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Eindejaar is, 
nog net voor het einde even 
omkijken en dan de halfopen deur 
binnenstappen. 

Achteromkijken en zien 
wat donker en grijs en licht was, 
dat is eindejaar. 

Kunnen vergeten wat niet fijn, niet 
lekker, niet gelukkig, niet goed, niet 
lief was, 
dat is eindejaar. 

Zich herinneren wat wel fijn, wel 
lekker, wel mooi, wel goed, wel 
aardig. Wel schoon was, 
dat is eindejaar. 

Eindejaar is tevreden zijn met watje 
kreeg, 
watje ervoer, wat misging, 
wat je ontgoochelde. 
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Eindejaar is de moeheid van de 
winter, van het licht, van de zon in je 
kleren voelen. 

Eindejaar is gelukkig zijn omdat 
morgen iets nieuw begint, een 
nieuwe zon schijnt, een nieuwjaar 
begint! 

Nieuwjaar is opnieuw beginnen, de 
kans krijgen om te herbeginnen, de 
kans geven om te herbeginnen. 

Nieuwjaar is 1978 binnenstappen, 
met een fanfare achter je aan en 
naarde mensen wuiven! 

Nieuwjaar is de roodborstjes voeren 
die op de brievenbussen zitten. 

Nieuwjaar is nog veel meer, 
nieuwjaar is het jaar van het kind in 
het dorp van je dromen. 
De 365 dagen van 1978 dat is 
nieuwjaar! 

U leest 

deze week 
• Nieuwjaarswensen van voorzitter Hugo Schiltz. 

• Prof. Leo Elaut tachtig jaar 

• Oostkantons l<unnen Vlaamse hulp gebruiken 

• VU op de vragensteel In de Wetstraat 

• Waterellende en de zelfstandigen 

• Gastarbeiderskinderen in Berchem 

• Pajottenland werd socio-kultureei rijker 

• Meerderheid in nauwe schoenen te Nevele 

• Goed nieuws voor hengelaars 

• Een opmerkelijk schildersdebuut 

• Een lapje grond voor kinderen 

• Het boterblaadje in Detroit 

..biz. 

biz. 

bIz. 

biz. 

biz. 

biz. 

biz. 

biz. 

biz. 

biz. 

biz. 

biz. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

16 



OPim€9 

GELOOFSBELIJDENIS 

Ik zal met geloven 
in een Claes-vaak-droom 
in de Antwerpse grillen van Dillen 
in de bijbelse Brounts-kratie 
in het partijtje van weggeweest met 
De Coninck-Roosens en Cie 
in de super-nationale of boven-Vlaam-
se verzuchtingen van Van Geyt 
in het geweld van de Amadezen 
in de arbeidszaligheid van de Ralisten 
in de kameraadschap van de Mosko-
vieten 
in de technieken van de Maoïsten 
in de harde logika van de feministen 
om Vlaams-Brabant en de Brusselse 
Vlamingen te redden 

Ik kan met geloven in deze 10 en nog 
meer progressieve of konservatieve 
onderlinge be-strijdingsgroepen 
Ik zal ze eerbiedigen als Vlaamse 
strijdbroeders en -zusters 
Maar ik wri geloven in het bewust 
leren zien van de onvrijheid der 

Vlaamse mensen in en rond Brussel 
om er samen iets aan te doen 
Want de verdrukkende en vervreem
dende verfransing remt de groei van 
de Vlaamse gemeenschap 
En ik hoop op het begin van een wer
kelijke overgang van Vlaamse bewe
ging naar Vlaamse macht om de 
bevrijding van ons volk te verwezen
lijken voor het jaar 2000 

Een Brusselse Vlaming met pro en 
contra Egmontervaringen 

V A , Brussel 

G R O O T - G E N T 
— Technisch ingenieur elektro
nica zoekt passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Ro
de-Kruisstraat 7 9219 Gentbrug
ge, tel 091/307287 

N141 

NIEUWE BREL VAARWEL 

Wie zaterdag, 17 december, naar de 
« De alles is anders show » op het eer
ste Nederlandse net gekeken heeft, 
zal gezien hebben dat we een tweede 
Jacques Brei hebben Naar aanleiding 
van de plaat van Brei had de Neder
landse KRO het nodig geacht Jef 
Geeraerts uit te nodigen in haar stu
dio Geeraerts heeft daar in korte 
bewoordingen aan het licht gebracht 
wat het verschil is tussen een « Flamin
gant» en een «Vlaming- Een «Vla
ming - IS een bewoner van het Vlaam
se landsgedeelte van België Een « Fla
mingant- IS een Vlaming die tijdens 
de oorlog aan de andere kant heeft 
gestaan 

In de eerste plaats zou de KRO meer 
hersenen moeten hebben en zo iets 
met toelaten in haar programma In de 
tweede plaats zou Jef Geeraerts zich 
beter bezighouden met zijn tnestige 
boekjes, waarmee hij noodgedwon
gen naar Nederland uitwi jkt het is het 
enige waann hij uitblinkt 

Zo'n uitlatingen als die van Jef Geer
aerts hebben mets meer te maken 
met vnje meningsuiting, maar zijn een 
verdraaien van de waarheid Het is 
een slag in het gezicht van alle flamin
ganten en een telkens weer opensnij
den van een wonde die bij velen 
reeds is genezen Het zijn zo'n men
sen die onze maatschappij verzieken 
Een goede raad aan Jef Geeraerts 
ga met alleen naar Nederland om er 
te werken, maar ga er ook maar eten 
en slapen 

E V D Brugge3 

Ulaams nationaal UleEkMad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-Instifuut v z w 

Opstel en samenstelling het ko-
mitee van redakteurs (R Corty 
H De Schuyteneer Joost Tien 
punt M Van Liedekerke T Van 
Overstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 v a n - W I J - Barri-
kadenplein 12 1000 Brussel (Tel 
02/2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 fr 
300 fr 
lou ir 

lOOOfr 
16 fr 

Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
Couwelaerlei 134 2100 Deurne 

PubliciteitscheF de h Karel Se
vers tel 02/2194930 toestel 25 
( s voormiddags) of prive Alsem-
bergsesteenweg 41 b, 1512 
Dworp Tel 02/3567844 

Het verwondert mij dat de heer H V 
uit Kuurne de raad geeft aan Mr 
Lode Claes om zijn mandaat terug te 
geven aan de partij 
Dit bewijst nogmaals dat men in het 
verre Vlaanderen mets begrepen 
heeft van de situatie van de Vlaamse 
Brusselaars (of Brusselse Vlamin
g e n ' ) 
De overgrote meerderheid van de 
Vlaams-nationalisten in Brussel en 
V'aams Brabant zijn misnoegd (om 
het zacht uit te drukken) Zij zullen 
eerst hun abonnement op «WIJ» 
opzeggen (zoals ikzelf deed) en daar
na met meer voor de partij die zei dat 
het gedaan was met geven en toege
ven stemmen 
U begrijpt toch dat wij geen slaven 
van de partij zijn Wij zijn Vlaams-na
tionalist in Brabant (wat een uiterst 
moeilijke positie is, U mag mij gelo
ven) maar wij zijn met bereid de 
Volksunie te volgen in haar dwaashe
den 
Daarom zeggen wij nu de partij vaar
wel 

G W Sint-Pieters-Leeuw 

Red — Ondergetekende redakteur, 
geboren en getogen Brusselse Vla
ming, kan uw standpunt slechts be
treuren Toch drukken wij uiteraard 
uw brief af (hds) 

ZELFBESTUUR NU! 

W I J Vlaamse nationalisten (Volks
unie) hoeven van niemand lessen in 
Vlaamse stnjd te krijgen 

Onze mensen hebben het Egmont-
pakt onderschreven als een middel 
om politieke resultaten te bereiken 
voor de Vlaamse onh/oogdingsstrijd 
die we zelf jarenlang in de eerste ran
gen gestreden hebben Het is de over 
tuiging dat dit akkoord de meest ingrij
pende hervorming is van ons staats
bestel sedert 1830 

Hoewel we uiteraard sommige detail-
punten als Vlaams-bewusten met zo 
gretig kunnen aanvaarden kan men 
met loochenen dat het geheel van de 
voorgestelde hervorming zo belang
rijk IS dat het afwijzen ervan voor de 
toekomst van het Vlaamse volk erg 
noodlottig zou kunnen uitvallen Daar
bij de grondwetsherziening van 1970 
door Eyskens (CVP en PVV) is door 
de Volksunie hardnekkig bestreden 
geweest en heeft een zware hypo-
teek gelegd op de toekomst van 
Vlaanderen 

Ja ja de generaties Vlaamsgezinden 
hebben er offers voor gebracht met 
al de narigheden van toen De boom 
IS geplant geweest in de storm van 
protesten die nog van eigen volk kwa
men maar het gevolg van de hardnek
kigheid IS dat nu reeds vruchten kun
nen geplukt worden of toch gedeelte
lijk (Vervlaamsing van onderwijs ge
recht fabrieken, universiteiten het le
ger enz ) 

Eertijds en nog waren de Vlamingen 
met een meerderheid van de bevol
king de geestelijke slaven in deze 
staat Een Vlaamse samenleving met 
waarachtig zelfbestuur was onze 
hoop Aan de IJzer was onze leuze 
«Hier ons bloed wanneer ons 

r e c h t ' » W e eisen zelfbestuur i De 
Vlaamse Regimenten 

«We zullen slechts bevrijd zijn op de 
-dag dat wij onze verdrukkers aan de 
dijk zetten en leven in een land waar 
we zelfstandig ons eigen in handen 
zullen hebben en houden » Zo eindigt 
ook het boek «De bnef aan koning 
Albert» van Daan Inghelram Of moe
ten we werkelijk verder bedelen het 
petje in de hand aan een gesloten 
p o o r t ' 

F V d B frontsoldaat 14-18 

SNELHEIDSMANIAKKEN 

Kan er met eens een aktie op touw 
gezet worden tegen de snelheidsma-
makkerij op onze Belgische wegen i 
Elk weekend vallen er opnieuw ver
schillende jonge slachtoffers Deze 
mensen blijven een hinder op de weg 
en een gevaar voor de gemeenschap 
Het blijkt dat de vakbonden zich ver
zetten tegen het invoeren van het rij
bewijs met punten Kan dit met onder
zocht en aangeklaagd worden 

W H , M a r k e 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

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

BEERSEL 
Met grote aandacht heb ik uw bijdra
gen («WIJ» 22-25) gelezen over de 
benoeming van een politiekommissa-
ris te Beersel 
Ik ben ten zeerste verontwaardigd 
over deze aangelegenheid en ontgoo
chel in de burgemeesters van het 
anti-Engmontkomitee 
Dat de burgemeesters van Overijse 
en Dilbeek in het verleden niet-korrek-
te dingen deden is passe-passe maar 
dat een huidige Egmont-burgemees-
ter nog dergelijke dingen doet is onbe
grijpelijk 
Ik voel mij door de pro-Egmonters 
bedrogen en zal hen dat dan ook 
laten weten i 

Naam en adres op 
de redaktie bekend 

BEERSEL 
Groot was mijn verontwaardiging bij 
het lezen van uw artikels over de 
benoeming van de franskiljonse poli-
tiekommissans te Beersel 
Dat zoiets in een Brusselse gemeente 
zou gebeuren is nog enigszins te be-' 
gnjpen maar dat in volle Vlaams-Bra
bant en dan nog door een Egmontbur-
gemeester i 
Proficiat voor gemeenteraadslid Willy 
De Saeger Mag ik zijn adres ken
n e n ' 

M B, Brugge 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 28 december 1977 

Waarde Lezer(es), 

Het is deze week net een jaar ge
leden dat wij met een "komitee van 
redakteurs" van wal staken. Er 
werd in sommige kringen meewarig 
geglimlacht, sommige kollega's had
den het (zeer onlangs nog) over 
"arm komitee van redakteurs".... 
Deze spot kon niet verhinderen dat 
de formule - dan toch in drie ande
re bladen, w.o. een dagblad, nage
volgd - een sukses is gebleken. 
Een van onze eerste doelstellingen 
werd nagenoeg verwezenlijkt: het 
plaatselijk nieuws beter en lees
baarder voorstellen, de zgn. Bewe
gingswijzer uitbouwen tot een krant 
van de beweging en de partij. Reeds 
hebben we enkele beroepsjoernalis-
ten als plaatselijke korresponden-
ten, onze eerste zorg zal nu zijn, 
dit net uit te breiden. Ook willen 
wij de sociaal-ekonomische informa
tie, tot nu toe te stiefmoederlijk 
behandeld, verder uitbreiden. De 
TV-informatie waarvoor reeds heel
wat projekten bestaan, vooral na de 
vele lezersbrieven, staat eindelijk 
op stapel. Nog even geduld dus.... 
Het spreekt vanzelf dat het komitee 
van redakteurs steeds openblijft 
voor zinnige kritiek over 

RED — Het adres van ons gemeen
teraadslid (en oud-provincieraads-
lid) Wil ly De Saeger is Ingendaal-
laan 43, 1641 Alsemberg 

CHATEAU CARAVAN 

Verkoop - Verhuur 
onderde len - toebehoren - t rekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Knjgsbaan) Borsbeek 
Tel 031 /21 98 15 Ook 's zondags open 

& CARAVANCENTRA PVBA 
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1977 loopt ten einde. Als 
voorzitter van de 
Vlaams-nationale partij, de 
Volksunie, wil ik mij in de 
eerste plaats richten tot de 
duizenden trouwe kaderleden 
en militanten. 
Het is voor de partij een 
belangrijk en hard jaar 
geweest. Kort na de voor de 
partij vrij gunstige 
gemeenteverkiezingen 
volgden de verkiezingen voor 
het parlement. Het partijkader 
voerde een harde, 
voorbeeldige verkiezingsstrijd. 
De Vlaamse kiezer heeft niet 
zwaar getild aan de 
fundamenteel slechte evolutie 
op Vlaams gebied van de 
voorbije jaren. Dat de 
politieke macht van de partij 
ongebroken uit de strijd kwam 
is in hoofdzaak te danken aan 
de inzet van het kader van 
hoog tot laag. Ik dank hen 
hiervoor. De uitslag van de 
verkiezingen maakte immers 
duidelijk dat de partij er alles 
moest op zetten om het 
gewicht van meer dan 
500.000 Vlaams-nationale 
kiezers in de weegschaal te 
werpen. Het dreigende 
drieledige federalisme moest 
afgewend worden. Het 
Vlaams defaitisme 
doorbroken. 
De Volksunie is hierin 
geslaagd. Zij wist het 
vertrouwen te winnen van de 
belangrijkste politiek 
georganizeerde 
arbeidersbeweging en 
meteen lag de weg open voor 
een Vlaamse politieke 
frontvorming op het hoogst 
niveau. 

Hiermede heeft de Volksunie 
een historische rol gespeeld. 
Dit was mogelijk dank zij het 
politiek doorzicht van mijn 
kollega's in de partijleiding, 

Nu 

Ook onder deze druk bleef de 
partij hecht en 
aaneengesloten. Partijraden 
en kaderdagen leverden 
telkens meer het bewijs van 
de volwassen politieke wil van 
de militanten, de wil de partij 
haar werkelijke politieke rol te 
laten spelen. 
Waar het nu op aankomt is de 
opening die de partij heeft 
afgedwongen, de bres die 
werd geslagen maximaal ten 
nutte te maken. Het volstaat 
immers niet beweging te 
hebben veroorzaakt, wij 
moeten oprukken naar het 
doel, 

de Vlaamse 
zelfstandigheid, de Vlaamse 
Staat ! 

Zelfs indien niet van 
meetafaan alles bereikt wordt 
wat wij wensen, zelfs indien 
de Egmont-steigers voor de 
Vlaamse staat nog gapingen 
vertonen en niet steeds zo 
rechtlijnig zijn als wij het 
hadden gedroomd, dan nog is 
het thans onze 
Vlaamsnationale plicht aan 
het werk te gaan met alle 
bezieling, alle energie, alle 
trouw die wij kunnen 
opbrengen. 

In de politiek worden geen 
geschenken gegeven en 
gebeuren geen mirakels. 
Blinde hoop dat het morgen 
vanzelf beter zal gaan getuigt 
niet van politieke wijsheid. In 
een parlementaire demokratie 
moet een partij op 
beslissende momenten de 
weg van het vergelijk durven 
inslaan. 

De kans die werd geschapen 
moeten wij nu benutten. Dit 
kan als wij de eenheid van de 
partij door dik en dun 
bewaren, als de partij kan 

het doel bereiken! 
niet in het minst van de 
stichter-voorzitter. Ook hen 
dank ik voor de steun en de 
inzet bij deze belangrijke 
politieke operatie. 
Het resultaat van dit alles w.as 
het deblokkeren van de 
staatshervorming, het 
doorbreken van het tergende 
immobilisme van de voorbije 
jaren. 
De partij werd hierbij 
gekonfronteerd met een 
emotionele reaktie van 
verschillende personen en 
groepen, soms in redelijke 
termen, soms op een wijze die 
op hetze begon te lijken. Het 
had er de schijn van alsof 
velen in Vlaanderen eerder de 
veilige beschutting van een 
steeds sterieler wordende 
oppositie van het verbale 
protest, de koestering van de 
vrijblijvende zuiverheid 
verkozen boven de gedurfde 
opening naar het veroveren 
van werkelijke 
machtsinstrumenten, met alle 
verantwoordelijkheid van 
dien. 

blijven optreden als een 
gesloten blok, doelbewust, 
volwassen en slagvaardig. De 
Volksunie is en blijft de enige 
valabele politieke belichaming 
van het Vlaams-nationalisme. 

Zij is en blijft de enige 
Vlaamse waarborg. 

Daarom doe ik aan de 
vooravond van het nieuwe 
jaar een dringende oproep, tot 
alle getrouwen in en rond de 
partij opdat zij zich in 1978 
met dubbele energie zouden 
inzetten. Het rusteloze werk 
van meer dan twintig jaar 
moet nu vruchten afwerpen. 
Aan allen in Vlaanderen die 
ingevolge de gebeurtenissen 
van het voorbije jaar plots 
wakker geschoten zijn zou ik 
willen vragen dat zij de partij 
zouden versterken. 
De Volksunie heeft ten tijde 
van Hertoginnedal, ten tijde 
van de eerste 
grondwetsherziening het 
bewijs geleverd van haar juist 

strategisch inzicht De leiders 
en militanten van de 
Volksunie hebben steeds aan 
het fundamentele Vlaamse 
belang de voorrang gegeven 
op het partijbelang, carrière, 
macht en mogelijkheden. Hoe 
kan men dan veronderstellen 
dat dit alles nu plots zou 
verdwenen zijn ? Alsof 
regeringsdeelname voor ons 
een doel op zichzelf zou 
geworden zijn. Op ons rust de 
taak, deze unitaire staat af te 
breken, het is onze plicht 
desnoods tegen het huidige 
onbegrip in, meer dan ooit de 
boodschap van de 
Ijzersoldaten te maken tot 
onze leefregel. 
Noch rust, noch duur voor 
zelfbestuur I Daarvoor reken 
ik op de kaders van de partij, 
op onze leden in de regering, 
op allen die het goed menen 
met de Vlaamse zaak. 

Hugo Schiltz 
alg. voorzitter 

Volksunie 

wensen 

Het komitee van redakteurs van het weekblad 

. WIJ » biedt alle lezers, leden en vrienden zijn 

beste wensen voor 1978, een goede gezondheid, 

voorspoed, en een blij weerzien in de familie die 

. WIJ . heet 
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Komt er schot in 
het amnestieonderzoek ? 

l\cm 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

^\S^f^ DE PRIJS VAN 1 
De grootste eenmanszaak van België 2 000 m2 opppr»laklf 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesmantels, kleedies, «esten, darm ol leder, broeken 

De grootste showroom, trouw en suiteklederen, 
meer dan 300 verschillende modelten. 

Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing, 
s zondags ope-i van 9-18 u DONDERDAG GESLOTEN 

fUiM 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 

Na de herinnering aan de belof
te, een onderzoek in te stellen 
naar de sociaal-ekonomische ge
volgen van de repressie en epu-
ratle, door VU-voorzitter Schiitz 
heeft de jongste kabinetsraad 
besloten een studiekommissie 
op te richten, onder het voorzit
terschap van de h. Van Eislande, 
minister van Justit ie. 
Dit meldde gisteren de «Gazet 
van Antwerpen > die nog volgen
de bijzonderheden publiceerde. 
De vertraging van het instellen 
van een dergelijke onderzoeks-
kommissie zou het gevolg zijn 
van het verzet van de Waalse 
ministers, vooral van vice-pre
mier Hurez (PSB). Het verzoek 
van de h. Schiitz werd echter 
gesteund door de CVP-minis-
ters en uiteraard door de VU-mi-
nisters. Om de Waalse gemoede
ren niet te verontrusten werd 
overeengekomen, deze beslis
sing niet officieel bekend te 
maken. Bij de Kultuurraad is 
trouwens een gelijkaardig voor

stel ingediend (cfr. het voorstel 
Joos Somers — zie ons blad 
van vorige week). 
Indien het werkeli jk de bedoe
ling was het initiatief dood te 
zwijgen dan heeft de publikatie 
van het bericht in een dagblad 
dit voornemen doorkru is t Onge
twij feld zuilen na de parlementai
re vakantie vragen hieromtrent 
gesteld worden. 

Amnestie-aktie 
en boodschap 
In verscheidene steden, o.m. te 
Antwerpen, Brussel, Gent, Leu
ven, St-Niklaas enz. hebben VU-
JO en TAK in pamfletten gewe
zen op het feit dat terwij l voor
malige tegenstanders in het bui
tenland zich verzoenen het lo
gisch zou zijn, dat hetzelfde zou 
gebeuren in eigen land. Alle men
sen van goede wil, aldus de 
VUJO, moeten in deze kerstt i jd 
de moed hebben om de tragi
sche bladzijden van oorlog en 

Prof. Leo Elaut tachtig 
Verleden maandag is Leo Elaut, gewezen Volksunie-senator, 
tachtig jaar geworden. 
Je tikt deze zin uitje schrijfmachine. En dan besef je plots, dat 
je de man onrecht aandoet Door hem al van bij de voorstel
ling alleen maar gewezen Volksunie-senator te noemen. Je 
cioet hem dubbel onrecht aan. De tachtigjarige Leo Elaut is 
het springlevend bewijs ervoor, dat de drastische toepassing 
van de leeftijdsregel in de politiek ook grote nadelen heeft — 
zoals de drastische toepassing van om het even welke regel 
Leo Elaut heeft vandaag nog de geestelijke fitheid en 
beweeglijkheid die de meeste jongeren hem zouden mogen 
benijden. En daarnaast kijkt hij terug op zoveel ervaring, dat 
de geestelijke fitheid de tijd kreeg om te beklijven tot wijs
heid. Toen hij uit de Senaat wegging, verloor de hoge verga
dering een van haar meest spitse redenaars en helderste kop
pen. 
Je doet hem nóg onrecht, omdat het leven van Elaut onge
meen veel méér is geweest dan alleen maar een politiek man
daat Je zou moeten zeggen. integendeel! Het politiek man
daat is gekomen « fin de carrière », als een ultieme dienst aan 
de gemeenschap, op uitdrukkelijk verzoek van de partij na 
een rijk leven van dienstbaarheid aan de Vlaamse gemeen
schap. Niet hij had het mandaat nodig, maar de partij had 
hém nodig. 
Op het eerste zicht een hoekig karakter Een rechtlijnigheid, 
ook in de détails, die oppervlakkig overkomt als hardheid. De 

niet-roker die van zijn bezoekers ên patiënten verwacht, dat 
ook zij het piraatje niet in de mond nemen. Maar als het ijs 
eenmaal gebroken is een open en warm hart dat, eenmaal 
wanneer het vriendschap gegeven heeft, de wondere deugd 
van de trouw en de standvastigheid kent Dan blijkt de hoekig
heid zelfdiscipline te zijn. Deze beweeglijke geest, die graag 
vlindert naar iedere bloem waaruit intellektueel genot te 
puren valt, heeft zichzelf de stalen tucht opgelegd van een 
dagindeling zonder praatjes en tijdverlies, gewijd aan ernstig 
wetenschappelijk werk. Of aan de Vlaamse Beweging. Of 
aan andere belangrijke dingen, die waard zijn de banaliteit uit 
het leven te bannen met onverzettelijke hand. 
Het resultaat is een schitterende loopbaan zonder klater
goud, waarnaar iedereen met bewondering kan opkijken. 
Elaut behoort tot het steeds maar kleiner wordende groepje 
van studenten aan de Gentse Hogeschool tijdens de eerste 
wereldoorlog. de Von Bissing-universiteit, gelijk de patriotten 
ze noemden. Zijn kwaliteiten als wetenschapsmens blijken 
alleen reeds uit het feit dat hij ondanks de aktivistische handi
cap na Wereldoorlog I, toch nog prof werd aan dezelfde 
Gentse universiteit En dat hij, ondanks een nieuwe handicap 
na Wereldoorlog II, toch terug weer prof werd aan dezelfde 
Gentse universiteit Dit laatste verhaal alleen reeds is teke
nend voor de intellektuele en menselijke onverzettelijkheid 
van Elaut Hij kreeg in 1945 verbod om nog aan de universiteit 
te doceren. Hij liet zich dan maar, bijna zestig jaar oud, terug 
inschrijven als student zette zich aan de geschiedenis van de 
geneeskunde en haalde voor de tweede keer de bevoegd
heid voor het hoger onderwijs. Tegen zoveel hardnekkigheid 
kon zelfs de Gentse univ. niet op. En ze liet hem zijn nieuwe 
specializatie doceren. 

Ach, wat doen we de man onrecht met dit kursiefje. In deze 
weinige lijnen is er zelfs geen plaats voor de loutere opsom
ming van al wat Elaut in zijn leven gedaan heeft in gang 
gestoken heeft, bezield heeft, geschreven heeft De Vlaamse 
Akademies, zijn rol in de zaak van de aktivist Martens die in 
1939 leidde tot een regeringskrisis, zijn plaats in de onvergete
lijke trits — Daels, Heymans, Speleers — Vlaamse geneeshe
ren en professoren, zijn geschiedkundige publikaties in het 
Nederlands en het Frans, zijn vertalingen van Horatius. 
In de partij zelf doet Elaut vandaag, zonder mandaat, zijn 
werk als eenvoudig militant Hem werd de zorg toevertrouwd 
over het dr Balletfonds en hij kwijt zich met zijn bekende stipt
heid van deze opdracht Daarnaast blijft hij een kritisch en 
deskundig toeschouwer op het politieke bedrijf die ook zijn 
vrienden de roede niet spaart als hij dat nodig acht Hij zit de 
partijleiding achter haar veren met de hardnekkigheid die hij 
steeds heeft opgebracht om van iedereen het maximum voor 
Vlaanderen te eisen. Hijzelf heeft dat maximum altijd gege
ven als een vanzelfsprekend iets. 

Dit stukje sluiten met alleen maar «ad multos annos» is niet 
mogelijk. Naast en boven en vóór die wens hoort de dank 
voor de voorbije jaren. Voor heel dit voorbeeldig leven van 
trouw, dat een sieraad is voor het Vlaams-nationalisme. 

na-oorlog om te draaien. Daar
om eisen zij een integrale en 
onvoorwaardeli jke amnestie, 
met het oog op de minimale men
senrechten van elke burger in 
onze maatschappij en in de hui
dige geest van pacifikatie. 
Te Antwerpen ontvouwden TAK-
leden aan de ingang van de kate-
draal een spandoek met Vlaan
deren eist amnestie, België wei
gert amnestie. Te Mortsel werd 
een amnestiemis opgedragen 
door e.h. Peeters. Reeds vri jdag 
hadden TAK-leden met kruisen 
betoogd voor amnestie in de 
gangen van de BRT te Brussel. 
Ook te Mechelen werden grote, 
zwarte kruisen rondgedragen 
met opschriften als Amnestie is 
vrede. Na deze betoging werd 
een amnestie-motie aan het 
aartsbisschoppeli jk paleis afge
geven, waarin Mgr. Suenens ge
vraagd wordt zijn invloed bij de 
Belgische gezagdragers aan te 
wenden om hen gevoelig te ma
ken voor amnestie. 
Ongeveer 500 jongelui namen 
aan deze akties deel en deelden 
ruim 40.000 pamfletten uit. 
Behalve de open brief aan eer
ste minister Tindemans door de 
algemene voorzitter van de 
Volksunie, publiceerden VU-se-
nator Coppieters, voorzit ter van 
de Nederlandse Kultuurraad en 
professor Herman Mertens, 
hoogleraar aan de KUL, een-
kerstboodschap waarin nog
maals op de amnestie-eis wordt 
teruggekomen. Maurits Coppie
ters schreef in deze boodschap 
o.m. «Onze gevoeligheid voor 
de schending van de mensen
rechten wordt pas geloofwaar
dig als we niet langer de ogen 
sluiten voor onrecht in eigen 
land: Professor Mertens 
schreef o.m. het volgende « Diep 
ontgoocheld zijn we én hoege
naamd niet fier maar wrokken 
doen we niet Integendeel wij blij
ven hopen en bidden voor meer 
politieke moed bij onze leiders^» 

Egmontpakt in 
fazen ? 
Had de Gazet van Antwerpen 
gisteren een primeur (kommis
sie repressie-gevolgen) dan pak
te < De Standaard» dezelfde 
dag uit met het vermoeden, dat 
het Egmontpakt niet in één mam
moetwet (200 biz. en 500 arti
kels, en dat is nog niet alles) zou 
geperst worden, doch dat men in 
twee fazen zou werken. De eer
ste faze zou beperkt zijn tot arti
kel 107quater over de gewest
vorming en de uitbreiding van 
de bevoegdheden van de kul
tuurraad tot de persoonsgebon
den materies. Het zozeer omstre
den inschri jvingsrecht en de 
splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde 
zouden naar een tweede faze 
verwezen worden, samen met de 
ganse (ingewikkelde, vooral op 
juridisch en administratief vlak) 
staatshervorming. 
Onnodig te zeggen dat dit be
richt als een kei in een kikvor
senpoel dreigt over te komen. 
Ook in dit verband zuilen vragen 
gesteld worden. Het zal in de 
maand januari stell ig niet aan 
spanningen ontbreken (cfr. nog 
de verklaringen van mevr. Spaak 
en minister Defosset over de 
gewestvorming en de toekomst 
van Brussel, verklaringen die me
nige rimpel op het voorhoofd 
van de politieke leiders heeft 
getrokken). 
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Hollanders 
op hun smalst 1 

• Heineken, naamloze vennootschap f 
Siège social : Wetermgplantsoen 21, Amsterdam 

&: 

Convocation a 1'assemblée générale ordinaire des actionnairea 
de Heineken. NV qiu se tiendra Ie mardi 10 janvier 1978, 4 
14 h JO m, <ians )a salie de reception de la société. Stadhouders
kade 78, Amsterdam." - ^ — — i — — — i . » ^ ^ 

" • • • • • ^ ^ ^ Ordre du jour : « 
Ouverture. "»-» • —r' 

1. Rapport sur l'exercice 1976-1977. 
2 Approbation du bilan au 30 septembre 1977 du compte de 

prohts et pertes de l'exercice 1976-1977 et des coramentaires. 
3. Affectauon du solde du compte de profits et pertes confor-

mément k l'arücle 12, alinea 2, des statuts de la société. 
4. Incorporaüon au capital d'un montant de ƒ 57 799 750 par 

r»-' ---=,-„0 „Anin^i- - - . . -K, ,„r^ gratuite d'act./^--

De NV Heineken van het gelijknamige bier met siège social te Amster
dam houdt op mardi 10 janvier 1978 een assemblee générale a Amster
dam. 
Deze convocation verscheen in het Staatsblad van ons Koninkrijk OD 
23 december 1977. 
Ongetwijfeld zullen Vlaamse pintelierders even nadenken vóór ze een 
Heineken aan de lippen zet ten! 

Dokters-protest tegen milieuhinder 
Omdat de overheid van plan is, 
op de grens tussen Niel en 
Schelle een nieuwe stortplaats 
aan te leggen, protesteren de 
geneesheren van beide gemeen
ten bij minister D'hoore (Volks
gezondheid). L, ^ ^ _» 

Het stort zou niet 
alleen in een dichtbevolkte wijk 
aangelegd worden (15.000 inwo
ners) doch ook op amper 300 m. 
van een kleuterschool en een 
bejaardencompiex. De besmet
ting van het grondwater in deze 
kleigronden is evenmin verre 
van denkbeeldig... 

In het schrijven wordt nog gewe
zen op de vroegere vervuiling 
door plaatselijke industrie, waar
bij zich nu de industriële afval 
van nijverheid buiten de streek 
komt voegen ! De kleiputten zelf 
zouden ter wille van hun rol als 
luchtzuiveraars moeten be
houden blijven i.p.v. gebruikt te 
worden als stort. Tot slot stellen 
de artsen de aankoop van de put
ten voor, en dat men ze zou 
plaatsen onder het beheer van 
Wateren en Bossen, dat kan dan 
instaan voor de verdere aanleg 
van een rekreatiegebied. 

•1 

't 

t 

% • 

't 
t 

stïjimeubelen 

p.v.b.a. 
^ -

Echte originele stijlmeubelen die -
buiten enkele eksemplaren - on
vindbaar zijn geworden hebben 
een geweldige en steeds hogere 
waarde, te danken aan het mate
riaal en konstruktietechniek die 
eeuwen getrotseerd hebben. Het 
oude beproefde ambacht wordt 
In Kunstwerkstede Tony Water
schoot weer uitgeoefend zoals 
weleer en geeft als resultaat een 
meubel zoals het autentieke, ge
raffineerd van vorm en afwer
king. 

Maak een uitstap naar onze nieu
we meubelzaak 

TER S C H O O T E P.V.BA 
Eegenen, 
9328 S C H O O N A A R D E , 

Steenweg Wetteren-Dender-
monde 
Tel. 052/42.21.56 

Sluitingsdag: 
Donderdag 
Openingsuren 10-12 
en van 13 tot 19 u. 30 

^ Eegene-
I I Schoonaarde 

Ü Dendermonde Steenweg Gent 
t 

Tel. 052/42.21.56 ^ 

f f De onderneming in het gedrang" 
« Wat ze ook doet, de onderneming is het mikpunt van de kritiek. Maakt 
ze winst, dan wordt haar verweten dat deze te hoog is en dat de 
gemeenschap zodoende wordt benadeeld. Lijdt ze verlies, dan wordt 
haar onbekwaamheid in de schoenen geschoven. De onderneming 
wordt in haar grondvesten bedreigd. Er zou volgens de belagers nog 
alleen heil kunnen verwacht worden van de overheid. Maar wanneer 
de staat het industrieel initiatief monopolizeert, kan hij geen scheids
rechter meer zijn tussen de verschillende belangengroepen.» 

Dit zei o.m. de heer Paul F. Smets, Volgens de heer Smets hebben 
beheerder-direkteur-generaai van 
de Federatie der Chemische Nij
verheid van België die het tema 
De onderneming in het gedrang 
behandelde voor het Verbond 
der Belgische Kamers van Koop
handel in het Buitenland, waar hij 
werd ingeleid door voorzitter Mar
cel Goossens. 

de bedrijfsleiders te lang gewacht 
om een boodschap door te ge
ven. Winst Is nochtans de voor
waarde van de vooruitgang. 
I.vm. het argument dat het huidi
ge systeem een samengaan zou 
zijn van de geldmachten met de 
Staat, zei spreker dat het wellicht 
onmogelijk is politiek en ekono-

mle volledig van elkaar te schei
den, maar beide hebben hun 
eigen verantwoording. De ekono-
mle berust op een demokratisch 
realisme. 

De aktie van de overheid moet 
aanvullend blijven. De staat moet 
oriënteren en opwekken, maar hij 
moet geen zaakvoerder worden. 
De ondernemers — althans de 
goede — zijn niet gekant tegem 
planning, maar zij weigeren in een 
keurslijf te worden geplaatst. Het 
plan moet voor wijziging vatbaar 
zijn. 
Het openbaar initiatief heeft zijn 
specifieke verdiensten maar het 
is evenzeer zoniet meer aan ver

gissingen blootgesteld als de pri-
vé-sektor. Er bestaat geen won
derdokter van het Industriële 
overheidsinitiatief. 
Er moet een gezond ekonomisch 
klimaat geschapen worden om 
weer initiatief te kunnen nemen 
en te Investeren. 

De overheidssektor en de prlvé-
sektor moeten in dit opzicht gelij
ke kansen krijgen bij de start. Dat 
is echter met gemakkelijk, want 
de overheidssektor vertrekt met 
een aantal voordelen ; de rentabili
teit wordt minder in aanmerking 
genomen, de staatswaarborg is 
geen illuzie en de kansen op 
faling zijn gering, omdat de belas

tingplichtige het eventueel verlies 
moet bijpassen. Wat de financie
ring betreft, heeft men enerzijds 
vrijwillige bijdragen van aandeel
houders en aan de andere zijde 
de inning uit belastingen, die alles
zins met vrijwillig worden betaald. 

Wanneer men alle industrieel ini
tiatief aan de overheid overlaat, 
wordt de Staat een kliniek voor 
zieke ondernemingen en is de 
konkurrentie vervalst. 

Zo de Staat eventueel dirigent 
van het orkest kan zijn, moet hij in 
geen geval de plaats van de muzi
kanten willen innemen, besloot de 
heer Smets. 

brief uit de 
oostkant on 8 

In zijn voorlaatste nummer nam het wallingan-
tisch blad « Wallonië Libre » aanstoot aan het feit 
dat de «Partei der deutschsprachigen Belgier« 
(PDB) op haar jaarvergadering als eerste punt 
van haar eisenpakket die autonomie van het 
Duitse taalgebied buiten de gewesten volgens 
grondwetsartikel 107 quater geplaatst heeft. 
Eerst zou Wallonië zelf autonoom moeten zijn. 
Daarna zou men de Duitse gemeenschap 
«graag» het zelfbeschikkingsrecht toekennen. 
Er kan evenwel geen sprake zijn de sinds het 
einde van de eerste wereldoorlog verfranste 
lokaliteiten «te laten lopen». Daarom moet er 
een volksraadpleging worden gehouden, en het 
resultaat daarvan plaats per plaats nagegaan. 
Maar wie gelooft er, dat ook maar één Waalse 
partij er aan denkt, na de aansluiting van Duits-
Oost-België bij Wallonië, een referendum te hou
den Ook al IS er een lichte oriëntatiewijziging te 
onderkennen in vergelijki met de taktiek der vori
ge jaren, toen Frangois Périn en anderen 
beweerden, dat er slechts twee mogelijkheden 
zijn: ofwel de inlijving bij Wallonië ofwel aanslui
ting bij de Duitse Bondsrepubliek. Nochtans 
houdt men vandaag ook rekening met een der
de mogelijkheid: de zelfbeschikking, een zuiver 
teoretische mogelijkheid op het praktisch vlak. 
Na het afsluiten van het Egmont-akkoord is het 
vooruitzicht op vervulling van de eis van de 
plaatselijke volksbewuste middens, behalve de 
taal- en kultuureisen ook nog op andere vlakken 
een Oost-Belgische overheid te voorzien, eerder 

geringer geworden. Om de totale afhankelijk
heid van Wallonië te ontgaan blijven er slechts 
twee wegen open: de ene is deze voorgestaan 
door de PDB, ni de oprichting van een eigen 
gebied, zonder het daarom formeel de naam 
«gewest» te geven. Het gebied zou evenwel in 
essentie de bevoegdheden van een gewest uit
oefenen in volledige onafhankelijkheid van 
Vlaanderen en Wallonië, om een eigen politiek 
leven in het kader van de globale Belgische 
staat te leiden. 
De tweede uitweg om een dreigende, volledige 
verfransing uit de weg te gaan hebben we in 
een vorige kroniek belicht: de eigen wetgeven
de en uitvoerende macht op taalkundig en kultu-
reel vlak, ofwel een indirekte afhankelijkheid van 
Vlaanderen (overname van dekreten van de 
Nederlandse Kultuurraad in de persoonsgebon
den materies) anderdeels van Wallonië (overna
me van de ordonnantiën van de Waalse Gewest
raad). 
Beide voorstellen tot een oplossing gaan uit van 
een niet noodzakelijke tegenstelling maar wel 
van een duidelijk verschillende stellingname, nl 
de veronderstelling dat Wallonië gans Duits 
Oost-België opgeeft liever dan zijn voogdijschap 
met Vlaanderen te delen, ofwel dat alles moet 
worden ondernomen, om Vlaanderens bereid
heid, zich In te zetten voor een overleving van 
Duits Oost-België. Beide voorstellen hebben dit 
gemeen dat ze zonder Vlaamse hulp geen cent 
waard zijn. 
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Volksunie op de vragensteel 

De laatste sntting van de kamer 
dit jaar stond o m in het teken 
van VU-vragen en een interpella
tie 
VU-kamerlid Emiel Van Steenkis-
te vroeg minister Defosset (FDF) 
hoe het zat met de benoemingen 
in de RTT, daar de minister zich 
blijkbaar niet houdt aan de afge
sproken regelingen De minister 
poogde zijn beleid ter zake zo 
gunstig mogelijk in te kleden Of 
hij zijn interpellant overtuigd heeft 
laten we in het midden Zo neen, 
dan komt er zeker een interpella
tie 
VU-kamerlid Jan Caudron stelde 
vragen i v m aanbestedingen 
voor het leger, waarbij een gespe-
cializeerde firma met op de regel
matige manier blijkt ingelicht te 
zijn, terwijl de uitslag van de aan
besteding in kwestie niet open

baar werd gemaakt, wat strijdig is 
met het reglement Ten derde 
wou hij weten waarom een bin
nenlandse firma, die aan alle voor
waarden voldoet over het hoofd 
werd gezien 
Minister Vanden Boeynants ant
woordde dat er van onregelmatig
heden geen sprake is Van de 
drie offertes (aanmaak van lede
ren laarzen voor motorrijders) 
was er maar een technisch ont
vankelijk, zodat de andere offer
tes niet in overwöging konden 
genomen worden ; 
VU-kamerlid W. Kuijpers had het 
over de sluiting vart Coral Metal 
te Herent, waarbij niet het nodige 
zou gedaan zijn om het bednjf 
een nieuwe start toe te laten 
Minister Geens antwoordde na-

Unitaristische 
betutteling 
moet ophouden 
VU-senator Van In oefende tij
dens de bespreking van het wets
ontwerp in het afsluiten van inter
nationale kulturele verdragen 
scherpe kritiek uit op de betutte
ling die ter zake de werking van 
de kulturele raden belemmert 
Daarom zou men liefst zo vlug 
mogelijk het ministene van Buiten
landse Zaken aanpassen 

Aanbevolen huizen 

FRITUUR EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 Westerio CVoortka 
pel) tel 014 /213696 
Vraag prijzen voor uw feestmenu s 
Specialiteiten 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VERCOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/2681402 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN Z O O N ANDRE 
Kerkweg8 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/33 37 56 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 4254642 

PVBA J BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014/31 1376 

-U ILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

LEON STEVENS 
Brandstraat 7 

MOL 
Tel 014/3123 76 

Fabnkatie kleine lederwaren 
bneventassen geldbeugels sleutel 

houders 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69 2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 

sloten 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 GOOIK 

Tel 054/3348 57 
Uw tweede thuis' 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TER NAT 

Tel 02 /5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

MALPERTUUS 
Vlaams Ontmoetingscentrum 

(nabij station) 
Turnhoutsebaan 15 MOL 

Voor feesten 
zaal ter beschikking 

Dinsdag gestoten 
Tel 014 /3164 72 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

TAPPERU 

KUMMELSHOF 
Gaze in de drukke verkeerswoes 
tijn Stationsstraat 27 te ASSE 
Tel 02/452 7005 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 12 40 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstell ingen 

DRUKKERU PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014 /588581 
Alle dag en weekbladen 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/6687 40 

mens zijn kollega, de minister van 
Arbeid, die van mening blijft dat 
de sluiting moet gehandhaafd 
worden gezien de ernst van de 
situatie waann het bedrijf zich 
bevindt 
Kamerlid Kuijpers interpelleerde 
ook de minister van Verkeer over 
de uitzonderlijke noodsituatie 
waarin de jeugd zich thans be
vindt qua verkeer België behoort 
na de Bondsrepubliek tot de lan
den met het hoogste aantal ver
keersongevallen (400 op 10000) 
Er IS een gemis aan verkeersbe-

Werkloosheid en 
tewerkstelling 
VU-senator Van In maakte van 
de bespreking van het wetsont
werp betreffende de budgettaire 
voorstellen 1977-78 gebruik om 
het systeem van de programma
wet onder de loep te nemen Hij 
noemde dit systeem slecht, voor
al omdat de kontroletaak van het 
parlement in die omstandigheden 
een lachertje wordt Wel was 
spreker tevreden dat eindelijk het 
werkloosheidsbeleid aan subre
gionale instanties wordt toegewe
zen HIJ somde vervolgens de 
zwakke punten op in de program
mawet en sprak verwachtingen 
uit inzake bijscholing, tewerkstel
ling bij de KMO's en stelde o m 
de oprichting voor van tewerkstel-
lingskomitees op subregionaal 
vlak Tot besluit sprak de h Van 
In de hoop uit dat in de toekomst 
de regering niet meer zou verval
len in het euvel van de program
mawet 

Wens tot Europese 
vastberadenheid 
VU-kamerlid Van Grembergen 
verheugde zich tijdens het debat 
over de landbouwbegrotingen 
over de vastberadenheid, waar
mee de vorige Landbouwminister 
Lavens de landbouwbelangen op 
Europees vlak heeft verdedigd 
HIJ wenst de nieuwe Landbouwmi
nister dezelfde vastberadenheid 
toe en bepleitte dan een aanpas
sing van de pachtwet ingevolge 
de veranderde situatie, die de 
onzekerheid bij pachters en eige
naars zou wegnemen Ook inza
ke waterwinning oefende het 
kamerlid kntiek uit, die door een 
niet-sluitende wetgeving uitgelokt 
wordt en waarbij dient vastge
steld dat het steeds de landbou
wers zijn die schade lijden Tot 
slot vroeg hij ook aandacht voor 
het hoevetoensme, de rol van de 
boer als handhaver van het land
schap en de kerstboter, te veel 
een eenmalige aangelegenheid in 
tegenstelling met de wens dat het 
boterverbruik beter zou gestimu
leerd worden 

Gepensioneerde 
niet tegen 
jongere uitspelen 
VU-kamerlid Babyion pleitte tij
dens het debat over de pensioen
begroting voor de harmonizering 
van de pensioenstelsels door o m 
de afbouw van het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen Ook 
zou het Rijk moeten instaan voor 
een herverdeling op basis van 
een levenswaardig pensioen De 
h Babyion besloot als volgt « Ou
deren die het soms zwaar en las
tig gehad hebben en door hun 
werkkracht ertoe bijdroegen dat 
de jongeren konden studeren of 
een beroepsopleiding kregen, het 
in geen geval zouden moeten stel
len met een lager leefgeld dan jon
ge werklozen die meestal nog 
inwonen 

leid en aan verkeersdeskundigen 
HIJ vroeg ter zake om de nodige 
initiatieven te nemen Minister 
Chabert beklemtoonde de relativi
teit van statistieken en wees erop 
dat het aantal verkeersongeval
len waarin jeugdige personen be
trokken zijn (van O tot 14 jaar) ver
mindert nl 9 t h de laatste vijf 
jaar De minister somde daarna 
'n aantal initiatieven op en beloof
de bij de ministers van Nationale 
Opvoeding te zullen aandnngen 
op het inschakelen van lessen 
over het verkeersreglement 

Sociale opvoeders 
in staking 
Bij spoedvraag richtte VU-kamer-
lid De Beul zich tot de minister 
van Volksgezondheid over de sta
king van de sociale opvoeders, 
die onderbetaald worden en van 
bepaalde sociale voorzieningen 
met of onvoldoende kunnen ge
meten De interpellant somde de 
voornaamste gneven op en 
vroeg de minister, wat hij zou 
doen om aan de gerechtvaardig
de eisen van de betrokkenen te 
voldoen Minister Geens ver
school zich achter het feit dat de 
regering met vertegenwoordigd is 
in het bevoegde paritaire komi-
tee De sociale partners leggen 
thans de voorstellen voor aan 
hun opdrachtgevers De sociale 
bemiddelaar zal na onderzoek 
kennis kunnen nemen van de 
standpunten Daarom werd de 
staking opgeschort ten einde het 
onderbroken gesprek te herne-

Nog Zuid-Afrika 
Ook mevrouw Nelly Maes sprak 
voorbehoud uit nopens de schor
sing van het kultureel akkoord 
met Zuid-Afrika Op zeker ogen
blik onderbrak de h Decroo 
(PVV) Nelly Maes, toen ze zei 
«Er zijn veel kulturele verdragen 
die een kritisch onderzoek verei
sen», waarop de h Decroo zei 
«akkoord, daarmee zouden we 
heel wat vergaderingen kunnen 
vullen » Zeer gevat repliceerde 
Nelly Maes met «Dan zou de 
PVV eindelijk eens aktief worden 
in deze raad'» De liberale « won-
derknape» drong met verder 
aan 

En wat rnet de 
zeevisserij ? 
VU-kamerlid Van Steenkiste han
delde traditiegetrouw over de 
stand van zaken in de zeevisserij 
Elk jaar, aldus het Oostendse 
kamerlid, staan wij hier aan de 
klaagmuur, doch er gebeurt mets 
De zeevisserij is zelfs met eens 
vermeld in het verslag i De EG-in-
tegratie van deze visserij vlot met, 
ook door de dubbelzinnige hou
ding van de Bntse partners Er 
moeten niettemin beschermings
maatregelen getroffen worden en 
er moeten kompensaties gege
ven worden voor de beperkingen, 
die aan de vissers opgelegd wor
den Hoeveel zullen ze bedragen, 
volgens welke normen zullen ze 
gegeven worden en op welke 
basis Spreker bepleitte ook een 
betere informatie over de schiet
oefeningen te Lombardsijde en 
betreurde dat de oorlogsrente 
voor zeevissers met geldt voor 
hen die tijdens de tweede 
wereldoorlog vanuit Belgische ha
vens instonden voor de legendari
sche hanngvangst 

<UITDE 
(WETSTRAAT 

Langzaam is het eerste 
kwartaal van het parlemen
taire jaar uitgedoofd Iede
reen verlangt naar rust, inti
miteit en bezinning De grote 
proeftijd moet nog komen en 
velen verschansen zich 
reeds in hun loopgraven 
voor het komende gevecht, 
waar het dikwijls om punten 
en komma's zal gaan Tus
sendoor horen we verma
nende woorden van een 
vorst die het allemaal met 
wat onrust en zelfbehoudsin-
stinkt aankijkt Sommige ver
ontruste Walen kijken weer 
de andere richting uit Uit 
angst voor hun eigen scha
duw 7 Hoe dan ook meende 
de h Gol dat enkele m stilte 
genomen amnestiemaatrege-
len de grens van een bepaal
de moraliteit leken te over
schrijden De minister van 
Justitie was echter zoek en 
zo moest de h Gol die zijn 
poujadistische rol goed 
schijnt in te leven het feest 
van de verzoening tandenk
narsend doorbrengen Intus
sen zaten zijn stamgenoten 
in Kaïro een verzoening van 
het hoogste staatsmansal-
looi uit te werken 
In de wandelgangen bleek 
een zekere onrust, die ech
ter enkel tot uiting kwam bij 
de tenoren en met zelden 
zag men de 3 Vlaamse partij
voorzitters de hoofden bij 
mekaar steken en hun rustig 
en efficient driemanschap 

gestalte geven Ook voor 
hen moet het ergerlijk zijn te 
leven met een fraktie die half 
in de regering en half in de 
oppositie zit Ook tijdens de 
vorige legislatuur was de 
FDF-RW fraktie voor een 
deel in de regering en voor 
een deel erbuiten Die nefas
te toestand heeft de rege
ring het leven en RW-Gende-
bien vele zetels gekost, maar 
de dubbelzinnigheid blijft be
staan 
Maar de boer hij ploegde 
voort Kamer, Senaat en Kul-
tuurraden handelden begro
tingen en ontwerpen af, met 
toch enkele opmerkenswaar
dige punten 
Tijdens de bespreking van 
begrotingen, was de begro
ting van Landbouw een bui
tenbeentje Hier vormden al
le sprekers van meerderheid 
en oppositie eén blok in de 
verdediging van de belangen 
van de verdwijnende land-
bouwstand en de bedreigde 
vissers 
In het Leuvense zal men van
af volgende week opnieuw 
beter kunnen ademen dank 
ZIJ de onvermoeibare aktie 
van Willy Kuijpers tegen de 
«stinkfabriek» Coral Metal, 
die het sedert jaren vertikt 
zich te onderwerpen aan de 
pollutiemaatregelen Per 1 ja-
nuan zal de fabnek geen uit-
batingsvergunning meer heb
ben Het is de VU ernst met 
het milieubeleid' H.C. 
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Hector de Bruyne, 
minister van 
Buitenlandse Handel, 

wenst aan de lezers van 
« WIJ » en aan alle 
VU-leden een 
voorspoedig jaar 1978. 

Moge de verwezenlijking van zelfbestuur 
voor Vlaanderen snelle vorderingen ma
ken! 

Moge de Vlaams-nationale eendracht ver
sterkt worden! 
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ANTWERPEN 

Watersnood 7 6 en zijn nasleep bij 
zelfstandigen en KMO's 
Tijdens de bespreking van de Begroting van Ekonomische Zaken en Streek-
ekonomie in de Kamer heeft Joos Somers zijn grote bezorgdheid uitgedrukt 
over de groeiende werkloosheid in het Arrondissement Mechelen en hierbij 
gewaarschuwd dat men alle aandacht moet opeisen op de tewerkstelling bij 
zelfstandigen en KMO's, die hij de ruggegraat noemde van de Vlaamse ekono-
mie, die in de huidige omstandigheden het best stand houden in de krisispe-
riode. Zeker in het arrondissement Mechelen, waar de harde klappen eigen 
aan de krisistijd meer en meer tot uiting komen door bedrijfssluitingen en kol-
lektieve afdankingen en waar men slechts in belangrijke mate over tewerk
stelling in de administratie en pendelarbeid te Brussel of in de industrievesti
gingen rond het havengebied Antwerpen en op de as Brussel-Antwerpen 
beschikt, is de waarde van de tewerkstelling in KMO's en bij zelfstandigen 
niet te onderschatten. 

Kamerlid Joos Somers vroeg dan ook 
aan de regering alle beschikbare mid
delen te gebruiken om de KMO's te 
helpen bij hun opdracht de tew/erkstel-
ling in hoge mate te bevorderen. Het 
Is Immers niet uitgesloten dat het 
Arrondissement Mechelen In de ko
mende maanden de gesel van de 
werkloosheid van de na-oorlogse ja
ren opnieuw zou ervaren. 

In het kader van deze visie vroeg 
volksvertegenwoordiger Joos So
mers zich dan ook af waarom de 
staat zijn beloften ten aanzien van de 
zelfstandigen en KMO's, die getroffen 
werden door de watersnood van 
1976, niet Inlost. De bedrijven, die zwa
re schade geleden hebben door de 
waterellende van '76, konden immers 
ter vergoeding van deze schade Inte-

Abonnementenslag 7 8 
Kerst en nieuwjaar geven de vermoeide < WIJ )>-ridders de 
verdiende rust. En toch enkele lichte verschuivingen. 
Georgette De Kegel die haar score verder opdrijft, Erik Van-
dewalle die niet bij de pakken blijft zitten, Anny Lenaerts 
die er een schepje bij doet, Daniël Denayer die een sprong 
waagt.. 
En Cecile Remmerie uit leper die zich als vijfde dame in de 
Top 20 komt nestelen. Fijn! 

1. Georgette De Kegel, Ninove 1032 
2. Guido Callaert, Opwijk 840 
3. Erik Vandewalle, Izegem 756 
4. Joris Depré, Tervuren 456 
5. Anny Lenaerts, Wilrijk 432 
6. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 360 
7. Koen Van Meenen, Heusden (O.VL) 324 
8. Daniël Denayer, Aalst 288 
9. Eugene Van Itlerbeek, Kessel-Lo 276 

10. Kris Versyck, Gent 252 
11. Jan De Roover, Antwerpen 240 
12. Harry Van Herf, Zutendaal , 216 
13. Maurits Passchijn, Meise 192 
14. Cecile Remmerie, leper 180 

Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 180 
Achiel Goderis, Oostduinkerke 180 

17. Jaak Janin, Huise 144 
Willy Serpieters, Oostende 144 

19. Frans Jansegers, Herdersem 138 
20. Piet Severins, Zwijndrecht 108 

Lutgard De Coster, Machelen 108 
22. Jozef De Meyer, Heverlee 96 

Jan Caudron, Aalst 96 
Arthur De Schrijver, Hekelgenn 96 

25. Guido Dornez, Ingelmunster 84 
26. Freddy De Valck, Iddergem 72 

Frans Van Dessel, Nijlen 72 

Herman Ros, Lokeren 72 
29. J. Peeters, Hoboken 60 
30. Jos Truyen, As 51 
31. Adhemar Vanderlinden, Mechelen 48 

De Coninck-De Smet Borgerhout 48 
Leo Thijs, Pulderix>s 48 
Herman Gilbert, Maarkedal 48 

35. Johan Beke, Mariakerke 36 
Jozef Dockx, Borsbeek 36 
Willem Nollet, Hove 36 
Leonle Vanderstraeten, Brussel 36 
Oswald Van Ooteghem, Gentbruggè 36 
Jozef Labaere, Kortrijk 36 
Roland Van Heddegem, Oudenaarde 36 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 36 
Yvo Dillen, Balen 36 
Gust Van Herck, Arendonk 36 

45. Huguette De Bleecker, Gent 24 
Et Laroy, Aalter 24 
Leo De Bruyn, Tèssenderio 24 
Jan Roux, Genk 24 
Egled Vandommele, Deerlijk 24 
Paul Cresens, Schaffen 24 
Jozef Nagels, Oostende 24 
Georges Raes, Ledegem 24 
Dirk Van Leuven, Roeselare 24 
VU-Bree, Bree 24 
Luclen Beyens, Meerhout 24 
Luk Oste, Zottegem 24 
Erwin Vermeire, Denderleeuw 24 
Rla Daman, Halle (KemjDen) 24 
Mare De Vrlese, Assebroek 24 
Leon Calders, Kapelle-o/d-Bos 24 
Jan Van Sumere, Beersel 24 
Frans Baert, Gent 24 

P.S. Niet vergeten dat het werven van 1 « WIJ » recht geeft 
op deelname aan de tombola met een kleurentelevisie als 
inzet! 

ressante leningen aangaan om hun 
bedrijf opnieuw In werking te zetten 
of In produktle te houden, waarbij de 
staat gedurende drie jaar jeen aanzien
lijk gedeelte van de intrest op zich zou 
nemen. 

Nu moet men vaststellen dat de staat 
In de aanvang deze beloofde tussen
komst met 6 maanden vertraging uit
betaald heeft, terwijl men nu reeds 
meer dan 10 maanden moet wachten 
op de volgens overeenkomst beloof
de bijpassingen. De zelfstandigen en 
KMO's worden dan verplicht In de 
plaats van de staat de Intresten te 
betalen en moeten op deze kapitaals-
vastlegging natuurlijk geen intrest van 
de staat verwachten. Hierdoor neemt 
de geleden schade toe en brengt men 
de KMO's en sommige zelfstandigen 
opnieuw In financiële moeilijkheden. 

Deze nasleep van de dljkenverwaarlo-
zlng heeft zijn gevolgen op de tewerk
stelling. Zo staafde Kamerlid Joos 
Somers zijn aanklacht door te verwij
zen naar een bedrijf, waar 30 mensen 
zijn tewerkgesteld en dat verplicht 
wordt gedurende de maanden januari 
en februari een 20-tal personen af te 
danken om het bedrijf staande te hou
den. Verder verwees hij ook naar zelf
standigen, waaronder landbouwers, 
die tot heden nog geen schadevergoe
ding voor de waterellende 76 moch
ten ontvangen en daardoor In ernsti
ge moeilijkheden geraken. 

De minister verklaarde zich bereid 
deze aangelegenheid met bekwame 
spoed te regelen en ervoor te zorgen 
dat de gedane staatsbeloften zouden 
Ingelost worden. 

VUJO (arr. 

Antwerpen) koos 

nieuw bestuur 
Voorzitter; Joris Roets, Koning Albert-
straat 33, 2548 ünt, tel. 031/55.29.75. 

Ondervoorzitter: Gerda Jaeken, Wit-
vrouwenveldstr. 14, 2550 Kontich, tel. 
031/57.14.03. 

Organizatie: Luc temmens. Oude 
straat 31, 2610 Wilrijk, tel. 031/ 
27.46.99. 

Sekretariaat: Ingrid Barbier, Antwerp»-
sestraat 47, 2640 Niel, tel. 031/46 
88.25.31. 

Vorming: Erwin Brentjes, Van Vaeren-
bergstr. 63, 2600 Berchem, tel. 031/ 
39,10.74. 

Propagande: Luk van Linden, Ant
werpsestraat 120, 2650 Boom, tel. 
031/88.56.44. 

Penningmeester: Mieke Verbruggen, 
De Valk 4, 2510 Mortsel. 
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De gastarbeiderskinderen in Berchem 
Reeds vroeger brachten wij berichtgeving over de interpellaties van het VU-
gemeenteraadslid Erik Deleu te Berchem. Hif had het toen in sterk gedoku-
menteerde tussenkomsten over de aanwezigheid van en het onderwijs voor 
gastarbeiderskinderen. 
Deleu akteert hun aanwezigheid, wil en kan er dus niet naastkijken. Hij is wel 
bezorgd over het gemengde onderwijs van Vlaamse kinderen en gastarbei
derskinderen. Erik Deleu ziet het meer in gesplitste klassen omdat beide groe
pen kinderen dermate verschillende kulturele achtergronden hebben, dat 
deze maatregel noodzakelijk lijkt 
Nu is deze stelling gedeeltelijk betwistbaar en gedeeltelijk verdedigbaar. En 
dat weet Erik Deleu, maar het overgrote aantal vreemde kinderen verant
woordt zijn voorstel. 
Zijn grote verdienste bestaat hierin dat hij het grote probleem in zijn gemeen
te durft aanpakken en er een menselijke oplossing wil aan geven. 
Misschien zou het niet slecht zijn, mochten de gemeenten waar hetzelfde pro
bleem zich eveneens 20 scherp stelt eens van gedachten wisselen over dit 
vraagstuk. 
Hier brengen wij de interpellatie-Deleu: 

Het nieuwe schooljaar is drie maan
den bezig en bij het vernemen van de 
cijfers inzpke vreemdelingen die les
sen volgen aan onze scholen sta ik 
werkelijk perpleks. 
Als men de cijfers bekijkt van onze 
scholen in de Batkinstraat of St-Hu-
bertusstraat waant men zich in Marok
ko of Turkije 
In het schooljaar 76/77, waren er in 
beide scholen 298 vreemde kinderen 
tegenover 261 Vlaamse kinderen De 
toestand nu is mijn inziens voor onze 
Vlaamse leerlingen nog erger gewor
den Nu heeft men 313 vreemdelingen 
tegenover 210 Vlamingen Dit is een 
vermeerdenng der gastarbeiderskin-
deren met 15 en een vermindenng 
van onze jeugd met 51 
Om duidelijk aan te tonen dat het pro
bleem akuut wordt, geef ik u de cijfers 
van de kleuterklassen en eerste 3 leer
jaren in bovenvermelde scholen 
Batkinstraat. 45 Vlaamse kinderen 
to.v. 128 vreemde kinderen; St.-Hu-
bertus: 66 Vlaamse kinderen to.v. 
114 vreemde vreemde kinderen. 

De geestelijke en kulturele beïnvloe
ding van de vreemdelingen op onze 
kinderen is bij multiraciale klassen 
met een wanverhouding zoals in 
bovenvermelde scholen zo g roo t dat 
ze ontwnchtend werkt voor onze kin
deren 

Langs de andere kant staan de gast-
arbeiderskinderen verstandelijk en 
taalkundig zo ten achter tegenover 
onze kinderen in de lagere school, dat 
het onderwijspeil op gevaarlijke wijze 
daalt Sleehts op éen manier kan men 
deze nefaste situatie wegwerken Dit 
IS onmiddellijk, zoals ik gevraagd heb 
in de gemeenteraad van 28 juni j i , alle 
klassen splitsen zodat er vreemdelin-
genklassen komen en klassen met 
Vlaamse jeugd 

Wat ik voorstel is met denigrerend 
tegenover de gastarbeiderskinderen, 
wel IS dit de normale bescherming 
van ons volk, het voorkomen dat ons 
zuiver kultureel erfgoed wordt aange
tast 

Boecliout veranderde 
statuten van de jeugdraad 
Volksunieschepen Fred Entbrouxk 
heeft van de Boechoutse jeugdraad 
terug een volwaardige raad kunnen 
maken met een entoesiaste ploeg 
werkers die eindelijk als volwaardig 
worden aangezien. 

In het kol lege 

Over enkele weken is het dan een 
jaar geleden dat de Volksunie in het 
schepenkollege kwam samen met de 
koalitiepartner de Gemeentebelan
gen Het jongste gemeenteraadslid, 
Fred Entbrouxk (27) werd schepen 
van Spor t Milieu en van de Jeugd De 
jeugdraad die ook bestond onder het 
vonge CVP-BSP-bestuur werd einde
lijk onder toedoen van schepen Ent
brouxk een volwaardige raad, een 
orgaan dat wel degelijk iets te zeggen 
heeft in onze gemeente 

Belofte maakt schuld 
Een van de grote propaganda-punten 
van de Volksunie in oktober 1976 
was het aktief betrekken van de niet-
georganizeerden in de gemeentelijke 
jeugdwerking Er werd hevig gewerkt 
aan de statuten en na goedkeuring 
van het ganse bestuur is het nu zo 
ver iedereen die geïnteresseerd is in 
het jeugdbeleid, kan komen mee
werken Dit is natuurlijk met het enige 
dat Fred heeft klaargespeeld Onder 
zijn toedoen en dat van de plaatselij
ke vereniging De Kring wordt er in 
Boechout gedacht aan «Jeugdbe
leid " met de grote J Al de jeugdgroe
pen worden verzocht van ideeën bin
nen te brengen Momenteel wordt er 
druk gewerkt aan een witboek dat 
begin maart van de persen zou moe
ten komen 

Boechout weldra In het groen' 

Verder werkt de jeugdraad aktief 
mee aan de grote plannen van het kol
lege en milieuschepen Entbrouxk om 

Boechout terug in een groen kleedje 
te steken Natuurkenner Ludo Dillen 
heeft grootse plannen klaar liggen om 
uit te voeren na de winter Het Jef 
Van Hoofplein in Boechout wordt 
terug een mooie plaats om te wande
len Van daaruit wordt als het ware 
een S van bomen getrokken via de 
spoorweg, de heerbaan, de oude weg 
naar het Spokenhof Het is dus met 
de bedoeling van een stuk of 20 
bomen te gaan planten maar wel van 
een dikke duizend bomen van uit de 
streek te planten Boechout kan er 
maar goed bij varen, en ook de Volks
unie Boechout-Vremde heeft de wind 
in de zeilen, maar er is nog ontzettend 
veel werk K.S. 

Kort nieuws uit 
Boechout 
Beste wensen 

Aan alle Vlaamse Vnenden van onze 
gemeente (en van elders) wensen we 
een voorspoedig 1978 Laten we ho
pen dat het nieuwe jaar een jaar vol 
voorspoed voor Vlaanderen mag zijn 
De Volksunie Boechout-Vremde zal 
alleszins haar steentje er trachten toe 
bij te dragen 

Dienstbetoon 

Het dienstbetoon van minister De 
Bruyne wordt verzorgd door Gerard 
Bergers op woensdag 4 januari om 
20 u m café « De Perel» op de hoek 
van de Lange Kroonstraat en de Pro
vinciesteenweg in Boechout 

Jaarl i jks bal 

Eindelijk zijn we eens op tijd om onze 
leden te verwittigen wanneer het bal 
is Schrijf 15 apnl maar vast op jullie 
agenda Over de andere aktiviteiten 
worden jullie op de hoogte gehouden 
via ons eigen blad en via « Wij » 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

Ik zou deze interpellatie willen bein-
digen met de bedenking dat we eens 
eindelijk moeten afrekenen met de 
gelijkheidsmyte die ons teistert Deze 
mensen zijn gewoon anders, zij zijn 
met gelijk aan ons, en wij zijn met 
gelijk aan hen Ik hoop van ganser har
te in naam van alle kinderen in de Ber-
chemse scholen dat u mijn voorgestel
de regeling onmiddellijk toepast 

Mimoitt 
JANUARI 

4 WESTMALLE : Bezoek aan de brouwerij van de Trappisten om 
14 u Inschrijvingen Lieve Hom, tel 1216 83 

7 RANST: Dnekomngenfeest om 15u in de parochiezaal van 
Oeiegem 
HEIST-OP-DEN-BERG : St-Maartensfonds Ke-Li voordracht 
door Wim Jorissen over Zuid-Afnka, om 20 u 30 in zaal bij 
Maelieke, Losstraat 87. 

HULSHOUT : VU-bal om 20 u 30 in de parochiezaal Orkest 
Harry and the friends Inkom 60 fr 

13 

21 

VU-Huishout koos nieuw bestuur 
Het nieuwe bestuur is samengesteld 
als volgt voorzitter Frans Van den 
Bruel, sekretans Georges Peeters, 
schatbewaarder Jos Van Den Eyn-
de, propagandist Mark Meurrens, or-
gamzatoren Leon Van Loo en Louis 

Kortnieuws uit Wilrijk 
Stuif- in met wafelenbak 

Het IS traditie dat er in de loop van 
januan geborreld wordt op het nieu
we jaar Wij kunnen onze leden en 
sympatizanten moeilijk uitnodigen op 
een grote borrelpartij, maarrr wel 
zouden we u graag ontmoeten op 
onze stuif-in met wafelenbak van vrij
dag 201 '77 De wafels zijn geen 
hoofdzaak, wel de mogelijkheid om 
weer eens gezellig met elkaar in kon-
takt te zijn U kan terecht in het KWB-
lokaal Sint-Bavo (rechtover de kerk) 
vanaf 19 u Wafels aan de civiele prijs 
van 10 frank per stuk, waar kan men 
dat nog v inden ' ' 

Kindermans, lid Louis Wilbers, onder
voorzitter 
Schatbewaarder Jos Van den Eynde, 
deed voorlezing van het kasverslag, 
waarin voornamelijk tot uiting kwam 
dat het teerfeest van 1977 verliesla
tend was, terwijl het sinterklaasfeest 
daarentegen financieel gunstig was 
uitgevallen 
Sekretans Jos Peeters, gaf een over
zicht van de ledenstand, en noemde 
als streefdoel voor 1978 125 leden 
Het teerfeest goed menu, het bal 
achteraf kwam met snel genoeg op 
dreef en viel te vroeg stil Misschien 
wel iets te herdenken tegen volgend 
jaar Suggesties welkom Sinterklaas
feest was een sukses over gans de 
lijn, inzonderheid de prezentatie door 
mevrouw Verduyckt Ons tijdschrift 
«Volksunie Hulshout» is een nood
zaak, omdat het haast het enige mid
del IS om geregeld de Volksuniestand-
punten bij de mensen te brengen 
Onze volksvertegenwoordiger Jo Bel-

mans, onderstreepte dat Frans Van 
den Bruel de delikate taak van voorzit
ter steeds met de glimlach en vol over
gave waarneemt en dit tot eenieders 
tevredenheid Hij vroeg en kreeg dan 
ook een warm applaus voor Frans 
De arrondissementsvoorzitter was er 
ook om de samenstelling van het 
bestuur te bekrachtigen 
Dokter Jan Moons was gekomen om 
het nieuw Vlaamsgencht ziekenfonds 
van Heist-op-den-Berg bekend te ma
ken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

WG-Wilr i jk opnieuw van start 
Woensdag 21 december had in 
het KWB-lokaal Sint-Bavo een 
gezellige ontmoetingsnamiddag 
voor 65 + plaats Het VVG-zang-
koor van Boom was er te gast 
en samen werd er flink op los 
gezongen Bij een lekkere kop 
koffie en een pintje ging VVG-
Wilrijk (een beetje in het slop 
geraakt na het overlijden van 
Suske Pelgnms) opnieuw van 
start Wie adressen heeft van 
65- f of wil meedoen kan kon-
takt opnemen met Demey Maun-
ce, Bist 129, tel 288370 Wij 
wensen het nieuwe bestuur van 
harte veel sukses toe I 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

MERKSEM 
Openverklaring van de betrekking van 

GEGRADUEERDE KINDERVERPLEEGSTER 
Waarvoor tevens een werfreserve wordt aangelegd. 
De kandidaturen, per aangetekende zending, gericht 
aan de heer voorzitter van het OCMW, Van Aertse-
laerstraat 29, 2060 Merksem, dienen uiterhjk toe te 
komen op 15.1.78 
Nadere inhchtingen kunnen bekomen worden bij 
het personeelsbureau, Jaak De Boeckstraat 3, 2060 
Merksem. 

LIMBURG 

HouthalenHelchteren kozen nieuw bestuur 
Kort verslag van de laatste algemene 
ledenvergadenng van 4 november II 
in het Kultureel Centrum Casino 
Voorzitter, ontslagnemend, gaf een 
duidelijk algemeen overzicht van onze 
werking in de voorbije jaren waarna 
prof dr W Desayere onze vergade
ring toesprak met het onderwerp 
«Ekonomische groei en leefmilieu» 
Uit de talloze vragen achteraf bleek 
dit referaat de vergadering te hebben 
geboeid Toch hadden velen het 
graag gehad over het Egmontpakt 
Hierover misschien eens in een vol
gende algemene vergadering 

Nieuw bestuur te 
Tongeren 

Bestuursverkiezing er kwamen vier 
kandidaturen tijdig binnen, nl Sylvain 
Voets (Helchteren), Andre Vanhemel I 
(Helchteren), Rik Hermans (Houtha
len), Toon Dirix (Houthalen) Er moe
ten dus geen verkiezingen worden 
gehouden Deze mensen zijn automa
tisch verkozen Er waren nog drie 
funkties open Deze werden ingeno
men door Lea Beets (Houthalen), 
Remi Timmers (Houthalen) en Do
mein Leppens (Houthalen) Deze ze
ven personen trekken zich terug om 
onder toezicht van de arrondissemen-
tele sekretans de taken te verdelen 
Na een moeilijke vergadering kwam 
het volgende nieuwe bestuur uit de 
bus voorzitter Andre Vanhemel, on
dervoorzitster Lea Verluyten-Beets, 

sekretans Domien Leppens, penning
meester Rik Hermans, ledenwerving 
Sylvain Voets, public relations Toon 
Dirix, Volksumejongeren Remie Tim
mers 

Als arrondissementeel afgevaardig
den werden aangeduid Lea en Toon 

In de adviesraad werden opgeno
men Roger Switten, Joris Verspeelt, 
Leon Houbrechts, Fnts Cornelissen, 
Guido Schroeyers en Julien Verbrae-
ken 

Het nieuwe bestuur wenst langs deze 
weg de uittredende leden Roger en 
Jons te danken voor hun jarenlange 
inzet en belangeloze medewerking 
aan de uitbouw van onze afdeling 

Door het uittredend bestuur tezamen 
met de nieuwe kandidaten werd het 
nieuwe bestuur samengesteld als 
volgt voorzitter Michel Vanbuul , on
dervoorzitter Pol Jorissen sekreta
ns Jean Bierwerts, schatbewaarder 
Paula Timmermans, voorzitter V U -
jongeren Willy Jor issen, sociaal 
dienstbetoon Ludo Jonssen , propa
ganda Louis Poncelet, toegevoegde 
bestuursleden L Dewreede, Theo 
Vandebosch, afgevaardigde arrondis-
sementele raad Michel Vanbuul, Wil
ly Jorissen 

Daar er net zoveel kandidaten als 
funkties waren was een verkiezing 
overbodig Aan het nieuw bestuur 
goede vaart 1 

nam 
ZUTENDAAL: 
20 u 30 

Dnekomngenfeest in Dancing Klibos om 

/ \ .Jü~A.J_i keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG • 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel. 011 /22.23 22. Hasselt (centrum) 
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Vlaams sociaal centrum „Pajottenland" feestelijk geopend 
LIEDEKERKE - Zaterdag 17 decem
ber was een grote dag voor de 
Vlaams-nationalisten in Liedekerke 
en omgeving Toen werd namelijk in 
het bijzijn van VU en andere manda
tarissen en een schare vrienden, 
leden en sympatizanten het Vlaams-
sociaal centrum < Pajottenland > met 
grote luister ingehuldigd Tevens 
ging de Vlaamse Kring • Pajotten
land » van start, redenen genoeg dus 
om met veel fanfare-geschal op 
straat te komen 

Kunstgalerij 
De feestelijkheden werden reeds vrij 
dagavond ingezet met een zeer druk 
bijgewoonde vernissage van de ten
toonstelling met keramiek en schilderij 
en van Hilde Nys en Walter De 
Rycke Dit eerste initiatief van de 
Vlaamse Kring is een topper als we 
zien hoevelen hun entoesiasme aan 
de inrichters meedeelden Deze po
ging om het kulturele leven in Liede
kerke een nieuwe impuls te geven 
kan men meer dan geslaagd noemen 

« Nieuw Leven !» 
Zaterdag werd rond 15 u met enig 
heimwee het oude Vlaams sociaal 
centrum in de Opperstraat verlaten In 
de optocht naar het nieuwe centrum 
voorafgegaan door de knappe fanfa 
re « Nieuw Leven » uit Aaigem zagen 
WIJ een tiental vlaggen van VU afde 
lingen uit het arrondissement maar 
ook uit Denderleeuw (arr Aalst) De 
optocht werd geleid door senator 
Bob Maes en de üedekerkse VU 
schepenen Staf Kiesekoms en Mau-
rits Van Liedekere de VU schepenen 
Arthur De Schrijver (Hekelgem) Lau 
rent De Backer (Groot TernaO Wil 
fried De Metsenaere (Groot-Dender
leeuw) VU raadslid Frans Van den 
Borre en tal van andere VU raadsie 
den uit de omtrek afdelingsbestuur 
van Liedekerke en buurtafdelingen 
die allen een sterke delegatie hadden 
afgevaardigd 

Na de optocht werd de komst van 
staatssekretans Vic Anciaux met een 
stevige Vlaamse Leeuw begroet 
In de gelagzaal van het centrum werd 
achtereenvolgens het woord geno
men door de voorzitter van de afde
ling Jozef Vander Perre Roger 
Couck Staf Kiesekoms en Vic An
ciaux 

Dienstverlening in breedste zin 
In zijn toespraak wees Vlaamse 
Knng-voorzitter Couck op de voorge
nomen bedoelingen van de Kring 
Deze zijn tweevoudig een sociale en 
een kulturele opdracht naar de men 
sen toe een grabbelton aanbieden 
waaruit iedereen die geïnteresseerd 
IS het kan meepikken wat nuttig lijkt 
Staf Kiesekoms gaf een overzicht 
van de jarenlange werking van de VU 
in de gemeente Hij citeerde namen 

Kerstfeest voor 
Vlaamse kinderen 
uit de agglomeratie 
Op 18 dec had in het lokaal «Waltra» 
het kerstfeest plaats ingencht door 
de VZW « Grensland » Een 60 tal km 
deren mochten er door het kerstman
netje geschenken in ontvangst ne
men De dank van de inrichters ging 
zeer speciaal naar het Staatssekreta-
naat van Nederlandse Kuituur en 
Sociale Zaken alsook naar de heer 
Jan De Berlangeer In de maand 
maart wordt het traditioneel paas-
kamp ingencht van nu wordt er reeds 
ingeschreven wij hopen dat zo veel 
mogelijk kinderen uit de agglomeratie 
er zullen aan deelnemen 

van voorlopers en dankte al degenen 
die de prestaties van vandaag moge
lijk hebben gemaakt Hij stelde dat 
werken voor een politieke beweging 
met alleen volstaat maar dat ook de 
scholing van even groot belang is en 
verantwoordde aldus de reeds onder
nomen en nog te nemen pogingen om 
het plaatselijk VU-kader grondig te 
scholen 
In zijn dankwoord nchtte hij zich recht 
streeks tot de staatssekretans aan 
wie hij vroeg zich verder te blijven 
inzetten voor de Vlaamsbrabanders 
en verzocht Vic Anciaux dan het cen
trum open te verklaren 
In een aandachtig beluisterde rede 
dankte de staatssekretans voor het 
bereikte resultaat Uit zijn toespraak 
lichten WIJ volgende citaten 

Sociaal 
Nooit genoeg kan het belang onder
streept worden van het maatschappe
lijk werk op de eerste lijn Met dienst
betoon dat zich niet mag beperken 
tot het klassieke dienstbetoon zoals 
het helpen bij pensioendossiers of het 
verkrijgen van alle wettelijk voorziene 
vergoedingen maar algemeen ge 
zegd het betonen van dienst dus 
zowel op het materiele vlak als op het 
psychologische vlak het verlenen van 
hulp en begeleiding voor alle soorten 
noden en behoeften 

Scholing 
Ik wil bovendien het belang onderstre
pen van het vrijwilligerswerk in deze 
kwestie Ik weet dat met alleen de uit
bouw en de opbouw van dit sociaal 
centrum door vnjwilligers is gebeurd 
maar dat ook de verdere organizatie 
en het verdere werk door vrijwilligers 
zal gebeuren Al deze mensen zijn 
bezield en moeten trouwens bezield 
zijn met een geweldig engagement, 
een inzet om zich ten dienste te stel 
len Dit engagement is noodzakelijk 
maar toch moeten we goed beseffen 
dat al deze mensen ook moeten bege
leid en gevormd worden 

Kultureel 
Dit sociaal-kultureel centrum kan dan 
ook een schoolvoorbeeld zijn van een 
politiek en een betrachting die moet 
leiden naar een volwaardig en volle 
dig welzijnsbeleid De inrichters en de 
organizatoren van dit centrum moe
ten er dan ook naar streven zowel het 
verenigingsleven als de individuele 
niet-georganizeerde mens bij dit een 
trum te betrekken Op die wijze zal dit 
sociaal kultureel centrum de ruimte 
zijn waarin het leven van de gemeen
schap van Liedekerke zich afspeelt 

Gulden Boek 
Met een heildronk en een bezoek aan 
de lokalen werd deze feestzitting 
besloten Heel wat mandatanssen 
werden opgemerkt Wij vermelden 
de kamerleden Valkeniers en Jan 
Caudron procincieraadslid Staf De 
Doncker schepen Juul Van Dooren 
(Asse) Arr voorzitter Pom Decraen 
burgemeester Van Ginderdeuren en 
zijn schepenen Schouppe en Vanden 
hautte OCMW-voorzitter Van Droog-
enbroeck 
Achteraf werd de staatssekretans 
ontvangen door het Kollege van Bur 
gemeester en Schepenen De burge
meester verwelkomde op vnendelijke 
wijze Vic Anciaux mandatarissen en 
bestuursleden waarna het gulden 
boek van de gemeente getekend 
werd Zo kwam een einde aan het offi
ciële gedeelte van deze VU hoogdag 
De Liedekerkse VU heeft ondervon 
den met welke loyauteit zij door haar 
partners in het kollege bejegend 
wordt 

Kom ook eens geze l l ig en l e k k e r e ten in . . . 

BAR RESTAURANT 

NU IN EEN NIEUW KLEEDJE 
EN MET NIEUWE FORMULE ! 

K a a s m a r k t 157, 1810 W e m m e i - 02/478.83.18 
OPEN VANAF 11 U. 30 (op zaterdag vanaf 18 uur) 
GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG. 

Een kiekje in de tentoonstellingszaal van links naar rechts Staf De Brabanter OCMW-hd, schepen Van Liedekerke, 
Lieven Vander Wulst schepen Kiesekoms, kamerlid Valkeniers staatssekretans Vic Anciaux, Roger Couck, voorzitter 
Vlaamse Kring en Frans Van der Borre, gemeenteraadslid 

BRABANT 

Kulturele raad te Grimbergen opgericht 
Vrijdag 9 december had in de raads 
zaal van het Gnmbergse gemeente 
huis de stichtingsvergadenng plaats 
van de «gemeentelijke raad voor kui
tuur en kulturele vnjetijdsbesteding » 
kortweg «kulturele raad» 
Niet minder dan 95 verenigingen (een 
aantal dat binnen enkele maanden 
zeker de 100 zal overschrijden) ma 
ken deel uit van deze kulturele raad 
Maar achter niet weinige vereni
gingen kan een vraagteken geplaatst 
worden bestaan ze wel echt ' 
Dit alles IS het resultaat van maanden 
voorbereiding door een werkgroep 
o lv Isi Moyson (die de nodige erva 
ring opdeed met de kulturele raad van 
Strombeek Bever voor de fuzies) en 
Mark Racquet van het Kultureel-Cen-
trum Strombeek-Bever 
Na de nodige inleidingen en toe
spraken kon overgegaan worden tot 
de stemming en verkiezingen 

Met een ruime meerderheid werden 
de statuten en het huishoudelijk regle
ment goedgekeurd Minder vlot verlie
pen de kooptaties slechts 2 van de 9 
kandidaten (voor 19 « mandaten ») kre
gen een meerderheid van stemmen 
Karel Hemmerechts (informabedirek-
teur BRT) uit Strombeek-Bever en 
Roza Kerkhofs uit Beigem 

Hemmerechts (informatiedirekteur 
BRT) uit Strombeek Bever en Roza 
Kerkhofs uit Beigem 
Heel wat moeilijkheden leverde de 
bestuursverkiezing op die tot om 
streeks 1 uur Cs nachts) zou duren 
Zo wilde BSP-gemeenteraadslid Lam 
bert per se de kandidatuur van een 

socialist voordragen opdat ook deze 
strekking binnen het bestuur zou ver
tegenwoordigd zijn Door een «stpoi; 
miteit» (zo zei ie) waren de socialisti
sche verenigingen vergeten n kandi
daat binnen de gestelde termijn voor 
te dragen 
De werkgroep en het kieskollege 
verklaarden deze kandidatuur onont 
vankelijk alle verenigingen werden 
(met de nodige hennnenngen) uitgeno
digd een kandidaat voor te stellen en 
om praktische redenen was hiervoor 
een termijn gesteld die door iedereen 
dierKie geëerbiedigd te worden 
En dan de verkiezingen 92 afgevaar 
digden (van de 95) dienden 12 be
stuursleden te kiezen uit de 44 kandi
daten Geen lachertje voor wie daar 
niet voldoende op voortiereid was 
Ook geen lachertje voor de leden van 
de werksoort aktieve kunstbeoefe
ning die driemaal moesten stemmen 
om uiteindelijk Robert De Bondt (Gnm-
bergen) en Jos Verhoeven (Strom
beek Bever) naar het bestuur te zen
den De werksoort vnjetijdsbesteding 
verkoos na twee stemronden Frank 
Daelemans (Humbeek) Karel Hem
merechts (Strombeek-Bever) ver 
tegenwoordigt de werksoort kultuur-
spreiding en de werksoort vormings-
en ontwikkelingswerk wordt in het 
bestuur vertegenwoordigd door Ben 
Bnnkman (uit Beigem maar voorge 
dragen uit Humbeek) Piet Chabert 
(Beigem) Rene Derks (Strombeek-
Bever) Jan Feron (Strombeek-
Bever) Manette Janssens Delhalle 
(Strombeek-Bever) Hugo Neinnckx 
(uit Humbeek maar voorgedragen uit 

>\l>^. 

Strombeek Bever) Gerda Van Hemel-
ryck (Humbeek) en Stephane Rum 
mens, (Nieuw Grimbergen) die als 
VUJO voorzitter de Vlaams-Nationa-
le strekking in de kulturele raad en het 
bestuur vertegenwoordigt 
Nadien werden dan ondervoorzitters 
(Jos Verhoeven) sekretans (Hugo 
Neinnckx) en penningmeester (Manet
te Jannsens Delhalle) verkozen ter
wijl Ben Brinkman pas na een tweede 
stemronde tot voorzitter werd verko
zen Even rees dan protest (uit die 
rangen waar men wel eens beweert 
dat «mensen belangnjk zijn») omdat 
Ben Bnnkman van Nederlandse af
komst IS Alsof WIJ met allen (HeeWNe-
derlanders zijn 

Gauw werd dan de erkenningskom
missie (die de werking van de leden-
verenigingen en de kandidatuur van 
nieuwe leden moet onderzoeken) ver
kozen 
De geplande receptie kon dan met 
ruim twee uur vertraging doorgaan 

(RR) 

iof Un C'cnljoortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dooren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 
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OOST-VLAANDEREN 

CVP-PVV in nauwe schoenen 
Op 1 januari 1977 werd ook in het 

land van Renaat de Rudder de fusie 
een feit Nevele werd pilootgemeente 
met Landegem, Hansbeke, Meren-
dree, Vosselare en Poesele als deel
gemeenten. 
De gemeenteraadsverkiezingen van 
15 oktober 1976 gaven het volgend 
resultaat CVP 10 zetels; GBN 9 
zetels; PVV 1 zetel ; KL 1 zetel ; BSP 
geen zetel 
Het behalen van 9 zetels door onze 
kandidaten kwam tot stand door de 
persoonlijke inspanningen van alle 
kandidaten op de GBN-lijst en ook 
door de onmetelijke inzet en steun 
van de bestaande VU-besturen van 
de afdelingen Nevele en Landegem 
Een koahtie CVP-PVV (11 zetels op 
21) werd gevormd. Op 1 januan 1977 
is er bij de kiezing van de schepenen 
iets misgelopen zodanig dat de heer 
Jules Schelstraete, kopman van de 
GBN, 5e schepen werd. De laksheid 

In Groot-Nevele 
roert wat... 

van de bestuurskoalitie was de oor
zaak dat hun vooropgestelde kandi
daat 5e schepen de CVP-groep ver
liet, zodanig dat de oppositie de meer
derheid (11 zetels) in de gemeente
raad (wetgevende machü, doch de 
minderheid in het schepenkollege (uit
voerende macho bezit 
Een zeer dubbelzinnige toestand doet 
zich nu voor, namelijk alle voorstellen 
door de gemeenteraad (GBN-groep) 
gestemd en goedgekeurd, worden 
door het schepenkollege (CVP-PVV) 
met uitgevoerd, hetgeen heel wat mis-
tevredenheid veroorzaakt bij de inwo
ners van Groot-Nevele. 

Mat vertoon te Waarschoot 
De jongste gemeenteraadszitting 
werd ingezet door Fons Van Holder-
beke (VLG.) die bij hoogdringendheid 
wenste te interpelleren over de toe
stand op de gemeentelijke begraaf
plaats waar het op dit moment onmo
gelijk is om op reglementaire wijze te 
begraven wegens te hoge water
stand. Het antwoord van het schepen
kollege (met kleine s) was andermaal 
typisch Waarschoots: de burgemees
ter zei van mets te weten, terwijl sche
pen De Block zei dat er reeds over 
gesproken was in het kollege, dat er 
zelfs reeds een waterpomp was aan
gekocht en dat men bijkomend zal 
laten draineren. 

Vervolgens ging Van Holderbeke in 
op de 3 gemeentelijke adviesraden 
welke in 1977 niet één keer werden 
bijeengeroepen. Het betreft hier de 
advieskommissies voor verkeersveilig
heid, landbouw en toegankelijkheid 
van de openbare gebouwen. Het ant
woord van het schepenkollege getuig
de van veel (bedenkelijke) fantazie: 
overbelasting, ondeskundigheid, onbe
schikbaarheid van de leden van diver
se kommissies en het onvermijdelijke 

Nieuw 
afdelingsbestuur te 
Zingem 
Onder een grote belangstelling werd 
tijdens het mosselsouper van 18 no
vember II. het vernieuwd afdelingsbe
stuur boven de doopvont gehouden. 
Het zier er nu uit als volgt : 
Voorzitter: Jaak Janin, Maldegem-
straat 14, 9760 Huise; ondervoorzit
ter : Antoine Vanlancker, Verbindings
straat 24B, 9750 Zingem; sekretaris: 
Piet Vandenhove, Stwg. Kruishoutem 
38, 9750 Zingem; penningmeester 
Brigitte Van Glabeke, Verbindings
straat 24, 9750 Z ingem; organizatie 
Julien Bradt Kolmstraat 69, 9750 
Huise; propaganda: Cesar Voickaert, 
Stwg. Kruishoutem 2E, 9750 Zingem ; 
dienstbetoon: Walter Ghezels, Huis-
gaverstraat 3B, 9761 Ouwegem ; VU-
JO • Luk Teirlinck, Kloosterstraat 5, 
9760 Huise. 

Tijdens het souper hadden we het 
voorrecht te mogen luisteren naar het 
gloedvolle tsetoog van senator Os
wald Van Ooteghem, die ons onder
hield over de voor- en nadelen van 
het Egmontpakt We noteerden even
eens de gewaardeerde aanwezigheid 
.van volksvertegenwoordiger dr. Lie
ven Bauwens, arr. voorzitter Germain 
De Rouck en gemeenteraadslid Dirk 
Baertsoen. Het nieuwe bestuur heeft 
alvast heel wat goede voornemens 
gemaakt Het wil de Volksunie in deze 
tot voor kort verwaarloosde uithoek, 
tot een sterk geheel uitbouwen. Ver
der zijn er een aantal aktiviteiten voor 
de leden gepland. Regelmatig zal u via 
«WIJ» over onze werking worden 
ingelicht (JJ) 

argument van politizering werden aan
gehaald. Dit laatste vooral met betrek
king tot de landbouwadvieskommis-
sie, waarin, aldus schepen Willems, de 
Boerenbond onvoldoende vertegen
woordigd IS. Dit argument gaat niet op 
daar in 1977 voldoende duidelijk is 
bewezen dat in Waarschoot door uit-
zuiging getroffen boeren door de Boe
renbond feestelijk in de steek werden 
gelaten. 
Vermelden wij ten slotte nog dat de 
BSP enkele positieve voorstellen 
deed inzake verkeersveiligheid, dat er 
voor de rest niets anders dan admini
stratieve punten op de agenda ston
den en dat het publiek bij het einde 
van de zitting door de burgemeester 
op onhoffelijke manier werd «buiten-
gejaagd». W.G. 

Nieuw VU-bestuur 
te Groot-Nevele 
Om de werking van de Volksunie in 
Groot-Nevele gedurende de volgende 
jaren nuttig en vruchtbaar te maken, 
was het nodig dat één Volksunie-afde
ling Groot-Nevele opgericht werd, 
waann vertegenwoordigers van elke 
deelgemeente zouden zetelen. 
Daartoe werd op 27 oktober 1977 
een algemene vergadenng gehouden 
waarop alle VU-leden van Groot-Ne
vele uitgenodigd werden voor de ver
kiezing van een nieuw bestuur. 
Voorzit ter: Van Haver Enk, Vossela
re ; ondervoorzitter: Lootens Jules, 
Vosselare; sekretaris: Samyn Hu-
brecht Nevele; schatbewaarder en 
penningmeester; Neirinck Roger, Lan
degem ; Michiels Norva, Vosselare; 
organizatie : De Blaere Antoon, Neve
le ; redaktie: Van Helleputte René, 
Hansbeke , Van Kerrebroeck Carlos, 
Landegem ; vorming: Onderbeke Ro
ger, Nevele; public-relations: Van de 
Velde Erik (Hansbeke); dienstbetoon : 
Verhaeghe Hugo, Merendree; De-
waele Marcel, Poesele; Claeys Lieve, 
Merendree; VUJO : Schaeck Hugo, 
Landegem, Schaeck Lieven, Lande
gem ; propaganda: Lootens Wiliam, 
Nevele, ombudsman : Herman Raf, 
Nevele; afgevaardigden arrondisse-
mentele raad: het bestuur duidt de 
afvaardiging aan. 

Spoedig herstel 
Herman ! 
S e d e r t enke le w e k e n is ons p ro 
v inc ieraadsl id en gemeen te raads 
lid v o o r G r o o t - D e n d e r m o n d e Her
man B u r g g r a e v e d o o r ove rve r 
moe idhe id te b e d g e r a a k t O n z e 
afdel ing en het ganse ar rond isse
m e n t w e n s e n h e m s p o e d i g e e n 
vo l led ige b e t e r s c h a p e n e e n goe 
d e s ta r t van 1978. 

Eén zaak mogen de mensen van 
Groot-Nevele echter niet uit het oog 
verliezen nl., dat zelfs de beste goed
gekeurde voorstellen van de GBN-
groep niet gerealizeerd kunnen wor
den indien de uitvoerende macht 
(CVP-PVV-sch?penen) deze voorstel
len met willen uitvoeren. 
Zijn de CVP-PVV-schepenen soms 
vergeten dat het de bevolking is die 
hen gekozen heeft '̂  De balans van 1 
jaar gemeentepolitiek is zeker voor 
de GBN-groep, die uitblinkt door zijn 
belangeloze inzet en eerlijkheid, posi
tief te noemen. 

Nieuw VU-bestuur 
te Welle 
Op 16 december greep de statutaire 
samenstelling van de afdeling Welle 
plaats, in tegenwoordigheid van arron
dissementeel bestuurslid Richard De 
Grom. 
De taken werden verdeeld als volgt : 
voorzitter Henn De Grom, Broek
straat 49 ; ondervoorzitter Robert As-
scherickx. Steenweg op Aalst 210; 
sekretaris Raf Sonck, Regentiestraat 
6 2 , penningmeester Richard De 
Grom, Broekstraat 16; propaganda 
Johan Coppens, Roeveld 4 4 ; organi
zatie Luk De Rop, Kemelweg 30, en 
René Dem Elsenlaan 21 ; vrouwenwer
king Anna Van Impe, IJzerenweg-
straat 11, en Danny Van Haverbeke, 
Hertstraat 126; afgevaardigden arron-
dissementele raad Luk De Rop en 
Robert Asscherickx. 
Bovendien is ons OCMW-lid Maurits 
Vervaet, Roeveld 44, automatisch lid 
van het afdelingsbestuur. 

MEETJESLAND 

Persnota van het 
Boeren-aktle-komi-
tee (BAK) 
Persnota van het Boeren-aktie-komi-
tee (BAK) 
Op 21 december '77 vergaderde te 
Waarschoot het BAK van het Meet-
jesland. 
Het nam kennis van de parlementaire 
vragen van senator Van Ooteghem in 
verband met de waterwinning van 
Oosteeklo-Lembeke, en de antwoor
den van de minister van Vlaamse Aan
gelegenheden. 
Deze laatste gaf toe, dat er in 1976 te 
Lembeke ook buiten de vergunde 
penode gepompt werd, doch beroept 
zich hierbij op een geval van heir-
kracht: de droge zomer. 
Het BAK merkt op dat, alhoewel de 
zomer van '77 niet droog doch veel
eer nat was, er ook toen in de vertx)-
den maanden werd gezogen. 
Over alle andere jaren waarin ge
pompt werd zonder vergunning deed 
de minister er het zwijgen aan toe. 
Vreemd... 

Het BAK heeft desalniettemin de in
druk opgedaan, dat gerecht en mijn
wezen nu zullen optreden, mocht de 
Nationale Maatschappij der Waterlei
dingen zich aan verder wetsovertre
dingen schuldig maken. 
In dit veband herinnert het BAK aan 
artikel 2 van het vergunningsbesluit 
volgens hetwelk op 1 januari a.s. het 
pompen moet ophouden en wel tot 15 
februari. 

Aangaande het gerechtelijk onder
zoek bevestigt het BAK, dat advokaat 
Luc Ryckaert zal aandringen op aan
vullende opsporingen. Nadere gege
vens zullen verzameld worden over 
de jaren 1960-1975, periode waarin 
de N M D W de winningen van Oost
eeklo-Lembeke aanlegde en uitbaatte 
zonder vergunning. 
Wat uiteindelijk de schadeloosstel
lingen betreft, alle eisen voortspruiten
de uit grondwaterwinningen dienen ui
terlijk op 31 mei '78 bij de vrederecht-
bank aanhangig gemaakt zijn. Veel 
tijd valt er dus niet te verliezen, aldus 
het BAK, dat beklemtoont in 1978 
even krachtdadig te zullen optreden 
om de getroffen boeren recht te doen 
wedervaren. 

ML€nD€R 
JANUARI 

7 MERELBEKE: Driekoningenfeest voor de kinderen om 15.00 
u. in zaal «Driekoningen- Hundelgemsestwg 656. Op het 
programma: poppenspel, tombola, chocolademelk en boter-, 
koeken. 

12 

13 

27 

HAMME-ZOGGE : Arrondissementeel Nieuwjaarsfeest in res
taurant Hofstedeken om 19u. 30 (Heirbaan 31) Voorstelling 
van alle afdelingsbestuursleden. Eregast, algemene voorzitter 
Hugo Schiltz. Keuze tussen paling in 't groen, paling in tomaten
saus of koud buffet 

GENTBRUGGE : VU-FVV-nieuwjaarsreceptie om 20 u. in het 
Kultureel Centrum. Voordracht door Maurits Coppieters 
«Welk Vlaanderen willen w i j?» 

ZULTE; algemeen voorzitter Hugo Schiltz spreekt over de 
aktuele politieke toestand in zaal Fiertelhof. 

Mark De Jaegher van het Dosfelinstituut (rechts), prof. Eggermont (links). 

Kernenergie : noodzaak of bedreiging ? 
Onder dit tema hielden de VUJO-jon-
geren van Sint-Amandsberg op vrij
dag 16-12 II. een debat- en gespreks-
avond in zaal Tijl. 
Voor een eerder gering publiek kwa
men achtereenvolgens de heer Mark 
De Jaegher (Dosfelinstituut) en de 
heer Eggermont kernfysicus en na
vorser aan de Gentse Universiteit 
aan het woord. Op een voor iedereen 
begrijpelijke manier situeerde de h. 
Eggermont de plaats van de kernener
gie in onze maatschappij. 

De Vlaamse Kring 

Zingem 

in de kijker 

De vzw Vlaamse Kring Zingem heeft In 
zijn jongste algemene vergadering een 
uitgebreid aktiviteltenprogramma 
goedgekeurd gespreid over de drie 
deelgemeenten. Het ligt in de bedoeling 
van de V K Z op die manier aktief mee te 
werken aan de verstandhouding onder 
de deelgemeenten. Naast vormende 
aktiviteiten werd ook ruim aandacht 
besteed aan sport en ontspanning. Zo 
werd o.m. beslist een sportsektie op te 
richten, welke zal omvat ten: voetbal, 
kaarten, schaken en dammen. Nieuwe 
medewerkers zijn steeds van harte wel-
Vom. Zij kunnen steeds terecht bij onze 
leden van de raad van beheer: Adelin 
Goedef roo t Walter Ghezels, Gaby Co-
ryn, Walter Guenter of Jaak Janin. (j) 

Hij belichte eveneens de gevaren of 
nadelen er aan verbonden vanaf de 
opdelving van uranium tot de wegwer
king en of vernietiging van de opge
brande produkten. 
Na de pauze was er gelegenheid tot 
vragen stellen. 

Terjoden kreeg 

nieuw VU-bestuur 

Op 9 december hield de afdeling Ter
joden haar statutaire afdelingsverkie
zing in aanwezigheid van arrondisse
menteel bestuurslid Richard De 
Grom. 
Volgend bestuur werd met eenparig
heid en in een gezellige sfeer goedge
keurd : voorzitter Bertrand Coppens, 
Dnehoekstraat 17 ; onder-voorzitter 
Jozef Van Impe, Nachtegaalstraat 10 ; 
sekretaris Marcel Eeckhout, Beuken
laan 59 ; penningmeester Robert Ver
hoven, Dreefstraat 7 ; organizatie: Re-
naat Dierickx, Geraardsbergse Steen
weg 35 ; propaganda Edgard Van den 
Brempt Geraardsbergse Steenweg 
8 2 ; dienstbetoon Jos Baes, Linden-
laan 28. 

Maken verder nog deel uit van dit 
ruim opgevatte bestuur: Eugeen De 
schrijver, erevoorzitter; Willy Duwez, 
Luk Vekeman ; Arnold Samson; Eddy 
V inck ; Hektor Coppens, Piet Van 
Droogenbroek; Marc Hendrickx, Desi
re yan den Brulle en natuuriijk ook 
Herman Roels, schepen van kultuur 
van Groot-Aalst 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

Lange Zoutstr 30. 29-33. 36-38 
Tel. 053/240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwngens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels • kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledi] - ruiteruitrustingen • ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

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

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinscliommels. 
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WIJ in De K)LK^uriK: 

Na jaren, opnieuw 
een arrondissementeel feest 

Roeselare-Tielt 
Door de veelvuldige en opeenvolgende verkiezingen van de laatste jaren was 

in ons arrondissement het traditionele arrondissementele feest in de vergeet
boek geraakt Nochtans w/as dit een ideale gelegenheid om onze kaderleden de 
kans te geven elkaar beter te leren kennen 
Op aandnngen van velen heeft het bestuur eraan gehouden deze traditie te her
nemen Het werd een enorm sukses met bijna 500 aanwezigen 
W I J hadden de eer staatssekretans Vic Anciaux en onze algemene sekretans P 
Peeters als eregasten te mogen begroeten 
Ondanks hun overladen agenda hebben zij eraan gehouden aanwezig te zijn, 
waarvoor onze oprechte dank 
Het arrondissementele bestuur dankt alle afdelingen die hebben meegewerkt 
opdat dit feest een topper zou worden Wij zijn er vast van overtuigd dat het 
arrondissementele feest van 1978 even suksesvol zal zijn als dit van 1977 

Voor wie zoekt 
Reiziger gevraagd voor streek 
van Aarschot en omgeving In 
bezit van eigen wagen goed 
voorkomen Knjgt bestaande 
kiienteel Kontakt via Andre De 
Samblanx schepen Aarschot, 
Franse Liniestraat 3, 3240 Lang-
dorp Tel 016/5684 37 N I 38 

GROOT-GENT 
19 j kinderverzorgster zoekt be
trekking Voor inlichtingen zich 
wenden senator O Van Oote-
ghem Rodekruisstraat 7 9219 
Gentbrugge tel 091/307287 

Mooi appartement te huur te 
Mechelen voorzien van alle 
komfort grote living badkamer, 
ingerichte keuken, grote slaap
kamer rustige ligging Onmiddel
lijk ter beschikking Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op nummer 015/ 
217900 N-137 

P L A A T S A A N B I E D I N G 
Daktylo part-time NI, Fr, not D, 
Antwerpse Tel Vital Peeters 
031/214624 N-139 

— Afgestudeerde technisch in
genieur openbare werken uit 
Ruisbroek vnj van militaire 
dienstplicht zoekt aangepaste 
betrekking als ingenieur in een 
studiebureau burgerlijke bouw
kunde als kondukteur B B , als 
werfleider in de omgeving Ant-
werpen-Boom-Mechelen 

— Jongedame uit Mariekerke-
Bornem met diploma van hoger 
middelbaar moderne humanio
ra ekonomische richting zoekt 
aangepaste betrekking in de om
geving Antwerpen St -Niklaas 
Mechelen 

— Jongedame uit Mechelen di-
rektiesekretaresse diploma 
A6/A1 zoekt aangepaste be
trekking in Mechelen of omge
ving 

— Man uit Mechelen zoekt een 
betrekking als chauffeur of voor 
administratief werk 
— Jongedame uit Mechelen di
ploma lagere humaniora en na
dien specializatie in verkoop 
zoekt aangepaste betrekking in 
Mechelen of omgeving 
— Jongeman uit Baal autome-
canicien zoekt betrekking in de 
omgeving van Mechelen en 
Heist-op-den-Berg 
— Jongedame uit Heist op-den 
Berg afgestudeerd als kinder
verzorgster zoekt betrekking in 
deze nchting in het Heistse en 
omgeving Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 St -
Katelijne-Waver of telefonisch 
op het nummer 015/21 79 00 

N I 37 

VU-leven 

in de 
stad van Tij! en Nele 

Onze voorstellen aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen gefor
muleerd in een schrijven werden posi
tief benaderd door het kollege 

Zorgdragende voor een demokrat-
sche inspraak en opdat de Vlaams-na-
tionale gedachte aanwezig zou zijn 
in de pas opgerichte jeugdraad heeft 
men onze VUJOa-fgevaardigde — Jo-
han Debaets — aangezocht om deel 
te nemen aan de aktiviteiten van de 
jeugdraad Wij zijn overtuigd dat Jo-
han er zijn best zal doen 

Een feestavond ingencht ten voordele 
van onze plaatselijke kas is een mee
valler geworden dank zij de inzet van 
onze aktieve leden van de fusieraad 
meer dan 400 aanwezigen 

De VU-Damme betuigt haar medele
ven met de fam Bogaerts J bij het 
afsterven van echtgenoot en vader 
Onze gemeenschap verliest een eer
lijk en rechtschapen Vlaming 

Aan al onze leden van groot-Damme 
wensen wij een aangenaam kerst
feest alsmede een voorspoedig nieuw
jaar alsmede de hoop dat allen vol
gend jaar aktief zullen zijn voor de ver
dere uitbouw van groot-Damme 

Nieuw bestuur 
bij VU-Brugge 
Het nieuw verkozen afdelingsbestuur 
VU Brugge-Kern werd samengesteld 
als volgt 
Voorzitter Edmond Sintobin - Onder
voorzitter Hugo De Bondt - Sekreta-
resse Berenice Soens - Penningm 
Michelle Fraipont - Propaganda Jan 
Debusscher en Carlos Vernieuwe -
Organizatie Erwin Pnem - Zieken
fonds Etienne Demonie en Jan De-
busschere en soc dienstbet Eliana 
Demonie 
Afgevaardigden van de VU-Brugge-
Kern voor de nieuwe arrondissemen
tele raad Edmond Sintobin, Jan De
busscher en Hugo De Bondt 

VU-nieuws uit 
Oostduinkerke 

De ledenhernieuwing verliep haast 
«vlekkeloos» Er vielen weinig Eg-
mont-dissidenten te noteren Een flin
ke ledenwinst wordt zelfs in het voor
uitzicht gesteld Wat de abonnemen
tenslag betref t blijft onze propagan
dist hoewel moeizaam, zich handha
ven in de top 20 
Om het werfgebied uit te breiden, 
werd tijdens de jongste bestuursver
gadering beslist om op zondagvoor
middag te gaan kolporteren De kleine 
polderdorpen Eggewaartskapelle 
Avekapelle Booitshoeke Oostkerke, 
Lampernisse zijn nog braakliggend 
terrein 
Wie wil mee gaan met onze «WIJ — 
ploeg neem kontakt op met Achiel 
Godens - Toekomstlaan 3 - 8458 Oost
duinkerke (tel 058-51 1630 

Goed nieuws voor de hengelaars 
In naam van de werkgroep « Ruimtelij
ke Ordening en Leefmilieu» — deel
groep « De visstandbeschermers » 
heeft Maunts Boucquez (Wulpen) lid 
van het O C M W van de fusiegemeen
te Koksijde een brief gericht aan het 
bestuur van deze gemeente waann 
hij vraagt aan iedere hengelaar de toe
lating te willen geven om te vissen in 
de openbare onbevaarbare waterlo
pen die langs de gemeentewegen van 

Rendez-vous 
met de 
Brugse Meesters 
In deze winterpenode biedt Brugge 
een interessante weekend-formule 
Het weekend kan ingaan op zaterdag 
voor het avonddiner en duren tot zon
dag na deTTTiddag, of op zondag tot 
maandag, met mogelijkheid tot verlen
ging Het aanbod omvat een gastrono
misch rendez-vous met de Brugse 
meesterkoks en een afspraak met de 
Vlaamse grootmeesters van de kunst 
in de beroemde musea 
Verdere informatie en folder verstrekt 
graag de «Dienst voor Toensme» 
Markt 7, 8000 Brugge (tel 050/ 
330711) 

Rouw in Roeselare 
Maandag 12 december werd me
vrouw Mana Vanrolleghem echtgeno
te van de heer Maunts Vanoverber-
ghe, moeder van onze penningmees
ter, ten grave gedragen 
Langs deze weg biedt de afdeling 
aan de geachte families haar blijken 
van knstelijke deelneming 

Koksijde-Oostduinkerke lopen Het 
gaat hier over de Rommelaerevaart 
van de duiker onder de Wulpendam-
mestraat tot de Hullebrug (450 m) de 
Langelis van waterloop 2 8 301 tot de 
Hazebeek (1000 m) de Langelis van 
Hazebeek tot Hof ter Hillestraat (850 
m) de Langelis van duiker Zoeten 
Inval tot waterloop 28301 (120O m) 
Samen 3500 m Aangezien het vis
recht van de hierbovenvermelde 
waterlopen toebehoort aan de ge
meente Koksijde (die oevereigenaar 
IS) hoopt Maunts Boucquez dat het 
nieuw bestuur deze mooie en gezon
de vrijetijdbesteding aan onze henge
laars met zal weigeren Dit in navol
ging van de gemeentebesturen van 
Diksmuide Veurne Middelkerke en 
Gistel die zelf dit initiatief reeds geno
men hebben 

Verder vernamen we van Maunts 
Boucquez dat er reeds 1200 handte
keningen ingezameld werden voor de 
aktie tegen het kruisnetvissen De 
algemene vergadering van de hengel
verenigingen te Waregem en Zweve-
gem sloten onlangs ook aan bij ons 
protest 
Verder werden een 100-tal bneven 
(-1- petitie-akte) verstuurd aan alle 
Oostvlaamse hengelklubs, teneinde te
gen 31 december de 2(X)0 handteke
ningen te bereiken 

EIGENAARS 
Wi) wensen moderne appar
tementen te huren of te ko
pen in Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058/ 
51 1889 

Sieinens kleuren-TV^ 
met inicrocoinputer...geniale'nrs. 

Van een Siemens 
kleuren-TV mag u meer 
verwachten dan een mooi 
beeld heel wat meer 
Enkele geniale pluspunten? 

Een TV die nadenkt 
Een Siemens TV kunt u 
zo programmeren dat hij 
automatisch aangaat bij 
het nieuws, bij de 
zaterdagavondfilm, of bij 
een bepaald 
kinderprogramma - een 
week, twee weken op 
voorhand Dankzij de 
ingebouwde 
microcomputer een 
vernuftig luestelietje dat 
ook beeldhelderheid en 
klankvolume automatisch 
aanpast aan 

. ^ . 

uw wensen Zodat uw 
Siemens TV steeds optimaal 
geregeld is Geregeld van 

op afstand 
Met Infrarood 

Het modernste 
systeem om de 

TV kompleet 
vanuit uw zetel 

te bedienen 
Het nieuwe koude 

chassis Minder stroom
verbruik, minder opwarming, 
minderonderdelen en dus 
minder slijtage Zodat u 
steeds op uw Siemens TV 
kunt rekenen Jaar in, 
jaar uit 

Siemens Diagnose 
systeem 9 piepkleine 
lampjes op de achterkant 
tonen uw vakman 
onmiddellijk waar er iets 

verandenng 
van het 
toestel zelf 
Van voor-
uitziendheid 
gesproken 

De harde 
Siemens 24-uren test is een 
waarborg voor 
betrouwbaarheid Een 
Siemens komt met uit onze 
fabnek zonder het 
welverdiende o k -etiket 

Kom en knk En ontdek 
de Siemens TV's, vanuit een 
komfortabele zetel 
bij uw verkoper 
Neem rustig de 
t i j d o m de 
superioriteit 

te onder
vinden Wij 
kennen 
reeds uw 
kommentaar 
,,ongelooflijk 

SimnensTVIs, 
geniaal tot inde 
details. 

hapert gesteld dat er ooit 
iets hapert Daardoor spaart 
hij heel wat tijd (die geld kost) 
En u verliest geen kijktijd 

Supermodule-chassis 
Siemens TV s zijn gebouwd 
met het oog op de toekomst 
Want door het hele 
modulesysteem kan een 
toekomstige module gewoon 
geïntegreerd worden -
zonder ombouwing of 

SrEMENS 

n 
Voor gedetailleerde en 

gratis documentatie zend 
deze bon naar 

Siemens N V 
Charleroise Steenweg 116 
1060 Brussel Tel 
02-537 31 00 

Naam 
Adres •'?»^m-
Woonplaats .».1^-:"ab. 
Postnr 
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Het debuut van Jean-Louis Donnet 

tl elke week 

TKNTOONSriïLLlWg 
Een debuuttentoonstelling (Jean-Louls Donnet exposeerde eerder 
slechts In de gangen van een luxe-hotel) wekt altijd een dubbele 
nieuwsgierigheid: men kent schilder noch werk. Wanneer de schil
der daarenboven helemaal niet zo jeugdig blijkt te zijn, dan is de 
nieuwsgierigheid nog groter. Jean-Louis Donnet is al de veertig voor
bij voor hij nu, in de Antwerpse Vecu Galerij, zijn schilderijen voor 
het eerst toont... verrassend gaaf werk met een heel eigen toon, die 
wel refereert naar de professionele bedrijvigheid van de kunstenaar. 
Jean-Louis Donnet is namelijk ontwerper en Illustrator in het rekla-
mebedrijf. Zo'n jarenlange carrière in een de kunst, naar uiterlijk 
althans, sterk verwante sektor kan niet anders dan haar sporen nala
ten. 

Een dubbele 
uitnodiging 

De schilderijen, doorgaans vrij 
klein van afmetingen, die Jean-
Louis Donnet met grote zorg pen
seelt, zijn moeiteloos onder te 
brengen binnen de contouren 
van het surrealisme. Echter zon
der de esoterische geheimtaal die 
de meeste adepten van deze 
strekking kenmerkt. Jean-Louis 
Donnet is te lang specialist in de 
kommunikatie-technleken opdat 
zijn symbolen hun sleutels niet 
vlug zouden prijs geven. Zelf 
spreekt hij over zijn schilderijen 
als «droomzaad» (één ervan 
heeft zelfs die titel meegekre
gen)... dus als verbeeldingen die 
de mens helpen te dromen, maar 
dan écht dromen, ver buiten de 
grenzen van de v\/erkelijkheid, ak-
tief vanuit een dynamisch onder
bewustzijn. Dat gebeurt volgens 
de schilder door het op zoek 
gaan naar het andere ik, naar de 
onbekende die in elk van ons 
woont, de eigen vreemdeling. 
Vandaar de symbolen in dit werk, 
die in feite konfrontatie-bedoe-
lingen hebben, die spiegels voor 
onze geest zijn. Vandaar ook de 
leegten (einders, deuren, holtes, 
enz.) in deze doeken, openingen 
vol niets met de uitnodiging erin 
te treden, aan de verbeelding 
deel te hebben, met genoeg ruim
te tot Interpretatie (of alweer, tot 
dromen). 
Een andere invitatie dan deze tot 
de droom is in deze precieuze 
prenten zeer zeker de uitnodiging 
tot de erotiek. De vrouw is er — 
hoe verhuld soms ook — alom in 
tegenwoordig. Gesluierde holtes, 
wonden, littekens, ogen zijn maar 
al te duidelijke verwijzingen naar 
de vagina. De druppels die in 
zoveel schilderijen aanwezig zijn, 
zijn natuurlijk tranen. Maar dan 
tranen zonder droefheid, wél ge
stalten van het sensuele liquide, 
het vloeizame van de bevruch
ting. Nergens wordt deze erotiek 
vulgair, hoe nadrukkelijk haar aan
wezigheid ook IS. Zij IS veel meer 
een uitnodiging tot het ervaren 
van de sensualiteit dan een recht
streekse uitbeelding ervan. Dit 
verrijkt het werk met een delikate 
tonaliteit van verzwegen drift, ge
stolde passie, maar altijd aanwezi
ge liefde en zin naar lijfelijke 
gewaarwording. 

Het «schone » 
meesterschap 

Veel meer dan bij de meeste sur
realisten het geval is, blijft bij 

Jean-Louis Donnet een esteti-
sche bekommernis doorwegen. 
De schilder heeft duidelijk de 
behoefte om het mooi te houden, 
om te bevallen en te Verleiden. 
De reklame-man blijft voelbaar, 
maar zonder dat dit de kracht 
van het werk schaadt, integen
deel. De eigenheid van Jean-
Louis Donnets werk schuilt juist 
in het gekoncentreerd samen
gaan van zijn professioneel en 
artistiek kunnen. Met een zeldza
me trefzekerheid weet hij grafiek 
en schilderkunst tot een volmaakt 
huwelijk te brengen, waardoor de
ze getekende én geschilderde 
doeken zowel zuiver plastisch als 
pikturaal sterk aanspreken. De ex
pressiekracht wordt nog bena

drukt door een uiterste kleurbe-
perking, hier en daar naar het 
monochrome toe zelfs, waardoor 
een helder en strak zeggingsef-
fekt bereikt wordt. Jean-Louis 
Donnet is surrealist maar zijn die
pe vijvers zijn van het klaarste 
water. 
Technisch zijn de schilderijen 
kwasi volmaakt, waardoor ze het 
precieuze allure van ikonen ver
krijgen, al passen ze volmaakt in 
een bepaalde Vlaamse figuratie
ve traditie. De Vlaamse primitie
ven, de Antwerpse manieristen, 
de Hollandse 17e eeuwers... ze 
zijn er allemaal Niet zozeer als 
inspiratiebron of voorbeelden, 
maar door de schilder eerder als 
verworvenheden geïntegreerd in 
die andere krachtlijn van de 
Vlaamse kunst: het magisch-fan-
tastische, het zich met een (zacht
moedig bij Donnet) geestelijk 
anarchisme afzetten van de ver
ziekende taboes van de bour-
geojs-kultuur Samengevat is de
ze debuutexpositie belast een ge
beurtenis. Jean-Louis Donnet is, 
wellicht door omstandigheden, 
een laatbloeier... maar die geven 
vaak de meest bedwelmende 
bloemen. 

W 
Jean-Louls Donnet, schilderijen, Ve
cu vzw. Moriaanstraat 10, Antwer
pen, tot 4 januari. 

Goedkope schat aan mythen 
De Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen besluit 
haar eerste werkjaar — en kondigt gelukkig een tweede werkjaar 
aan — met de verspreiding van een vierde « boek van de maand » : 
'Mythen van de mensheid; de Nederlandse uitgave van Myths, 
door Alexander Eliot. 
Myten zou men misschien kunnen omschrijven als verhalen die een 
antwoord willen brengen op vragen waarop men geen beter ant
woord weet. Vragen over oorsprong, wezen, toekomst van wat is en 
wat leeft 
leder volk heeft in alle tijden met dergelijke vragen geworsteld, en er 
een antwoord op gegeven overeenkomstig zijn aard, ontwikkeling en 
kuituur. Kennis van de myten zoals ze gespreid zijn in tijd en ruimte 
kan aldus heel wat inzicht bijbrengen in de ontwikkeling van de 
beschaving. 

«Mythen van de mensheid», 
waarin de auteur een geweldig 
aantal myten samenbrengt is 
daarom meer dan een verzame
ling verhalen — al leest het boek 
als een boeiend verhaal — ; het is 
een kultuur-historisch werk. 
Een gelukkige vondst was het de 
vele myten nu eens niet te groe
peren volgens hun herkomst, 
maar volgens tema. Acht basis
motieven koman aan b o d : 
1. schepping 
2. wereld, onderwereld en boven

wereld 
3. toverij, kunst en vaardigheden 
4. dieren, monsters en gedroch

ten 
5. liefde en vruchtbaarheid 
6. strijd in de hemel en op aarde 
7. zwerftochten en beproevingen 
8. dood en wedergeboorte. 
Wat door deze schikking onmid
dellijk in het oog springt, is de tref
fende overeenkomst die er vaak 
bestaat tussen de antwoorden 
die geheel verschillende volkeren 
in hun myten gaven op een pro
bleem dat hen bezig hield. Over
eenkomst die tot nadenken 
stemt, en die, voor zover wij 
weten, nog ver van verklaard is. 
Aan deze acht bundels myten 
gaan twee belangrijke hoofdstuk
ken vooraf. 
In het eerste weidt Mircea Eliade 
uit over het mytisch denken in de 
loop der tijden. Een zeer verhelde
rende uiteenzetting voor wie — 
zoals wij — wat onbegrijpend 
aankijkt tegen het doen en laten 
van zovele mytologische figuren. 

Het tweede hoofdstuk bevat een 
aantal kaarten — van gans de 
aarde — waarop de oorsprong 
van de myten wordt gesitueerd. 
Hierdoor krijgt men een wellicht 
nog maar zelden (of nooit?) ge
maakt ruimtelijk overzicht van de 
wereld der myten. 
Achter in het boek komt dan nog 
een register voor, waarin men 
kan opzoeken op welke bladzij
den men kan lezen over Noach of 
Sjiva. 
Naast de tekst zijn er de afbeel
dingen. Het boek bevat niet min
der dan 1300 foto's, deels in kleu
ren, de ene al prachtiger dan de 
andere. De uitgevers beweren 
dat het de grootste kollektie af
beeldingen IS, ooit in boekvorm 
over het onderwerp myten 
samengebracht Voorzien van uit
stekende onderschriften geven 
deze foto's alleen al een schitte
rend overzicht van het mytisch 
denken in de loop der tijden. 
Maar er is meer. De foto's tonen 
kunstserken uit alle streken en uit 
alle tijden, en zij bieden aldus een 
uitgebreid kunsthistorisch over
zicht rond één tema. Zo is het 
boek ook zeer waardevol, zelfs 
als men geen belangstelling heeft 
voor myten op zichzelf, als kunst
boek. 
Wij hebben al uren in « Mythen van 
de Mensheid » gebladerd, gelezen 
en gekeken, maar wij mogen met 
zeggen dat wij het al van a tot z 
lazen. Het is dus best mogelijk dat 
de twee bemerkingen die wij den
ken te mogen make« uiteindelijk 

nog verkeerd zullen blijken. De eer
ste is dat veel minder aandacht 
wordt besteed aan de tijd waarin 
de verschillende myten ontston
den, dan aan de plaats waar ze ont
stonden. Misschien imdat het ge
woon onmogelijk is te achterhalen 
wanneer myten ontstaan ? 
De tweede is dat er in boek en 
reklame voor het boek nadrukke
lijk op gewezen wordt dat ook in 
onze tijd myten ontstaan. Maar 
die moderne myten schijnen zich 
dan te beperken tot stripverhalen, 
Tarzanfilms en verafgoding van 
vedetten. Dat, dachten wij in alle 
bescheidenheid, zijn géén myten. 
Als men wil stellen dat ook onze 
tijd nog zijn myten schept dan 

had men beter bewijsmateriaal 
moeten aanvoeren. Nu blijven wij 
eerder geneigd te denken dat 
ons rationalisme — of wat wij 
aldus noemen — een breuk bete
kent met het oude mytisch den
ken, of, anders gezegd, dat onze 
tijd de verbeelding mist of meent 
geen reden te hebben om myten 
in leven te roepen. 
Dit dus twee kleine, en weinig ter 
zake doende details. Die beslist 
niets afdoen van het feit dat 
«Mythen van de Mensheid» een 
pracht van een boek is. 
A. Eliot - Mythen van de Mens
heid - Kosmos (Amsterdam) en 
Heideland-Orbis (Hasselt), 1977 
- 320 biz. - 498 fr. (tot 8 januari). 

Verschaeve over Rubens 
Het was te verwachten dat in dit 
Rubensjaar de passages uit 
«Uren van Bewondering» over 
Rubens door Verschaeve zou
den heruitgegeven worden. Met 
in de verre herinnering aan deze 
«uren» die destijds furore maak
ten, vreesden we dat dit proza 
thans achterhaald want te exal-
tant zou aandoen, begonnen wij 
de lezing. Welnu, we hebben ons 
vergist: van bij de eerste regel 
van het essay «Het alomvattend 
genie» werden we geboeid en 
stelden we meteen vast dat de 
visie van Verschaeve op de Ant
werpse meester niets van haar 
pregnantie verloren heeft. 
Het essay dat als titel draagt 
«Rubens, Vlaanderens Spec
trum» bevat ook de rede «lm 
Geiste Rubens» uitgesproken te 
Aken op 12 september 1931 tij
dens de Vlaamse Kunstdagen, 
met de Nederlandse vertaling, ver
der « Het alomvattend genie»; 
« De godsdienstige mens»; « De 
voleinding van de Renaissance » ; 
« Rubens' Verrijzenis » te Antwer
pen »; « Das Erfüllte durch Fülle », 
rede uitgesproken in verscheide

ne Duitse steden tussen 4 en 7 
mei 1936 en de Nederlandse ver
sie ervan en ten slotte «Rubens, 
de kosmische kunstenaar». 
Dit is de tweede druk van dit 
werk, geïllustreerd met 16 buiten-
tekstplaten zwart-wit Het is ech
ter geen kijkboek maar een bijwij
len meesterlijke poging tot het 
doorgronden vaii Rubens' unieke 
en ook geprononceerde Ger
maanse verschijning en een vorm 
van kritiek, die in Vlaanderen met 
een Urbain Vande Voorde is 
teloorgegaan om « vervangen » te 
worden door oppervlakkig en on
benullig gepraat van a.h.w. geor-
ganizeerde smaakbedervers. Dat 
deze «kunstpauzen» Verschae
ve niet lusten, ligt voor de hand. 
Laten we ons aan deze bende 
niet storen en Verschaeve raad
plegen, want ook vandaag heeft 
hij nog iets zinsvols te zeggen, 
wat niet tjetekent dat we alles 
van Verschaeve klakkeloos aan
vaarden, wel integendeel! (sw) 

Uitgave De Zeemeeuw - Orion -
Brugge -187 bIz. Prijs 350 fr. geb., 
250 fr. ingenaaid. 
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speciaal voor de eindejaarsfeesten 
brengt S.K.M. een 

SUPER KLEEI^ES FESTML. 
met honderden exclusieve feestkleedjes, namiddag-kleedjes 
en wonderbaar mooie lange avondkleedjes uit de beste Europese kollekties. 

Uw nieuw kleedje voor de feestdagen.... 
zeker iets van „Succes Kleding" 
Aparte kollekties voor de jeugd en tevens een enorme keus 
voor dames, ook in grote maten. 
Extra aanbieding: 
Prachitige dameskleedjes volledig gedubbeld aan 895 fr. Eskamprijs. 

^ UW KLEEDJESSPECIALIST 
JLJUll Kom eens eerst naar Niel kijken, het is de moeite.... 

AANDACHT 
Maandagen 26 december en 
1 januari blijft SKIVI GESLOTEN 

II IP 
'̂ '.'<̂ :lî  JHk^' 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIAUST IN BELGIË 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 NIEL OPEN ALLE OAGEN VAN 10 TOT 30 UUR 

• ZATERDAG VAN 9 TOT l« UUR 
• 20N EN FEESTDAGEN CESLOTiN 
• RUIME £tC£N PARKING 



Tl^-PROGR/^MMKS 

29 DECEMBER 

BRT 

1530 Suzanne en de toverring 
1800 De bereboot (fJ 
1805 Rondomons 
18 30 De vergeten eilanden (O 
1855 Dorothea en de vlieger 

Tsjechische tekenfilm 
1905 Première 
1935 Kijk uit I 
1945 Nieuvi/s 
2015 De Muppet-show 
2040 Panorama 
21 30 Standpunten 
21 50 Première + 
2250 Nieuws 

BRT 2 

1530 Overname BRT-1 
1800 Overname BRT-1 
2015 De wilde opera 

Natuurdokumentaire 
21 05 Het mirakel van Sint-Antoni-

us 

NEP. 1 

1400 A night in Casablanca 
1520 De nieuwe koning (D 
1815 IDpen school/Teleac 
1845 De fabeltjeskrant ( f ) 
1855 Nieuws 
1904 De man van zes miljoen (fJ 
1950 Star Wars 
2010 O moeder, wat is het heet 

(fJ 
2040 TV-pnve 
21 35 Nieuws 
2150 1977 geen kommentaar 
2320 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Paddington ( f ) 
1910 Mikula, de kleine kapitein 
1935 De dik voormekaar show 
2000 Nieuws 
2025 Stella 
21 15 Tientsin 

Show uit China 
21 30 De familie Bellamy (fJ 
22 20 Hier en nu 
2300 Standpunt 
2310 Nieuws 

uu""" 

30 DECEMBER 

BRT 

1630 
1800 
1815 
1825 
1850 
1945 
2015 

20.40 

2300 

De magische jas 

Beertje Colargol (f J 
Het magische potlood 
Dag aan dag 
Dan toch liever de lucht in • 
Nieuws 
Allemaal beestjes 
Saiwa 
Schatjes en kwajongens 
Amenkaanse musical 
(1955) 
Nieuws 

BRT 2 

1630 De magische jas 
Hongaarse jeugdfilm 

1800 Beertje Colargol (fJ 
1815 Het magische potlood 
1525 Dag aan dag 
1850 Trajekt 
1945 Nieuws 
2015 Superstars 
2125 Pnmitieve kunst 

NEP. 1 

1400 In het spoor van de wolf 
1445 Addams familie (fJ 
1510 Een wereld vol truuks 
1530 Mustang, een vergeten ko-

ninknjk 
1815 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant CfJ 
1855 Nieuws 
1905 Tom & Jerry (fJ 
19 i5 Daar vraag je me wat 
19.55 De Willem Ruisshow 

21 35 Nieuws 
21 50 Sanford en zoon (fJ 
2215 De zondagsschilders van 

Noord-Amenka 
2305 Oost-West des duivels tra

wanten 
2335 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 Onedin Lijn CfJ 
2000 Nieuws 
2025 Sonja's goed nieuws show 
21 25 Momenten 
2130 Koos Postema en W L 

Brugsma prezenteren 
22 20 De komieken 

Franse burleske film (1949) 
2350 Nieuws 

31 DECEMBER 

BRT 

1430 Dersou Ouzala 
Poëtische film 

1745 Symfonie nr 9 van Beetho
ven 
Rechtstreekse uitzending 

1900 De Bereboot Cf) 
19 05 Opa's Kaïsa 

Finse jeugdfilm 
1945 Nieuws 
20 00 Wies Andersen Show 

Laatste aflevering 
21 20 Slissen en Cesar 
22 00 The good old days 
2300 Hallo met Henk 
0000 Black en White Minstrel 

show 
0050 Jack Parnell 

Oudejaarsshow 

NEP. 1 

1430 
1432 

1550 

1635 
1700 
1815 
1845 
1855 
1904 

2025 
2105 
2150 
2215 
2310 
2350 
0000 
0015 

Nieuws 
Abbott en Costello als 
waaghalzen 
Komische film 
De avonturen van Peppi en 
Kokki Cf) 
Maja de bij Cf) 
Klassewerk 
Teleac 
De fabeltjeskrant Cf) 
Nieuws 
Singing in the rain 
VS-musical 
Tweekamp 
Wonderlijke wereld 
De rechter is linker Cf) 
Zeskamp speciaal 
U ZIJ de glorie 
Tot besluit 
Vuurwerk 
Lucille Ball jubileum show 

NEP. 2 

1840 Paspoort 
1855 Nieuws 
1904 De bereboot CfJ 
1910 AVRO's toppop 
2000 Nieuws 
2025 Paul van Vliet-show 
21 45 Peter Pan 

1 JANUARI 

BRT 

1000 Euchanstieviering vanuit de 
Abdijkerk te Grimbergen 

11 00 Doe mee 
11 30 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1215 Nieuwjaarskoncert uit We

nen 
1330 Schansspnngen uit Gar-

misch-Partenkirchen 
1530 Sesamstraat CfJ 
1555 De bavianen van Gombe 

Dokumentaire 
1645 Hans Roeckle en de duivel 

Duitse jeugdfilm 
1830 De bereboot Cf) 
1835 Retroscoop 

Kwisprogramma 
1930 Korte film 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 Hello Dolly 

Muzikale speelfilm 
2250 Nieuws 

NEP. 1 

11 00 Goade morgen 
1215 Nieuwjaarskoncert 
1445 Teleac 
15 00 Les Gammas 
1700 Het verhaal van Johannes, 

over wat hij zag in zijn dro
men 

1724 Bericht van de wilde gan
zen 

1815 Teleac 
1850 Paspoort 
1900 Nieuws 
1905 Jonge mensen op het kon-

certpodium 
19 55 Hier Panjs - Jan Brusse 
20 05 De grote Caruso 

Muzikale speelfilm 
21 50 Zwart op wit een boeken-

programma 
2220 Nieuws 

NEP. 2 

1600 Nieuws 
16 02 De knstenen 

Dokumentaire reeks 
1656 Sprekershoek 
1710 Studio sport 1 
17 55 Van gewest tot gewest 
1810 Kijken naar kinderen 
1825 Sesamstraat Cf) 
1850 Cinevisie 
19 20 Jaaroverzicht, sport 
2030 Nieuws 
2035 De bedreiging 
21 30 Mary Hartman, Mary Hart

man Cf) 
2200 Bomen over de RAF 
2245 Nieuws 

^ ^ ^ W ^ ^ 

2 JANUARI 

BRT 

15 30 Osceola, de Indiaan 
1800 Peppi en Kokki CfJ 
1815 De kinderen van apparte

ment 47 A CfJ 
1840 Mensen tekenen paarden 

dokumentaire 
1900 Dorothea en de zanger 

korte tekenfilm 
1910 Doe mee 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 Grote lui, kleine lieden Cf) 
21 50 Inspraak '78 
2240 Nieuws 

NEP. 1 

1400 KRO's wereldcircus 
1450 De ponys van IJsland na

tuurfilm 
1520 Maja - de bij Cf) 
1545 Tom & Jerry Cf) 
1845 Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Popparade 
2000 Mini-voetbalshow 
21 05 De Lucy show 
21 35 Nieuws 
21 50 De tijd stond even stil 
2255 Eerlijk gezegd ' ' Eerlijk ge

zongen I 
2305 Symbiose 
2309 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de viking Cf) 
1925 De Kris Pusaka CfJ 
2000 Nieuws 
20 25 De Muppet show 
20 50 Rondje teater 
21 40 Sanford en Zoon Cf) 
2205 Brandpunt 
2245 Geloven op maandag 
2310 Nieuws 

BRT1 

15 30 Circus in het circus 
1800 Bereboot Cf) 
1805 Sesamstraat Cf) 
18 30 De deur dokumentaire 
1850 Op z'n eentje korte film 

over de eenzaamheid 

1900 Muzieksien show 
1945 Nieuws 
2015 Sinatra en zijn vrienden 

show 
20 55 Verover de aarde 
21 45 De schuchtere verliefden 
2240 Nieuws 

BRT 2 

1530 Circus in het circus Cf) 
1800 Bereboot CfJ 
1805 Sesamstraat CfJ 
1830 De deur dokumentaire 
18 50 Op z'n eentje 
1945 Nieuws 
2010 De McLean Stevenson 

show Amerikaanse show 
2035 Panorama 
2100 De Andromeda vaneteit 
2240 Einde van de uitzending 

NEP. 1 

1400 Winter op Rottnest eiland 
1450 Pinokkio musical 
1830 Teleac 
1845 Fabeltjeskrant Cf) 
1855 Nieuws 
1904 Henkies droomboom Cf) 
1910 EO-kinderkrant 
1930 Het kleine huis Cf) 
2020 EO extra 
20 22 Hoe zouden wij dan leven ' 
21 05 Ars musica 
21 24 Tenslotte 
21 35 Nieuws 
21 50 Ot en hoe zit het nou met 

S ien ' ' 
2230 De seinwachter Engelse 

tv-film 
2310 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Paspoort 
1855 Nieuws 
19 04 Charlie's Angels CfJ Amen

kaanse detectivesene 
2000 Nieuws 
2025 Hitboulevard 
21 30 De verpleegsters Cf) 
2220 A k t u a T V 
2310 Nieuws 

4 JANUARI 

BRT 1 

1630 Tip-top 
1815 De bereboot Cf) 
1820 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 Cf) 
1945 Nieuws 
2015 Happy days Cf) 
2040 Het huwelijksfeest 
2230 Nieuws 

BRT 2 

1630 Tip-top 
1815 De bereboot Cf) 
18 20 Jonger dan je denkt 
1850 Space 1999 Cf) 
2015 Secret army Cf) 
21 00 De mens in wording 

NEP. 1 

1530 

1625 
1700 

1825 
1855 
1904 
1950 
2000 
2055 

2135 
2150 
2220 
2245 

Het Rendille-volk van 
Noord-Kenia 
Ren je rot 
De Mickey Mouse Club 
Kinderprogramma 
Sesamstraat 
Nieuws 
Van gewest tot gewest 
Politieke partijen 
Wat zou u doen '> 
Het programma met de 
map 
Informatief programma 
Nieuws 
Panoramiek 
Studio sport 
Nieuws 

NEP. 2 

1815 Teleac 
18 45 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1904 Kon hesi baka - Kom gauw 

terug CfJ 
1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Superstars 
21 25 Televizier-supplement 
21 50 Avro's puzzeluur 
2250 Zaalvoetbal 
2325 Nieuws 

TY-SELERTIE 
V r i j d a g 30 d e c e m b e r 

D 1, 15 u 10 
SCOTT, DE HELDHAFTIGE (G B 1949) 
— Biografische film van Charles Frend 
met John Hills Tragische ievensgeschie 
denis van de Engelse kapitein Scott op 
Antarctica Homogene prent zonder ver
rassingen met veel belangstelling voor 
de zuidpool verfilmd 
F 1, 16 u 
HET WONDERBARE BEZOEK (F-l 
1974) — Sprookje van Marcel Carne. 
met Gilles Kohier Een onbekende jonge
man wordt naakt op het strand aangetrof
fen HIJ beweert een engel te zijn De film 
draagt een ongewone boodschap van 
hoop en liefde in zich, maar is verteld in 
een gemodeerde stijl zonder poëzie 
BRT 1, 20 u 40 
SCHATJES EN KWAJONGENS (USA 
1955) — Muzikale film van Joseph Man 
kiewicz met Marlon Brando Jean Sim 
mons en Frank Sinatra Cynisch ondeu
gende prent vernieuwend in zijn soort 
en met sappige dialogen 
D 1, 21 u 40 
DE REGENMAKER (VSA 1956) - Psy
chologische film van Joseph Anthony 
met Katherme Hepburn Een marskra
mer-goochelaar weet een meisje van 
haar schoonheid te overtuigen en geeft 
haar zo nieuwe levenshoop Buitengewo 
ne kreatie van aktrice Hepburn 

RTB, 22 u 15 
MONTY PYTHON EN HET HEILIGE 
GRAAL CG B 1975) — Kolderfilm van 
Williams en Gilford De gags zijn eerder 
okkasioneel en passen slecht in het ver 
haal maar zijn het bewijs van een goede 
zin voor humor 
N 2, 22 u 20 
DE KOMIEKEN F 1949) - Burleske 
film van Robert Dhery met Bussieres en 
Carette De komieken les Branquignols, 
saboteren een adellijk huwelijksfeest om 
een van hun vrienden met de adellijke 
dame te laten huwen Onbenullig scena 
no met boertige gags 
F 2, 22 u 40 
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (F 
1963) — Sentimenteel drama op muziek 
van Jacques Demy met Catherine De 
neuve Virtuoze klankband en smaakvol 
Ie enscenering maken van een banaal 
verhaaltje een uitzonderlijk goede film 

Z a t e r d a g 31 d e c e m b e r 

BRT, 14 u 30 
DERSOU OUZALA (Rusl-Japan. 1974-
1975) — Loflied op de menselijke solida
riteit van Akira Kurosawa met Joeri Solo 
mme Opgezet als een avonturenfilm 
weert de film alle spectaculaire tonelen 
ten voordele van menselijke intimiteit 
Stijlvol meesterwerk 
N 1, 14 u 32 
ABBOTT EN COSTELLO WAAGHAL
ZEN CUSA 1955) - Komische film van 
Charles Lamont met Bud Abbott Ten tij
de van de opkomst van de film verkoopt 
een oplichter een filmzaal aan de twee 
vrienden Abbott en Costello 
D 1, 14 u 35 
AN HEILIGEN WASSERN (CH 1960) -
Heimatfilm van Alfred Wiedenmann met 
Gustaf Knuth Een bergdorp betrekt zijn 
water uit de gletschers Een lawine 
beschadigt echter de leiding 

D2, 15 u 
WHERE THE RED FERN GROWS (USA) 
— Amenkaanse dierenfilm met James 
Whitmore 
N 1, 19 u 04 
SINGING IN THE RAIN (USA. 1952) -
Wereldberoemde musical van Gene Kei 
ly en Stanley Donen, met Kelly en Deb
bie Reynolds Lina Lamont een filmster, 
wil overschakelen op de sprekende film, 
maar weet niet hoe vals haar stem kan 
klinken 
RTB, 19 u 55 
MAAK MIJ HET OF (F 1976) - Kome
die van Robert Pouret met Annie Girar 
dot en J-P Manelle Sterk overdreven 
spel en de artistieke onmacht van de 
kineast maken van het geheel een ui
terst mat gebeuren Een man en vrouw 
ontmoeten elkaar langs een huwelijksad 
vertentie, maar elke ontmoeting heeft tel 
kens een fatale afloop 

F 2, 21 u 55 
DE SNUL (F I 1964) - Humoristische 
politiefilm van Gerard Oury, met Bourvil 
en de Funes Geestige gangsterkomedie 
vol beweging 
D2 
MY FAIR LADY (USA) - Musical van 
George Cukor met Audrey Hepburn 
N 2, 21 u 45 
PETER PAN — Musicalfilm van Dwight 
Hemion, met Mia Farrow en Danny Kay-
e 
F3, 00 u 10 
ZONDAG IN NEW YORK (USA) -
Komedie met Jane Fonda, regie van 
Peter Tewksbury 

Z o n d a g 1 j anua r i 

D 2, 10 u 40 
LUMPACIVAGABUNDUS (Oostenrijk, 
1937) — Ontspanningsfilm van Geza 
von Bolvary. met Hems Ruhmann 

F 1, 17U.40 
FORT APACHE (USA, 1948) - Western 
van John Ford, met John Wayne en Hen
ry Fonda Een jonge luitenant wordt naar 
Fort Apache gezonden, een afgelegen 
post in Arizona 
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TY-SELERTIE 
N 1 
DE GROTE CARUSO (USA) van de Ita
liaanse tenor Caruso, regie van Richard 
Thorpe, met Mario Lanza. Een Napoli-
taan wordt een internationale ster in de 
operawereld, tot hij instort in een groot 
teater in New York 
BRT, 20 u. 30 
HELLO DOLLY CUSA, 1969) - Muskal 
van Gene Kelly, met Barbra Streisand en 
Louis Armstrong. Knap maar konventio-
neel kijkspel. Een jonge weduwe pro

beert een rijke vrijgezel voor zich te win
nen. Uitstekende akteursprestatie van 
Barbra Streisand. 
F 1, 20 u, 30 
VINCENT, FRANQOIS, PAUL EN DE 
ANDEREN (F, 1974). - Psychologische 
film van Claude Sautet, met Yves Mon-
tand Een veertiger ontmoet geregeld 
zijn vrienden, zijn zaken gaan slecht, zijn 
minnares laat hem in de steek. 
LUX, 21 u. 
L'EMMERDEUR (F, 1973). - Zware-jon-
gensfilm van Edouard Molinaro, met 
Jacques Brei Een machtige organizatie 
wil een lastige getuige opruimen. 
F 3, 23 u. 20 
THE BOY FRIEND(G -B. 1971). - Kome
die van Russell, met Twiggi De hoofdak-
trtce van een musical is plots ziek gewor
den en wordt vervangen door een debu
tante. 
M a a n d a g 2 januari 
F 3, 20 u. 30 
DE ZOTJES CF, 1973). - Poëtische psy
chologische film van Pascal Thomas, met 
Frédéric Duru 
LUX, 21 u. 
DE TERUGKEER VAN SABATA (I-R -
Western van Frank Kramer, met Lee van 
Cleef. Sabata treedt in een circus op als 
scherpschutter In Texas zal hij zijn 5 000 
dollar proberen op te halen, die zijn lui
tenant hem schuldig is. 
D3, 21 u. 25 
VIER STAPPEN IN DE WOLKEN (I, 
1942). — Komedie van A Blasetti, met 
Gino Cervi. Een handelsreiziger heeft 
een ellendig bestaan, zowel wat betreft 
zijn yi/erk als zijn gezin 
F 3, 22 u. 
BUNNY LAKE IS MISSING (USA) -
Thriller van Otto Preminger, met Lauren
ce Olivier. Een kind wordt vermist. Nie
mand kan echter bewijzen dat het ooit 
bestaan heeft. 

Dinsdag 3 januari 
F 3, 20 u. 30 
JOHNNY GUITARE (USA, 1953). - Wes
tern van Nicolas Ray, met Joan Crow-
ford. 

BRT 2, 21 u. 
DE ANDROMEDA VARIËTEIT (USA, 
1970). — Science-fictionfilm van Robert 
Wise, met Arthur Hill. Een buitenaards 
wezen komt op de aarde terecht en 

oeareigi nex aarase leven Spannend ver
haal, tot een climax opgedreven. Ook ori
ginele typering van de buitenaardse we
zens. 
LUX, 21 u. 
DON CAMILLO IN RUSLAND (l-F, 
1965). — Komische film, met Fernandel 
en Gino Cervi Pastoor en burgemeester 
reizen samen naar Rusland, waar Don 
Camillo zijn kristelijke boodschap wil 
brengen tot ergernis van Peppone. 

W o e n s d a g 4 januari 

RTB2, 19 u. 50 
TWEE ENGELSEN EN HET KONTINENT 
(F, 1971). — Psychologische ontleding 
van Frangois Truffaut, met J-P Léaud 
De geschiedenis van een jongeman die 
van twee gezusters houdt, van wie de 
ene vrijgevochten is en de andere puri
teins 
F 3, 20 u. 30 
ANONIMO VENEZIANO Cl, 1973). -
Psychologische film van Vittorio de Sica, 
met Florinda Bolkan. 
LUX, 21 u. 
PAS SI MECHANT QUE QA (H-F. 1975). 
— Psychologische film van Claude Go-
retta, met Mariene Jobert Om zijn ar
beiders te kunnen betalen, pleegt een 
schrijnwerker een overval. Hij gaat ook 
op liefdesvlak een dubbel leven leiden. 

M A A N D A G : Nik i Lauda kreeg < onder zijn voeten » omdat 
hij, toen de titel toch « binnen » was, niet meer deelnam aan 
de laatste wedstr i jden. Hij ligt er nog wakker van • D I N S 
D A G : Een bokser uit Verv iers hangt de wanten aan de 
haak. Hij walgt van het boksmil ieu, zegt hij. D e ondankba
re ! • W O E N S D A G : 62 "/o van de Fransen wensen een 
« o p e n » Ronde van Frankrijk, d.w.z. met beroepsrenners en 
l iefhebbers samen. • D O N D E R D A G : En 106 "/o wensen 
dat er ook « vraavolk » zou meeri jden. • V R I J D A G : Al leen 
voor de inteilektuelen : schenk eens een boek. Er versche
nen er zopas twee over « den Ander lecht» • Z A T E R D A G : 
Kerstnacht schoner dan de dagen. M o g e n wij vandaag de 
sport eens laten voor wat ze is ? • Z O N D A G : In Gr ieken
land zijn de sjotters in staking. G e e n ramp blijft dat arme 
land bespaard. # 

Ach, die sponsors 
Men ken tegenwoordig geen gazet 

openslaan, of nnen leest over de 
oprichting van een nieuwe renners-
pk)eg, die reklame zal gaan maken 
voor een firma zus of zo. Of over ren
ners die bij een nieuwe sponsor — 
eindelijk de goede — terechtkomen. 
Of over sponsors die nog worden 
gezocht Wie dit rubriekje al een poos
je leest, weet dat wij niets hebben 
tegen zakenlui die hun waren aan de 
man en de vrouw proberen te bren
gen, en nog minder tegen koereurs 
die hun boterham proberen te verdie
nen. Maar met een wielersport in 
dienst van de publiciteit zijn wij hele
maal niet gelukkig. Er zijn uit dat 
samengaan van sport en commerce 
zoveel misbruiken gegroeid dat de 
wielrennerij nog maar met veel ver
beelding als sport kan bestempeld 
worden. Daarenlx)ven, en dit zal door 
veel «kenners» tegengesproken wor
den, komt het ons voor dat bij nader 
toezien zou blijken dat de voordelen 
van de gesponsorde wielrennerij zo
wel voor de renners in het algemeen 
als voor de zakenlui niet zo groot zijn 
als algemeen wordt beweerd. 

Sport dienen ? 
In verband daarmee wilden wij nog 
maar eens een vraagje citeren, dat 
dus niet van ons komt maar van een 
van onze iaetere sportkommentatoren 
bij radio en TV. Als bij voorbeeld Mol-
teni (u ziet het is al oud I) beweert 
zoveel voor de sport te doen, hoeveel 
tijd krijgen de arbeiders dan wel niet 
om tijdens hun werkuren aan sport te 
doen? 
Ver van ons te gaan beweren dat de 
werkgevers hun werknemers ledere 
dag een uur zouden moeten betalen 
om wat rondjes rond een veld te 
lopen, of wat tegen een balletje te 
trappen — al zou dat natuurlijk niet 
slecht zijn —. Daarvoor is er tijd na 
het werk. Maar het is toch duidelijk 
dat het de sponsors er niet om te 
doen is de sport te dienen. Zij gebrui
ken de sport en de sportlieden om 
hun zaak te dienen. Ook daar is in 
princiep niet tegen in te brengen. De 
sportleiders moeten maar zorgen dat 
èr met de sport zelf mets misloopt op 
die manier. Maar in hoeverre dat 
gebeurd is, dat is een heel lang en 
droevig verhaal. 

0 - 1 
Verleden week werd voor lege ban
ken de voetbalwedstrijd België—Italië 
gespeeld. Wedstri jd die in het teken 
van de vernieuwing stond. Italië moet 
zijn elftal wat opkalefateren met het 
oog op de eindronde van de wereld-
laeker in 1978. België moet een nieuw 
elftal in elkaar timmeren tegen de 
Europese kampioenschappen, die vol
gende zomer beginnen. 
Verschillende nieuwe gezichten dus 
in beide ploegen. Maar in de Belgi
sche naar onze smaak nog niet ge
noeg Wat de wedstrijd zelf betreft, 
die had eigenlijk niet zoveel om het lijf. 
Zonder bepaald defensief te spelen, 
in de betekenis die dit woord de laat
ste jaren gekregen heeft hadden bei
de ploegen o.i. toch meer aandacht 
voor hun verdediging dan voor hun 
aanval. De kleine score 0 — 1 was dus 
bijna normaal. Op het taktische vlak 
hadden wij graag gezien dat onze 
drie jonge aanvallers wat minder afge
zonderd hadden moeten spelen. 
Maar dat is de zorg van Guy Thijs. 
Die met zijn nieuwe ploeg in ieder 
geval de sp)oren van Goethals moet 
uitwissen. 

Eerst tellen 
Jacques Lecoq vertelt dat «zijn» 
minister van Kuituur, Dehousse, zin
nens is overal in het Franstalige lands
gedeelte kleine centra op te richten. 
De zorg van Jacques Lecoq is dat die 
centra te klem zullen zijn om er basket
bal of volleybal te spelen. Meer dan 
wat tafeltennis en gewichtheffen of 
zo zal er niet kunnen gelDeuren. Wij 
begnjpen zijn zorg, maar ons komt 
het toch voor dat men wat begint te 
overdrijven met de eisen in verband 
met sport-infrastruktuur. Als men alle 
wensen zou inwilligen, dan staat er 
binnenkort een sportpaleis op iedere 
straathoek. En wat nog erger zou 
z i jn : meestal leeg. Men moest nu 
eerst maar eens nagaan of wat er al 
is wel optimaal gebruikt wordt Wi j 
kunnen ons vergissen, maar wij den
ken dat er nu al te veel zalen onderbe
zet zijn. In dat geval zou het misschien 
beter zijn eerst de mensen naar de 
sport te brengen, liever dan altijd 
maar nutteloze zalen bij te bouwen. 

Acht keer jolijt 
Voor de komende wereldkampioen
schappen voetbal volgend jaar in 
Argentinië zijn wij, Belgen, dus gewipt 
Alweer door die doordouwers van 
Hollanders. Maar zo'n ramp is dat nu 
ook weer niet want in 1980 zijn er 
alweer Europese kampioenschappen, 
en aan de voorronde daarvan kunnen 
wij in ieder geval meedoen. Wij vor

men een reeks met Noorwegen, 
Schotland, Portugal en Oostennjk, zo
dat wij, met heen- en terugwed
strijden, alvast acht jnatchkens kun
nen aflappen. Vier mooie reizen voor 
spelers en délègués. Acht keer hopen 
jolijt voor iedereen die voor zijn licht
baksken z i t En acht keer dat de bes
ten onzer kinderen een hoop poen 
kunnen verdienen met een uurke of 
twee op het gras te huppelen. De 
data waarop al dat heerlijks te bele
ven valt, gaan wij nog niet afdrukken. 
Vermoedelijk zijn er onder onze le
zers toch al te weinig die op die 
dagen congé nemen om het gebeu
ren mee te beleven. Als het zover is 
zeggen wij het trouwens nog wel 
eens. 

Dure TV 

In 1980 krijgen wij niet alleen olympi
sche zomerspelen in Moskou, maar 
ook olympische winterspelen in Lake 
Racid, in de Verenigde Staten. Al die 
dingen moeten natuurlijk door de tele
visie in onze huiskamers worden ge
bracht Dat is misschien zelfs de 
hoofdbekommernis bij de winterspe
len. Velen zien er immers in de eerste 
plaats propaganda in voor wintertoe-
risme. Wat er ook van zij, door olym
pisch komitee, televisie en plaatselijke 
besturen werd een akkoord bereikt 
over het uitzenden van de winterspe
len. De TV had 12- miljoen dollar gebo
den. De organizatoren hadden 10 mil
joen dollar gevraagd. Overeengeko
men werd uiteindelijk de som van 4 
miljoen dollar. Niet weinig uiteraard, 
maar wij zijn al zodanig gewoon 
geraakt over miljoenen en miljarden 
te horen dat het ons niet veel meer 
zegt Zelfs over de vraag of die spelle
tjes het waard zijn d<x)r de TV te wor-
óen uitgezonden bekommeren wi j 
ons niet meer. Het teeveetje zal ons 
de beeldekens tonen, en wij zullen kij
ken. En op een of andere manier 
betalen. Tegenwoordig gaat dat zo. 

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

Het is alweer een tijd geleden dat 
nog een ruimtewandeling werd ge
daan. De bemanning van de Sal-
joet 6 heeft daar wat aan gedaan. G. 
Gretsjko verbleef bijna anderhalf 
uur buiten het ruimtetuig. 
Zijn werk bestond erin het koppe-
lingsmekanisme van de Saljoet te 
kontroleren en eventueel te herstel
len. Men dacht immers dat dit be
schadigd was toen de bemanning 
van Sojoez 25 trachtte hun tuig vast 
te koppelen aan de Saljoet Uiteinde
lijk bleek dat dan toch niet het geval 
te zijn, maar de Sojoez 25 moest 
toch onverrichter zake naar de aarde 
terugkeren. 

Sterk blijft het toch dat Gretsjko via 
een TV-camera beelden van het de-
fekt geachte koppelingssysteem 
doorgaf naar de aarde, en dat men 
hem vandaar de nodige richtlijnen 
gaf om zijn werk uit te voeren. 
Het is allemaal niet nieuw meer. 
Zelfs bijna routine geworden. Maar 
het blijft toch verbazend. 

Nieuw 
De Belgische voetbalbond heeft be
slist een nieuwe kategone spelers op 
te richten, die zij de « pre-miniemen > 
noemt Het gaat om kinderen van 
acht jaar. Wat al oud is, want er zijn 
landen waar men vanaf zes jaar wed
strijden speelt Die achtjarigen zullen 
hier ook wedstrijden spelen, van twee 
keer dertig minuten, op een geredu
ceerd veld. En wat splinternieuw is 
het mogen gemengde ploegen zijn 
Dus bestaande uit jongens en meis
jes. Als men onze mening vraagt: wij 
zien er niet veel in. Niet dat wij 
bezwaar zien in het samen sport 
beoefenen door jongens en meisjes 
Maar wij vinden acht jaar te jong voor 
wedstrijd en kompetitie, en dit zowel 
voor jongens als meisjes. Wij zijn 
geen specialist terzake, maar te vroe
ge specializatie in een bepaalde sport-
tak lijkt ons een verkeerd principe. 

Wij en de sport 

Plaats voor een put 
Hoe zwaar zullen wij morgen betalen 
omdat wij vandaag onze kinderen 
beletten te sjselen? Spelen. Kreatief 
In groep. Vrij uiteraard. 
Spelen, niet in de zin van binnen limiet-
jes en reglementjes en technische 
voorschriftjes rondhuppelen, zoals 
•• dè sport » — ach, pover d ing! — dat 
wil. 
De vaststelling dat wi j een aanslag 
plegen op de samenleving door de kin
deren niet te laten spelen, is niet van 
ons. Honderden deskundigen, ieder 
honderd keer slimmer dan wij, heb
ben die al gemaakt 
Maar nergens wordt er wat aan 
gedaan. 
Natuurlijk, er worden sportraden aan 
elkaar geflanst Sportfunktionarissen 
aangesteld. Weeral nieuwe sportvel
den aangelegd, waarop alleen 's zon
dags door de eerste ploeg, met vier 
leden uit eigen gemeente, mag ge
speeld worden. En nog een zwembad 
en een sporthal of dne. En deskundi
ge monitoren komen van alle kanten 
toestromen, met kilo's reglementen en 
technische en taktische voorschriften 
op zak. En allerlei organizaties verzin
nen verrukkelijke dingen om de kinde
ren bezig te houden. Lange wande
lingen — in de rij blijven. Jan — en 
spelletjes op de kamer bij regenweer. 
Allemaal goed. 

Maar triestig. En de kinderen hebben 
er niets aan. 
Moest men nu in iedere gemeente 
eens enkele stukken grond ter be
schikking stellen van de kinderen, en 
daar wat takken opg(X)ien en zo, en 
er voor zorgen dat er minimum aan 
diskreet toezicht is — wij zijn immers 

zelf Voorschriften hoe ze hun loop
gracht moeten graven of hun kamp 
aanleggen of hun hut tx)uwen zijn 
beslist overbodig. 
Het toezicht? Toch géén probleem 
als men het werkelijk wil aanpakken. 
Veldwachter, politie, gemeenteperso
neel, gepensioneerden, wijken, ouder
verenigingen, studenten, stagiaiKe)s, 
werklozen. Noem maar op. 

Kortom, wij wachten op de gemeen
ten die nu eens aan echt sportbeleid 
gaan doen, en beginnen bij het begin. 
Dus de kinderen de kansen, de ruimte 
bieden om een diepe put te graven, 
een hut te bouwen, te ravotten, écht 
te spelen. 

Aan het opfokken van kinderen tot 
sportvedetten. God weet tot wiens 
eer en glorie, hebbien wij niet zoveel. 
Maar wij hebben hoogdringend be
hoefte aan gelegenheden waar de kin
deren kunnen leren vrij, persoonlijke, 
kreatieve, blijde, gezonde volwasse
nen te worden. Dat kan beginnen met 
een lapje grond waar ze een put kun
nen maken zoals zij die zelf graag 
zien. 

al zo ver dat wij onze kinderen weer 
moeten leren dat het spel van ande
ren moet geëerbiedigd worden, en 
dat wat iemand anders maakt(e) niet 
moet vernield worden bij de eerste 
gelegenheid —, dan zouden de kinde
ren zich tenminste nog wat kunnen uit
leven. 
Grond ligt er overal. Enkele onbe
bouwde percelen die op winst liggen 
te wachten vindt men overal. Ze 
huren kost minder dan een sporthal 
bouwen — vrijstelling van belasting 
zou al ruimschoots volstaan —, en 
ieder jaar vóór de winter de boel wat 
opruimen is met de moderne midde
len een uur werk. 
En de rest doen de bengels heus wel 

TRIPTIP 
Wellicht is het aangenamer het in de zomer te doen, en mis
schien kan men er nu niet eens binnen, maar wij vinden de 
omgeving van de dodengang in Diksmuide nu indrukwekken
der dan in het warme seizoen. De IJzervlakte ligt er kaal en 
koud bij, en het vraagt niet veel verbeelding hoeveel de jon
gens in de loopgraven — die men ook zien kan zonder dat 
men erin kan gaan — in de koude oorlogswinters geleden 
hebben. 
De weg is gemakkelijk te vinden. Als men in Diksmuide op de 
brug staat, staat de Uzertoren links — en daar moet men 
toch ook gaan kijken — en de weg naar de dodengang ligt 
rechts, vlak naast de IJzer, die men een heel eindje moet vol
gen. 
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Sinds 1914 lezen Vlamingen 
in Amerika fief boterblaadje 

Short story 
Dit keer geen mensen van bij ons 
maar de short story van een Vlaam
se krant voor mensen van ons in 
de Verenigde Staten van Amerika. 
Gazette van Detroit, the only Bel
gian newspaper in America, in 
1914 opgericht en ondanks vele 
(financiële) moeilijkheden nog 
steeds springlevend. 
Bij deze onze beste redaktie- en 
lezerswensen aan deze verre 
Vlaamse kollega's en vrienden In 
de VS! 

De redaktie. 

In de boelende geschiedenis van 
onze emigranten in de Nieuwe We
reld vormt de eigen weekbladpers 
een unicum. In 1977 verschijnt nog 
steeds de Gazette van Detroit, met 
ondert i te l : tlie only Belgian Newspa
per in America. De meeste bijdragen 
zijn tegenwoordig echter In het En
gels gesteld. 

Vlak voor het uitbreken van de eer
ste wereldoorlog verscheen het eer
ste nummer van het weekblad, daarin 
verduidelijkt Camllle Cools, geboren 
In 1874 te Moorslede, de opzet van 
het blad. Hij schr i j f t : «De Belgen 
zoveel mogelijk nieuws te brengen 
over alles wat ginds ver gebeurt en 
vooral deze die nog niet in staat zijn 
voldoende Engels te lezen'. Merk
waardig was de ondertitel van het 
blad in de eerste publ lkat leperiode: 
Het licht voor 't volk! 
De Gazette was niet het eerste 

Vlaams weekblad dat in de Verenig
de Staten verscheen, enkele jaren 
eerder, op 16 november 1907 was het 
eerste nummer verschenen van de 
Gazette van Moline onder leiding 
van Jozef Van Lancker uit Deinze. 
Ook hier was de bekommernis: 
nieuws brengen in het Nederlands 
om het volk dat nog geen Engels kan 
lezen in kontakt te brengen met t i jdin
gen uit het nieuwe vaderland en uit 
België. In 1914 verscheen ook nog 
De Detroitnaar, dat was van het goe
de te veel. De Detroitnaar werd vri j 
spoedig opgeslorpt door de Gazette 
van Detro i t 

Het fenomeen van de Vlaamse week
bladpers in de Verenigde Staten, 
moet gezien worden tegen de massa
le emigratie vanuit het arm Vlaande
ren van voor en onmiddell i jk na de 
eerste wereldoorlog. 

Enkele interessante cijfers, afkomstig 
van het Amerikaanse Census Bureau 
geven een idee over het aantal emi
granten vanuit ons land. 

De eerste sporen van een emigratie 
van enige betekenis worden gesi
tueerd tussen 1840-1850, toen kwa
men 5.074 personen zich vestigen in 
de Verenigde Staten, afkomstig uit 
ons land. Te Moline, de meest Vlaam
se stad In de nieuwe wereld, kwam in 
1849 een eerste groep aan van negen
envijftig behoeftigen uit de streek 
van Waregem. 

Van 1841 tot 1900 bedroeg het aantal 
emigranten uit België, waarvan onge
veer 90 % Vlamingen, 63.890 I 
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Tussen 1901-1920 waren het er 
77.781. De regering van de Verenigde 
Staten vaardigde wetten uit om de 
immigratie In te dijken, onmiddellijk 
daalde het aantal emigranten uit ons 
land gevoelig: tussen 1921-1930: 
15,846, 

Tussen 1931-1938 vertrokken nog 
maar 4.204 emigranten, maar... er kwa
men 3.213 personen terug naar het 
oude vaderland. Opmerkelijk is wel 
dat de Vlaamse emigranten in enkele 
Amerikaanse steden echte nederzet
tingen vormden, met de twee belang
rijkste steden: Detroit en Moline, Te 
Detroit werden veel arbeidskrachten 
aangetrokken door de opkomende au-
tomobielnijverheid, te Moline vonden 
velen werk in de wereldbekende werk
huizen John Deere. Het was geen toe
val dat deze twee steden hun eigen 
Vlaams weekblad hadden en dit tot 
1940. Tijdens de eerste wereldoorlog 
brachten beide bladen via gesmokkel
de brieven heel wat nieuws uit het 
bezette vaderland en stimuleerden de 
hulpakties. 

Het boterblaadje was de bijnaam van 
de Gazette van Detroit in de eerste 
jaren van haar publikatie, omwille van 
het formaat en de kwaliteit van het 
papier. Spoedig breidde het blad uit, 
helaas de stichter mocht de vruchten 
van zijn pionierswerk niet smaken, hij 
overleed in 1916, werd opgevolgd 
door Frank Colbaert, afkomstig uit 
Aalst, 

In 1920 werd Peter Corteville, te Rum-
beke geboren in 1881 samen met zijn 
schoonbroer Leo Lepla, hoofd van het 
blad, hij zou dat meer dan veertig jaar 
blijven. Elke week, ook tijdens de twee
de wereldoorlog, en de fameuze hete 
zomer te Detroit, toen de rassenonius-
ten er tientallen doden eisten, twee 
zwarten werden toen in het portaal 
van de drukkerij van het blad neerge
schoten, verscheen de Gazette toch. 

Na Peter, overleed in 1974 zijn zoon 
Richard Corteville, meteen kwam het 
blad in financiële moeilijkheden. Gedu
rende enkele maanden werd de publi
katie zelfs stopgezet. 

Enkele vooraanstaanden van de 
Vlaamse gemeenschap te Detroit sta
ken de koppen bijeen en konden het 
blad redden, onder hen Leon Buyse. 
Het gebouw op de Mack Avenue 
werd verlaten, de redaktie is nu geves
tigd op naam van £ Warren te Detroit, 
Het uitzicht van het blad is sindsdien 
grondig veranderd. Voor 1974 waren 
de overgrote meerderheid van de bij
dragen in het Nederlands gesteld, nu 
is bijna alles in het Engels, enigszins 
begrijpelijk, want de tweede en derde 
generatie kan de oude moedertaal van 
hun ouders en grootouders niet meer 
lezen en schrijven, heel dikwijls ver
staan ze die nog wel. 
Of het blad het nu nog lang volhoudt 
of niet. meer dan zestig jaar week na 
week verschijnen is toch wel een uni
cum. Het staat vast dat de band en het 
bloeiende Vlaams gemeenschapsle
ven in de Verenigde Staten en Cana
da nooit zouden geweest als nu zon
der de Gazette. 
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