gravenlaan 25, Eke
ren Tel 450580 

MERKSEM 

SPAARKAS TUL 
Op dinsdag 1 maart a s gaat de maan
delijkse algemene ledenvergadering 
door in ons lokaal VI Huis Tijl, om 20 
u 30 Tijdens deze vergadenng zullen 
de laatste schikkingen worden mede
gedeeld aangaande de jaarlijkse de
ling der spaargelden, die ook nu weer 
met een gezellig etentje gepaar gaat 
en zal plaats vinden op vrijdag 11 
maart om 20 u in Zaal Tijl 

MERKSEMSE VROUWEN 
WILLEN KINDERKARNAVAL 

Zoals reeds eerder op deze plaats 
werd aan gekondigd komt onze Da
mesafdeling «Vrouwen van Van
daag » met haar 2e aktiviteit voor 77 
in de vorm van een Kinderkarnaval-
feest op zondag 13 maart om 15 u in 
Zaal Tijl Graaag zagen onze dames 
zoveel mogelijk verklede kinderen, 
maar met-verkleden zijn natuurlijk 
eveneens hartelijk welkom Het be
looft trouwens weer een dolle boel te 
worden, met zang, dans en zelfs ook 
nog volksspelen, dit alles in een karna-
valeske geest Bovendien zullen de 
kinderen worden vergast op koeken 
en chcolademelk Om hiervoor echter 
de nodige bestellingen tijdig te kun
nen plaatsen vragen onze dames ech
ter wel om de deelnemers in te schnj-
ven voor 6 maart as bij de sekreta-
resse mevr Bricteux-Van Dijck, Fla
mingostraat 21 of in VI Huis Tijl, Bre
dabaan 298 Onze dames verwachten 
ook dit jaar weer vele deelnemers op 
dit kinderfeest, waar de ouders ech
ter met zullen worden geweigerd 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19. Gent 
Tel 091/224562 

Wommelgem 
richt VUJO op 
Woensdag 9 februan, was voor de 
Wommelgemse Volksunie- deling een 
gouden dag Er werd immers een nieu
we VUJO-kern boven de doopvont 
gehouden Niet met een fuif, stuif-es-in 
of ander soort « party », maar wel met 
een informatievergadenng Karel Van 
Reeth gaf voor een twintigtal jonge
ren een degelijke uiteenzetting over 
de werking, het doel en de struktuur 
van VUJO Hij wist de aanwezigen in 
de ban van zijn betoog te brengen, 
ten bewijze hiervan, het geanimeerde 
vragenen antwoordenspel dat volgde 
Ook hier werd de vragende partij 
door Karel ruimschoots voldaan Na 
een korte rustpauze werd dan door 
de aanwezigen een eerste « officiële » 
daad gesteld Er werd namelijk voor
zien in een bestuur dat de opdracht 
meekreeg zo snel mogelijk met kon-
krete aktieplannen voor de dag te 
komen Met deze werd dan ook de 
vergadenng besloten 

TURNHOUT 

Reuze ons bal van verleden zater
dag i 
Dank aan allen die gekomen zijn, aan 
alle medewerkers en schenkers van 
pnjzen voor de tomtx)la 
Onze verontschuldiging aan hen die 
geen zitplaats meer vonden en tever
geefs een goed hangplaatsje zochten 
aan de te kleine tapkast 
«Sonja and the Nightbirds» waren 
geweldig, en we denken dat iedereen 
akkoord is om ze volgend jaar terug 
te roepen 
Onze penningmeester is gelukkig dat 
hij een stukje van de schuld ingevolge 
de gemeenteraadsverkiezingen kan 
inlossen, en wij zijn allemaal dolgeluk
kig dat het fijn was zaterdag 
WIJ hopen U echter vroeger terug te 
zien en wel op dinsdag 22 maart in de 
Warande waar voorzitter Schiltz ons 
allen komt opmonteren voor de naken
de verkiezingsstrijd 
En vergeet de bieravond met in Pallie-
terhof op de Grote Markt op vnjdag 
25 maart aangeboden door onze VU-
verkozenen 

COMMISSIE VAN 
OPENBARE ONDERSTAND 
MERKSEM 

Vakante plaatsen van : 

VERPLEEGASSISTENT(E) 
fuU-time en part-time, ten behoeve van 
het rusthuis voor bejaarden « Melges-
hof» 

Mits volgende voorwaarden: 
— Belg zijn 
— van goed zedelijk gedrag 
— minimum 18 jaar en maximum 35 
jaar op 15-3-77 
— wettelijk diploma bezitten 

Eigenhandig geschreven aanvraag, onder aangete
kende omslag, uiterlijk op 15-3-77 toe te komen bij de 
heer Voorzitter van de C.OO., Van Aertselaerstraat 
29, Merksem, met bijvoeging van getuigschrift goed 
zedelijk gedrag en gelegaliseerd afschrift van diplo
ma 
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden op 
het personeelsbureau 
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GEVECHT OM MECHELS STADHUIS 

DEZE WEEK BESLECHT ? 

WIJ IM D€ l/OLK9Ume 

MECHELEN. — Vanavond (donderdag) zal het In de Mechelse 
gemeenteraad well icht opnieuw stuiven. Een kankerplek wordt open
gesneden : de verminking van de eeuwenoude Lakenhalle, die 
momenteel dienst doet als stadhuis. 
Door onbegrijpeli jke stommiteiten van het gemeentebestuur én van 
de koninkli jke kommissie voor monumenten en landschappen wordt 
dit middeleeuwse bouwwerk momenteel op een potsierl i jke en 
tevens mistroostige wijze verbouwd. Een blokkendoos wordt als een 
duiventi l gegooid tegen de historische muren van wat van de hallen 
nog is overgebleven. 
Men kon in de voorbije dagen bovendien nog opmerken hoe de aan
nemer met overdreven ijver aan dakspanten liet timmeren, zodat het 
mooie silhouet van de Spaanse voorgevel definitief geschonden 
wordt. 

Het verhaal van de Mechelse 
monupnentenverminklng is onge
looflijk maar waar. Het is een ver
haal van meesterlijke onkunde, 
lasterpraat, politieke nonchalan
ce, geheime vergaderingen en 
lichtschuwe handelingen. 
Uitgerekend in 1975, tijdens het 
monumentenjaar, kwam het mo
numentenbeleid van Mechelen in 
opspraak. Enkele kunstenaars leg
den toevallig de hand op de plan
nen voor verbouwingswerken 
aan het Mechels stadhuis. Tot dan 
toe was alles geheim gehouden. 

Er bleek toen dat de stadsinge
nieur precies de oudste delen van 
de voormalige Lakenhalle (13de 
en 14de eeuw) wou verbrijzelen. 
Groot protest van Mechelse pro
minenten : prof. F. Van isacker, 
kunstschilder Jos Beeck, Baron 
Flor Peeters, tevens voorzitter 
van de koninklijke akademie voor 
wetenschappen kunst en lette
ren, Herman Vos, letterkundige, 
René de Roo, hoofdkonservator, 
en nog enkele anderen... 

Dat protest heeft tot op vandaag 
niet mogen baten want de middel
eeuwse vleugel aan de Halle
straat — die het stadsbestuur 
gedurende 30 jaar laten rotten 
heeft — is vandaag grotendeels 
afgebroken... 

I N T I M I D A T I E S 

Senator Wim Jorissen heeft noch
tans niets onverlet gelaten om de 
zaak op politiek niveau een goe
de wending te laten nemen. Maar, 

stille krachten bleken sterker te 
zijn. 

De verbouwingswerken werden 
in alle stilte voorbereid, zonder 
informatie aan de bevolking. Zelfs 
de stedelijke kommissie voor mo
numenten, geïnstalleerd door het 
stadsbestuur, kreeg geen greintje 
informatie. Van konsultatie is er 
hoegenaamd geen sprake. Niet 
toevallig tijdens de zomermaan
den kwam men aan de weet dat 
een modern gebouwenkompleks 
de 13de eeuwse vleugel zou ver
dringen. 

Eminente burgers stuurden een 
open protestbrief naar minister Ri-
cka De Backer. Deze was net op 
dat moment met vakantie, zodat 
zij niet onmiddellijk kon ingrijpen. 

Aan senator Jorissen heeft zij 
zopas in de Nederlandse kultuur-
raad wel toegegeven dat door de 
Koninklijke Kommissie voor Mo
numenten en Landschappen op 
onverklaarbare wijze grove fou
ten werden begaan. Vandaag 
zou dat niet meer gebeuren. 

De plannen van architekt Braem 
voor de nieuwbouw werden zon
der moeite met een koninklijk 
besluit bezegeld. Daarvoor is dan 
toch weer minister De Backer ver
antwoordelijk. .. 

In de zomer van vorig jaar beleg
de het gemeentebestuur een 
perskonferentie. In plaats van 
nauwkeurige informatie over de 
bouwwerken te geven, werden 
persoonlijke aantijgingen ten bes
te gegeven tegen de onderteke
naars van de open brief. Vooral 
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Duiventil weg, 

spitsbogen redden 
kunstschilder Jos Beeck moest 
het ontgelden, terwijl ook Flor 
Peeters een veeg uit de pan 
kreeg:«iemand die zich op onver
klaarbare wijze leent tot mede
werking aan opruiende akties.» 
Inmiddels werden de afbraak
werken aangevangen. In de Halle
straat werden 4 traveeën ver
gruisd, en als de plannen ongewij
zigd uitgevoerd worden, moeten 
ook nog vier andere middeleeuw
se boogwerken sneuvelen. 

Het protest van de Mechelaars 
zwelde aan. Een handtekeningak-
tie kende veel bijval. Dat was 
onprettig voor het stadsbestuur. 

Vandaar dat men de initiatiefne
mers intimideerde. Mensen die 
handtekeningen inzamelden wer
den door de politie opgepikt. Eén 
der kontestanten werd door de 
burgemeester zelfs bedreigd met 
rechtsvervolging! 

Kunstenaar Jos Beeck gooide 
het over een andere boeg. Hij gaf 
in het plaatselijk advertentieblad, 
een duidelijk beeld van de be
rucht geworden duiventil. De pole
miek tussen de h. Beeck en de 
stadsingenieur is de jongste dag 
alsmaar scherper geworden. 

Maar ook de woede bij veel 
Mechelaars die dag na dag het 
knoeiwerk aan het stadhuis aan
schouwen. 

Zover staan de zaken. 

Burgemeester Van Roy is ver
heugd over de werken die mo
menteel nog ongehinderd voort
gezet worden: «Het is een ge
slaagd projekt. Bij de stadsver
nieuwing mogen we niet elitair 
doen ; monumenten restaureren 
is niet steeds een vereiste.» 

Onverwacht zou er nu toch enig 
goed nieuws zijn. Minister De 
Backer heeft de kommissie voor 
monumenten de opdracht gege
ven in extremis nog na te gaan — 
met het gemeentebestuur, én met 
de aktiekomitees wat er kan ge
wijzigd worden. Als gevolg van 
tussenkomsten van senator Wim 
Jorissen. 

Volgende wijzigingen aan de 
bouwplannen zijn nog mogelijk: 

— de dakverdieping kan nog 
weggelaten worden (de «dui
ventil»). Dit IS nodig wil men 
beletten dat het mooie silhou
et, kant Grote Markt, ver
stoord wordt 

— de spitsbogen van het gelijk
vloers moeten behouden wor
den, (vier van XIII® en vier van 
XIV® eeuw) 

— deze spitsbogen moeten her
haald worden op de verdie
ping van het nieuw gedeelte, 
en de vensters moeten op 
dezelfde breedte gebracht 
worden van het gelijkvloers. 

Bij de afbraak van de middeleeuwse hallegedeelten werden ook 17sok-
keltjes uit hun eeuwenlange rust gehamerd. Die sukkeltjes zijn wel 
geen katedralen waard, maar hebben dan toch een zekere historische 
waarde. 

Waar zijn de sokkeltjes naartoe ? Spoorloos. Er zijn geruchten over 
een zwarte markt 

Alleszins een verdacht zaakje. Zoals ook wel eens de vraag mag 
gesteld worden waar de waardevolle houten balken opgeborgen wer
den. .. 

— de gevelbekleding van het ge
bouw moet in natuursteen ge
beuren van dezelfde soort en 
hetzelfde formaat als die van 
het bestaande gebouw. 

Tijdens de gemeenteraad van 
vanavond moet het stadsbestuur 
de kaarten op tafel leggen. Het 
reddingskomitee stadhuis Meche
len heeft een betoging gepland 
op 12 maart. 

Hugo De Schuyteneer 

LAKENHALLE 

FOTOGRAFEREN 

VERBODEN 

Toen wij vorige vri jdag, om
streeks 14 u. 30, vergezeld 
van senator Wim Jorissen 
foto's wilden nemen van de 
verbouwingswerken op de 
binnenkoer van het stad
huis, werden de poorten 
van de werf voor onze neus 
gesloten door de werflei-
der. 

Kommentaar: « het is verbo
den foto's te maken zonder 
toelating van de burgemees
ter». 
— Heeft de burgemeester 
dat bevolen ? 
— Ja, en u kan daarboven 
bij hem terecht. 
— Ik ben fotoreporter, en ik 
heb een doorgangsbewijs 
van de minister van Binnen
landse Zaken ! 
— Interesseert me niet ; u 
mag geen foto's nemen hier. 
Uiteraard was de burge
meester NIET aanwezig. 
We hebben dan maar in de 
wandelgangen een venster 
opengetrokken, en vandaar 
uit foto's van de vermin-
kingswerken genomen. Ver
boden foto's. 
Éen voorbeeld van de 
open-deur polit iek van het 
Mechels stadsbestuur. Het
zelfde verhaaltje heeft een 
kameraploeg van de TV. 

24 FEBRUAtt ^t^?^ WIJ I I 



WIJ in D€ l/OLK^UHI€ 

BRABANT 
VU-afdelingen Nieuw-Dilbeek uit startblokken 

Jonge afdeling legt riolering! 

FEBRUARI 
25 LEUVEN : optreden in Grote Aula te Leuven <̂ an het gemengd 

zangkoor Don Bosco en het Leuvens Meisjeskoor, de volks
kunstgroep De Vlier en Jini Brasseur draagt voor en praat alles 
aan mekaar Voorverkoop 50 fr Om 20 uur 
DILBEEK 2e VU-etentje in zaal Centrum, Roelandsveldstraat 
40 Ook op 27 febr 
MEISE-WOLVERTEM-OPPEM VU-bal in het Sport- en Re-
kreabecentrum te Meise, met Waltraorkest Begin 20 u 30 
STROMBEEK-BEVER : Stichting Lod de Raet Colloquium « Uit
bouw van de gemeentelijke participatieraden na de fusies» Om 
9 uur in Kultureel Centrum 

26 

26 

26 

MAART 

12 

19 

26 

DILBEEK voordracht door dhr Bogaert over «Wie was dr 
August Borms''- Om 20 u in Jeugdklub Oosthoek, St-There-
sialaan 
LENNIK jaarlijks mosselfestijn vanaf 18 u in het estaminet «In 
de verzekering tegen de grote dorst» rechtover de kerk van 
Eizenngen Ook op 6 maart vanaf 12 u en op 7 maart vanaf 
18 u 
LOT eerste bakschieting voor Haantjes en wijn in cafe Het 
Paviljoen Ook op 6 en 7 maart 
ALSEMBERG jaarlijkse pensenkermis in het Gildenhuis te 
Dworp 
SCHAARBEEK vertoning van TAK-film •• De slag om Schaar
beek» om 20 u in zaal Amitie {Liedtsplein) Met medewerking 
van VUJO Agg Brussel VUJO-Schaarbeek en TAK Brabant 
VILVOORDE-PEUTIE: VU-bal om 20 u 30 in zaal Monty 

In de fusiegemeente Dilbeek kent de Volksunie op dit 
ogenblik een soort nieuwe lente 
leder van de zes deelgemeenten St-UInks-Kapelle St-
Martens-Bodegem Schepdaal Itterbeek, Groot-Bij
gaarden en Dilbeek heeft een eigen bloeiende VU-afde-
ling die autonoom werkt een politiek kollege van twaalf 
mensen zorgt echter voor de gewenste koordinatie 
VU-St-Ulnks-Kapelle is de jongste in de rijk Ze werd 
opgencht in de aanwezigheid van arrondissementsvoorzit
ter Rom De Craen op 14 januan Een dynamisch bestuur 
met bekende en nieuwe gezichten werkt als een ploeg 
echte vrienden 
Op zaterdag 29 januan hebben ze zelfs letterlijk de han
den uit de mouwen gestoken en openbare werken uitge
voerd die door de gemeente waren «vergeten» In twee 
straten werden nolenngsbuizen gelegd ' (zie onze foto) 
Samen met de afdeling Groot-Bijgaarden opende zij op 12 
en 13 februari de reeks eetfeestjes die in de fusieqemeen-

te nu snel op elkaar zullen volgen « Koken kost geld » en 
de VU-afdelingen van Nieuw Dilbeek willen op alle 
- gebeurtenissen » voorbereid zijn 
Op zaterdag 27 en zondag 28 februan (tot 21 uur) volgt 
Volksunie Dilbeek met haar Voorjaarsetentje 1977 in het 
Roelandveldcentrum te Dilbeek 
Op zaterdag 12 en zondag 13 maart is VU Schepdaal aan 
de beurt met haar Haantjeskermis in de zaal Selekt VU 
Ittertaeek sluit voorlopig ('') de nj met een Breughelmaal 
op zaterdag 26 en zondag 27 maart in de parochiezaal 
van St-Anna-Pede het mooie kerkje dat door de beroem
de Pieter werd vereeuwigd op zijn doek «De parabel van 
de Blinden» 
De VU-afdelingen van Dilbeek liggen blijkbaar met in het 
land van de blinden maar in dat van de vooruitzienden 
Als ze zo blijven voortwerken, worden zij een voorbeeld 
voor heel het Pajottenlandi 

JDR (Dilbeek) 

VUJO - Vilvoorde start aktie 

«Het Voor» 
moet Vlaams blijven! 
VUJO-Vilvoorde gaat van start met 
een p>etitie- en stickeraktie om de 
aandacht te vragen voor algemene 
Vlaamse eisen en voor specifieke 
eisen van de inwoners van de Vil-
voordse wijk «Koningslo-Het Voor» 
(foutief soms ook Beauval ge
noemd) De splitsing van het kiesar
rondissement de eigen Vlaams-Bra-
bantse provincie het federalisme-
met-twee gaan samen met de eis 
voor beter openbaar vervoer met Vil
voorde Centrum uitbouw van kuitu-

Kortnieuws uit Groot-Diest 
Op 3 juli 1977 heeft de 30ste IJzertaedevaart plaats te Diksmuide Ook 
ditmaal zal de bevolking van Groot-Diest vertegenwoordigd zijn 
Als voorbereiding dienen wij een massale propaganda te voeren Dat 
kan, want het matenaal is in grote mate voorhanden 
Vanaf nu kunnen zowel de grote als de kleine affiches besteld wor
den bij Willy Somers Klappijstraat 55 te Molenstede tel 013/ 
33 26 69 Ook bestelformulieren voor de gouden IJzerbedevaartpen-
ning kunnen op dit adres verkregen worden 

LEEUWENKLEVERS 
Sinds enkele maanden werd vanuit het Diestse aktie gevoerd voor 
de autoleeuwenklever Honderden eksemplaren werden besteld Tot 
ons spijt moeten wij nu meedelen dat de voorraad is uitgeput Van 
zodra een nieuwe voorraad binnen is, zullen wij dit meedelen via 
dit blad 

GROOT VU-FEEST OP KOMST 
Op donderdag 17 februan jl werd de afdeling Schaffen-Deurne opge
ncht Dit betekent dat Groot-Diest nu dne volwaardige VU-afdelingen 
telt Inmiddels werd het dnehonderdste VU-lid ingeschreven zodat 
men in het Diestse nu wel reden heeft tot feestvieren 
Op dit ogenblik bereid men een groots feest voor, dat plaatsheeft 
einde maart De juiste datum wordt nog meegedeeld In ieder geval 
kunnen wij nu reeds meedelen, dat de bevolking en vooral de leden 
zullen uitgenodigd worden voor een receptie in Berkenhof te Molen
stede en dat een vooraanstaand lid van de partij het woord zal voe
ren 
Wie in de komende weken « WIJ » leest dient zeker deze bewegings
wijzer te lezen Zo komt hij (zij) beslist meer te weten over ons VU-
feest 

REIS NAAR DE LICHTSTAD 
Op 30 apnl kan ieder die dat wenst deelnemen aan een dnedaagse 
tnp naar Panjs De aeelname in de onkosten bedraagt slechts 2 080 
fr p)er persoon 
Het verblijf is voorzien op basis van kamer met ontbijt in een klasse
hotel 
In Panjs zelf zullen wij onze tjd met verliezen Onder leiding van een 
ervaren en deskundige Vlaamse gids zullen wij Panjs en Versailles ver
kennen 
Bovendien gaat het hier om een op en top Vlaams(gezind) gezel
schap 
Wie wil deelnemen dient wel vlug in te schnjven bij Dirk ^an de Wey-
er, Langenberg 30 te Molenstede tel 013/331408 
Voor de goede orde delen wij mede, dat ook mensen van buiten 
Groot-Diest kunnen deelnemen Men dient echter vlug in te t>chrijven, 
aangezien het aantal plaatsen beperkt is 

Gezellig en lekker eten ?. 

®e tKabeeme 
RESTAURANT 

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

Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83.18. 

TAK-betoging tegen de taaitoestanden bij SABENA Samen
komst om 11 uur aan de kerk van Zaventem op zondag 27 febru
an 

rele infrastruktuur en stopzetting van 
de verkavelingen De FDF-ers en 
franskiljonse liberalen gedragen zich 
als verdraagzame en makke lamme
tjes Dat moet ons meer dan waak
zaam maken Ze voelen zich als over
winnaars en de handige en subtiele 
bouw- en verhuurpolitiek samen met 
de vele kleine pesterijen van de 
Vlaamse bevolking vreten aan de 
grenzen met Brussel onze Vlaamse 
gemeenschap stevig aan 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
Daarom ook is er nood aan een 
Vlaamse Vriendenkring in Koningslo-
Het Voor Deze kan de zich soms 
vreemd voelende Vlamingen organi-
zeren en initiatieven nemen om het 
Vlaamse karakter van deze wijk te 
beklemtonen Boekenbeurs, filmen, 
debatten der zijn kansen 
Wie wil meewerken, maakt zich be
kend bij Jan Rutgeerts Vlierkens-
straat 142, 1800 Vilvoorde 

DE STICKER 
Met opschnft «Koningslo-Het Voor 
moet Vlaams blijven - kan verkregen 
worden door opzending van 10 fr 
oer stuk, in bankje of postzegel aan 
postbus 30, 1800 Vilvoorde (geen 
andere vermelding op de omslag 
aub) 

ONDERWIJS 
In het kader van de Akademie voor 
Muziek, Woord en Dans, worden 
viool-, gitaar- en orkestlessen in het 
Frans gegeven in de leslokalen in Vil
voorde-Centrum en m de wijk Ko
ningslo-Het Voor De VUJO eisen 
dat de heer Poskin de voogdij-over-
heid in de persoon van kultuursche-
pen Stroobant en de minister van 
Nederlandse Kuituur onmiddellijk 
een eind maken aan deze reeds 
maanden durende en algemeen kie
kende onwettelijke situatie 

f\f\nm\)oi€n 
KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tefelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/374572 
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Agglomeratie Brussel 
Maandag 28 februari heeft de eerste 

voltallige vergadering na de verkiezin
gen plaats van alle VU-mandatarissen 
en bestuursleden 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 
februari bij de sekretaris 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). 

4 C VLAAMS I 
NATIONAAL 
ZANBFEEST 

15 mei 77! 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
Voor de V.T.B.-VAB-leden zijn de V.T.B.-vliegtuigreizen voor
deliger, ook in het hoogseizoen! Bovendien is in de reissom 
van de V.T.B.-groepsreizen 

ALLES begrepen, dus... GEEN toeslagen 
meer voor weekeind, hoogseizoen en luchtha-
ventaksen!!! 
Word lid en je kunt ook aan die voordelige 
V.T.B.-reizen deelnemen. 

REIS VOORAL 
IN HET LAAGSEIZOEN! 
Uw vakantie is stukken goedkoper en... 

betere hoteldiensten, 
aangename temperatuur, 
minder drukke stranden. 

ENKELE VOORBEELDEN. Verblijf met VOL PENSION ka
mer met bad en balkon in een zeer goed driesterrenhotel op 
het eiland MALLORCA. 
REISSOM, ALLES INBEGREPEN (dus GEEN toeslagen!!!). 

BEPERKT AANBOD! 

2 X viergeslacht in VU-familie 
In de familie Van Daele-Couck — die zich situeert In de Brabantse en Oostvlaamse «grensgemeenten» Lie
dekerke en Denderleeuv*/ — werd onlangs een dubbel viergeslacht gevierd. 
Ünks Jerom Van Daele, kandidaat op de VU-lijst (10-10) te Liedekerke. Rond hem zijn zoon Willy (St-Aga-
tha-Berchem), en diens zoon en kleinzoon (uit Jette). In het midden mevrouw Odte Couck, echtgenote Van 
Daele. Rechts haar dochter Agnes, echtgenote Jef Langring. sekretaresse van de VU-afdeling Denderleeuw 
en net niet verkozen op 10-10 te Denderleeuw. Haar dochter, Annie, en kleindochter Liesje. Aan deze geken
de en gewaardeerde VU-familie onze hartelijkste gelukwensen I 

LIMBURG 

Riemst op verkeerde weg 
In Riemst werd er opnieuw met straat
naamborden gegoocheld. De gemeen
teraad heeft vorige week maandag 
(14 februari) beslist enkele straatna
men te wijzigen. 
Hoewel de baan naar Wezet met 
Vlaamse richtingswijzers getooid is, 
wordt deze verkeersweg voortaan Vi-
sébaan geheten... 

VU-raadslid mevrouw Stassen verzet
te zich krachtig tegen deze franstalige 
benaming. Maar het mocht niet baten. 
De meerderheid (PVV, BSP en CVP) 
had het voor het zeggen. Zeven oppo
sitieleden (VU en 6 CVP'ers) moesten 
de duimen leggen. 

Zo werden in Riemst ook nog enkele 
andere franstalige naamborden opge
drongen : de Kasteelstraat wordt « de 
Méanstraat», de Kasteelstraat wordt 
voortaan «de la Brassinestraat». 
Maastrichterstraat wordt «Trichter-
straat». 

De bedoeling van deze maatregelen 
is duidelijk: Riemst een frankofoon uit
zicht geven. De kiezer werd door de 
CVP nog maar eens bedrogen. Wat 
was de verkiezingsslogan ook weer ? 
«Uw gezin, uw gemeente, Vlaande
ren»... 

Anderzijds verzuimt het gemeentebe
stuur de inwoners goede diensten te 
bewijzen. Zopas immers werden in 
verscheidene deelgemeenten van 

FEBRUARI 
27 LUMMEN : Parkhotel: Gezellig samenzijn. 14 u.-18 u.: koffieta

fel. Na 18 u.: een lekker pintje. 

MAART 
2 HASSELT: vergadering van het provinciaal komitee in hotel 

Warson om 20 u. 
3 LUMMEN: arrondissementsraad om 20 u. in het Parkhotel. 
4 ST.-TRUIDEN : spreekbeurt door volksvertegenwoordiger Nelly 

Maes in het Kultureel Centrum. 
ST.-TRUIDEN : volksvergadering om 20 uur in het kultureel cen
trum (vergaderzaal gelijkvloers). Nelly Maes spreekt er over De 
Vlaamse Beweging en de aktuele politieke problemen. 

5 EIGENBILZEN: jaarlijks VU-bal om 20 u. in de gemeentelijke 
feestzaal, Hartenberg. Orkest: The Rhythm Boys. 

12 HEUSDEN-ZOLDER: arrondissementeel bal in het Kultureel 
Centrum. Orkest: Bert Minten. 

19 ST.-TRUIDEN : jaarlijks VU-lentebal om 20 u. 30 in de feestzaal 
van de veemarkt Schuurhoven. D.J. Siffi. 

Vertrek
datum 

14 a p r i l 
14 a p r i l 
17 a p r i l 
17 a p r i l 
17 a p r i l 

1 m e i 
1 m e i 
5 m e i 
5 me i 

Reis
duur 

18 d. 
22 d. 
15 d. 
19 d. 
22 d. 

8 d . 
12 d. 
8 d . 

l i d . 

SANTAPONSA 

hotel COLUMBUS of 
SANTA PONSA PARK 

8.730 
10.060 
8.130 
9.460 

10.460 
6.890 
8.350 
6.490 
7.940 

PUERTO SOLLER 

hotel EDEN 

9.030 
10.390 
8.410 
9.770 

10.790 
7.110 
8.460 
6.710 
8.080 

KINDEREN VAN 2 TOT 7 JAAR "krijgen 30 % vermindering 
Indien gelogeerd bij twee volbetalenden. 
BOVENDIEN krijgen die kinderen in de vermelde hotels te 
SANTA PONSA nog een EXTRA korting van 

420 FR. PER WEEK! 

VLAAMSE TOEraSTENBOND 
ST.-JAKOBSMARKT, 45-47, 2000 ANTWERPEN. 
Tel. 031/31.76.80. Verg. nr. 1185 Kat. A. 

KANTOREN te Aalst, Brugge, Brussel, 
Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, 
Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, 
Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde. 

Riemst rijwielplaten uitgedeeld. Een 
gewoon krantebericht volstond om dit 
bekend te maken. Met als gevolg dat 
vele mensen nu verplicht zijn hun taks
plaat af te halen in Lanaken (vroeger 
Tongeren). 
Het gemeentebestuur van Riemst is 
de verkeerde weg ingeslagen. 

POLITIEK 

VORMINGSCENTRUM 

LOPEWIJK 

DOSFEL VZW 

Het Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vraagt dringend vrije 
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 vrije tijd (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 trainingskursussen. 
Voorwaarden: 
— beschikken over vrije tijd (vooral 's avonds) 
— een opleiding genoten hebben die voor het agogisch werk nood

zakelijk is 
— ervaring hebben in vormingswerk. 
Kunnen werken met diverse kliënt-sistemen, vormingsprogramma's 
zelfstandig en in teamverband kunnen opbouwen en begeleiden (vor
mingsstaf Dosfel). 
Geboden wordt supervisie en eventuele bijscholing. 
Vergoeding per opdrachtenpakket 
Belangstellenden richten zich schriftelijk tot: 
Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
La.v. J. Beke (direkteur) 
Tribunestraat 14 
lOqO BRUSSEL 
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FEBRUARI 
25 EREMBODEGEM-CENTRUM vcx)rdracht 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 

26 GENT: Nationale vergadering FVV om 15 u in de Bennesteeg 
2 

MAART 
3 EEKLO (Meetjesland) meeting met volksverteg Hugo Schiltz 

om 20 u 30 in zaal Zee Wende, Zeelaan Hij spreekt over 
«Zelfbestuur voor Vlaanderen, welvaart voor ons volk» 

5 GENT: Kameradenbal om 20 u 30 in zaal Roeland Orkest Ston-
ne Wauters 

5 NEVELE-LANDEGEM : eerste VUJO-t-dansant in zaal St-Ceci-
lia te Landegem 

6 GENT-MUIDE : V U richt een boottocht in op de Leie Inschr bij 
Jacques De Bleecker, Tolhuislaan 15 of bij Simonne De Fleur-
quin, Sleepstraat 143 Kosten 50 f r voor volw en 25 fr voor kinde
ren 

8 N tNOVE: Arch mg Van Rossem spreekt over « Energiebewust 
bouwen » om 20 u in de Denderhoeve, Burchtstraat (rechtover 
hospitaal) Organizatie FVV 

11 LOCHRISTI Avondfeest voor leden en sympatizanten in 
lokaal 't Schuurke te Zaffelare tegenover prov domein Om 20 
u, 225 fr 

12 BRAKEL. Mosselsouper om 19 u 30 in zaal Brakelhof Rond-
plein Kosten 150 fr 

12 DE PINTE: VU-lentebal in zaal <• Sanderling» Kaarten bij 
bestuursleden 

12 EVERGEM (Evergem-Ertvelde-Sleidinge) bal der flaminganten 

om 20 u 30 in zaal Reta te Ertvelde Orkest De Bartels 

16 GENT: spreekbeurt met Celia Vanderspurt over « Vlamingen te 
Brussel afgeschreven ' » , om 20 uur in de Bennesteeg Org 
« Wij-Vrouwen » 

18 AALTER . ledenfeest om 20 u in zaal Biesemhof Gastspreker 
voorzitter Hugo Schiltz 

19 ERPE-MERE VU-bal om 21 u in zaal Zanzibar, Dorp Orkest 
Andre Baert Inkom 50 fr 

19 BRAKEL: Dienstbetoon senator E De Facq van 10 u 30 tot 
11 u 30 in het sekretanaat van de Vlaamse Knng, Marktplein 
19 

26 DENDER-WEST VU-bal in zaal Claudia, Dorp, Erondegem om 
20 u 30 Met Sonor Band en zangeres Ingnd Inkom 60 fr 

26 MELLE: VU-bal in zaal Flomianie om 20 u Orkest The Ric-
Will's Inkom 60 fr 

27 LEBBEKE. Informatie- en debatavond over Zuid-Afnka om 20 
u in zaal «Ons Huis» Org VUJO 

Oost- en 
Westvlaamse 

vrouwen samen 
De dertiende februan van dit jaar zal ons een aangename, leerrijke 
en heuglijke dag in onze annalen geboekstaafd blijven 
Aangenaam was alvast de sfeer het Sint-Gerolfsinstituut bood ons 
een net en modern kader, het middagmaal gaf ons de gelegenheid 
van de Aalters-Bellemse kookkunst te proeven De aanwezigen zorg
den zelf voor de opgetogen ontmoeting de gedachtenwisselingen 
verliepen positief, luidruchtig en hooggestemd, we staken heel wat 
van elkaar op, leerden elkaar kennen (zelfs was een vrouwelijk 
gemeenteraadslid uit het verre Menen opgedaagd) en maakten heel 
wat konkrete plannen om de beide Vlaanderen te veroveren 
Het Dosfelinstituut, in de persoon van Johan Beke, zorgde voor de 
informatie en de papieren die we 's voormiddags opgedist kregen Uit 
zijn uiteenzetting bleek dat we in 1977 heel wat hooi op onze aktivitei-
tenvork zullen moeten nemen, maar daartoe verklaarden we ons , 
zeker bereid 's Namiddags leidde Lieve Jolie in en had Huguette het 
over politieke moraal en allerlei aanverwante onderwerpen Uit de 
daaropvolgende diskussie stelden we onszelf vragen over o m het plu
ralisme en het verband met het Vlaams-nationalisme Onze deelname 
(zestig aanwezigen i), onze inzet, de inhoud het waren heuglijke fei
ten Even hartversterkend waren de echtgenoten die de dag meebe
leefden (een was in naam van zijn vrouw gekomen ) Maar het 
leukst was de taakverdeling in zijn praktische toepassing de man
nen van Aalter (gemeenteraadslid inkluis) dekten de tafels, sneden 
de cake, haalden de koffie en deden de vaat en diskussieerden nog 
bovendien mee op afstand 

Voor onze leden was deze FVV-kaderdag voor Oost- en Westvlaan-
deren de praktische inzet tot de organizatonsche uitbouw van dit 
jaar i Rosa en Chns en hun vnendinnen die het samen zo piekfijn 
organizeerden, ontdekten bovendien in hun levensgezellen de onver
moede kwaliteiten van de geestdriftige huishoudelijke inzet 

Te 
band 

c.o.o. 
ST.-AMANDSBERG 
begeven in statutair \ 

één betrekking van 
ZIEKENHUIS-

APOTEKER(ES) 

OOST-VLAANDEREN 

Maratonzitting te Evergem 
Op dinsdag 15 februari kwam de Evergemse gemeenteraad voor de derde 
maal samen. De twee vorige zitt ingen waren hoofdzakeli jk van administratie
ve aard en verl iepen rustig Toch toonde de VU-frakt ie reeds haar slagvaar
digheid door een aantal punten op de agenda te brengen die vooral betrek
king hadden op de openheid van de gemeenteli jke overheid tegenover inwo
ners en pers. De CVP-meerderheid was het met de meeste punten principieel 
eens maar liet wel doorschemeren dat door haar toedoen de pap niet zo heet 
zou worden gegeten als hij door de VU werd opgediend. 
De jongste zitt ing werd vooral gekenmerkt door een aantal t ipische fusie-ope-
raties, door een aantal VU-punten en door haar lange duur Pas na vijf uren 
vergaderen kon de gesloten zitt ing een aanvang nemen 

Eigenhandig geschreven aanvra
gen met vereiste stukken bij aan
getekende bnef te versturen, ui-
terhjk op 7 maart 1977 aan de 
heer Voorzitter van de C O C , 

Antwerpse Steenweg 456, 9110 
Smt-Amandsberg Voor mhch-
tingen zelfde adres, tel 091-
281991, toestel 620 

Z O T T E G E M 

In het gezin van onze penningmees
ter kwam er een Vlaams militantje bij 
Het afdelingsbestuur feliciteert van 
harte Nikole en Luk Oste bij de 
geboorte van Pieterjan i 

K O M M I S S I E V O R M I N G 

Om doelmatiger te kunnen werken 
werd besloten een drietal kommissies 
op te richten waarin zaken voorberei
dend kunnen worden besproken De
ze kommissies hebben ais bevoegd
heid 
1 Burgerlijke stands feesteliikheden, 
kuituur 
2 Financien 
3 Openbare Werken en ruimtelijke 
ordening 
Na enige diskussie, waarbij op een 
gegeven ogenblik de CVP-fraktie een 
andere samenstelling verdedigde dan 
het schepenkollege, komt volgende 
samenstelling uit de bus 1 BSP, 2 
Gemeentebelangen, 2 VU, 7 CVP 
(inkluzief burgemeester en betrokken 
schepen) 

B E L A S T I N G E N 

Een volgende belangrijke materie is 
de uniformizenng van de gemeentelij
ke belastingen en opcentiemen De 
gemeentelijke opcentiemen op de 
rijksbelastingen worden gesteld op 
1200 Dit valt voordelig uit voor Sleidin-
ge (vroeger 1400) en nadelig voor 
Éverqem en Ertvelde (vroeger 
1100) Algemeen kan trouwens ge
steld worden dat Sleidinge in het 
kader van de samenvoeging fiskaal 
een goede beurt maakt, tegenover 
een status quo voor Evergem en 
Ertvelde De uniformizatie van de 
eigenlijke gemeentebelastingen ver
liep tamelijk v lo t enkele werden zelfs 
afgeschaft Er was wel enige diskus
sie bij de behandeling van de belas
ting op het ophalen van huisvuil waar
bij nogmaals de destijds beruchte 
« huisvuilzakken-story» van Sleidinge 
te berde kwam Het schepenkollege 
sleurde er zelfs de (nog met herziene) 
grondwet bij daar waar men het vol
gens de VU-fraktie eerder moet gaan 
zoeken in de gemeentewet Volgens 
Verstrynghe (BSP) is ophaling van 
huisvuil een tipisch gemeentelijk 
dienstbetoon dat derhalve gratis 
moet gebeuren 

S O C I A L E T O E L A G E N 
Ook de goedkeunng van uniforme 
sociale toelagen gebeurt betrekkelijk 
v lo t temeer daar men geneigd is de 
meest netelige problemen naar de 
betreffende kommissie of naar het 
O C M W te verwijzen Bij de behande
ling van de gemeentelijke geboorte-
premie zei schepen Roete dat een 
« vooruitstrevende geboortepolitiek » 
moet worden gevoerd Op vraag van 
een oppositielid wat daaronder moest 
worden verstaan wist schepen Roete 
gewoonweg mets te antwoorden 
Weer een bewijs van de alomgepre-
zen CVP-bestuurservaring i 
Voor een aantal toelagen wordt door 
Van Grembergen (VU) de vraag ge
steld of de beschikbare gelden wel op 
de meest nuttige wijze worden aange
wend en of er aldus geen verwaarlo
zing ontstaat van bepaalde reële en 
meer dnngende sociale behoeften 

S T R A A T B E N A M I N G E N 
Voor twee nieuwe straten moet een 
benaming worden vastgesteld Hier
voor deed het schepenkollege beroep 
op de plaatselijke heemkundige A De 
Vos Deze stelt als benamingen voor 
Bolwerkstraat (verkaveling Kapelle-
straat) en Langeplasstraat (verkave
ling Veldeken) Deze benamingen slui
ten aan bij historische toponiemen 
Tegen de (gallicistische, want recht
streeks afgeleid van « boulevard ») be
naming « Bolwerkstraat» wordt wel 
enig bezwaar gemaakt van VU-zijde 
Als tegenvoorstel citeert Van Kerck-
hove (VU) de naam «Rubensstraat» 

dit in het kader van het Rubensjaar In 
het algemeen houdt Van Kerckhove 
(VU) een pleidooi om naast toponie
men ook de keuze te laten gaan naar 

namen van beroemde personen uit 
de Vlaamse kunst en de Vlaamse 
Beweging 

O P E N B A R E W E R K E N 
Vervolgens worden een aantal dos
siers betre fende Openbare Werken 
goedgekeurd De VU-fraktie wordt 
zelfs uitbundig met lof beladen door 
het schepenkollege wegens goedkeu-
ringnvan het projekt om het oud 
gemeentehuis tot politiekommissa-
riaat om te bouwen (m «klem» Ever
gem bleek dit een « netelig » probleem 
te zijn) Deze hulde aan de VU-fraktie 
wordt door fraktieleider De Clercq in 
dank afgenomen 

VU-voorstellen 
Door de V U worden een aantal voorstellen geformuleerd welke ten 
dele worden aanvaard (recyclage glas over geheel de gemeente, 
steun aan Festival van Vlaanderen), ten dele echter ook door het 
schepenkollege met gemengde gevoelens worden aanhoord (ge
meentelijke biblioteekwezen, muziekschool) Naar aanleiding van 
deze laatste punten komt het tot een incident tussen schepen Veree-
cke en raadslid Van Grembergen (VU) Schepen Vereecke achtte 
de VU-voorstellen ongepast en voorbarig gezien de f uzie-aanpassings-
penode nog met beëindigd is Op nogal arrogante wijze suggereer
de hij dat de VU-oppozitie zich moest matigen in het aanbrengen van 
punten op de agenda Diverse leden van de oppozitie waaronder 
vooral Van Grembergen (VU) vonden de uitlatingen van de schepen 
«schokkend», temeer daar zij uitgaan van een mandataris van een 
partij die zich demokratisch noemt voor wie «mensen belangnjk 
zijn », en die haar bereid verklaard heeft met de oppozitie in goede 
verhouding samen te werken Van Grembergen (VU) wees er tevens 
op dat de CVP, destijds de grote promotor van de samenvoeging 
« Groot-Evergem », blijkbaar de uit de fuzie voortvloeiende problemen 
op een naïeve wijze heeft onderschat 

Uit de drie voorbi je raadszitt ingen 
onthouden wij dat de VU op een 
waardige, konstrukt ieve en slagvaar
dige wijze oppozit ie voert en dat de 
openheid tegenover de bevolking en 
de zogenaamde bestuurservaring 
van de CVP-meerderheid niet mag 

worden overschat Trouwens, de 
meeste leden van de CVP-frakt ie 
hebben tot dusverre hun stemgeluid 
in de gemeenteraad niet laten horen. 
Durven zij n ie t mogen zij met of heb
ben zij eenvoudig niets te vertel len '' 

W.G. 

ZANDBERGEN 

OVERLIJDEN 
O p 12 februan overleed te Smeereb-
be-Vloerzegem flamingant Nestor 
Van Crombrugghe, oorlogsburge
meester van de gemeente Voorde 
Onze afdeling dankt Nestor voor zijn 
princiepsvaste Vlaams-Nationale 
overtuiging Aan de diepbeproefde 
naastbestaanden bieden wij onze op
rechte deelneming aan Vriend Nes
tor, rust voor eeuwig in vrede 

LEDENFEEST 
Op 4 maart om 20 u ncht de afdeling 

Zandbergen-Gnmminge-ldegem-
Smeerebbe-Vloerzegem haar leden
feest in, dit in de zaal Denderhof, 
Dorp, Zandbergen 
Alle leden en sympatizanten worden 
hierop uitgenodigd 
Inschnjven voor 28 februari bij de 
bestuursleden 
Leden betalen 50 f r , met-leden 100 fr 

ONDERPASTOOR 

GOESSENS 

OVERLEDEN 

Zondagmorgen is onderpas
toor Antoine Coessens plotse
ling overleden te Ninove. Hij 
was een echte volksvr iend en 
een overtuigd Vlaming. 

De uitvaartplechtigheid heeft 
plaats, vandaag donderdag 24 
februari in de dekenale kerk 
van Ninove om 10 u. 30 

Leden en vrienden worden uit
genodigd de uitvaartplechtig
heid bij te wonen. Wi j bieden 
aan de familie van E.H. Coes
sens onze diepe deelneming in 
de rouw 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KlNDERARTfKELEN plooi- en wandelwngens bed|es en wiegen 
stoelen en looprekken - schonimels - kanierversieringen wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledi) - ruiterii itrustingen - ping-
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol- en ijsschaatsen -

kanipingartikelen ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr treinen der beste merken --^uto?, go-carls - trakteren • pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lesbenaars - borden -
fietsies - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school 

tassen borden tuinmeubelen tuSischomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

WIJ 14 S H t l i H « i . l . l « l » l l » t « » « l » l » » t t M l l » M t « » « l « « * t « t a * t * „ft».ffPfiMAW.W7 



Modecentrum: 

Huis «STANDING» 
AALST 

Dendermondsesteenweg 276 
TEL. (053) 21 79 73 - 70 42 32 

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

VRIJDAGVAN 9 - 1 2 u. en van 13-21 u. 

ZONDAG VAN 9 - 1 2 u. 

DONDERDAG Sluitingsdag. 

BERCHEM (Antwerpen) 

Gitschoteilei 138 
TEL. (031) 35 31 06 

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

ongeveer: 

10.000 kostuums, waaronder alle bekende 
merken. 

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

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

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

®n = 500 verschillende trouwklederen. 

750 moderne en 
klassieke suite-klederen. 

250 verschillende eerste- en plechtige 
communieklederen. 

ONZE VERKOOPSTECHNIEK: 

— U kiest uw tweede kostuum van dezelfde 

waarde. 

— Verplaatsingskosten vergoed. 

— Verrassing voor ieder trouwpaar. 

Kom zien en overtuig U 

IEDERE FRANK 
TELT DUBBEL 
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WEST-VLAANDEREN 

Julien Desseyn 
sekretaris van 
Groot- Middel kerke 
D e VU-afdel ingen Westende-Lonibardsi )de, Leff inge-Spermalie en 
Midde lkerke -Wi lskerke zp|n gelukkig en fier met de benoeming tot 
gemeentesekretar is van Groot -M idde lkerke van hun gewaardeerde 
vriend en medewerker Julien Desseyn 

De VU-afdeiing Middelkerke-Wilsker-
ke heeft een wijziging ondergaan 
door het ontslag van Trees Vergauwe 
(ziekte) en van Etienne Vandenbus-
sche die op 2 april in het huwelijk 
treedt (proficiat i) en naar Brugge ver
huist Hierdoor werd het bestuur als 
volgt gewijzigd 

Voorzitter Michel Seynaeve, terug 
van weggeweest en medewerker aan 
de V U vanaf het eerste uur Inleider 
van Frans Vanderelst tijdens de aller
eerste vergadering te Middelkerke in 
de kelder bij Gentil Bailleul in het pen
sion UNO op de Zeedijk tijdens de 
katakombentijd Door beroepsom-
standighedenlange jaren weg uit Gis
tel maar nu terug bij ons 
Sekretas Henri Dewulf 

Penningmeester Louis Heytens 
Propaganda Hubert Deman en Ene 
Samson 
Organizatie Roger Cornelia en Arse-
ne Henon 
Medewerker aan de West Marcel 
Viaene 
Ons bal van zaterdag 12 deze in het 
gemeentelijk Casino is dit jaar uitge
groeid tot een uitzonderlijk sukses 
Het IS dank zij de medewerking van 
onze vrienden uit de afdeling Leffin
ge-Spermalie en Westende Lombard-
sijde dat ons gezamenlijk bal uiterma
te geslaagd is Moge deze eerste 
samenwerking de start zijn tot een 
definitieve en volgehouden samenbun
deling van onze politieke inspannin
gen met het oog op een betere toe
komst 

Kortnieuws 
uit de West 

O O S T E N D E - V E U R N E - D I K S M U I D E ( a r r ) 
N I E U W S V A N HET A R R B E S T U U R 

Op de laatste vergadering van het arr bestuur werden meerdere 
beslissingen genomen 
Om te beginnen — om onze kas te spijzigen voor gebeurlijke verkie
zingen — wordt er een arr bal ingencht op 7 mei te Diksmuide voor 
heel het arrondissement Toegang zal 100 fr zijn en elke bestuurslid 
wordt verwacht minstens 5 kaarten aan de man te brengen Op 13 
maart vergadert de raad met o m op de agenda de kooptatie van 
twee raadsleden Tevens zal schepen Bruynoghe er handelen over 
de zandwinning die men in De Moeren wil aanleggen 

O O S T E N D E - l \1ARIAKERKE 
L E D E N V E R G A D E R I N G 

Op de ledenvergadenng van 11 februari — die in het teken stond van 
de wijkraden — werden voor Mariakerke volgende wijkraadsleden 
verkozen Jaak Degeyter (onze ondervoorzitter) Bert Vergote (Nieu
we Koers) en Linda Vansteenkiste Voor Raversijde Georges Van-
blaere, Georges Ruy en Willy Vanhee 
GEBOORTE 

Op 8 februan werd Tine geboren dochter van Geert De Geetere en 
Anna Muyiaert onze beste wensen vergezellen haar en de gelukki
ge ouders 

A L V E R I N G E M 
P R A C H T I G A V O N D F E E S T 

Onze afdeling dankt uitermate hartelijk alle — zo talrijke aanwezigen 
die de kip met jagerssaus kwamen proeven i Er waren er heel wat 
meer dan vong jaar Voorz Dezwarte kan fier zijn Toespraken wer
den bovendien gehouden door kamerlid Vansteenkiste en Carol Van-
doorne van de buurafdeling Veurne 

O U D E N B U R G 
L E D E N S L A G 

Trots de bekende verkiezingsperikelen kwamen we er goed vanaf in 
onze ledenslag Wij danken de medewerkers en trachten nu de opge
lopen schade (met minder dan zeven verhuizingen i) goed te maken 
door nieuwe ledenwinning Ook onze abonnementenstand laat nog 
te wensen over We moeten het streefcijfer halen 

Nog De Moeren. 
VU-kamerlid Emiel Van Steenkiste interpelleerde staatssekretans 
Eyskens over de voorgenomen zandwinning in de « Moeren - te Veur-
ne-Adinkerke Deze zandwinning moet dienen voor de aanleg van 
het vak Ramskapelle-Veurne om ingevoegd te worden in de A18 
(Jabbeke-Kales, die echter met zal voltooid worden omdat Frankrijk 
tijdelijk verzaakt aan de bouw van deze weg op zijn grondgebied) Ér 
werd geen rekening gehouden met het standpunt van de provinciale 
overheid noch met de nochtans bindende bepalingen van de gewest
plannen Behalve de willekeur in de besluitvorming sneed de interpel-
lant nog de zeer ernstige gevolgen voor de plaatselijke landbouw 
aan en ten derde de schending van een algemeen erkend «merk
waardig landschap» Het werd een zeer uitvoenge en gedokumen-
teerde uiteenzetting, die met naliet indruk te maken Ze sloot trou
wens direkt aan bij het verzet in de betrokken streek zelf verzet dat 
o m op 12 februan tijdens een landbouwersbetoging tot uiting kwam 

O O S T E N D E (STENE) 

KAMIEL BORNY 
IS NIET MEER 
Onder grote volkstoeloop werd ons 
trouw lid en vriend Kamiel ten grave 
gedragen 
Onder de vooraanstaanden bemerk
te men o a volksvertegenwoordigers 
Emiel Vansteenkiste en Jaak Vande-
meulebroucke Provincieraadslid 
Kris Lambert Gemeenteraadslid Lie
ve Depoorter en voorzitter Groot-
Oostende, Bert Ruysschaert 
Een laatste groet werd gebracht met 
de afdelingsvlag Stene 
Aan echtgenote Borny, kinderen en 
familieleden bieden wij onze innige 
deelneming aan in het verl ies dat 
hen komt te treffen 

EIGENAARS 
W I J wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen in 
Koksi jde 
Agence Unico, Zeelaan 222 
8460 Koksi jde, tel 058-51 18 89 

ZO€K€KC}€S 
Jongeman met getuigschrift 
technisch A3 en getuigschrift 
A3 elektr Volgde eveneens 1 
jaar Hoger secundair onderw 
chemie (1198) 
Technisch ingenieur in de indus
triële chemie Legerdienst vol
bracht (1196) 
Jonge man zoekt werk als 
schnjnwerker 7 jaar praktijk 
(1158) 
Magazijnier 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 
015/71 1422 (N25) 

Gehuwde kinderverzorgster 
zoekt werk als helpster bij zie
ken of ouden van dagen Schrij
ven bureel blad N 27 

— 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) 

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

Plaatsaanbieding bednjf te 
Brussel vraagt werkplaatsleider 
(A l of A2 mechanika) - Kontakt 
opnemen met Jan Caudron -
Tel 053/216322 (tussen 9 00-
12 00 uur en 14 00-17 00) (N28) 

Jong meisje, met diploma van 
lagere moderne humaniora en 
twee jaar menswetenschappen, 
zoekt dnngend werk in Meche-
len of omgeving 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver of telefonisch op num
mer 015/21 79 00 N 3 0 

FEBRUARI 

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

26 WINGENE Filmvoorstelling van «De slag om Schaarbeek» 
ingericht door VU-afd om 20 u m het kultureel centrum 

27 KOEKELARE jaarmis voor wijlen volksvert Lootens om 10 
uur 

27 ZUUDHOVE afdelingskoffiefeest om 15 uur 

27 LOKER VVV-wandeling langs het Banebergpad aan de achter
kant van de Rodeberg Samenkomst om 14 u 30 aan de kerk 
van Loker 

MAART 

1 KORTRIJK Dia-avond over de snelwegen in West-Vlaanderen 
om 20 u in lokaal 1302 door P Libeert Inrichters Wij-Vrouwen 

5 lEPER VU-lentebal in zaal Ciper St-Jan om 20 u D J Vanwon 
terghem Inkom 80 fr 

20 WERVIK VU-verkiezingsfeest om 13 u in zaal Berkenhof te 
Geluwe Eregaste volksvertegenwoordiger Nelly Maes Inschnj-
vingen bij bestuursleden aan 350 fr per persoon 

25 WAREGEM reuze VU-halfvastenfuif in « De Goedjes» Rijks
weg Gent-Kortrijk, St-Eloois-Vijve Inkom 50 fr 

M E N E N 

Na onderhandeling met de CVP komen volgende mandaten aan de 
VU toe 
1 beheerder voor IVMO (interkom vuilver Menen en omliggende) 
1 kommissans voor IVMO 
1 beheerder voor de bouwmaatschappij NLM 
1 kommissans voor de Kredietmaatschappij 
1 afgevaardigde gemeentelijke biblioteek 
Ook in de bejaardenraad de gezinsraad het komitee voor handel en 
toerisme de kommissies van toezicht van de muziekakademie en de 
tekenakademie zullen mandaten vrijkomen 
Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk hun kandidatuur in 
te dienen tegen uiterlijk 7 maart 1977 bij de voorzitter Stephaan Tac-
coen Kortnjksestraat 338 Menen 
De kandidaten moeten duidelijk stellen voor welk mandaat zij kandi
daat zijn Van hen wordt een ernstige inzet verwacht om ons sociaal-
federaal programma te verwezenlijken 
Het bestuur zal de kandidaturen onderzoeken en een voorstel aan 
de politieke raad voorleggen 

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

DE OUDE KRING 
Café-VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

ËLECTRA-BREEpvba 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 46 24 77 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742 441743 
MIELE AEG LINDE 

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

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

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

— Vlaamsgezind en feminist 
zijn 

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

Huisbewaardster Mm 33 jaar, 
voor nieuw app gebouw te 
Evere (Br), tel 016/23 57 64 

N 3 1 

Dame 24 jaar bediende alg 
werk daktylo tweetalig, noties 
Engels, Duits zoekt betrekking 
bereikbaar van uit Leuvense 
streek Kontakt via oud-senator 
Maunts Van Haegendoren G 
Gezellelaan 63, 3030 Heverlee 
tel 016/224545 N 29 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Hanevetdiaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2681402 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzcttelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten mag
neetband cassetten en toebehoren 

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

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaai-Stnilem 

Tel 054/3337 56 

WEEKBLAD 
WIJ 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- sn TV-Instituut v,zw 

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

Redaktie, publiciteit en abonne-
mentendienst Barrikadenplem 
12, 1000 Brussel (Tel 
02/2194930). 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 fr 
300 fr 
150fr 

lOOOfr 
16 fr 

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

Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
Couwelaerlei 135, 2100 Deume 
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OPIMI€^ 

DE VLAAMSE PERS 
HET BELANG VAN LIMBURG houdt er het CVP-optimisme in : . De BSP is te 
stapjes». Aan Van Eynde ligt het miet, maar toch is hij in zijn VOLKSGAZET 
ook niet zo krijgshaftig. Een twijfelworm vreet aan zijn regeringshoop voor de 
BSP. «Zal de Volksunie in de volgende regering zitten?» Zo eensgezind is 
het regeringsfront dan toch blijkbaar weer niet, want de woede van de CVP-
krant DE NIEUWE GIDS tegen de «bondgenoten» van het Rassemblement 
Wallon vond een zure uitdrukking met de term -de lollebroeken van RW». 
Via DE STANDAARD de grenzen over van tijd en doorsnee interesse van de 
Vlamingen. In een DS-dossier heeft Gaston Durnez een uitvoerig gesprek 
met Dr. hist. Guido Provoost ondermeer over diens interessant tema « De 
Vlaamse Oud-strijders tussen de twee oorlogen ». Het door Provoost geci
teerde tekort van belangstelling voor de buitenlandse problematiek kan 
zeker ons kamerlid Kuijpers niet verweten. In een bijdrage in GAZET VAN 
ANTWERPEN blijkt die konsekwentie o.m. rond de zaak van onze gevangen
gehouden landgenoot Pype in de Sovjetunie. Nu zal Willy wel weer • fascist» 
heten voor sommigen, zoals hij gisteren door anderen < kommunist» geschol
den werd wegens zijn aktie in Gernika. 

TIET BELAHC VAK UMBUBG" 
«De politieke konsekwenties van het 
regeringskonklaaf zijn duidelijk: pre
mier Tindennans mag nu oprukken 
naar het einde van de legislatuur De 
shockterapie van het Egmontkonklaaf 
heeft zijn uitv îerking op de meerder
heidspartijen niet gemist Maar dit vj\\ 
nog niet zeggen dat de weg naar het 
eindpunt van de legislatuur voortaan 
bezaaid ligt met rozen. Het konklaaf 
heeft zich eerder op een akademi-
sche vlakte gehouden en liet de bran
dende politieke dossiers links liggen. 
Dat kan zich al op korte termijn wre
ken. 
De grootste geruststelling voor de 
regering is en blijft de totale onmon
digheid van de socialistische opposi
tie. Want al het emotionele misbaar 
van het BSP-bureau ten spijt Claes 
en Cools zouden het in het Égmontpa-
leis niet beter gedaan hebben.» 

VOLKSGAZIjg 
«Werd enkel naar uitstel gezocht om 
het gezicht niet helemaal te verlie
zen ? Zoekt men naar een breekpunt, 
over enkele weken of maanden, dat 
voor de koalitie minder gevaarlijk is ? 
Het abortusprobleem allicht, met het 
beproefde recept van de ziel van het 
(in dit geval ongeboren) kind ? Of de 
gemeenschapsvraagstukken, een he
te brij waarrond alle partijen, behalve 
de socialistische, staan te draaien' 
Is het maar dit, dan mag men het ein
de van de regering over enkele maan
den verwachten, vóór de nieuwe be-

Walter Luyten 

grotingsputten zichtbaar worden en 
vooraleer men het budget voor 1978 
moet aanpakken 
Geraakt Tindemans echter nog ver
der, dan is de vraag gewettigd of er, 
met het oog op verkiezingen en wat 
daarna komt nu reeds geen afspra
ken werden gemaakt om na 1978 
dezelfde koalitie te handhaven desge
vallend tot de Volksunie uitgebreid? 
Dit was steeds het inzicht van de hh. 
Martens en De Saeger. Het heeft het 
land al zéér véél gekost en kan nog 
oneindig duurder worden. Doch de lei
ders van de CVP, vooral door Groot
jans gesteund, vinden in hun antisocia-
lisme voldoende rechtvaardiging voor 
de voortzetting van zulk noodlottig 
werk. 

DE 
NIEUWE GIDS 
« Gisteren nog in de Kamer tijdens de 
voorstelling door de eerste minister 
van zijn Egmontplan, lieten de RW'ers 
zich opmerken door hun nonchalan
ce. Men kan niet eens zeggen dat ze 
maar aandachtig toeluisterden. Ze za
ten er precies voor de lol bij. De man 
op de tribune was als het ware met de 
regeringsleider aan wie zij ook hun 
vertrouwen schonken en ze gaven 
met de indruk dat ze besef hadden 
van het belang van deze regenngsme-
dedeling In het konklaaf hadden noch
tans ook de ministers van RW geze
ten en, waren er maar matig of met 
aktief bij de totstandkoming van het 
geheel en waren hun schaarse inter
venties aldaar ook al niet terzake, 
men moet toch aannemen dat ze soli

dair zijn met hun kollega's in de 
bewindsploeg. Nu zaten hun kamerle
den er gisteren bij alsof het geprezen-
teerde plan hun Waalse koude kleren 
niet raakte Ze waren veeleer vrolijk 
schoon het ging over zware maatrege
len in een krisistoestand genomen. 
Hun sympatie ging kennelijk naar de 
gebruikelijke onderbrekingen van de 
oppositie en toen de premier zijn 
werk had gedaan toonden ze zich 
even stoïcijns als een Jos Van Eynde 
en... vergaten ze de spreker het 
gebruikelijke en verdiende applaus 
van de meerderheid te geven. Nu 
daar zorgden dan de andere meerder-
heidsfrakties wel voor.» 

GAZET VAN ANTWERPEN 
« Het Duitse bundel werd aan alle par
lementsleden en aan een aantal jour
nalisten, organizaties en prominenten 
in de Bondsrepubliek gestuurd. Onder 
de titel « Stillhalten oder handein ' — 
Dokumente zum Fall Antoon Pype», 
geeft het bundel ruime informatie 
over bedoeling en verioop van Pypes 
aktie in Leningrad, zijn aanhouding, de 
beschuldiging die tegen hem wordt 
ingebracht en de mogelijke straf. Ver
der wordt interessante informatie ge
geven over «doelstellingen en meto
des van de KGB » (het NTS is hier wel 
een goed ingelichte bron), wordt een 
vertaling afgedrukt van Antoon Py-
pe's « Open brief aan de pers » en van 
het vlugschnft dat hij uitdeelde. Ten 
slotte vinden we er ook de tekst van 
de vraag die VU-kamerlid Willy Kuij
pers richttetot de minister van Buiten
landse Zaken op 4 januari jl. Kuijpers 
verzocht de minister de onmiddellijke 
vrijlating te vragen aan zijn Russische 
koilega. Dan volgt nog het antwoord 
van de Belgische regenng die beves
tigde dat ze die vrijlating gevraagd 
had en verder meedeelde dat een 
beambte van de Belgische ambassa
de in Moskou Antoon FVpe in Lenin
grad had bezocht» 

De Standaard 
«Het ontzagwekkende onderzoek 
heeft Provoost met alleen gesterkt in 
zijn overtuiging, dat de Vlamingen te 
laat en te weinig aandacht aan de 
internationale kontekst zijn gaan be

steden. Ook zijn Vlaams-Nationaal in
zicht IS gegroeid. En met minder zijn 
interesse voor de pacifistische bewe
ging. Zo heeft hij een enorme doku-
mentatie verzameld voor een studie 
over het Verbond van Vlaamse Oud-
stnjders • 
«Omdat het VOS een bepaalde anti-
militaristische richting in het Vlaams-
Nationalisme heeft vertegenwoordigd 
— en ik die weer naar boven wil bren
gen. Op een bepaald moment is dit 
nationalisme naar de autoritaire recht
se kant geëvolueerd, maar sommigen 
zwijgen het nu dood, dat het niet altijd 

zo is geweest» 
In die geest wil Provoost ook werken 
voor de IJzerbedevaart Sinds dne 
jaar is hij lid van de Raad van Beheer 
en hij hoopt n.a.v. de aanstaande 30e 
verjaardag van de manifestatie, de 
fundamentele tema's van de oude 
Frontbeweging opnieuw te beklemto
nen : zelfbestuur, nooit meer oorlog, 
sociale rechtvaardigheid, pluralisme. 
« Doelt>ewust wil ik als Belgische poli-
tiek-historicus een uitdaging zijn voor 
hen die de uitspraak van Julien Benda 
waar maken: La trahison des 
der CS' 

Zo zag cartoonist GAL de gevolgen van het Egmont-plan... (• De Nieuwe ») 

DE FRANSTALIGE PERS 
Uiteraard schreven de franstalige bladen ook bladzijden vol over het 
Egmont-plan, meestal kommentaar die men ook in de nederlandstalige pers 
terugvindt 
Maar er is niet alleen het Egmont-plan, er is en blijft het onopgelost Belgisch 
nationaliteitenvraagstuk. R. Houben, de laatste algemene CVP/PSC-voorzit-
ter (welke funktie hij bij zijn afscheid aan een « schouwgarnituur» vergeleek) 
gaf enkele persoonlijke overwegingen prijs over hef federalisme, waartegen
over hij nog niet zolang geleden vreemd stond. Dit belet hem niet vandaag de 
raadgever te spelen. 
Inmiddels struikelde de Soir over de mogelijkheid dat de gemeente Beersel 
(samengevoegd met Alsemberg) voortaan Kesterbeek zou heten, een naam 
die de moniteur van het FDF kennelijk te Vlaams vindt De PL ziet er zelfs een 
bedreiging van de kommunautaire dialoog in... 
De Oscar voor de beste frankofone mop gaat echter deze week naar de blau
we burgemeester van Eisene, Mundeleer, die beslag wil leggen op het Ensor-
schilderij • De intocht van Kristus te Brussel » omdat Ensor daardoor eigen
lijk een Brussels symbool zou zijn en dus het derde gewest « a part entière » ! 
Inleidende «argumenten» voor deze lumineuze gedachte vond de tijdelijke 
voorzitter van de Brusselse burgemeesterskonferentie in het feit dat Ensor 
een Vlaamse moeder en een Britse vader had... Gelukkig maar dat we PAN 
hebben, met zijn echte, onvervalste humo', ook nog wanneer het blad veroor
deeld wordt wegens smaad aan de ex-regent De Brusselse rechter maakte 
gelukkig het vonnis financieel draagbaar voor dit vinnige weekblad-van-ons-
hart. 

LA LIBEE BELmilüE 
« Men mag niet slechts de wens 
tot een grondwetsherziening als 
eni uitgangspunt nemen doch 
men moet wel de struktuur bepa
len, die men wenst te verwezen
lijken en waarover een akkoord 
bestaan, voldoende om het doel 
te bereiken en waarvoor men de 
instemming nodig heeft van de 
bevolkingen. We hopen dat men 
in de diskussie niet eerst over 
modaliteiten en netelige punten 
zal spreken, doch eerst een ak
koord over de fundamentele ge
gevens zal nastreven In een vol
doend toekomstperspektief: 

wenst men een Belgische staat? 
Welke ? Waarom ? Met welke 
fundamentele machtsverdeling ? 
Getuigt het niet van gezond ver
stand, elke dubbelzinnigheid, elke 
kamoeflage te vermijden over es
sentiële zaken, vooraleer andere 
vragen aan te pakken, vragen 
over afwerking en nauwkeurig-
heidselsgn. 

LE SOIR 
«We hebben de destalinisering 
gehad, de terugkeer naar de au-
tenticiteit en andere bewegingen 
die het absoluut nodig achtten, 
plaatsnamen te veranderen, daar 

de bestaande voor de nieuwe 
meesters ondraaglijk geworden 
waren. Krijgen we thans een •> de-
beerselisatie»? De gemeente
raad van Groot-Beersel zou het 
wenselijk achten. Sinds 1 januari 
jl. omvat deze entiteit Beersel en 
Alsemberg met hun belangrijke 
franstalige gemeenschap in een 
geheel waar de «zuiver Vlaam
se » bevolking « overheerst». De 
nieuwe voorgestelde naam is Kes
terbeek. We hebben reeds gewe
zen op de emotie die ter plaatse 
door dit vooruitzicht werd ge
wekt. Deze wens lokt ook politie
ke reakties uit De jongste is deze 
van dé Partl Liberal van Brussel 
die deze beslissing «een nuttelo
ze provokatie» noemt Daarbij 
dient gewezen op een fundamen
teel anti-demokratische maatre
gel, waardoor belangrijke fransta
lige meerderheidheden of minder
heden in andere, kunstmatige enti
teiten verdrinken.» 

PAN 
. . . . Op psichologisch vlak waren 

het «konklaaf» van het Egmont-
paleis en het spektakulaire as-
pekt ervan met helemaal nutte
loos. Praktisch gezien was het 
totaal overbodig. 
Alles was trouwens reeds in kan
nen en kruiken de week voordien 
na dne zittingen van het kernkabi
net Dit laatste bestond uit Leo Tin
demans, Willy De Clercq, VDB, 

Jos De Saeger, Alfred Califice, 
Robert Moreau, Fernand Herman 
en Louis Olivier. In het Egmontpa-
leis werd alles er door geschoven 
zoals een brief in de post, afge
zien dan van Guy Depas' artikel 
in de «Soir». De verdienste van 
het voor-akkoord werd toege
schreven aan de minister van 
Financiën, wat de CVP helemaal 
niet beviel. 

— Inzake public relations is hij 
heel sterk, grinnikten de kollega's 
van «Ie plat pays» (Vlaanderen, 
nvdr). Maar het was Geens die 
de zware karwei heeft opge
knapt maar DC steekt de plui
men op zijn hoed. 

U dient nog te weten dat indien 
men aan de bedienden en ar
beiders de sandwiches had opge
diend, die de excellenties te eten 
kregen, zij onmiddellijk in staking 
zouden gegaan zijn I De zondag 
was het beter, er was zelfs zon
dagstaart I Zondagavond echter 
in de Lambertmont waren de 
echtgenoten erbij en kregen de 
excellenties overvloedig gelegen
heid, de schade in te halen 

LE COURRIER DE LA BOURSE 
Indien men het werk (Kristus' 

intrede te Brussel) aan één ge
west zou moeten «verbinden» 
dan ligt het voor de hand dat dit 
gewest Brussel heet Het is meer 
dan gelijk welk ander werk ver

bonden met het Brussels patrimo
nium. In deze geest en met de rol 
voor ogen van Brussel als natio
nale en Europese hoofdstad, zal 
ik aan de burgemeesterskonfe
rentie van Brussel voorstellen' 
« Kristus' intrede te Brussel» aan 
te kopen. Het aandeel in de le
ning, die daarvoor zou moeten 
aangegaan worden, zou bere
kend worden op basis van het 
bevolkingscijfer per gemeente. 

Na er op gewezen te hebben dat 
het Rijk voor 40 % zou kunnen bij
springen, en twee voorstellen 
(een rondreizende tentoonstelling 
— in de 19 gemeenten — met 
speciale inkom en uitgifte van een 
Ensor-postzegel) gedaan te heb
ben vervolgt de burgemeester 
van Eisene zijn spitsvondig be
toog als volgt: 

Na de verschillende tentoon
stellingen en de rijkssubsidie zou 
« Kristus' intrede te Brussel» kun
nen toevertrouwd worden aan 
het Museum voor moderne kunst 
te Brussel met dien verstande dat 
de overige Brusselse gemeenten 
ten allen tijde het werk in bruik
leen zouden kunnen krijgen. In 
dit gebaar zie ik ook een simbool: 
ik geloof inderdaad dat de Konfe-
rentie der Brusselse burgemees
ters met dit initiatief de dubbele 
wil van Brussel zou onderlijnen, 
nl. ten volle de rol van hoofdstad 
vervullen doch ook als een vol
waardig gewest beschouwd wor
den 
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KOMMCMT^^R 

HEIZEL, BRUSSEL - Ouwe 
Nikolaas Copernicus staat er 
maar beteuterd bij te kijken daar 
aan de Boechoutlaan in Brussel 
(die in het Frans avenue de 
Bouchout met ou blijkt te heten). 
Is het omdat hij altijd maar naar 
het atomium moet kijken, hij die 
van atomen en expo's nog geen 
kaas had gegeten *? Of bevalt het 
gekrijs van de supporters in het 
Heizelstadion aan zijn linkerzijde 
hem met ? Misschien vindt hij het 
geparadeer rond het olimpisch 
huis, rechts van hem, wat 
mondain en frivool voor een 
degelijke, ouderwetse monnik •? 
Maar wat achter hem staat, dat 
zou hem toch blij en trots moeten 
stemmen. Het is immers een 
soort tempel, voltooid ter 
gelegenheid van zijn 
vijfhonderdste verjaardag. 
Tempel van waaruit de 
wetenschap wordt uitgedragen 
waarvan Nikolaas in zijn jonge 
jaren één der grote pionrers was 
Noemt men hem niet de vader 
van de moderne astronomie ? 
Ach, laten wij de oude man aan 
zijn ondoorgrondelijke gepeinzen 
over, en het pdanetanum 
binnentreden. 

Zien bij Pien 
O N D E R DE P I E N - Z O N 

De hall is groot warm en lawaaie
rig. De jongste bezoekers rennen 
verrukt van ijskokast naar kijk
kast achterna gespurt door de 
juffrouw die aan glasscherven, 
schadevergoeding en desertie 
denkt Oudere leerlingen staan ko
lossale gissingen te maken over 
de bedoeling van een stel vreemd
soortige telefooncellen zonder te
lefoon 

De planetarium-werkers begin
nen, duidelijk zonder veel hoop 
op welslagen, de honderden kijk-
lustigen naar de trap te drijven 
die zo dadelijk moet beklommen 
worden. 

Boven aan de trap staat Jan Keu
pens nerveus aan zijn sigaretje te 
trekken, zich afvragend hoe hij 
het nu weer moet gaan klaarspe
len om zich met één keer te ver
gissen met die onoverzichtelijke 
hoop toetsen en schakelaars, en 
welk onfeilbaar vol-automatisch 
mechanisme het nu weer zal la
ten afweten, en hem tot handtas-

telijk ingrijpen nopen, zonder dat 
iemand iets mag merken. 
Ergens achter een hoekje of een 
kantje staat planetarium-baas Ar
mand Pien monkelend al die blijde 
en blonde kinderkoppen ga te 
slaan, tot hij ontdekt word t en 
rugdekking moet zoeken voor het 
oprukkende jonge geweld dat 
maar vrede sluiten wil in ruil voor 
een handtekening en een stilaan 
legendarisch wordend pien-zon-
netje. 
Zijn medewerkers herbeginnen 
gelaten hun werk van voren af 
aan. Maar uiteindelijk trekt hij de 
stoet de brede trap op. De klem-
sten blij verwachtend, het folder
tje — met de handtekening — 
parmantig in de vuist geklemd. De 
blue-jeansstudenten en hun vrou
welijke" kollega's beslist met geën
gageerd, en bereid dadelijk op 
hun stappen terug te keren. De 
volwassenen een beetje onge
rust of ze met onder de voet zul
len gelopen worden als het erop 
aankomt een stoeltje te verove
ren 
En dat komt zowaar best in orde. 

Iedereen zit op minder dan geen 
tijd in een knusse zetel, klaar om 
de toestand te overschouwen. 

DIEP R A A D S E L 

De toestand, dat is eerst een gro
te, ronde zaal, met daann zowat 
vierhonderd lekkere, malse zetels 
langs zwarte, geluiddemp>ende 
wanden. Er deint wat zachte mu
ziek over de matglanzende, smet
teloze vloer. De izolatie moet 
goed zijn, want het is nauwelijks 
te horen dat er mensen binnen 
zijn, en nochtans zitten er vierhon
derd. Al IS het ook zo dat de 
meesten sprakeloos zitten te ga
pen naar de indrukwekkende, wit
te koepel boven het hoofd, met 
een doormeter van liefst 23 me
ter 
Onder de koep)el de ziel van 
alles een prachtig instrument 
van Oostduitse makelij, dat dank 
ZIJ zijn honderd en zoveel projek-
toren met ieder zoveel lenzen en 
zijn zeven motoren vele duizen
den hemellichamen op de koepel 
kan toveren, en ze bovendien alle 

mogelijke bewegingen laten uit
voeren, zoals ze dat nü doen, en 
zoals ze dat deden op gelijk welk 
ogenblik in het verleden, of zullen 
doen wanneer het planetanum en 
wij er al lang met meer zullen 
zijn. Over het toetsenbord dat 
met zoveel virtuoziteit bespeeld 
wordt door Jan Keupens moeten 
wij kort zijn : het is tè ingewikkeld 
voor ons. 
In één woo rd : wij zitten in één 
van de modernste en best uitge
rust planetana die er bestaan. 
Eén van de nieuwste trouwens. 
Meteen weet men dat dit niet 
meer het planetarium is dat de 
trots uitmaakte van de « expozitie 
van '35». Dat had namelijk erg 
geleden onder de oorlog Het was 
nog wel wat opgekalefaterd te
gen de expo '58, maar nadien 
werd het afgebroken, en werd dit 
nieuwe gebouw op dezelfde 
plaats opgetrokken door het mi
nisterie van Nationale Opvoeding. 
Het planetarium was voltooid in 
1973, en het werd voor het pu
bliek opengesteld einde 1976. 
Waarom drie jaar gewacht werd. 
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is één van die diepe raadselen 
waaraan België zo rijk is. 

S P O N T A A N A P P L A U S 

Het programma dat momenteel 
vertoond wordt omvat drie delen. 
In het eerste gedeelte wordt bon
dig en boeiend, aan de hand van 
mooie beelden, de geschiedenis 
van de astronomie verteld. Het 
verhaal begint ergens aan Tigris 
en Eufraat en het eindigt op de 
maan. Op het einde voert Neil 
Armstrong ons immers mee naar 
de maan, en zittend midden een 
heus maanlandschap zien wij on
ze eigen blauwe planeet majesta-
tisch boven de honzon oprijzen, 
scherp afgetekend tegen het pik
zwarte heelal. 

Een grandioos beeld dat spon
taan applaus uitlokt. 

Het tweede gedeelte is meer een 
demonstratie van "de mogelijl<lie-
den van het planetarium dan een 
programma-met-inhoud. Al dient 
hier dadelijk aan toegevoegd dat 
toch een aantal astronomische 

N E D E R L A N D S T A L I G E 

V E R T O N I N G E N 

IN M A A R T 7 7 

Dinsdag 1 maart om 14 u 30 
Woensdag 2 maart om 14 u 
Donderdag 3 maart om 10 u. 30 
Dinsdag 8 maart om 14 u 30 
Woensdag 9 maart om 15 u. 30 
Donderdag 10 maart om 14 u 30 
Dinsdag 15 maart om 10 u 30 
Woensdag 16 maart om 14 u 30 
Donderdag 17 maart om 10 u. 30 
Dinsdag 22 maart om 14 u 30 
Woensdag 23 maart om 15 u. 30 
Donderdag 24 maart om 14 u. 30 
Woensdag 30 maart om 14 u. 
Donderdag 31 maart om 10 u 30 

Op afspraak : Zaterdag 5 maart 
om 17 u, dinsdag 12 apnl om 
20 u. zondag 8 mei om 15 u, 
zondag 5 juni om 17 u 

begrippen worden benaderd, en 
vooral dat de ongelooflijk mooie 
beelden — begeleid door een 
bondige, sobere tekst en prachti
ge muziek — beslist bij de mees
te bezoekers een onvergetelijke 
indruk nalaten. Schitterende beel
den zijn o.m. de langzaam wente
lende sterrenhemel, de kunst
maan die ijverig langs het uitspan
sel flitst, de planeten wentelend 
om de zon, de meteoren die neer-
suizen, zonsopgang en -onder
gang, en vele andere meer. Een 
prima idee was het de tekst zo 
bondig te houden en de tijd om te 
bewonderen zo ruim mogelijk. 

De voorstelling wordt dan, na iets 
minder dan een uur, besloten met 
een korte hulde aan Copernicus. 
Dit aan de hand van enkele prach
tige beelden en een dito tekst, op 
onnavolgbare wijze gezegd door 
NIki Bovendaerde. 
Het betreft hier een stukje uit het 
programma dat de koning werd 
aangeboden, toen hij op 6 maart 
1974 het planetarium bezocht 
De plannen van direkteur Pien 
beperken zich echter niet tot het 
uitbreiden van het aantal pro
gramma's. 

Hij wil dat het planetarium niet 
alleen zou gebruikt worden voor 
vertoningen, maar ook als een 
werkelijk (en uniek) didaktisch 
middel voor onderwijsmensen die 
hun leerlingen één of ander ge
deelte van de leerstof aanschou
welijk willen voorstellen. 

Zij zullen daarvoor mettertijd in 
het planetarium terecht kunnen. 
Er is trouwens, naast de koepel
zaal, nog een zaal beschikbaar, 
uitgerust met schnjftafeltjes en al
le mogelijke projektiemiddelen. 
Reeds in de komende weken zul
len vier universiteiten hiervan ge
bruik maken. 
Verder vindt Armand Pien dat de 
behandelde materie zich met mag 
beperken tot de astronomie. Hij 
ziet in de toekomst met één, maar 
drie belangstellingspunten: astro
nomie uiteraard, meteorologie en 
aëronomie. Er komen dus pro
gramma's — vertoningen én kur-
sussen — over sterrenkunde, 
weerkunde en' ruimtevaart. Drie 
zaken die A. Pien, door zijn vor
ming, door zijn beroep en door 
zijn voordrachten in heel het land 
nauw aan het hart liggen. Het pla
netarium zal hij in die zin uitbou
wen dat het ook een atmosferium 
IS. Zo zal België weer iets bezit
ten dat men elders niet heeft. 
In één woo rd : er moet nog jaren 
hard gewerkt worden. Maar de 
vaste wil is aanwezig het met 
goedkope planetarium (alles ta
rnen om en nabij de 150 miljoen ?) 
te doen renderen. Voor alle vor
men van onderwijs en kuituur-
spreiding. Voor de Vlaming en de 
Waal. Voor de universitair en 
voor de man in de straat Op het 
gebied van de astronomie en op 
dat van de meteorologie en de 
aëronomie. Voor de amateur-we
tenschapper (de Brabantse afde
ling van de Vereniging voor Ster
renkunde vergadert al geregeld 
in het planetarium) en voor de 
man die enkel maar wat deugd
doende rust zoekt bij de beelden 
van de tijd en ruimte tartende kos
mos. 

Al zijn de programma's nog niet 
didaktisch uitgeknobbeld of we
tenschappelijk uitgediept wij mo
gen toch een bezoek aan het pla
netarium warm aanbevelen. Er 
zijn twee vertoningen op elke 
dinsdag, woensdag en donder-

%.;. 

Onder de koepel: een prachtig * instrument» dat vele duizenden hemellichamen op de koepel kan tove
ren. .. 

dag, waarvan één Nederlandse 
en één Franse. Tijdens de paasva
kantie geldt echter een enigszins 
andere schikking. 
Op dinsdag en donderdag zijn de 
vertoningen om 10 u. 30 en 
14 u. 30. 's Woensdags om 14 en 
15 u. 30. De ene week is de eer
ste vertoning in het Frans, en de 

tweede in het Nederlands, de 
andere week omgekeerd. 
Om nu precies te weten wanneer 
er een Nederlandse of een Fran
se vertoning is, telefonere of 
schrijve men naar het planetari
um. Dat moet men toch doen om 
zeker te zijn dat er nog plaats 
beschikbaar is. 

Adres en telefoon: 
Planetarium 
Boechoutlaan 10 
1020 Brussel 
02-478.90.03. 
Het inkomgeld bedraagt 40 fr. per 
persoon (en 20 fr. in groepsver
band). Goedkoop voor een echte 
belevenis. 

„90% pozitieve reakties!" 
Direkteur Armand Pien: 

'Dit programma beoogt een 
kennismaking met het plane
tarium. Er wensen echter 
nog zoveel mensen kennis 
te komen maken, dat het 
nog wel een hele poos lopen 
zal Er zijn didaktische pro
gramma's In voorbereiding, 
bestemd voor verschillende 
leeftijdsgroepen, naast pro
gramma's voor het -grote 
publiek'. Het zal nog heel 
wat tijd vragen eer die ver
schillende programma's op 
punt staan en kunnen aange
boden worden aan geselek-
teerde groepen. Daarin moet 
trouwens een adviesraad 

zijn zeg hebben, en die moet 
nog samengesteld worden. 

De reakties op dit program
ma zijn voor 99 % positief, 
o.m. vanwege alle onderwijs-
inspekteurs. 

Het overblijvende 1 % zijn 
doorgaans mensen die door 
hun vorming aan een plane
tariumvertoning niets meer 
hebben. De programma's 
worden alle van het tipe: 
wetenschappelijk verant
woord, bevattelijk verwoord. 
Zogenaamde para-weten
schappelijke onderwerpen 
komen niet aan bod. Veel 
meer vertoningen dan nu 
moeten voorlopig niet ver

wacht worden: de appara
tuur moet ook kunnen ge
bruikt worden voor het 
samenstellen en uittesten 
van nieuwe programma's. 
Bovendien zijn er nog maar 
acht medewerkers, vier ne-
derlandstalige en vier frans-
talige. Teleskopen worden 
aan het planetarium niet toe
gevoegd Deze aktiviteit blijft 
het domein van de volksster
renwachten. Binnen afzien
bare tijd komt er ook een 
programma in het Duits en in 
het Engels. Er is immers een 
duitssprekende bevolking in 
België, en Brussel is nu een
maal de hoofdstad van Euro
pa". 
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Johnny so long 
Onder te dikke 
lagen schmink? 
«Johnny so long» is een toneelstuk van de Engelse schri j fster 
Vivienne Welburn Zi j kreeg hiermee de • Hackney Arts Festival »-
prijs Het werd voor het eerst opgevoerd m het experimentele Eding-
burgh Traverse Theatre, op 13 juli 1965 Regie Ronny Waterschoot, 
met C Lomme, R Bossaerts, J De Pauw, L De Konink, G Van Til-
bogh en S Vmck 

Onder de titel Imaginary stone drawings en andere werken loopt van 
25 februari tot 17 maart een tentoonstelling in de galerij Vecu, Moriaan
straat 10 te Antwerpen Yves De Smet is een Gentenaar (geb 1946), 
studeerde monumentale kunst en wijsbegeerte Vervaardigde tussen 
1964 en 1970 monokrome reliefs en architektonische integraties 
Sedert 1971 kreeert hij koncepten waarbij relatie tussen vorm en 
inhoud centraal staan De Smet is lesgever aan het hoger St-Lukasinsti-
tuut in Gent De tentoonstelling loopt van 25 februari tot 17 maart, en is 
open alle dagen vanaf 17 u, zaterdag vanaf 20 u, zondag gesloten 

Een stelletje jongelui, op zoek 
naar zichzelf en zelfstandigheid 
hangt wat rond een braakliggend 
terrein bij een kermis die op zijn 
einde loopt (sober decor) en vult 
de ledigheid der dagen met verve
ling stoere praat, vechten en heel 
wat sex Dat is de tematiek, die 
onmiskenbaar verwijst naar de ja
ren zestig met de opkomst van 
benden en bendeleiders fWestsi-
de Story en James Dean) 
Johnny is hierin de anti-held die al 
naar de kermis vertrokken is 
Eigenlijk zouden ze hem allemaal 
willen volgen maar om de een of 
andere onverklaarbare reden kun
nen of willen ZIJ deze beslissing 
nog met nemen en trachten zij 
hun onzekerheid emotionele af
hankelijkheid en ongedefinieerde 
angst voor het bestaan en de toe
komst te verbergen Aan deze 
onhoudbare toestand komt een 
einde met de verschijning van 
Johnny's vroegere vrouw Chns 
Lomme (in lederen pak, de afge
wezen minnares op zoek naar 
warmte en vertroosting) is weer 
prima Zij is er de oorzaak van 
dat de bende uiteenvalt en ieder 
zijn eigen weg gaat 
Dat Ronny Waterschoot met dit 
stuk een gevaarlijke keuze maak

te blijkt met alleen uit het zo tijds
gebonden tema maar ook uit de 
(overigens prettige) popmuziek 
uit de jaren '60-'65 (als achter
grond bij de kermis) de lachwek
kende Elvis-look van de akteurs 
(inklusief haarpommade spannen
de jeans en jasjes tot de afge-
knakte bewegingen toe), gede-
modeerde minis en dikke lagen 
schmink bij de aktrices die het 
allemaal bij een jonger publiek 
misschien weer doen 

De bewerking is daarenboven vnj 
verward 

In een gejaagd verschijnen, vluch
tig akteren en een even zinloos 
verdwijnen van de akteurs bren
gen alleen de figuren van de 
onmachtige, sympatieke (in de 
etymologische betekenis) nar-
nonsensfilosoof Toby (R Bos
saerts), die in het tweede deel 
trouwens een weergaloos stukje 
mimeerkunst opvoert en van het 
pijnlijk-onschuldige burgermeisje 
Lola (S Vmck) evenwicht en rust 
Goed toneel, in een vlot tempo, 
harmonisch gespeeld (Studio 
van het Paleis voor Schone Kun
sten) tot 16 apnl, telkens om 20 u 
30) 

Herman Van den Abeele 

Jan Veulemans: poëzie voor het leven 
uit de kamer van mijn denken breek ik langzaam de wereld tegemoet > 

Als je de groeiende hoeveelheid en vooral de aard van de poëzie 
nagaat die op je leestafel verschijnt, moet je wel tot de vaststelling 
komen dat de dichtkunst in Vlaanderen een vaste plaats heeft in het 
kulturele leven en daarin een levensnoodzakelijke rol vervult 
Een dichter die naar mijn smaak op een volwaardige wijze uiting 
geeft aan het leven zoals hij het ervaart in de kleine gemeenschap 
van het gezin, is Jan Veulemans Met die formulering heb ik hele
maal geen kleinerende bedoelingen Dat zou een ernstig misver
stand zijn Veulemans' dichterschap noem ik vooral ook volwaardig, 
omdat het een geheel van waarden vertegenwoordigt op grond waar
van de dichter zijn houding bepaalt tegenover de wereldgebeurtenis
sen 

De siklus «Hedendaagse ge
schiedenis» uit de bundel An
ders denkend bevat een aantal 
politieke gedichten die getuigen 
van een sterk doorleven van de 
aktuele wereldproblematiek 
Het etische klimaat van Veule
mans poëzie steunt op een bre
de basis het wijst op een grote 
innerlijke samenhang wat zijn on
middellijke weerslag heeft op de 
vorm Het gaat om een typisch 
etisch gencht dichterschap dat 
het resultaat is van een stevig 
evenwicht van traditie en moder
ne stijltechnieken De dichter 
blijft aan zijn vers een verstande
lijke samenhang verlenen ook 
als hij gegrepen wordt door 
krachten die de menselijke rede 
te boven gaan zoals in de vol
gende verzen 

Moeder, ik zie de wilde wolken 
komen, 
ik hoor het roofdier angst over 
de hemel gaan 
Aan het slot van een gedicht 
slaat Veulemans soms een gat 
in het mystene alsof hij de toe
stand niet meer beheerst en 
overmand wordt door het onzeg
bare Enkele voorbeelden 

Het bloed begint lachend te 
wenen 
ik wil 

Tot de kever verdnet 
weer in het oog kwam wonen 

Men roept een bondgenoot 
schnjvenderwijs 
voor wat niet meer te dragen is 

Een trein klampt de zwarte 
bossen aan, 
waanzinnig 
Naar de vorm sluit Veulemans 
dichterschap aan bij wat in de 
literatuurgeschiedenissen wel 
eens de «klassieke» traditie ge
noemd wordt Daartoe behoren 
dichters als Ed Hoornik Kerel 
Jonckheere Rene Verbeeck e a 
ZIJ nemen de verworvenheden 
van de «avant-garde» over 
maar ze blijven niettegenstaan
de de irrationele stuwingen of 
impulsen die hun gemoed over 
mannen een dichtkunst beoefe
nen waarin de rede de boven 
hand houdt Vandaar ook een 
kompromisloze houding tegen
over de werkelijkheid zoals in 
het gedicht Abortus Hoezeer 

het leven de dichter ook vervult 
van angst toch blijft het ervaren 
worden als een samenhangend 
geheel «alles is teken, alles 
verband» De wereld het be
staan IS zinvol dat besef schept 
een hechte band tussen de dich
ter en het hele leven buiten hem 
Veulemans wordt niet geteis
terd door fundamentele kwel
lingen Zijn dichterschap dat 
openstaat voor de onrust in de 
wereld wordt gedragen door 
een dichterlijk vertrouwen in de 
dingen Daar ligt de bron van 
zijn lyriek 

Wijsheid IS de aarde blind 
beminnen, 
zoon zijn van gewas en zand, 
met woorden van gras 
beginnen 
aan wellicht een vaderland 
En verder 
Straks wordt de wereld 
bewoonbaar, 
ik schnjf het 
scheppingsverhaal 
met het geduld van zwaluwen 
zevenmaal, 
ik werk aan een postume 
blijdschap, 
aan een zeldzaam vaderland, 
ik heet liefde mijn woorden, 
vrede mijn hand 
Je zou Veulemans poëzie ook 
diep religieus kunnen noemen 
juist door dit geloof in de schep
ping waarin het heil van de 
mens voltrokken wordt Religie 
en dichterschap vinden elkaar 
terug in een gedicht als Pinkste
ren, dat het feest is van het her
stel van het geloof in de alles 
bezielende geest De wereld 
wordt opnieuw verstaanbaar en 
bewoonbaar 

Want ik herken de ruimte als 
een orde, 
de jaren als begrijpelijk 
verloop, 
de taal van ieder als 
verstaanbaar 
In dat religieuze en dichterlijke 
geluksbesef ligt ook Veulemans 
protest tegen de honger in de 
wereld tegen de uitdrijving van 
Solzjenitsyn tegen de oorlog in 
Vietnam kortom tegen alle 
krachten en toestanden die de 
aarde maken tot een hel en die 
het woord verkrachten tot een 
leugen in plaats van het uit te 
dragen als een boodschap van 
vrede 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Jan VEULEMANS, Anders den
kend (De Bladen voor de Poë
zie) Brugge Orion 1976 54 biz 
Elke dag leven (Poëtisch Erf
deel der Nederlanden p 92) 
Hasselt Heideland 1975 76 biz 

Manteau begon in 1976 zeer voor
zichtig met het uitgeven van enke
le prachtige werkjes in een nieu
we reeks die Manteau Marginaal 
genoemd werd Voor 1977 ziet 
de uitgever het groter en maakte 
onlangs een reeks van zes margi-
naaltjes bekend 
Van Marcellus Emants Een zitting 
met Eusapia Paladino Emants 
was de echtgenoot van Eva Van 
der Loeff, hij ging zich in spiritis
me verdiepen na het raadselachti
ge overlijden van zijn vrouw Met 
het Romeinse medium Eusapia 
Paladino hield hij in 1903 te Rome 
een seance Meer daarover in dit 
Marginaaltje 
Van Mark Twain wordt De Hon-
gersloep gepubliceerd Twain 
schreef dit verhaal toen hij op 
reisreportage was naar de Hawai-
-Eilanden Het verhaal verscheen 
in «Harper's Magazine» 
Paul Van Ostaijen Het landhuis in 
het dorp & De jongen Deze 
twee verhaaltjes zijn de aanzet 
voor een autobiografische roman 
waaraan Van Ostaijen aan begon
nen was nadat hij eind 1918 als 
aktivist van Antwerpen naar Ber
lijn uitweek 
Frank Visser De butler Een auto
biografisch verhaal is het debuut 
van deze Nederlander die om 
geen dienstplicht te moeten doen 
op autostoptocht ging door Euro
pa en butler werd van een schat
rijke Zweed 
Hubert Lampo Het hemeldier Een 
SF-verhaal dat Lampo in het 
hoofd schoot na het lezen van de 
ontelbare UFO-berichten van de 
laatste dertig jaar 
Marcel Van Maele Vreemdsoorti
ge cocktails Deze meer dan ku-
neuze Vlaamse dichter maakt 
ook de meest merkwaardige 
drankjes Over zijn brouwsels 
schreef Van Maele vreemdsoorti
ge boekjes 
Alle deeltjes kosten 90 fr en wer
den uitgegeven door Manteau-
Brussel 
Wat de uit de hele hemel wijzen
de vinger bij dze reeks komt 
doen mag uitgever Julien Wever-
berg natuurlijk weten 

HEISTS 
KAMERTONEEL 
ONTVANGT 
VTB-TONEELPRIJS 
Sinds 1968 schenkt de Vlaamse Toe
ristenbond ieder jaar een Hippoliet 
van Peene-Virginie Miryprijs ter aan
moediging van de toneelspeelkunst 
op teksten van nederlandstalige au
teurs HIJ doet dit ter nagedachtenis 
van de dokter uit Kaprijke die in de 
eerste helft van de vonge eeuw 
hoogst verdienstelijk was tevens als 
auteur regisseur en akteur terwijl zijn 
echtgenote jaren lang een prima dona 
was in de Vlaamse schouwburgen 
Reeds viermaal ging de prijs naar Ant
werpse gezelschappen tweemaal 
naar Brusselse eenmaal naar een 
Gentse en een Mechelse toneelgroep 
en voor de eerste keer ook naar een 
zeer verdienstelijke vereniging in een 
landelijke gemeente het Heists 
Kamertoneel 
De overhandiging van de prijs 
(25000 fr) geschiedde plechtig door 
de voorzitter van de VTB op woens
dag 9 februari na een verdienstelijke 
opvoenng van «Leven en Dood van 
Victalis van Gille» door Jos Houben 
naar de bekende novelle van Ernest 
Claes 
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Nieuw bij Salamander 
De Uitgeverij Em. Querido 
heeft een pocketserie, die 
«Salamander» werd ge
doopt. Uit een reeks ons toe
gezonden «Salamanders » 
pikken we er enkele uit. De 
laatste eer van F. Bordewijk. 

W e hebben deze bundel kor
te stukken meer genoten 
dan Bordewijks' «Rood Pa
leis», de passieloos bekeken 
geschiedenis van een bor
deel. In «De laatste eer» 
gaat het om als lijkrede be
doeld proza, dat speels 
voorthuppelt, nu eens om de 
laatste eer te bewijzen aan 
doden, die werkelijk geleefd 
hebben (het stuk over de 
onderschatte etser Hercules 
Segers is daarvan een proto
type) dan weer om «uitge
vonden » personages, in wel
ke fantasie-geschnften de 
auteur zich vrijer voelt en 
aldus zijn naar macabere hu
mor overhellende neigingen 
kan botvieren. Een zeldzaam 
voorbeeld van lichtvoetig
heid in onze letteren. Sugges
tieve, bandomslag^ van Pe
ter van Poppel. 109 biz. 

Vaarwel plumpudding, co
gnac en sigaren is het acht
ste werk van Max Dender-
monde, auteur van «De we
reld gaat aan vlijt ten on
der», «De dagen zijn ge
teld », «De deur op een 
kier», «De weglopers», Het 
is een symbolistisch verhaal' 
van een man, die met zich
zelf en omgeving een soort 
kompromis afsluit om te kun
nen leven met zijn eigen 
mogelijkheden. De hoofdfi
guur verkiest aldus ook de 
natuur als leefmilieu dan het 
leven van «een zakelijk emi
grant». Er bestaan betere 

werken van deze schnjver, 
ook al zijn er enkele bnijant 
[en ook boosaardig) geschre
ven delen van deze door J. 
Sanders (op de omslag) geïl
lustreerde Salamander. 128 
bIz, 

Johan Greshoff schreef 
n.a.v. de publikatie van Ar
thur van Schendels' verhaal 
De rijke man «dat dit van 
alle boeken van deze auteur 
de menselijkste en do rijkste 
is». We kunnen deze appre
ciatie volmondig bijtreden, 
ook omdat het vlot leest en 
boeit. Van Schendel voert 
hier een man ten tonele, telg 
van een rijk koopmansge-
slacht, «begaafd» met een 
onweerstaanbare neiging 
om zijn (steeds aangroei
end) bezit aan de armen 
(van Amsterdam) uit te de
len. De meestal avondlijke 
en nachtelijke zwerftochten 
van de held va-i het verhaal, 
met de passende naam En-
gelbertus, ademen de sfeer 
van Amsterdam rond de 
eeuwwende. Een verhaal, ge
schreven met mensenken
nis, en vaak ook geestig van 
wending. Het is eigenlijk een 
levensverhaal zoals er miljoe
nen zijn, een levensverhaal 
zonder hoogte en laagten, 
zondar feitelijke geschiede
nis en toch boordevol gevoe
lens en realiteit. Van Schen
del schreef feitelijk met « De 
rijke man» een ode aan het 
altruïsme, nog altijd een 
schaarse bloem in de (verwil
derde) mensentuin. Omslag 
Mart Kemper. 192 bIz. 

Memento Mori van Munel 
Spark, werd uit het Engels 
vertaald door H Katja Vran-
ken (Omslagillustratie van 

Anjo Mutsaars). Leitmotief 
van deze knappe roman is 
de angst voor de dood, meer 
bepaald bij bejaarden. De 
personen in dit boek worden 
er via de telefoon telkens 
aan herinnerd dat ze moeten 
sterven. Men kan moeilijk 
achterhalen wie de auteur 
achter deze telefoonterreur 
plaatst: een bende misda
digers, een kollektieve 
angstpsychose of de Dood 
zelf (als personage). De aan
gekondigde dood heeft geen 
positief resultaat: de be
jaarden blijven wat ze altijd 
zijn geweest, ze worden niet 
wijs, ze berusten niet in het 
onvermijdelijke, kortom hun 
reakties (en daarom is het 
de schrijfster te doen) beves
tigen slechts de blijkbaar tal
rijker ondeugden dan de 
deugden bij de proefkonij
nen van de «telefoon van de 
dood». Dit sombere levens
beeld krijgt nog een extra-re-
liëf door de ouderdomskwa-
len waaraan de geporfret-
teerden in hun oude dag lij
den. De ouderdom wordt als 
een obsessie (vandaar ook 
aanhalingen over de ouder
dom uit het werk van Yeats 
en Thoms Trahern) aange
voeld in een verhaal, dat als 
een detective begint doch 
spoedig de allures van een 
psychologische ontleding 
aanneemt, een mengeling, 
waarin de Angelsaksers uit
blinken. Zonder de typisch 
Bntse humor te vergeten, 
waardoor de navrante toon 
nog meer relief verkrijgt. Om
slag : Anjo Mutsarts. 210 bIz 
(CVB) 
Em. Querido's Uitgeveri j nv, 
Am,sterdam, in samenwer
king met Contact, A'dam. 

Emmylou Harris 
tokkelt de gevoelige snaar 
Na twee vorige prachtelpees « Eli
te Hotel» en « Pieces of the sky » 
die nogal «swingend» overkwa
men lijkt het of Emmylou de meer 
zachtere toer opgaat. Het uit de 
elpee getrokken singeltje «Toge
ther again» dat veelgedraaid 
werd op onze betere program
ma's IS alvast een eerste stap 
geweest. Met deze derde plaat 
pikt ze als inleiding even in op 
vroeger, en het rockende titelnum
mer « Luxury liner » van haar diep-
betreurde verloofde Grom Par
sons om dan voor de rest van de 
voorkant de country-ballad aan te 
kleven met het verhaal van Ran
cho en Lefty,twee bandieten ge
zocht door de federale politie 
geschreven door Townes van 
Zandt, het liefdeliedje «Making 
believe me». Eenvoudige maar 
poëtisch klinkende teksten die 
omnngd door de gitaar van Al
bert Lee, de western-pedalsteel 
van Hank De Vito, plus dobro en 
fiddle deze nummers tot allerbe
ste produkties maken van het 
moment naast het werk van RY 
Cooder. Het afsluitende mooiklin-
kende 'II be your San Antonio 
Pose» mist echter originaliteit en 
vervalt zowel tekstueel als muzi
kaal in senewerk. Het spranke
lend en levendig gezonden 
«C'est la vie — you never can 
tell» waarmee de tweede kant 
inzet lijkt voortbestemd om even
eens de singellijsten op te klim
men. Dit Chuck Berry-nummer is 
alvast een goede zet om nog
maals het grote publiek aan te 

pakken, en het diddlespel van 
Ricky Skaggs brengt zoals ook in 
«Hello stranger» fijne hoogte
punten. De toegevoegde vokale 
inbreng van Fayssoux Starling en 
het Nashville-idool Dolly Parton, 
vullen Emmylou overtuigend aan 
in voornoemde nummers. Fijnste 
nummer van deze kant is « She », 
geschreven door Gram en bas
sist Chris Ethridge toen ze beiden 
optraden met de Flying Burnto 
Brothers, en de wat gospel-getin
te tekst klinkt overtuigend. Voor 
het eerste krijgen we dan een 
inbreng van Emmylou zelf die 
samen met Rodney Crowell het 
afsluitende «Tulsa queen» 

schreef dat ze ook weer in haar 
zeer persoonlijke stijl weet aan te 
brengen. Hoewel de datum nog 
niet definitief vaststaat is het 
voorzien dat ze tijdens haar lente-
koncert ditmaal ook ons land 
voor een optreden zal aandoen. 

Volgende koncertdata zijn Pink 
Floyd in het Antwerps Sportpa
leis, en begin maart Dave Ed
munds in de Beursschouwburg. 
Belangrijk is de Kevin Coyne-
toer, die start op vrijdag 18 febru-
an in de Nieuwe Gnngo op de Kui-
perskaai te Gent, en achtereen
volgens loopt langs de Movy te 
Tielt, de Kino te Leopoldsburg, op 
maandag 21 in de Leuvense Aula, 
samen met Roland en de Blues-
workshop, dan in het Brusselse 
Teater 140, en afsluit woensdag 
in het C.C. te Luik. 

Sergius 

de omroep | 
in diskassie 1 

In de bevoegde kommissie van de 
Nederlandse Kultuurraad wordt het 
ontwerp van dekreet besproken voor 
een nieuw BRT-statuut, waarin o.m. in 
de opnchting 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 organizeert de Bond van Vor
mings- en Ontwikkelingsorganizaties 
op zaterdag 26 februari te Leuven 
een studiedag: « De omroep in diskus-
s/e». 
Kamerlid Frans Baert zal het stand
punt van de VU t.o.v. het nieuwe BRT-
statuut toelichten 

Andermaal was het prachtige Osterrieth-huis te Antwerpen eivol gelo
pen voor de jaarlijkse zitting van de Europese-Ere-Senaat. Deze mani
festatie wordt ingericht door de Beweging voor de Verenigde Staten 
van Europa waarvan Walter Kunnen de voorzitter is. 
De Europese persprijs werd voor de tweede maal in de wacht gesleept 
door Guido Naets, terecht «Mister Europe» genoemd, wegens zijn 
intensief en onvermoeibaar werken voor Europa langs TV, radio en 
pers. 
Deze prijs bestaat uit een blauw erelint met medaillon en een even 

Anton 
van Wilderode 
ere-senator 

blauw zakje met gouden penningen. Niet minder dan Jean Lecerf van 
« Le Figaro » genoot de eer deze prijs te overhandigen. Lecerf noemde 
Guido Naets een Vlaming met een internationale persoonlijkheid, waar 
wij terecht fier kunnen over zijn. Voorts was hij de mening toegedaan 
dat Vlamingen een bevoorrechte groep vormen omdat zij in de « Euro
pese wandelgangen» alle talen spraken, wat hij van zichzelf als Frans
man helemaal niet kon zeggen. Ambassadeur J. Van der Meden uit het 
Waasland was de tweede man die het erelint werd omhangen. Prof. A. 
Coppé stelde hem aan de vergadenng voor als de man die reeds 25 
jaar lang vast vertegenwoordiger is van België bij de EG en al die tijd 
ering gelukt is een goed Europeaan en een goed Vlaming te zijn. 
De andere Waaslander die vervolgens aan de beurt kwam, was de ver
fijnde dichter Anton Van Wilderode. Hij werd ingeleid door Willem 
Melis. Deze verklaarde dat Anton Van Wilderode zich Europeaan voel
de door vier faktoren: het Eurofsees verleden van Vlaanderen, zijn 
door geloof en roeping verbonden zijn met de « Una Sancta », zijn stu
dies en ten slotte de vele reizen die hij in Europa maakte. 

B E W E G I N G V O O R DE VREDE 
Het was opvallend stil in de zaal toen Diane Debray in het Engels en in 
het Nederlands het woord voerde over die moedige Ierse vrouwen van 
de «Peace People Movement». De befaamd geworden Betty Williams 
en Maired Carrigan konden jammer genoeg met aanwezig zijn. In hun 
plaats kwamen Pat Morrow en Margaret Watson, de ene katoliek, de 
andere protestant. Al deze vrouwen hebben op een weergaloze wijze 
getracht een dijk op te werf>en tegen het zinneloze (mannelijke) 
geweld. Het kwam erop aan de kring van terreur en tegenterreur te 
doorbreken. Pat Morrow kwam aan de mikro en vertelde op de meest 
eenvoudige manier, hoe zij het klaarspeelden te leven in het zo bekla
genswaardige Belfast en hoe zij al het mogelijke deden om hun kinde
ren te midden van al dit geweld liefde te leren in plaats van haat 
Hoe deze eenvoudige huisvrouwen — die dagelijks gekonfronteerd 
worden met bloed en tranen — nog zo sereen kunnen zijn, is meer dan 
een mirakel. Hun ontroerende oproep tot vrede mag niet onbeant
woord blijven. 

In haar gevoelige toespraak waarschuwde Diane Debray voor het 
geweld dat in al zijn afschuwelijke vormen, langs TV en radio onze huis-
Als laatste sprak ere-rektor prof Brugmans — door Anton Van Wilde
rode even tevoren een pontifex genoemd — over Jean Monnet de 
man die een metode uitstippelde om de strijd voor Europa één te voe
ren. Hilda Uytterhoevon 
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BRT 

14.00 
1800 

1805 

1830 

1855 
1905 
1935 
1945 
2015 
2040 
2130 
2135 

2200 
2225 

Schooltelevisie 
Ivolief de lokomotief 
Nieuwe reeks voor kleu
ters 
Rondomons 
Voor de jeugd 
Kim en zijn vnenden 
Jeugdfeuilleton 
Knock out 
Premiere 
Kijk uit 
Nieuws 
Coronation Street 
Panorama 
Lachertjes 
Standpunten 
Vandaag een standpunt 
van het Dosfel-instituut 
(VU) 
Premiere 
Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1500 De Waltons 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 De kinderkrant 
1930 Het kleine huis 

TV-reeks 
2020 Nader bekeken 
2050 Billy Graham in Rio 
21 35 Nieuws 
21 50 Koren uit Wenen 

Muziek vanuit Wenen 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1845 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking 
1930 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
2025 Koningen en Paujaers 
21 10 Pleisterkade 47 

Komische reeks 
2200 Brandpunt 
2305 Den Haag vandaag 
2320 Nieuws 

25 FEBRUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 TrajeKt 
1945 Nieuws 
2015 26 apnl nieuwe normen 

voor VHF-kijkers 
2030 Allemaal beestjes 

Dierendokumentaire 
21 00 Er kwam een man 

VS-westem 
2215 Johnny go home 

Reeks over losgeslagen 
jeugd 

2310 Nieuw/s 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Tom en Jerry 
1915 BIJ ons in Leusden 

Muziekprogramma 
2010 Meneer Belvedère 

VS-film (1949) 
2125 Nieuws 
21 50 Interview met de minister

president 
2205 Het spel en de knikkers 
2230 Is missie eenrichtingsver

keer? 
2300 Over telefonische hulpdien

sten 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 

1905 Calimero 
1917 Disko Cirkus 
2000' Nieuws 
2025 Ria Valk een harlekijn 
2055 De Jordaches 
21 45 Aktua-TV 
22 35 Tros Sport 
2255 Nieuws 

26 FEBRUARI 

BRT 

1400 Doe mee 
1430 De kid van Brooklyn, VS-ko-

medie 
1630 Open school 
1800 Ivolief de lokomotief ver

haaltje voor de kleuters 
1805 Disneyland 
1850 Reksio 
1900 Een Nederlandse geiten-

boer in Ghana, dokumentai-
re 

1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 05 Terloops 
21 50 De Jordaches, feuilleton 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1030 

1530 
1532 

1605 
1645 
1740 
1815 
1845 
1855 
1905 
1930 
2000 
2135 
2150 
2230 

Teleac 
Inleiding tot de ontwikke
lingsproblematiek les 4 
Nieuws 
De film van Ome Willem 
Kinderprogramma 
O, gaat dat zo ' 
Familieportret 
Lied van de week 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
Mash 
Wie van de dne ' 
Gentleman Jim 
Nieuws 
AVRO'S sportpanorama 
Natalie Cole zingt 

NED. 2 

1730 

1845 

1855 
1905 
1914 

2025 
2130 
2220 
2300 
2335 

Wereldkampioenschappen 
Ijsschaatsen 
TV-informatie voor Marok
kanen 
Nieuws 
Bolke de beer 
Teds S S TT show 

2000 Nieuws 
Teds S S TT show 
Sam 
Hier en nu - aktualiteiten 
Hier en nu - studio sport 
Nieuws 

27 FEBRUARI 

BRT 

9 00 Doe mee 
9 30 Open school 

1000 Eucharistievienng vanuit Le-
deberg 

11 00 leder zijn waarheid 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 Sesamstraat 
1525 Veldlopen Het Belgisch 

kampioenschap voor da
mes in St-Katelijne-Waver 

1615 De schat van Malta 
1630 De zevende hemel 
1720 Sportuitslagen 
1723 Suske en Wiske 
1745 Kamavalskoncert in Has

selt 
1830 Ivolief de tokomobef 
1835 Bravo Zoeloe, dokumentai-

re 
1850 26 apnl nieuwe normen 

voor VHF-kijkers 
1905 Er IS altijd wel een kroeg 

De sociale funkte van het 
openbaar dranklokaal 

1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 Het dievenbal, toneel van 

Jean Anouilh 
2210 Colette 

Portret van de schnrfster 
2310 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharistievienng 
1300 Teleac 
1600 Nieuws 
1605 Het programma 

muis 
1627 W K Ijsschaatsen 
1655 Voetbaluitslagen 
1700 Vesper 
17 30 Bericht voor de wilde gan-

met de 

1732 
1815 
1855 
1900 
1905 
2040 
2150 

2230 

2310 

zen 
WK Ijsschaatsen 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
McCloud 
VARA's Internationale 
Voorwaarts en met verge
ten 
De arbeidersbeweging in 
Nederiand 1891-1903 
2 voor 12 
Spelprogramma 
Nieuws 

NED. 2 

1830 
1835 

1900 
1915 
2030 

21 10 
2135 
2140 

2230 

2315 

TV-informatie voor Turken 
Flockton Flyer 
Een nieuwe Britse Jeugd-
reeks 
Van gewest tot gewest 
Studio sport 
58 miljoen Nederlanders en 
hun behuizing 
Cinevisie 
Nieuws 
Mao's China 1949-1976 
een terugblik 
NOS-muziek 
Muziek tussen 1900 en 
1914 
Nieuws 

Vïfvlil 

28 FEBRUARI 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Ivolief de lokomotief 
1805 Klem, klein kleutertje 
1820 Twee kinderen in Afnka 
18 45 Open school 
1915 Sporttribune 
2015 Rad der fortuin 
21 00 De boot is aan 
21 50 Nieuws 
2210 Lancelot du lac 

NED. 1 

11 10 
1815 
1845 
1855 
1905 

2105 
2135 
2150 
2155 

2245 
2249 

Schooltelevisie 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
AVRO'S 3 X 20 
Informatiemagazine 
M A S H 
Nieuws 
Vandaag 
Ivo Samkalden, profiel van 
een scheidende burgemees
ter 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

1845 

1855 
1905 

1930 

2000 
2025 
2125 

2130 
2155 

2220 
2305 
2315 

TV-informatie voor Sun-
naamse Nederlanders 
Nieuws 
Tommy en Charlie 
Feuilleton 
Dat ik dat nog mag meema
ken 
Nieuws 
Het leven van Paul Gauguin 
Retteketet Kukeleku 
Hengstenkeuring in 
Utrecht 
Koning klant 
Man over de Vloer 
Bnts feuilleton 
Achter het nieuws 
Leger des Heils 
Nieuws 

1 MAART 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Ivolief de lokomotief 

1805 De witte steen 
1830 Open school 
19 00 Lente in het bos, natuurfilm-

pje 
1910 Gastprogramma Het Vnje 

Woord 
1945 Nieuws 
2015 Alaaf met Henk 
21 05 Verover de aarde 
21 55 Kan iemand mij ook vertel

len hoe laat het is 
2310 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 

1905 Piste 
1955 The Allrounders 

Over topsporters 
21 35 Nieuws 
21 50 Meat 

VS-dokumentaire over het 
Amerikaanse leven 

2305 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 

2000 
2000 
2025 
2145 

2240 
23.25 
2340 

Kortweg 
Nieuws 
AVRO'S toppop prezen-
teert de Nationale Hitpara
de 
Nieuws 
Nieuws 
AVRO'S wie-kent-kwis 
Edward Vil 
TV-reeks 
Televizier-magazine 
Den Haag Vandaag 
Nieuws 

2 MAART 

BRT 

1530 Open school 
1630 Tip-top 
1815 Ivolief de lokomotief 
1820 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 
1945 Nieuws 
2015 Rhoda 
2040 In bijlage, satirisch tv-spel 
21 30 De vijfde windstreek 
2220 Nieuws 

NED. 1 

9 3 0 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 Kijkdoos 
1615 Lappenkat 
1630 De reizen van Kim 
16 55 Peter en de Pnnses 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendti jd politieke partijen 
2000 Aan stralingsgevaar bloot

gesteld 
Frans-Joegoslavische tv-
film 

21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio sport 
2300 Sprekershoek 

NED. 2 

1800 
1845 
1855 
1904 

1929 
2000 
2025 
2030 
2057 

2110 
2155 
2220 

2240 

2250 
2340 
2345 

W K Kunstnjden op het ijs 
Kortweg 
Nieuws 
Wie oren heeft 
Over bijbelse grondwoor
den 
Kenmerk 
Nieuws 
Socutera 
Veronika totaal 
Lex Harding met het pop
nieuws 
Emily Drama 
Stemmingsbeeld 
Chicago 
Special rond deze VS-for-
matie 
De Hooghe heren 
Portret van een politicus 
Starsky & Hutch 
Veronika's agenda 
Nieuws 

TV-SELEKTIE 
DONDERDAG 24 FEBRUARI 

14 u. R I B - Stadsl lchten (VSA 
19321 

Tragi-komische film waann Charlie 
Chaplin de volle maat van zijn onge
woon mimisch talent ten beste 
geef t 

VRIJDAG 25 FEBRUARI 

21 u. BRT - Kwade dag voor Black 
Rock (VSA 1954) 

Drama van John Sturges met een 
onvergetelijke kreatie van Spencer 
Tracy daann bijgestaan door Ro
bert Ryan, Ernest Borgine e a 

22 u. 45 F2 - Kap en dolk (VSA 
1947) 
Spionagefilm van Fntz Lang met 
Gary Cooper in de hoofdrol 

22 u 40 D l - Llly aime moi (Frank
rijk 1974) 

Aangnjpende vnendschapskomedie 
van M Dugowson gekruid met spon
tane gags, grappige situaties en 

humonstische dialogen maar op de 
achtergrond toch droevig De voor
naamste rollen Rufus, Jean-Michel 
Folon, Patrick Dewaere en Zouzou 

ZATERDAG 26 FEBRUARI 

14 u. 30 BRT - De kid van Brooklyn 
(VSA 1946) 

Burleske music-hall van Norman 
McLeod met Danny Kaye 

19 u. BRT - Een Nederlandse gelten-
boer In Ghana 
Dokumentaire over een familie die 
aan ontwikkelingshulp doe t 

20 u N I - Gentleman Jim (VSA 
1942) 
Geromanceerde biografie over het 
leven van bokser J J Corbett naar 
oorspronkelijke dokumenten De 
film speelt zich af in het San Francis
co van 1880 toen de bokssport nog 
door de wet verboden was Erroll 
Flynn is hier in een van zijn beste rol
len, zowel als bokser als akteur 

20 u. 20 RTB - Scaramouche (VSA 
1952) 
Vlotte en bewogen mantel- en de-
genfilm van George Sidney met een 
goede Mel Ferrer, Stewart Granger 
en Eleanor Parker 

20 u. 15 D1 de koningin van Hoeno-
loeloe 
Volkstoneel over een zeemans
kroeg in het Hamburgse Sankt-Pau-

20 u. 15 D2 - Liebling (VSA 1968) 
Zedenkomedie van Daniel Mann 
met o a Sidney Poitier en Ivy 
Moore 

20 u. 15 D3 - De Gesel 
Toneelstuk van Brendan Behan 
(1953) over de lerse vrijheidsstrijd 
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TY-SELEKTIE 
Z O N D A G 27 FEBRUARI 

19 u. 05 BRT - Er is alt i jd wel een 
kroeg 
Onderzoek naar de sociale funktle 
van een café. 

22 u. 10 BRT - Colette 
Portret van deze Franse schrijfster 
die tevens journaliste, aktrice, 
schoonheidsspecialiste en music-
hallartieste was 

21 u. 40 N2 - Mao's China 
Een terugblik naar de ontw/ikkeling 
van China sinds 1900. 

19 u. 15 F1 - De dieren van de 
wereld 
Eerste van een nieuwe sene over 
het gedrag van de dieren. 

20 u. 30 F1 - Pancho Vil la fVSA 
1968) 
Spannende film in het Mexico van 
1910 met een prachtige bezetting : 
Yul Brynner, Robert Mitchum en 
Charles Bronson. 

20 u. 15 D3 - Van Lauenburg naar 
Lübeck 
Dokumentaire over de wegen waar
langs eeuwenlang zout vervoerd 
werd van de Luneburger mijnen 
naar Skandinavië. 

M A A N D A G 28 FEBRUARI 

22 u. 10 BRT - Lancelot du Lac 
Historisch drama van Robert Bree-
son. 

21 u. 55 N I - Ivo Samkalden 
Amsterdams burgemeester die de 
Provo- en Kabouterbeweging over
leefde en nu met pensioen gaat. 

21 u. Lux - Tworode together (VSA 
1961) 
Western van John Ford met o.a. 
James Stewart en Shirley Jones. 

20 u. 30 F1 - T H X 1138 (VSA) 
SF-film van George Lucas waarin 
mannen en vrouwen zelfde kleren 
dragen, liefde verboden is en 
voortplanting chemisch gebeur t . . 

D INSDAG 1 MAART 

19 u. 30 D2 - Der Kapitan (1971) 
Duitse komedie van Kurt Hoffmann 
met Heinz Ruhmann, Johanna Matz, 
Terry Torday en Horst Tappert. 

22 u. 02 - Internationale kort f i lms 
Drie kortfilms van Pascal Aubier. 

22 u. 30 D3 - The Cincinati Kid 
(VSA 1965) 
Zedenstudie van Norman Jewison 
met o.a. Steve McQueen en Ann-
Margre t 

WOENSDAG 2 MAART 

20 u. 40 BRT - In bij lage 
TV-spel waarin nogal scherp het 
Amerikaanse zakenleven aangeval
len wordt. 

20 u. N I - Aan stral ingsgevaar 
blootgesteld 
Frans-Joegoslavische film op basis 
van feiten die zich voordeden in een 
Joegoslavische atoomcentrale in 
1958. 

20 u. 30 D3 - I compagni (1963) 
Frans-Italiaans sociaal drama met 
o.a. Marcello Mastroianni en Annie 
Girardot. 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel.: 016/23.47.94 

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

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78-2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

10 %vr.V.U. leden 
UUMS VESTONS-BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

VJRiJ€TUD ' 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
^Sleenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83 

M A A N D A G : In Gu inee w e r d d e spor tm in is te r bu i tenge-
z w i e r d o m d a t d e nat iona le s j o t t e r sp loeg o p haar bo t t en 
k reeg . D a a r w e e t m e n tenmins te n o g v a n w a n t e n . V r a a g j e : 
w e r d hij o o k o p g e v r e t e n ? • D I N S D A G : Be langr i j ke dag , 
d e n k e n wi j , v o o r « o n z e » spor t . He t o n t w e r p v a n spo r tde -
k r e e t w e r d g o e d g e k e u r d . Er is e e n V l a a m s e s p o r t o p komst . 

• W O E N S D A G : N a a r he t sch i jn t hee f t I Jsboe rke z ich ont 
f e r m d o v e r t w e e p a s t o o r s d ie o o k wi l len koe rsen . D e vooru i t 
g a n g ken t geen g r e n z e n meer . • D O N D E R D A G : Terwi j l 
i edere d iner v o o r M e r c k x e n z i jn w e r k v o l k beg in t me t een 
«kaa -p la» . K w e s t i e v a n niet te .moeten w a c h t e n o m d a t de 
s o e p te hee t is. D a t s t o n d o o k in d e gazeL • V R I J D A G : En 
o o k da t Rik C o p p e n s , als hij m ó é s t ge loven . M o h a m m e d a a n 
z o u zi jn. Omwi l l e v a n de vee lw i jver i j . M a a r hee f t de Rik aan 
d e v a s t e n g e d a c h t ? • Z A T E R D A G : G a s t o n S m e t s heef t 
v a n zi jn ha r t e e n b a k s t e e n gemaak t , e n de ee rs te w ie le rp loeg 
v o o r « v raavo l k » o p g a n g geho lpen . W a a r o m niet tens lo t te ? 

• Z O N D A G : In Du i ts land is e e n s jo t te r in s tak ing gegaan . 
W i j beg r i j pen niet w a a r o m . G inde r w a s er t o c h geen konk iaa f 
o m v o o r m e e r w e l v a a r t te z o r g e n ? • 

Zelf doen 
In Parijs werd een kongres gehouden, 
gewijd aan de voorbereiding van de 
topatleet Er is daar uiteraard veel ver
teld over alle mogelijke metoden om 
prestaties op te peppen, zonder al te 
veel schade aan te richten. 
Er is daar geschermd met woorden 
die nog niet in de volgende uitgave 
van de dikke Van Dale zullen staan, 
misschien doodsimpel omdat ze niets 
betekenen. En er zijn ook een paar 
simpele, harde waarheden gezegd. 
Zo onder meer dat de wetenschappe
lijke begeleider — arts, verzorger — 
maar in eer en geweten een keuze 
moet maken tussen geestelijke en 
lichamelijke gezondheid enerzijds en 
het bereiken van de top anderzijds. 
Anders gezegd : zonder allerlei vuilig
heid kan men de top niet bereiken. De 
vaststelling is niet nieuw. 
Iets nieuwer is misschien dat men zich 
van het probleem bewust is gewor
den. De tijd dat alles werd gedaan — 
tot gek worden en doodvallen toe — 
om te winnen, ligt niet zover achter 
ons. Nu houdt men tenminste al reke
ning met de mogelijkheid van dat gek 
worden of doodvallen. Wat o.i. nog 
moet komen is de tijd dat men simpel
weg met meer kiest. Dat men de ambi
tie beperkt. Dat men hoogstens zal 
streven naar prestaties die binnen het 

MODE 

Alle goeie dingen komen uit Enge
land : de plumpudding, de spionkop, 
de supporterstreinen en de dito ham-
bras. W I J zijn blij te kunnen melden 
dat zich in Engeland een nieuw ver
schijnsel aftekent, dat hopelijk weldra 
naar hier zal overwaaien. Rechtgeaar
de voetbalsupporters zijn daar name
lijk in massa begonnen met voor de 
ruiten van treinen, bussen en auto's 
hun bloot achterwerk tentoon te stel
len, dit ten behoeve van de mensen in 
de straat. Naar zij zeggen zouden 
vooral de dames geïnteresseerd zijn. 
Wat niet kan gezegd worden van het 
gerecht, dat al flinke rekeningen uit
deelde. Enfin, WIJ wachten af. Al ho
pen WIJ dat een aantal ons bekende 
beroepssupporters er niet zullen aan 
beginnen. Kwestie van onze think of 
beauty met te bederven. 

NIET LATEN DOEN 

De Westvlaamse wielerleider Hektor 
Dekeersschieter is en blijft dus buiten 
gezwierd uit de high society van het 
Seize velohuishouden. Als wij het 
goed verstaan hebben officieel omdat 
hij de bonzen beledigde (hoe kan dat 
nou ?) en minder officieel omdat hij 
een paar al te folkloristische hoog
waardigheidsbekleders een hakje 
wou zetten. Wij lezen anderzijds dat 
men in West-Vlaanderen ver van 
gediend is met die beslissing. Wij 
wachten dus af om te zien hoeveel 
haar die mannen ginder op hun tan
den hebben. Het wordt o.i hoog tijd 
dat in die Brusselse huishoudekens 
eens serieus met stoffer en blik ge
werkt wordt. En dat geldt niet alleen 
voor de wielrennerij. 

bereik liggen zonder middelen die wèl 
de prestaties vermeerderen maar de 
mens verminderen. 
Toen wij het, nu al tien jaar geleden, 
uitgebreid hadden over de rampzalige 
gevolgen van de doping (waarover de 
meeste kranten toen nog stillekens 
zwegen] schreven wij — en dat zou
den wij ook vandaag nog schrijven — 
dat men voor het uitroeien van de 
doping geen heil moest verwachten 
van kontroles en straffen. Er zal maar 
een einde aan komen als de betrokke
nen zo slim zijn geworden — als 
groep — al die vuiligheid te weigeren. 

Wij zeggen nu hetzelfde. De sport
man of -vrouw zal maar zijn of haar 
totale gezondheid bewaren, zij het 
misschien ten kosten van wat presta
tie, als hij of zij gewoon weigert ze in 
gevaar te brengen. Het is ten slotte 
een sociale kwestie. De sportbeoefe
naar is een werknemer geworden. 

Welnu, de grootte van zijn ambitie, het 
arbeidsritme, de werkmetoden, het vo
lume verkochte arbeid, dat zijn dingen 
die hijzelf moet bepalen. Als hij zich 
die laat voorschnjven door anderen, 
zoals nu nog het geval is, dan gaat het 
van kwaad tot erger. Daar zal geen 
dokter wat aan veranderen. Laat 
staan een federatie. 

WELKOM 

Het aantal mensen dat enigszins ge
ïnformeerd IS en dat desondanks nog 
vasthoudt aan unitaire sportstruktu-
ren — en andere — in dit oubollig 
land wordt gelukkig met de dag klei
ner. De idee van een vrije, sterke, 
gezonde Vlaamse sport zonder para
sieten en profiteurs wint met de dag 
veld. Nu werd de valschermfederatie 
in twee vleugels gesplitst Het komt 
onS voor — maar we bekennen er 
met het fijne van te weten — dat een 
eerder afgescheurde Vlaamse liga 

daarvoor de definitieve stoot heeft 
gegeven. En als het moest zijn dat 
nog met alles koek en ei is tussen de 
Vlaamse federatie en de Vlaamse 
liga, dan hopen wij dat dit spoedig 
gebeurt. Ten slotte hebben zij langs 
verschillende wegen opgemarsjeerd 
naar een zelfde (bereikt) doel, waar 
ze elkaar moeten weervinden. 

G E V A L C R U Y F F 

Onlangs werd Zijne Majesteit Cruyff 
door een scheidsrechter van het veld 
gezwierd omdat hij de man zwaar 
beledigde. Bravo voor die arbiter. 
Maar de zaak kan heel wat gevolgen 
hebben. Cruyff speelt namelijk voor 
Barcelona en de arbiter kwam uit 
Madrid. Madrid ligt in Castilié en Bar
celona in Cataloniè, en wie nog iets 
weet over de geschiedenis, weet dat 
die twee landstreken rond 1400 (met 
Aragon om.) verenigd werden tot het 
huidige Spanje Maar in Catalonië is 
men met meer te spreken over de 
betutteling door Madrid, en bestaat 
een streven naar zelfstandigheid. Zo
dat dit stomme sportfeitje wel eens 
de aanleiding zou kunnen zijn tot een 
heel ingewikkeld politiek gebeuren. 
Sommigen zeggen nu al dat de ko
ning Cruyff «genade» zou moeten 
verlenen om de gemoederen te beda
ren. Overigens heeft de sport nog 
steeds niets met de politiek te maken. 

B A D P A K K E N H I S T O R I E 

De Hollandse zwemster Enith Brigitta 
schijnt zinnens een kanjer van een 
proces in te spannen tegen de Neder
landse zwemfederatie en het boven
dien te winnen (volgens de kenners). 
De reden is dat Enith door de federa
tie gedwongen werd een badpak van 
een bepaald merk te dragen, omdat 
de fabrikant ervan aan de zwemfede
ratie betaalt, opdat haar leden — dus 
ook Enith — door het dragen van die 
badpakken publiciteit zouden voeren 
voor de firma. Maar Enith geeft de 
voorkeur aan andere badpakken, om 
een reden die zij, als liefhebber-sport
beoefenaarster niet moet verantwoor
den. De hele kwestie is dus : kan de 
bond haar verplichten dat badpak en 
geen ander te dragen, en heeft hij het 
recht haar, als ze het toch met doet, te 
schorsen ? leder zijn mening natuur
lijk, maar o.i. verkopen de federaties 
ook in deze wel wat te veel drukte. 

W I E BETAALT ? 

« Les Sports » houdt een machtig plei
dooi voor de bouw van een soort 
nationale sporthal, waar grote indoor-
atletiekmeetings zouden kunnen door
gaan. Voor zon zaal zal iedereen wel 
wat voelen, maar iedereen zal zich 
afvragen . wie gaat dat betalen ? Dat 
doet dus ook «Les Sports». En daar 
krijgen de Vlamingen weer de weke
lijkse veeg uit de pan. Bloso niet, zegt 
het krantje, want daar is alleen geld 
voor Vlaamse sport. Wat Jaak Lecoq 
— want hij schreef het opstel — ech
ter met vermeldt is waarom Adeps de 
zaal dan met bouwt Als de fransta-
ligen dan toch niet zo bekrompen zijn 
van enkel voor eigen mensen in hun 
zak te willen schieten, dat zij dan la 
natiön-de natie zo'n sporttempel 
schenken ! Kan het eenvoudiger ? 

Supporters 

BEMAND OF 
ONBEMAND? 

Van het begin af rees in verband 
met de ruimtevaart de vraag : be
mand of niet bemand ? Men weet 
he t : de eerste Spoetnik, in oktober 
1957, was onbemand. Maar in de 
tweede, enkele weken later, zat al 
een hondje. Dit zou er kunnen op 
wijzen dat de Russen ook van het 
begin af, aan bemande ruimtetui-
gen dachten. 
Toch moet hier een onderscheid 
gemaakt worden lussen de ver
schil lende programma's, die zich 
aanvankeli jk niet zo duideli jk afte
kenden, maar die achteraf beter te 
onderscheiden waren. 
Er waren namelijk enerzijds de tui
gen die gelanceerd werden om een 
baan om de aarde te beschri jven, 
hetzij voor het bestuderen van de 
aarde zelf, inbegrepen de damp
kring, magnetosfeer e.d.m., en an
derzijds de tuigen die naar andere 
hemell ichamen moesten, zoals de 
maan en de planeten. 
Wa l de eerste soort betreft, de tui- * 
gen die in een baan om de aarde 
bl i jven, hebben zowel de Russen 
als de Amerikanen van het begin 
af bemande vluchten op het oog 
gehad. Op dit ogenblik verbli jven 
Russische kosmonauten in hun 
ruimtelaboratorium Saljoet — een 
dergeli jk ruimteplatform werd, ter
loops gezegd, al voorzien in de 
plannen van Tsjolkowski — en 
doen de Amerikanen de eerste 
proeven met een soort ruimtepen-
delraket, die over en weer kan vl ie
gen van de aarde naar een ruimtela
boratorium. Een en ander wi jst 
erop dat nog niet zo rap zal ge
stopt worden met de studie buiten 
de dampkring. 

En wat de tweede soort vluchten 
betreft, die naar vreemde hemell i- ' 
chamen, hebben de Russen nooit 
bemande tuigen aangewend, en de 
Amerikanen wel. 
Men kent in grote trekken de story. 
De Russen voerden eerst een har
de landing op de maan u i t Z i j zorg
den ook eerst voor een zachte lan
ding. Z i j waren de eersten om een 
robot op de maan te plaatsen. Zi j 
kunnen ook een tuig over en weer 
naar de maan laten vliegen om 
daar een opdracht uit te voerem. 
Maar zij brachten tot dusver nog 
geen mens op de maan. En dat 
deden de Amerikanen wel. en meer
maals. 
Het zal wel alti jd een omstreden 
vraag bli jven of de Russen dat niet 
konden, of dat zij dat niet wilden. ^ 
Hebben zij van het begin af geop
teerd voor robotten, omdat zij dach
ten aan vluchten naar Mars en 
Venus, die op korte termijn toch 
niet door mensen zouden kunnen 
uitgevoerd worden ? Feit is dat zij 
ook de eersten waren om eerst 
Venus, dan Mars te bereiken, zij 
het met veel minder sukses dan de 
Amerikanen die van de Viking-
vluchten een ware tr iomf maakten, 
maar dan met enige vertraging. 
Men acht het daarenboven niet uit
gesloten dat de Amerikanen nog in 
deze eeuw mensen naar Mars zul
len zenden. 
Wat er ook van zij, zowel de Ameri
kanen als de Russen lanceerden 
véél meer onbemande tuigen dan 
bemande, en men zou wel kunnen ^ 
zeggen dat de overgrote meerder
heid van het wetenschappeli jk 
werk in de ruimte — en hef woord 
wetenschappeli jk moet hier zeer 
ruim worden genomen — uitge
voerd wordt door onbemande tui
gen. 
Daarom volgende week een woord
je over de onbemande ruimtevaart 
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MENSEN VAN BIJ ONS 

Stuntpiloot 

Roland Rohan 

«Wif duiken op de 
neus van de vijand» 

STOLBERG (West-Duitsland). - . Het is een opwindend gevoel met een heli
kopter de lucht te doorklieven. Je kan overal landen ; je kan overal over vliegen. 
Een helikopterpiloot heeft een stuurknuppel van een vliegende jeep in handen. 
Bij demonstratievluchten zitten we dan wel met het benauwende gevoel dat 
onze schroeven zeer kwetsbaar zijn. Ais twee toestellen mekaar een duwtje 
geven en als daarbij een schroef een kwalijke beet krijgt, dan fladderen we als 
een verlamde bie te pletter...» 

Roland Rohan, beroepsmilitair bij het 
licht vliegwezen, is stuntpiloot bij de 
«Blue Bees». Piloot worden was voor 
hem een jeugddroom. Stuntvliegen 
met helikopters is een dagdroom die 
hij in onze tiende provincie (de Belgi
sche strijdkrachten in Duitsland) dage
lijks waarmaakt Een helikopterpiloot 
die stuntvluchten uitvoert is in feite 
een waaghals die veel te weinig ge
waardeerd wordt 

Roland Rohan.- « Vanop de grond be
keken kunnen onze showvluchten mis
schien niet zo spectaculair zijn als bij
voorbeeld de dolle vluchten van ge
vechtsvliegtuigen. Wat wij met onze 
Alouette-helikopters presteren is noch
tans minstens even ophefmakend. Be
wijs daarvan is wellicht het feit dat de 
« Blue Bees », samen met een gelijkaar
dig team in de Verenigde Staten, geen 
nevenknie kennen over de hele we
reld. » 

INFORMATIE JAGEN 

Roland Rohan, 29 jaar. Is het buiten
beentje van de hellkopterformatles. Tij

dens de showvluchten verlaat hij het 
peloton van de « springbrommers » op 
het einde van de landingsbaan, om 
een solovlucht ten beste te geven. Hij 
draalt zijn hefschroeftuig In dolle krin
gen, stijgt achterwaarts op, stijgt In kur-
ketrekkerbeweging ten hemel, trekt 
zijn helikopter In een zijwaartse bewe
ging en vliegt ten slotte zeer dicht 
onder de helikopterformaties door... 
Roland: "Voor ons, piloten, zijn die 
maneuvers biezonder sensationeel 

We mogen bij die vluchten niet de min
ste kleine misrekening maken. We 
mogen vooral ook onze mogelijkhe
den niet overschatten. Als we op onze 
vluchten een straaljagerpiloot meene
men, dan staat die telkens stomver
baasd over onze prestaties. Na een 
stuntvlucht stappen we flink-in-het-
zweet uit op de landingsplaats...» 

Helikopterpiloten hebben in oorlogstijd 
volgens de stafchefs van het leger 
slechts 48 uren overlevingstijd. Zij wor
den immers met de para's in het vuur 
van de strijd gegooid. 
Helikopters worden Ingezet voor het 
vervoer van troepen die In de voorste 

linies gedropt worden. Bovendien 
wordt de hefschroef Ingezet voor ver
kenningsopdrachten, en voor het be
vrijden van manschappen die door de 
vijand omsingeld zijn... 

Roland: -In oorlogstijd vliegen wij tot 
op de neus van de vijand. Ons mach
tigste wapen is de informatie. Vliegtuig
piloten maken hoog in de lucht foto's 
van de vijandige troepenbewegingen, 
maar wij moeten de tanks jeeps en 
manschappen van dichtbij gaan tellen. 
Wij zullen zelfs de naam van de bevel
voerder trachten door te seinen. Wij 
zullen ook op een kleine plek in een 
bosje landen om manschappen te eva
cueren. » 

BLUE BEES 

Hellkopterpiloten krijgen een harde op
leiding. Het stuntvliegen hoort er onont
koombaar bij, evenals uiteraard radio
procedure, luchtvaartprocedure enzo-
meer... Niet alleen is de medische 
selektle zeer streng (een hellkopterpi-
loot moet zo vinnig reageren als een 
vlinder), maar ook Is de parate kennis 
zo veeleisend dat slechts 1 op de 6 
kandidaat-piloten de eindmeet van de 
selektlekoers bereiken. 
Roland Rohan: «Een helikopterpiloot 
die bij taktische troepenbewegingen in
gezet wordt, moet niet alleen de vijand 
verschalken, maar kan bovendien 

nooit genoeg op zijn hoede zijn voor 
de bliksemsnelle bedreigingen van 
straaljagers die van een bevriende 
vliegbasis opstijgen. 
» Bij elke vlucht in West-Duitsland 
hebben we immers last van laag vlie
gende straaljagers die zeer ongedisa--
plineerd over de Duitse vlakten 
scheren. Wij trachten onze helikopter 
in goede banen te houden, maar het 
gebeurt geregeld dat we in moeilijkhe
den geraken door straaljagers die ver
vaarlijk onze vliegroute kruisen. Het is 
trouwens een publiek geheim dat ook 
de verkeersvliegtuigen op die manier 
soms in moeilijkheden geraken.» 
De stuntploeg van het Belgisch heli
kopterwezen, «Blue Bees» (blauwe 
bietjes) genaamd, steeg voor het eerst 
In 1968 ten hemel. Ver buiten onze 
landsgrenzen werden sindsdien tien
tallen shows ten beste gegeven. Het 
16® en 17* smaldeel van het lichte vlieg
wezen namen de stuntvluchten voor 
hun rekening. Hun prestaties zijn enig 
in Europa 
Roland Rohan: «Hoewel onze shows 
ook in militaire kringen een biezondere 
waardering kennen, is het toch jam
mer dat wij niet als een nationaal stunt-
team erkend worden. In Amerika (Ala
bama) is een pilotenteam als het onze 
vrijgesteld om hele dagen stuntvluch
ten te realizeren. Wij moeten deze 
shows in onze vrije tijd ten beste 
geven. In het seizoen (van 1 mei tot 31 
juli vnl.) zijn we bijna nooit thuis. Naast 
onze gewone militaire opdrachten, 
moeten we het vooral tijdens de week
ends klaarspelen om de stuntvluchten 
tot een goed einde te brengen. 

» Ook zijn we als helikopterpiloten 
een tikkeltje ontgoocheki dat we gere
geld vluchten moeten uitvoeren waar
bij wij onze batterijen in feite gedeelte
lijk nodeloos laten leeglopen. We ver
spillen te veel energie aan opstijgen en 
landen; we fladderen onvoldoende 
lang in de lucht» 

ZWEETDRUPPELS 

Hellkopterpiloten, en vooral de stunt
mannen, zijn geen hoogvliegers, wel 
weetgierige vlinders die overal en 
altijd een voetje aan de grond (kun
nen) zetten. Om dat te kunnen vliegen 
ze tegen de heuvels op en met veel 
zweetdruppels. Hellkopterplloot Ro
land Rohan staat evenwel ook graag 
met zijn twee voeten op de grond. 
Daarvan getuigt zijn inzet In het 
Vlaams aktlekomltee bij het Belgisch 
leger In Duitsland. Als hellkopterplloot 
werpt hij ook een brug tussen Vlaan
deren en de Vlaamse militairen aan de 
Rijn. (HDS) 
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