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DE WATERSNOOD IN VLAANDEREN

NALATIGHEID VAN DE REGERING
IS MEDE OORZAAK VAN DE RAMP
WIJ HELPEN !
In h«t' door het water geteisterde gebieden zitten
Vlaamse mensen in diepe ellende. Een Volksnationalist kijkt niet onverschillig toe, maar toont zich
solidair. Wie wil helpen storte een bedrag op prk
000-0171139-31 van « W i j », Voldersstraat 7 1 ,
1000 Brussel (vermelden ; watersnood). W i j zorgen ervoor dat het binnengekomen geld bij onze
beproefde volksgenoten terecht komt.

Maandag ging eerste-minister Tindemans met een helikopter
een toertje maken boven het rampgebied in Klein-iBrabant.
Hij betreurde nadien dat er geen nationaal rampenfonds bestaat. Waarop wacht hij om er onmiddellijk een op te richten, hij is toch de chef van de regering ?
Van een regering die, evenals de vorige trouwens, er mede
schuld aan heeft dat enkele duizenden Vlaamse mensen nu
in diepe ellende zitten. Toen aan Tindemans de vraag werd
gesteld of er geen nalatigheid in het spel was antwoordde
de achtbare regeringsleider doodgemoedereerd : « Ik weet
het gewoon niet ». Beschamender kan het nauwelijks.
Geen enkele regering heeft zich tot biertoe al ooit eens
ernstig bezig gehouden met het zware probleem van de
waterhuishouding in Vlaanderen. Wie er even de kranten wil
op napluizen komj/spoedig tot een indrukwekkende lijst,
alleen al de jotjgsfe jaren, van kleinere en grotere overstromingen inyeredelen van het Vlaamse land. Langs de Schelde,
en h a a r ^ j r i v i e r e n Dender en Rupel, in het Antwerpse, in
West-Vlaanderen. En dat men niet komt aandraven met « uitzonderlijke weersomstandigheden ». Het is overduidelijk dat
ons hele bedijkingssisteem al te lang werd verwaarloosd en
daardoor verouderd en verkrot is. Dat elders de waterhuishouding van hele gebieden in de war werd gestuurd door
allerlei ingrepen van de mens in het landschap. Vlaanderen
beschikt eenvoudig niet over een verantwoord en doelmatig

REGEREN
IS VOORUITZIEN !
waterkeringstelsel. Daarvoor heeft nog geen enkele regering
ooit de nodige aandacht, tijd en geld opgebracht. Nu het
Deltaplan in Nederland, met zijn gigantische dijkverhogingen
en -versterkingen en zijn omvangrijke afdammingen zijn voltooiing nadert, zullen de gevolgen van dit totaal gebrek aan
enig zinnig waterkeringsbeleid zich in Vlaanderen scherper
dan ooit laten voelen. De grote slachtoffers van de ergerlijke nalatigheid en onverschilligheid op regeringsvlak zijn
steeds weer hardwerkende kleine Vlaamse mensen die soms
in enkele uren tijds totaal geruïneerd worden.
De regering is schuldig, deze regering en de vorige. Het
minste wat zij dan ook kan doen is de slachtoffers met bekwame spoed volledig vergoeden voor de schade die zij leden.
Maar dat volstaat niet. Er moet nu zonder verder uitstel een
(Vlaams) departement van Waterstaat worden opgericht dat
alle nu verspreide bevoegdheden krijgt toegewezen, dat het
hele probleem van de wateroverlast in Vlaanderen onderzoekt, oplossingen uitwerkt en in praktijk brertgt. Het nodige
geld daarvoor kan zeker worden gevonden, als men dat maar
echt wil !
Paul Martens

Biezonder zwaar zal het de regering in de rampgebieden worden aangerekend dat zij verzuimd heeft ook maar iets te doen voor de versterking van de op vele plaatsen erg wrakke dijken. Zij werd na de overstromingen en dijkverzakkingen van het najaar 1974 nochtans door parlementsleden op haar plichten gewezen o.m. door VU-senator Van
Ooteghem. De regering en haar meerderheid wilden echter niet luisteren en weigerden ook maar één cent te voorzien voor de sistematische
versterking van het dijkensteisel langs de Schelde en haar bijrivieren.
•Minister Defraigne van Openbare Werken merkte zelfs cinisch op « dat
in uiterste noodgevallen altijd oplossingen mogelijk zijn, zelfs op budgettair vlak ». Waarbij senator Jorissen, die al jaren eerder de oprichting
van een dienst « Waterstaat » bepleitte, schamper opmerkte : « Als
het kalf verdronken Is I • .

Kort voor nieuwjaar 1975 kreeg
Moerzeke, met zijn rotte dijken
langs de Schelde, al ruim zijn
deel van de waterellende. Dit
leidde tot de samenstelling van
een « witboek » met voorstellen
tot verbetering van de waterhuishoudmg in dat gebied. Het werd
aan minister Defraigne overhandigd bij zijn bezoek aan Dendermonde op 20 januari 1975. Hij
beloofde een antwoord tegen 25
februari, maar er kwam geen antwoord, ondanks het aandringen
van
parlementsleden
uit
de
streek.
Op 25 februari 1975 diende Volksunie - senator Van Ooteghem
(Gent) dan een amendement in
bij de begroting van Openbare
Werken voor het jaar 1975. Hij
vroeg een krediet van 100 miljoen uit te trekken « om de gemeenten die tijdens het najaar
1974 door overstroming werderc
getroffen te beveiligen tegen
nieuwe waterellende door dijkversterkingen uit te voeren langs
de Schelde tussen Gent en Antwerpen ». De h. Van Ooteghem
had namelijk opgemerkt dat daarvoor in de begroting 1975 geen
frank voorzien was.
Minister Defraigne moest erkennen dat er geen specifiek programma voor de versterking van
de Scheldedijken tussen Gent en
Antwerpen voorzien was. Toch
vroeg hij de verwerping van het

Het is nu verdronken... Dat minister Defraigne nu maar spoedig die
« oplossingen in uiterste noodgevallen » uitwerkt I

lees door biz. 3

Et heerst grote verbittering onder de slaciitoffers van de rampzalige
overstromingen : de arbeidersbevolking van Ruisbroek en omgeving in
Klein-Brabant en de tuinbouwers van IMoerzeke-Kastel langs de Oostvlaamse Schelde. Velen onder hen hebben have en goed verloren in
de rampnacht of zijn zwaar getroffen in hun bestaansmogelijkheden.
De verzekeringsmaatschappijen betalen normaal de schade niet die
door overstromingen wordt veroorzaakt, en de hulp van overheidswege
is een groot vraagteken. IMensen die vroeger reeds getroffen werden
door een natuurramp weten dat die vaak op een aalmoes lijkt en doorgaans véél te laat komt.
De mensen zijn verbitterd omdat zij hebben kunnen ervaren dat de
overheid in feite niet voorzien is op dengelijke rampen. De ongekoordineerde, wanordelijke, ondoelmatige hulpverlening de eerste dagen
en de traagheid waarmee begonnen werd aan het dichten van de dijkdoorbraken (in Ruisbroek : het afsluiten van de Vliet) heeft menig
betrokkene woedend gemaakt. De koning en gouverneur Kinsbergen
stonden er sip bij te kijken toen enkele Ruisbroekenaren hen daaromtrent ongezouten hun mening zegden.
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BRicucn
AANDACHT VLAANDEREN I
Wij, in Sciiaarbeek, stellen ons
de vraag of de bevolking van
Vlaanderen we\ beseft in welke
toestand een Schaarbeekse Vlaming leeft ?
1) De vernielingen in een Vlaamse school, 22 keer, daders nog
niet ontdekt...
2) Onze vriend Pollé (6 kinderen)
die zijn sociale woonst moet verlaten omdat hij Vlaming Is.
3) 14 Vlaamse gezinnen die onder druk worden gezet om hun
kinderen in Franstalige scholen
te sturen.
4) De sadistische
handelingen
van de witgehelmde, met lange
stokken en scherm bewapende
zwarte brigade van Nois I
5) De handelingen tegenover de
Schaarbeekse Vlamingen in gemeentehuis en ziekenhuizen !
Enzovoort...
Gaat Vlaanderen de Vlamingen
uit Brussel laten uitroeien ?
Vele Vlamingen verlaten Schaarbeek en Brussel voor gemeenten
waar ze zich beter thuis kunnen
voelen.
U, mensen van Vlaanderen, moet
beseffen dat de Vlaamse strijd
zal uitgevochten worden in Brussel en vooral in Schaarbeek.
L.H., Schaarbeek.

« SAMEN » ?
DOELGERICHT VOORUIT !
We geloven dat Hugo Schiltz gelijk heeft waar hij stelt in «Wij»
van 4-12-75, dat de VU een radikale, sociaal
vooruitstrevende,
demokratisch pluralistische partij
moet worden.
Nochtans alleen de opsomming
van een aantal begrippen volstaat niet om dit reeds te zijn.
Een duidelijke omschrijving wat
dit in konkreto inhoudt, en het
zich als partij steeds opstellen
volgens die inhoud, is belangrijker om terug een aantrekkingspool te vormen voor kritische en
aktieve jongeren,
in dit opzicht is het hoofdartikel
in hetzelfde nummer van « Wij »
in tegenspraak met de sociaalvooruitstrevende
idee van de
nieuwe voorzitter. Immers een
partij die de belangen verdedigt
van een meestal konservatief
kader en een kleinburgerlijke middenklasse, dus nog steeds klassen en standen erkent, kan bezwaarlijk als een sociaal vooruitstrevende partij overkomen.
Mijns inziens benadert senator
Van In veel dichter de geest van
voorzitter Hugo Schiltz wanneer
hij verklaart tijdens een van de
laatste uitzendingen van het Humanistisch Verbond dat pluralisme het erkennen en het geven
is van een intrensieke waarde
aan alle ideeën, zelfs die waar
je het zelf niet mee eens bent.
Dit steekt dan weer schril af
tegen onze volksvertegenwoordiger E. Van Steenkiste die i.v.m.
de BRT Strip-uitzending van Jan
Geysen, niet alleen vindt dat hij
een parlementaire vraag moet
stellen, maar zich ook nog geroepen voelt om in de lezersbrieven van • Wij . de tien geboden

WIJ t

van de Vlaams-nationalist op te
stellen.
Zijn er volgens Van Steenkiste
misschien goede en slechte nationalisten ?
R.V., Brasschaat.
Red. Precies omdat wij oprecht
demokratisch en pluralistisch zijn
ingesteld krijgen allerlei
opvattingen in deze rubriek een kans.
Wie dit niet neemt, gaat er een
beetje van uit dat zijn waarheid
de enige is...

VOLLEDIGE EMANCIPATIE
Iedereen zal nu stilaan reeds weten wat en hoe over de Nationale Vrouwendag te Hasselt. Het
wezenlijk verschil met de vorige
Vrouwendagen, is volgens mij het
feit dat alle eisen en aktiviteiten
nu meer gestruktureerd naar voor
komen, er werden — hoewel nog
zeer miniem — toch een paar positieve eisen verwezenlijkt. Er is
vooral een mentaliteitsverschuiving merkbaar nl. de « echte Dolle Mina » met haar hooglaaiende
mannehaat, is aan 't uitdeinen.
In de plaats daarvan is de bewustwording naar voor getreden
dat de emancipatie van de vrouw,
eigenlijk de emancipatie van het
individu aan 't worden is.
Men keert zich niet meer tegen
de man als bron van alle kwalen,
maar tegen de maatschappij die
deze diskriminatie in stand houdt.
Vrouwen worden zich meer en
meer bewust dat de mannen dienen betrokken te worden in hun
aktie, want de problemen van de
vrouw zijn niet los te maken van
de problemen van de maatschappij waarin wij leven.
Spijtig genoeg blijft deze diskriminatie bestaan, als, voorbeeld
de BRT. Op de Vrouwendag te
Hasselt, kwamen, per toeval,
M.L. en ik, in 't bezit van een
uitnodiging van Chris Borms voor
deelname aan de televisie-uitzending « Konfrontatie ». Met
zijn tweeën trokken we dus naar
de opname-studio's. Het debat
was zo opgevat dat wij, samen
met nog een dertigtal vrouwen,
het publiek vormden, die de vragen dienden te stellen aan een
paneel, samengesteld door Chris
Borms (moderator) en vijf vrouwen, waarvan 2 CVP — 2 BSP —
1 PVV. De VU was waarschijn-

lijk nog eens vergeten...
Een andere gevolgtrekking uit dit
debat is, dat de CVP handig gebruik
maakte
en
propaganda
voerde als zijnde dé enige partij
die de vrouwen konden opvangen
via hun diverse organisaties en
hun vrouwen
op
verkiesbare
plaatsen zetten en sleutelposities
toekennen.
Volgens mij is dat hun grote
troef in handen bij de verkiezingen. En zij weten dit maar al te
goed ook.
Te Hasselt werd aan ons VUvrouwen, meer dan eens gezegd:
wat doen jullie voor de vrouwen,
jullie hebben niet eens een organisatie die onze typische problemen samenbundelt en naar
voorbrengt I Jullie enkele kompetente vrouwen worden zelfs
nogal eens afgekamd door mannelijke kollega's !
De oprichting van « De Federatie van Vlaamse vrouwengroepen»
in de schoot van de VU wil nu
trachten, deze tekorten aan te
vullen. Wij zijn eerst VU-lid, maar
daarnaast willen wij proberen,
met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, de vrouwen iets te bieden, politiek bewust te maken. Dit kunnen wij
zeker evengoed als onze « konkurrenten ».
Onze slogan zal zijn « Wij steken
een hart in deze betonnen wereld » !
K.P., - VU Diegem.

BALANS VAN 20 MAANDEN
TINDEMANS
« Positief » zo luidt althans de
ontwerpresolutie, welke door het
CVP-partijbestuur
werd
opgesteld, onlangs op het kongres te
Dendermonde werd voorgelegd...
De maandelijkse nieuwsbrief welke de Brusselse afdeling van de
« First National City Bank of
New York » zopas naar de centrale diensten van die bank, in
New York, heeft gestuurd, was
alles behalve positief.
De toon van die nieuwsbrief is
biezonder scherp, en de beoordeling van het ekonomisch beleid van deze regering is alles
behalve gunstig I
« De ekonomische vooruitzich-

ten zijn in België voor de komende winter bijzonder somber : de
werkloosheid heeft het hoogste
peil sinds de oorlog bereikt, de
Belgische positie op de internationale markten wordt steeds onkomfortabeler, en — wat het belangrijkste is — de regering
schijnt de kontrole over het budgetaire beleid en in zekere mate
over het algemeen ekonomisch
beleid verloren te hebben. De
aarzelende en onhandige manier
waarop de regering haar herstelplan heeft aangekondigd, dat vervolgens verworpen werd door de
werkgevers en vakbonden en dan
in een verwaterde versie werd
ingediend, heeft niet bepaald het
imago van premier Tindemans
verbeterd ».
Tevens wijst de Citybank er op
dat het herstelplan méér dan een
jaar te laat komt... Het is nu
eens niet de VU die het zegt.
A.D.S., Itterbeek.

DE FRONTERS
Met vreugde lezen wij dat de VU
nu gaat strijden in de geest van
de oude Frontpartij. Dat wij nu
niet vergeten dat het juist de
Fronters waren die de leuze Voor
Belgiekske nikske » lanceerden.
Zij zijn het ook die bij het bezoek
van koning Albert te Antwerpen
het spandoek hesen aan de Malpertuus met : « geen recht, geen
land, geen vorst ».
Inderdaad de Fronters
waren
breeddenkend, verdraagzaam en
streden voor een a-Belgisch onafhankelijk Vlaanderen.
Hierin trouwens geholpen door
de Vlaamse kommunisten van Jef
Van Extergem en de aktivisten
in het socialistische kamp. Er
kan daarop niet genoeg gedrukt
worden om de huidige Vlaamse
jeugd in alle partijen eens wat
echte geschiedenis te leren.
A.C., Aalst.

PORTUGAL
Inside-informatie onder de vorm
van een interview door een onzer eigen parlementariërs vinden

we een knap stukje journalistiek.
Proficiat dus voor het gesprek
Kuijpers-Willems over Portugal.
We begrijpen daarbij evengoed
dat door iedereen alles niet kan
gezegd worden.
Hierna een paar kanttekeningen
en halve-vragen.
Wanneer mijn geheugen me niet
in de steek laat, was het toch
Spinola die het Caëtano-regime
omverwierp, rond Pasen 1974, en
niet Scares (wiens dagblad • Republica », in oppositie, gedurende de Salazar-periode steeds verschenen is).
Hoe Spinola de jonge demokratie de nek wilde omdraaien begrijp ik ook niet, aangezien hij er
op stond algemene verkiezingen
te houden zonder uitsluiting van
enige partij. Na zijn ontslag werd
verkiezing gehouden alléén onder
linksen, want zowel de kristendemokraten als de centrum-liberalen, evenals de rechtse natlonalen werden verhinderd er aan
deel te nemen.
Wat de dekolonisatie
betreft,
blinken de roden nu precies niet
uit door hun moed. Een half miljoen Portugezen-overzee te laten
stikken getuigt van niet veel verantwoordelijkheidsgevoel.
Het minst wat van de administratieve opvolgers kon gevraagd
worden was alvast een garantie
voor persoonlijke veiligheid.
We menen dat de 300.000 gerepatrieerden in de toekomst de binnenlandse situatie sterk zullen
beïnvloeden. Vreugde verdwijnt
snel, doch verbittering blijft.
We hebben ook de indruk dat in
het interview verwarring geschapen wordt rond het begrip volksnationalisme. De staat Angola is
de rechtstreekse erfgenaam van
de kolonie Angola, met dezelfde
kunstmatige grenzen, die bvb.
het volk der Bakongo's, in het
noorden en het volk der Ovambo's, in het zuiden, in twee splitsen, zodat men hier eerder over
staatsnationalisme mag spreken.
Daarbij merken we op dat er
voorbijgegaan wordt aan de eis
tot dekolonisatie van de Azoren.
Omdat de bevrijdingsorganisatie
daar anti-links is ?
Konkluderend : geen ernstig werk
mogelijk zonder vrije verkiezingen. Daarna kan er over hulp gepraat worden.
R.M.. Melsen.
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DE WATERSNOOD
vervolg van biz. 1
amendement van senator Van
Ooteghem. « De dijkbreuken en
grondverschuivingen die zich liebben voorgedaan tussen Gent en
Antwerpen tijdens de jongste
stormtijen werden volledig iiersteid » zo verklaarde hij. En hij
voegde er nog aan toe : « Ingrijpende dijkversterkingen zijn
gepland. De uitvoering
ervan
wordt evenwel in de tijd gespreid
ZONDER DAT DAAROM DE VEILIGHEID UIT HET OOG VERLOREN
WORDT » (kapitaaltjes van ons,
red.).
De meerderheid (CVP en PVV)
volgde de minister en verwierp
het amendement Van Ooteghem,
zowel in de Vaste Afdeling als in
voltallige Senaatszitting.
Te Moerzeke, waar nu 200.000 m2
serren onder water staan en de
ganse
tuinbouwoogst
verloren
ging, worden harde woorden gesproken aan het adres van de regering en van de Waai Defraigne,
die er zich met wat beloften vanaf maakte. De regering wordt
door de mensen van polder- en
gemeentebestuur van onverschil-

ligheid en onbegrip beschuldigd.
Landbouwminister Lavens zal nu
eens gaan kijken hoe het er zit...
In Klein-Brabant is het ook niet
de eerste keer dat men in de
omgeving van de Vliet met waterellende te maken heeft. Die
snelstromende brede beek loopt
door Puurs, Hingene en Ruisbroek en is onderhevig aan getijden. In 1963 en 1964 deden
zich daar kleinere overstromingen
voor, en grotere in 1965. Dit was
voor VU-senator Jorissen (IVlechelen) aanleiding om de toenmalige minister van Openbare
Werken De Saeger (ook een Mecheiaar) enkele vragen te stellen
en op doeltreffend ingrijpen aan
te dringen. Uit het antwoord op
die vragen bleek de ergerlijke
versnippering van de bevoegdheden over tal van overheidsinstellingen (provinciebestuur Antwerpen, ministerie van Landbouw,
ministerie Openbare Werken, Polderbestuur...).
De minister deed ook een belofte (in 1966 !) : het graven van
een monding voor het kanaal

Brussel-Rupel zou gepaard gaan
met het onttrekken van de Vliet
aan het getij. Tien jaar lang heeft
men niets daaraan gedaan, maar
drie dagen na de rampnacht van
3 januari j . l . is men nu begonnen
met het dichten van de Vlietmonding...
Bij de bespreking van de begroting van Openbare Werken op 23
februari 1967 zei senator Jorissen dat de ondoelmatige bevoegdheidsversnippering
moest
ophouden en dat men struktureel
iets moest veranderen. Hij stelde
de oprichting voor van een departement <• Waterstaat » (zoals
in Nederland) bij het ministerie
van Openbare Werken. Minister
De Saeger ging daar echter niet
op in. .
Wanneer men de parlementaire
annalen zou napluizen zal men
nog tal van andere tussenkomsten van parlementsleden vinden
die er allemaal de regering toe
aansporen in Vlaanderen eindelijk een degelijk dijken- en waterkeringsbeleid te voeren en daarvoor de nodige financiële middelen te voorzien.
Ze hebben allemaal in de woestijn gepredikt.

ZO FOPT MEN
DE VLAAMSE FREDERIK
Het Gemeentefonds zal in de komende jaren anders worden verdeeld,
met een geleidelijke overgang tot 1980. In 1976 zal 50 % verdeeld worden volgens de oude maatstaven en 50 % volgens de nieuwe. Het percent dat verdeeld wordt volgens de nieuwe maatstaf zal elk jaar stijgen
met 10 % tot het proces in 1980 is voltooid.
Volgens de oude maatstaven kreeg Vlaanderen (met 56 % van de bevolking) circa 51 % . Brussel kreeg ongeveer 20 %, Wallonië + 29 %. Volgens de nieuwe maatstaven zou Vlaanderen ook 5 1 % krijgen. Wallonië
een forse verhoging met 10 % tot 39 % en Brussel, dat te veel had,
daalt tot ongeveer 10 %.
Niet Vlaanderen kreeg dus iets bij van Brussel, doch wel Wallomië dat
alles opslorpt wat Brussel minder krijgt.
De geschiedenis gaat echter verder. Brussel protesteert en krijgt buiten
het fonds 4 % bij, berekend op het bedrag van tiet volledige fonds. Dat
fonds zal voor 1976 ongeveer 50 miljard bedragen.
Zo zal Vlaanderen niet 25,5 miljard op 50 miljard krijgen doch 25,5 miljard op 52 miljard of 49 %. Daar waar dit volgens de bevolkingscijfers
ongeveer 29 miljard zou moeten bedragen.
En het Is nog niet gedaan. Na Brussel-stad, die zijn nationale en Internationale opdracht uitspeelde om ekstra 4 % in de wacht te slepen,
gingen ook de 18 andere Brusselse gemeenten aan het protesteren.
En reeds beloofde minister Michel hen bijkomend geld uit het speciale C-fonds voor steden met een gewestelijke roeping...
De Vlaamse ministers en de Vlaamse CVP- en PVV-meerderheid hebben
zich hier in de luren laten leggen.
Weer vloeit ons geld af naar Wallonië en Brussel : méér dan 3 miljard
per jaar is niet te versmaden.
De tweede nederlaag sinds de vakantieperiode is het prijsgeven van
de randfederaties zonder tegenprestatie. De randfederaties waren de
schamele prijs voor de invoering van de vrijheid van tiet gezinshoofd.
Zowel in 1971 als tijdens het samenvoegingsdebat was de Volksunie
voorstander van één grote randfederatie Halle-Vilvoorde. In 1975 zoals
in 1971 werd ons amendement ter zake door de kleurpartijen verworpen.
Samenvoegingen van gemeenten komen er in alle provincies en zowel
in Waals -als in Vlaams-Brabant. Dus moest voor de samenvoegingen
in Vlaams-Brabant geen prijs worden betaald.
In het senaatsdebat kwam mevrouw Goor van de Brusselse PSC de
minister bedanken voor deze Brusselse frankofone overwinning.
De afschaffing van de « gordel van smaragd » zoals de minister Van
Mechelen, de Saeger en Van Elslande de randfederaties bejubelden in
1971 is dus gebeurd onder druk van de PSC.
Als eerste stap voor de aanhechting, geheel of gedeeltelijk bij Brussel,
van een of meer randgemeenten met « faciliteiten ».
Het scenario krijgt trouwens al vorm.
De PSC heeft al gezegd dat er geen sprake kan zijn van een provincie
Vlaams-Brabant of van een kiesarrondissement Halle-Vilvoorde zonder
uitbreiding van Brussel.
De Vlamingen zullen die eisen slechts ingewilligd krijgen ten koste
van de randgemeenten met faciliteiten...
De CVP en de PVV zullen maar al te graag in een groot« pakket » zoals
dat heet de Brusselse en Vlaamse eisen ruilen.
Het triomfalisme van de CVP kent geen grenzen. In gesprekken zullen
zij U zeggen dat zij baas zijn in de staat. Baas zijn zou moeten betekenen dat ze Vlaams onrecht herstellen en Vlaamse achterstand wegwerken. Dit is echter niet het geval. Het tegengestelde is waar.
Bij de gewestvorming, bij het gemeentefonds, inzake de randgemeenten
e.a. dringen de Walen en Brusselaars hun wil op.

OOK IN DE SENAAT

Vlaanderen inkasseert slag op slag.

ff

YU TROK AAN ''ALARMBEL
Toen de Volksunie in de Senaat,
vlak vóór de eindstemming, de
« alarmbel » wilde doen luiden in
verband met de afschaffing van
de Vlaamse randfederaties rond
Brussel richtte fraktieleider Jorissen volgende patetische oproep
tot de leidende Vlamingen in de
regeringspartijen, waarvan sommigen wat bleekjes rond de neus
werden.
« iMen heeft de alarmbel in de
grondwet geëist om de minderheid te beschermen.
Het waren de Franstaligen die ze
eisten.
Wij stellen echter vast dat de
Franstaligen ze niet nodig hebben.
Zij gedragen zich als de meerderheid.

Zij weten wat ze willen en winnen
wat ze willen.
In 1971 kregen zij de vrijheid van
het gezinshoofd, de CVP de randThans schaffen zij de randfederaties af, de CVP en de P W krij-
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gen niets. Tenzij verklaringen van
eerste-minister
Tindemans
dat
niets mag veranderen voor de
Vlamingen.
Geen enkele eis mogen die verwezenlijken, de Franstaligen wel.
Voor de Vlamingen geen provincie
Vlaams-Brabant, zelfs geen kiesarrondissement Halie-Vilvoorde.
Thans gooit men door de afschaffing van de randfederaties VlaamsBrabant wijd open voor de verfransing, hangt men de 6 randgemeenten in de lucht en bereidt
men de korridor naar Wallonië
voor via St-Genesius-Rode.
Wij roepen daarom op :
kollege Hulpiau, voorzitter van de
Vlaamse Gewestraad, die verklaarde dat hij bedrogen werd,
doe iets !
kollega Bascour, voorzitter van de
Nederlandse
Kultuurraad,
doe
iets !
kollega Lindemans, Vlaamse Brusselaar, ijveraar voor de provincie
Vlaams-Brabant, maar die er staat
met lege handen, doe iets !

minister Vandekerckhove, Vlaams
minister van Gemeenschapsvraagstukken, doe iets !
minister Vanderpoorten, oud-voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond, doe iets !
minister De Backer, minister van
Nederlandse Kuituur en voorzitster van het Vlaams ministerkomitee : doe iets !
Gij draatg de hoogste titels in deze staat en gij doet niets !
Moet de kleine Vlaamse man
weer vechten, terwijl gij zwijgt,
schuldig zwijgt ?
Gij draagt de hoogste titels in deniets !
Het is tijd de alarmklok te lulden!
En luid te luiden I
Weer rukt het franstalig imperialisme op.
Luid nu de alarmklok om Vlaamsgezinde.
Gij verdient hem niet langer. Hij
Brabant te beschermen.
Of verzaak uw titel van Vlaamsklinkt ais een hoon ».

CVP en PVV zijn maar baas in schijn. Zij moeten doen wat de franstaligen zeggen .En ze doen het.
Zo hebben zij wel de titels en de financiële voordelen verbonden aan
de titels, doch de Vlaamse gemeenschap, die zij heten te vertegenwoordigen, betaalt de miljardenrekening.
Dat is de taal der feiten en die klinkt anders dan het ijl en ijdel gezapzever waarmee ze de Vlaamse mensen willen misleiden.
WIM JORISSEN
senator

REGERING MOET BETALEN
Het voltallig Volksunie-bestuur van het arrondissement Mechelen klaagt de gebrekkige hulpmiddelen aan die werden
ingezet in de door watersnood getroffen gebieden te Ruisbroek en te Walem.
Meent dat de regering, die schuldig is aan de ramp door
haar gebrekkige dijkpolitiek, de slachtoffers dient schadeloos te stellen.
Geeft haar volksvertegenwoordigers opdracht de regering
dringend over deze zaak te interpelleren.

WIJ 3

M/ÏN*^CH/4PPIJ
DERDE DIALOOCDAC VAN
DE VOLKSUNIE • ST-NIKLAAS, 22 FEBRUARI 1976

DE ARBEIDEHSBEWEGING :
VERSTARRING OF VERNIEUWING ?
Na haar twee vorige dialoogdagen, handelend respektlevelijk over Welvaart en
Welzijn in Vlaanderen en over Pluralisme in het Kultuurbeleld, wijdt de Volksunie haar volgende dialoogdag aan de
rol en de taken van de Vakbond in de
moderne samenleving.
Ontstaan In de f 9e eeuw — periode van
bittere armoede en ellende voor de arbeiders, de proletariërs van toen —
hebben de arbeidersorganisaties qua
omvang, inhoud, strukturen en optreden een hele evolutie en aanpassing
doorgemaakt.
Trouwens, het arbeidersprobleem stelt
zich nu anders dan in de vorige eeuw.
De periode va narmoede voor de
werknemers als groep Is gelukkig voorbij. Wie werken kan, wie produceert,
komt in deze produktle- en konsumptiemaatschappij aan zijn trekken (in-

dien er voor hem werk voorhanden Is).
Wie niet kan werken wordt marginaal
en uitgerangeerd, Is de arme van de
welvaartstaat.
In de vakbondswerking worden andere
klemtonen en prioriteiten gelegd.
Naast het optreden voor materiële
eisen van de werknemersgroep, o.a.
behoud van de koopkracht, moet meer
nadruk gelegd worden op verbetering
van de kwaliteit van de arbeid en het
vermenselijken van de arbeid. De rechtvaardige verdeling van de welvaartskoek, de inspraak van de werknemer In
het soclaal-ekonomisch leven, de participatie in het maatschappij-politiek gebeuren, zijn problemen die zich met
meer aandrang stellen.
Vele vragen worden er gesteld rond de
vakbondsbeweging :

— Welke zijn de nieuwe arbeidsproblemen die zich stellen 7
— Hoe zit het met da doorstroming
van de vakbond naar haar leden toe ?
— Zijn de vakbonden niet te veel vetzullde machtsorganisaties geworden,
die in het sisteem meedraaien 7 Zijn
zij te sterk geïntegreerd 7
— Hoe staan wij tegenover de binding
aan politiek machtsapparaat en politieke partijen 7
— Hoe zal de wisselwerking verlopen
tussen politiek en vakbond 7
— Kunnen nog alleen da grote vakbonden optreden 7
— Wat betekent representathrltelt 7
— Bestaat er een vakbondsmonopolle7
— Sindikale vrijheid, wat Is ervan 7
— Sindikaal pluralisme of eenheidssindikallsme 7
Op deze dialoogdag worden een aantal van deze vragen kritisch en positief bekeken. Als open partij gaat de
VU geen vragen uit de weg. Senator
Coppleters zit de dag voor.
In de voormiddag zijn er twee referaten aan de agenda t

— Prof. J. Bundervoet, hoogleraar Sosiologisch Instituut KUL : « Arbeidersbeweging : verstarring of vernieuwing 7 ».
— Dhr O. Van Achter, medewerker Instituut voor Arbeidsrecht KUL : « Juridische beschouwingen rond de vakbondsrealltelt >.
In de namiddag wordt In 3 dlskusslegroepen gewerkt. De respektievelljke
rapporten worden aan een paneel van
deskundigen voorgelegd.
Werkgroep 1 : Politiek en vakbond.
Werkgroep 2 : Demokratie In de vakbond.
Werkgroep 3 : Sindikale vrijheid en
pluralisme.
De slottoespraak wordt gehouden door
Hugo Schiltz, algemeen VU-voorzItter.
•^ Deze dialoogdagen staan open
voor iedereen en willen een forum
bieden aan al wie beroepshalve of
uit interesse bezig Is met het behandelde thema Zij bedoelen een
konfrontatie met alle betrokkenen
en geïnteresseerden uit de arbeidswereld

Kalorle-man kan U
helpen
- met raad en voorstellen : tel. 02/219.47.70
- met brochures:
IVlinisterie van Economische Zaken
Pachecolaan 34
1000 Brussel
onder meer over premies
voor de isolatie.

Isoleren is
besparen.

Enkele praictische raadgevingen...
Berekende besparing
per m'' en per stookseizoen (*)

TYPE VAN
ISOLATIEMATERIAAL

BENAMING

Alle sterke isolatiematerialen
(X< 0 1 kcal/h°Cm) kunnen
worden gebruikt voor zover ze in
de vorm van platen of matten zijn
WIJ weerhouden voornamelijk

^

ZOLDERVLOER

—
—
—
—
—

(*) BEREKENINGSHYPOTESEN
duur van het stookseizoen
242 dagen (15 sept 15 mei)
gemiddelde buitentemperatuur (t^)
gedurende het stookseizoen + 6 5 ° C
(Ukkel normale winter)

WU 4

OPMERKINGEN
Liter
stookolie

m3 gas

4

36,82

40,67

234 62

6

39 39

43 50

250,97

8

40 80

45 06

259 96

10

41 83

46 19

266,50

Indien deze oplossing onuitvoerbaar is
moet beslist een zeer goed dampscherm
worden aangebracht aan de warme zijde
van de isolatie teneinde inwendige
kondensatie te vermijden

4

21 80

23,90

138 15

6

24,10

26,50

152,87

8

25 30

27 80

160,23

10

26 20

28 80

165 95

Deze oplossing verdient de voorkeur
boven de vorige wanneer de zolder met
wordt bewoond In dit geval en indien
de verluchting van de zolder voldoende
IS, moet met noodzakelijk een dampscherm aangebracht worden

12

26 70

29 30

169 22

kWh

cellenglas
geekspandeerde kurk
kunststofschuim
minerale wol
vezelplaten

In dit geval kan men dezelfde
materialen gebruiken als m § 1
maar men kan er nog in bulk
verkochte isolatiematerialen aan
toevoegen zoals
—
—
—
—
—

Dikte V h
isolatie
materiaal
cm

asbestvezels
Kieselguhr
rfiinerale wol
perliet
vermikuliet

gemiddelde binnentemperatuur (t J
gedurende het stookseizoen +18°C
(rekening houdend met het nachtregime)
waarde van de in de berekening
gebruikte termische geleidbaarheid >
van het isolatiematenaal
0035kcal/mh°C

gebruikte brandstoffen
• stookolie Pci = 8 670 kcal/l
• aardgas Pci =7600 kcal/m^
• electnciteit Pci = 860 kcal/kW/h
rendement ri van de installaties
• stookolie 60 %
• aarogas 62 %
• electnciteit 95 %

Het IS van belang tussen de isolatie en
de dakbedekking of de onderdakplaat
een verluchte luchtlaag m verbinding
met de buitenlucht te verzekeren

Deze isolatietechniek is eveneens
geldig voor platte daken voor zover er
een goede verluchting aanwezig is
Indien deze met korrekt kan worden
verwezenlijkt, moet de isolatie speciaal
worden bestudeerd

volgende formule werd gebruikt voor de
berekening van het energieverbruik
nodig voor de verwarming per
vierkante meter wand en per normale
winter

in deze formule stelt k de warmtetransmissiekoefficient van het beschouwde
bouwelement voor uitgedrukt in
kcal/m2h°C

^ 24 X 2 4 2 ( t „ „ - t J
r C I X T]
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KOMMCflT/MR'
EURO-PRIJZEN
De Beweging voor de Verenigde Staten van Europa-UEF, Fieeh
de Europa-Eén Persprijs 1975
toegelcend aan Jean Lecerf, Europees korrespondent van « Le Figaro », omwille van zijn joernalistiek oeuvre i.v.m. de Europese
éénwording, en meer in het bijzonder omwille van zijn geschiedkundig werk « Histoire
de rUnité Européenne ».
De Benelux Persprijs 1975 werd
toegekend aan Yves Cazaux, auteur van het uitstekend werk
over Willem de Zwijger (Mercator Fonds).
De prijzen zullen plechtig aan
de laureaten worden overhandigd tijdens de zitting van de
Europese Ere-Senaat op zaterdag
14 februari 1976 te Antwerpen,
Huize Osterrieth.

HET STELSELMATIG
BEDROG

Zelfs het grondwettelijk recht
op amendering en splitsing werd
bij het samenvoegingsdebat geschonden op uitdrukkelijk bevel
van de regering.

(W.J.) In zijn scherpe rede, die
een echte oppositierede was, bij
de CVP-bespreking van de Rijksmiddelen in de Senaat, klaagde
CVP-senator Vlerick, voorzitter

De drie voornaamste ontwerpen
van het jaar verplichtte de regering de Senaat af te handelen
op 14 dagen en geen enkel
amendement mocht worden aan-

het hart van
dat «andere»
Europa zal
kloppen op

LES GELEERD
Nadat senator Jorissen de regering verweten had de burgemeesters, schepen en gemeenteraadsleden die na de samenvoegingen zullen verdwijnen niet
eens te hebben bedankt voor
hun inzet en hun werk heeft minister Michel zijn les geleerd.
Enkele dagen nadien kwam hij
dit doen voor de TV.
Of de burgemesters, schepenen
en gemeenteraadsleden van wie
hij de adviezen in de wind sloeg
— zo hij ze zelfs vroeg ! — daarmee tevreden zullen zijn is een
anderf zaak.
Wij kunnen ze begrijpen.

VOORBEELDEN
TREKKEN
Zeven jaar nadat de toenmalige
VU-senator Rik Ballet na jaren
hardnekkig vechten het er door
kreeg dat in de senaatsdokumenten om het jaar en om beurt
het Nederlands en het Frans de
voorrang kregen is minister Vanderpoorten nu tot eenzelfde regeling overgegaan voor het Belgisch Staatsblad.
Na 145 jaar was dit niets te
vroeg.

BEI ONS...
Op 17 december 1975 werd te
Brussel met grote sier het Jaar
van de Vrouw besloten. De lui

De heer Willy De Clercq is daar
evenzeer een specialist in als
Leo Tindemans. De ene moet
voor de andere niet onderdoen.
Het is inderdaad ook Leo Tindemans, die gebaart voor de herwaardering van het parlement
op te komen om zo de rol van
grote demokraat te spelen. Maar
die te zelfder tijd het parlement
degradeert tot een machteloze
instelling.

die de programmabrochure in
mekaar gefoefeld hebben zouden in de toekomst wat meer
op hun tellen moeten passen.
Zij hadden het nl. over een
« akademische zetting », « Buitenladse Zaken» en over «bei»
i.p.v. « bij ».
Een beetje meer respekt voor
onze taal zou zeker geen kwaad
kunnen. Of is daar eerst een
Jaar van het Nederlands voor
nodig ?

1*

gurQnjq
van de senaatskommissie van
Financiën, tal van bedrieglijke
praktijken aan.
Zo komplimenteerde hij averechts PVV-minister De Clercq,
die de
belastingsverhogingen
voor de TV zodanig wist voor te
stellen alsof de meeste mensen
belastingsverlaging zouden genieten. En voegde de heer Vlerick eraan toe : zij geloven U
dan nog ook I
Hij legde hier de vinger op de
wonde.
De grootste demagogie wordt de
jongste twee, drie jaar gepleegd
via de TV, waar men om de haverklap de ministers loslaat op
het gros van de bevolking, dat
politiek niet onderlegd is, wat de
ministers weten en waar zij
schaamteloos en cinisch misbruik van maken door dat groot
publiek onwaarheden te verkopen.

vaard, zelfs niet van foutieve
teksten die de regering zelf als
foutief erkende !
De uitermate beknopte verslagen van pers, radio en TV kunnen dat niet weergeven zodat
de bevolking nooit wordt voorgelicht.
Dat weet de regering en daarvan
maakt ze schromelijk misbruik
terwijl zij zelf zich schaamteloos
meester maakt van radio, TV en
pers door interviews en perskonferenties allerhande. Net zoals dit in fascistische en diktatoriale landen gebeurt. De taktiek en de techniek verschilt niet
veel.
De oppositie krijgt weinig de gelegenheid, niet een vierde aan
plaats en tijd van de regering.
Zo moet uiteindelijk de demokratie volledig worden uitgehold.

W i j wensen alle Vlanningen in 1976 gezondheid, welvaart, geluk.
W i j wensen hen volle bewustzijn van hun sociale, economische, culturele
en staatkundige belangen.
W i j wensen hen volle besef van de gevaren die hen bedreigen vanwege de
unitaire, centralistische staat, vanwege sommige Franstalige, meestal verbasterde Brusselaars en vanwege sommige Walen.
W i j wensen hen vooral meer verdraagzaamheid, meer toenadering, meer
eendracht onder elkaar.
Zij wezen steeds de leuze indachtig : « Eendracht maakt macht ».
-
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2000 ANTWERPEN
TEL. (031)31.76.80

PCfiSSPIIOlL
Met de wensen van koningen, kardinalen en andere hovaardigheidsbekleders gaan we u in dit persoverzicht niet lastigvallen, daar draait ge
thuis ook de TV-knop voor om. Kijken we liever wat deze dagen aan
terugbeschouwingen werd verteld. De lessen voor de toekomst liggen ,
er wellicht in besloten. En dan het eerste woord aan de jeugd. Het degelijke jongerenlbad « Nieuw Vlaanderen » blikt, mede op basis van het
VU-cijferdossier, terug op de Vlaamse beweging van de jongste jaren
en ziet die overdonderd door het luidruchtige geschreeuw van de Waalse zuiderbuur.
En waar de wetten werden gestemd zijn het lachertjes als het op « toepassen » aankomt. Bij de lijvige doctoraatsstudie van J. Cocquereaux
over het dekreet op het taalgebruik in het bedrijfsleven kon ons kamerlid R. Mattheyssens de vinger op de wonde leggen in « De Standaard ».
Terwijl in « Gazet van Antwerpen » hulde wordt gebracht aan de weinige dapperen, die in Vlaanderen de fouten van de vele « verzuimers »
steeds moeten blijven aanklagen of pogen goed te maken. En de oude
ondergravers blijven aktief.
Waar dit vroeger meesmuilend gebeurde is de oude unitarist Van
Haverbeke daar weer met de klassieke praatjes over « de Volskunie die
haar historische kans gemist heeft ». Beter in elk geval dan de CVP
die de hoofdschuldige blijft dat Vlaanderen steeds een aantal historische kansen moet blijven missen.
Walter Luyten.

NIEUW VLAANDEREN
" Vlaanderen heeft zich echter al te vlug in het defensief laten maneuvreren. Wie het konkrete aktieprogramma van de Vlaamse Beweging
van de laatste jaren legt naast de door de laatste regeringen gevoerde
politiek moet vaststellen dat er weinig of niets verwezenlijkt werd.
Integendeel, sedert de grondwetsherziening werd doorgevoerd, worden
stelselmatig alle Vlaamse eisen naar de toekomst verwezen
terwijl
intussen zeer konkrete toegevingen aan de franstaligen worden gedaan.
Erger nog, de voorzittei van de CVP, de heer IVIartens, heeft uitdrukkelijk verklaard dat de Vlamingen geen gebruik meer mogen maken
van hun meerderheid om konkrete Vlaamse eisen te verwezenlijken.
Intussen hanteren de franstaligen vanuit hun minderheidspositie
telkens opnieuw de chantagemethode om wél konkrete voordelen af te
dwingen (verdere verfransing van de Voerstreek, afschaffing randfederaties, het ongemoeid laten van de heer Nols, versterking van de Brusselse agglomeraties, enz.].
Bovendien wordt het van langsom duidelijker dat vooral op sociaal,
ekonomisch en financieel gebied aan een ergerlijke benadeling van
Vlaanderen wordt gedaan ».

DE STANDAARD
.< In een lijvige doctorale skriptie heeft de politologe Jacqueline Cocquereaux het dekreet grondig ontleed. Zij heeft ook uitvoerig de opwerpingen behandeld. Een van haar besluiten is, dat het ambtelijk toezicht op de toepassing niet bijzonder vlot. Zij heeft gelijk. Senator
Vandezande heeft aan verscheidene ministers vragen gesteld over de
toepassing. De antwoorden waren ontwijkend of negatief. Een interpellatie van senator Vanhaegendoren in de kultuurraad werd van regeringswege afgedaan met algemeenheden en een verwijzing naar het
parlement. Ikzelf kreeg een negatief antwoord van de minister van
Tewerkstelling en van premier Leburton kreeg ik destijds te horen, dat
de regering een inventaris van de problemen zou overmaken aan de
voorzitters van de kultuurraden. Bij mijn weten is zelfs dat nog steeds
niet gebeurd.
Het is duidelijk dat de huidige regering evenzeer als de vorige de toepassing van het dekreet saboteert.
Zij kan dat straffeloos doen, omdat de minister niet politiek verantwoordelijk is voor de kultuurraad, maar enkel voor het parlement.
Hier komt de onmacht van de kultuurraad scherp aan het licht ».

GAZET VAN ANTWERPEN
« In haar moedig opstel komt J. Cocquereaux tot de slotsom dat :
1) er van regeringszijde geen aktieve bekommernis bestond om het
dekreet te doen toepassen en het toezicht operationeel te maken en
2) dat er van sociale, noch van Vlaamse zijde enige openbare aktie
op te merken viel om de overheid daar toe aan te zetten.
Moedig geschrift, vermits het frankofone establishment zich niet makkelijk zal gewonnen geven en in België nog altijd de lakens uitdeelt.
Als men bij zijn volk wil blijven is het normaal dat men er voor vecht,
zei de hoogstverdienstelijke
Vlaming, de beminnelijke
burgemeester
Soens van Strombeek-Bever. Om in België de zijde van de strijdende
Vlamingen te kiezen, is er nog altijd moed nodig. Zo'n moedige houding strekt vooral de Vlaams-Brabanders, strijdend in wat Godfried
Bomans noemde « de loopgrachten van ons taalgebied » tot grote eer».

DE NIEUWE GIDS
« Onder de oppositiepartijen zijn het FDF en de Volksunie onbetwistbaar de zwaksten.
Ze zijn halverwege blijven steken op het historisch ogenblik dat hen
de gelegenheid werd geboden in de raden aan de Kroon te zetelen.
En het is lang niet zeker dat zij daarvoor door hun kiezers zullen worden beloond.
Er zijn gelegenheden die maar eenmaal voorbijkomen en men ziet de
vertegenwoordigers
van deze partijen moeilijk zetelen in een andere
regeringsformule dan de huidige.
En weer rijst de vraag of we hier niet staan voor drukkingsgroepen
die slechts toevallig parlementair gestruktureerd zijn. Veel van hun
aanhangers wensen inderdaad niet (sommige indiskreties over intieme kommunautaire gesprekken hebben dat zopas bewezen) dat de
leiders zich zouden * kompromitteren » met andere partijen ».

f^KTÜ^LIT^IT

DE LANGSTE DAGEN
Het is uiteraard onmogelijl< het samenvoegingsdebat zeer beknopt weer te geven. Vorige week schetsten we de sfeer. Het
debat letterlijk weergeven, alleen maar wat de Volksuniesprekers betreft, zou reeds een vijftal volledige nummers van « Wij »
beslaan...
De prestatie die de Senaat te zien gaf sinds begin december is
inderdaad uniek geweest. Sinds 1830 vergaderde ze nooit op
oudejaarsavond noch op 2 en 3 januari en vroeger zelfs nooit
wekenlang van hal'f tien 's morgens tot elf uur 's avonds.
De overwinning die de oppositie boekte op de regering met haar
diktat (klaar komen vóór nieuwjaar met drie belangrijke wetsontwerpen) dient trouwens niet onderschat. Ook de regering en
de regeringspartijen deinsden terug voor nog 60 of 70 uur méér
spreektijd die de.oppositie vooropzette zo de regering ook 's zondags wilde doorvergaderen.
Dat de Volksunie in heel deze geschiedenis geen bijkomende
doch een leidende rol speelde begrijpt iedereen die onze senaatsfraktie kent. De drie leden van het fraktiebestuur ( W i m Jorissen,
AAaurits van Haegendoren en Rob van de Zande) kwamen alleen
reeds gedurende bijna 12 uur aan het woord I

HET SAMENVOEGINGSDEBAT
Van WIM JORISSEN, gaven we In vorig nummer de synthese In 13 punten
als steunverklaring en in dit nummer
leest men (op biz. 3) de korte, zwepende oproep bij het verzoek tot het
binden van de alarmbel waarmee hij
het debat nadat de socialisten de zaal
verlaten hadden weer tot een nieuw
hoogtepunt optrok. Hij sprak verscheidene redevoeringen uit.
Vooreerst twee inleidende van elk een
uur, daarna nog twee onderscheidenlijk bij artikel één en twéé, en nadien
nog een paar bij de personeelsvraagstukken en het financieringsprobleem.
Zijn werk was af, evenals dat van de
ondervoorzitter van de fraktie, de
even onuitputtelijke VAN HAEGENDOREN die een vijftal redevoeringen afstak en die zijn hoogtepunt bereikte
in zijn specialiteit over de duizendjarige geschiedenis van onze gemeenten.
Er was ROB VAN DE ZANDE die niet
ten achter bleef en eveneens een
reeks uiteenzettingen hield, waarbij
vooral zijn rede insloeg betreffende
het amenderings- en splitsingsrecht.
De afschaffing van de randfederaties
en het lot van de 300 personeelsleden,
het personeelsvraagstuk In de andere
gemeenten werden eveneens door
hem behandeld en waren sterk gedokumenteerd.
Er was de uitstekende uiteenzetting
van FRANS VAN DER ELST over de
financiering van de samenvoegingen.
Er waren de knappe uiteenzettingen
van HEKTOR DE BRUYNE, vooral in
verband met de samenvoeging voor
1982 vooropgezet van de Antwerpse
agglomeratie.
Er was WILLY PERSYN, die als burgemeester bewees de vraagstukken
onder de knie te hebben en die vooral het gemis aan inspraak hekelde,
naast het partijpolitiek gekonkel bij de
samenvoegingen in zijn streek.
EUGEEN DE FACQ ontleedde sommige partijdige samenvoegingen In het
Gentse en in het Oudenaardse en gaf
op zijn beurt zijn vizie over de werkwijze van de minister.
OSWALD VAN OOTEGHEM stelde heel
wat konkrete vragen en mocht nadien
vaststellen dat de minister wel antwoordde op vragen over Wallonië,
doch nooit over Vlaanderen en dat
het Vlaams Ministerkomitee terzake
een schuldig stilzwijgen bewaarde.
GÜIDO VAN IN ging dieper in op de
eigenlijke taak van de nieuwe gemeente en op de taken van burgemeester en gemeenteraadsleden en
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vroeg welke nieuwe vormen van inspraak er zouden komen. Nergens in
het ontwerp is er sprake van een
nieuw beleid. Het plan van de minister betitelde hij als kleurloos. Terloops stipte hij aan dat volgens een
studie van de Westvlaamse goeverneur 30 % van de gemeentetal<en uit
opdrachten bestaan van de staat.
MAURITS COPPIETERS sprak eveneens een drietal redevoeringen uit.
In zijn voornaamste uiteenzetting wees
hij erop dat de regering de term «leefbare gemeente» niet eens heeft bepaald en dat er nergens enige aanduiding is wat de efficiënter dienst(/erlening zal zijn, waarom het toch
blijkt te gaan.
Waarom de gemeenten niet eerst gevraagd wat ze over het beginsel zelf
dachten.
Samenvoegingen
dienden
niet het einde te zijn, doch een onderdeel van een gehele herstrukturering
met federaties die men thans opgeeft
hoewel de nieuwe samengevoegde
gemeenten tal van zaken niet alleen
zullen kunnen doen.
De trend inzake samenvoegingen die
zeer sterk was voor 1970 is gekeerd
omdat men in andere landen heeft
gezien dat de menselijke dimensie
niet mag worden opgeofferd aan de
bestuurlijke doelmatigheid.
In de dagbladpers kregen al deze tussenkomsten nauwelijks enige aandacht. Geen woord werd er geschreven over de gedegen tussenkomsten
van senatoren die 's avonds aan het
woord kwamen. Dit was o.m. het geval met onze vrienden Carlo Van Eisen, Bob Maes, Frans Blancquaert en
Rik Vandekerckhove. Wij geven hierbij een uiteraard beknopte samenvatting van hun tussenkomsten.
CARLO VAN ELSEN, die als schepene
van Mol ervaren is in gemeentelijke
financiën, stelde heel wat vragen in
verband hiermee en maakte tal van
rake opmerkingen.
Zo vroeg hij of voor elk samenvoegingsvoorstel een onderzoek naar de
financiële leefbaarheid werd ingesteld
omdat daar zo weinig dokumentatie in
de regeringsdokumenten over te vinden is en waarom de bijzondere toelagen van 15 % surplus gedurende de
eerste 5 en de 10 % bijkomende steun
van de volgende 5 jaar werd afgeschaft, waar alle nieuwe samengevoegde gemeenten het zullen nodig
hebben.
Hoe zullen de nieuwe gemeenten op
de 3 maanden tijd die hen slechts
worden gegund hun financiële poli-
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tiek kunnen vastleggen. Welke gevaren schuilen er anderzijds niet in het
feit dat gedurende één jaar in een
nieuwe gemeente verscheidene belastingstelsels kunnen in stand worden gehouden ? Wat gebeurt er met
het gemeentelijk patrimonium wanneer
een gemeente wordt gesplitst en dat
de stukken ervan naar twee of meer
nieuwe gemeenten gaan ?
Kortom, ook op dit gebied heeft de
regering geïnproviseerd.
FRANS BLANCQUAERT kwam op tegen
het feit dat zelfs leefbare gemeenten
worden samengevoegd of ontwricht
en dat de minister zich niets heeft
aangetrokken van de uitgebrachte ad-.
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vlezen. Zo wordt de gemeente Marke
met een zeer degelijke infrastruktuur
en met gezonde financiën bij Kortrijk
gevoegd. Vlamertinge wordt bij leper
gevoegd om een familielid van een
minister een kans te geven burgemeester te worden. Hulste en Bavikhove worden bij Harelbeke gevoegd
om een BSP-meerderheid te breken.
Ondanks het feit dat Kuurne nooit
werd geraadpleegd, wordt 12 % van
de inwoners naar Kortrijk overgeheveld. Ondanks het feit dat Stavele en
de vroegere gemeente Beveren aan
de Leie geen verkeersverbinding noch
een betrekkingspatroon hebben met
Alveringem worden ze erbij gevoegd.

STAKHANOVISME
EN KONTROLEPLICHT
Dat de Senaat op maandagen en zaterdagen zou vergaderen, op oudejaarsavond
en 2de nieuwjaarsdag en daarenboven nog elke dag om half tien zou beginnen
en na 23 uur zou eindigen. Wie had dit ooit durven voorspellen ?
Toch gebeurde dit door de schuld van de regering en van de meerderheid die de
taken tussen Kamer en Senaat slecht had verdeeld en toch tegen nieuwjaar
wilde klaar zijn.
Dit alles bracht een extra-uitgave van 4 miljoen mee aan hotel- en restaurantkosten voor het personeel. De regering had die kunnen sparen.
Het belette niet dat de humor aanwezig bleef.
Toen minister Michel senator Lahaye in het Nederlands antwoordde en senator
Jorissen in het Frans merkte Wim Jorissen op dat het daardoor wel bewezen
werd dat Lahaye een flamingant was.
Gelachen werd ook toen senator Van Ooteghem het had over mevrouw De Backer
die heel Vlaanderen « rondhuppelde», doch in de Senaat geen tijd scheen te hebben om te antwoorden en toen Eugeen De Facq zei dat de redevoeringen van de
minister en van senator Lahaye hem aan een Japans spreekwoord deden denken :
« Als de zwijnenhoeder boert, denken de varkens dat hij orgel speelt ».
Vrij algemeen heerste er mistevredenheid over de opgelegde werkmetodes die
alle ernstig werk, behalve de ernstige kritiek belette.
De VU-fraktievoorzitter' had het scherp gezegd. Wat doet de meerderheid ? Wat
de dichter René de Clercq ooit zegde van de koning « Hij zwijgt en trekt zijn
traktement ». Ze verzaakt, zei Wim Jorissen, haar kontrolerecht en haar kontroleplicht.
Na hem en na de BSP-fraktieleider Pierson zegden senator Vlerick (CVP) en senator Hanin (PSC) hetzelfde.
Sommige kranten protesteren doch durven man en paard niet noemen. De oppositie doet wat ze kan : spreken, kritiseren en de aandacht vestigen. Als het enig
besluit van sommige kranten dan is heel het parlement te kritiseren dan snappen
ze er niets van, willen ze de meerderheid sparen of hebben ze zelf geen demokratisch reflex. Het is toch duidelijk dat de meerderheidsfrakties fout zijn en de
voorzitters van Kamer en Senaat. Zij laten zich de wil van de regering opdringen
terwijl ze hun rechten en zelfs hun kontroleplicht alsl parlementslid verzaken.
De oppositie heeft alle teksten grondig gekritiseerd en vele tientlalen amendementen ingediend. Slecht één beperkt taaiamendement van senator Jorissen werd
aanvaard omdat dit als een tekstfout kon worden beschouwd.
Wat kan een oppositie in een demokratie meer doen in het parlement ? De parlementsvoorzitters en de meerderheid mag zo niet kapituleren voor de oekases van
de regering. Zo de regering en de regeringspartijen het spel niet meer normaal
durven of willen spelen, zakt de kritiek naar de straat af. Daar begint het straatgeweld en eindigt het met bommen.
Het zijn de regeringspartijen die dat moeten bedenken. Dat de regering het parlement blijft behandelen gelijk ze dat de jongste weken deed kan niet langer duren.
En zeggen dat kommediant Tindemans in zijn regeringsverlkaring zegde het parlement te willen herwaarderen....
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VAN DE SENATOREN
Hij eindigde zijn rede met de opmerl<mg dat de minister in Vlaanderen
deed van de CVP hem vroeg en dat
zijn beloning al klaar lag. Hij doelde
klaarblijkelijk op het goeverneurschap
van de provincie Luksemburg
BOB MAES sprak rake en scherpe
taal op het vlak van de gemeenschapsbetrekkingen.
De oprichting van de randfederaties
was een onderdeel van het zoveelste
vergelijk van de gemeenschappen De
heer Tindemans verklaarde herhaaldelijk dat niets kon worden gewijzigd
in
de
gemeenschapsverhoudingen,
tenzij door een gesprek van gemeenschap tot gemeenschap.
Het wordt echter een traditie in dit
land dat ieder vergelijk tussen de
gemeenschappen achteraf ten nadele
van de Vlamingen wordt afgebroken
zo het niet van het begin af dode letter blijft, zoals de jaarlijkse oprichting van Vlaamse scholen in het Brusselse en zoals de gelijke verdeling
van ambten in de Brusselse COO's
en in de gemeentelijke administraties.
Anderzijds zetelen In de Vlaamse kulturele kómitees te Brussel FDF-ers,
waartegen de eerste-minister niet ingrijpt hoewel hij er als de kippen bIJ
was om te verklaren dat hij niet zou
dulden dat Vlaamse senatoren hun
woonplaats te Brussel zouden nemen
om zitting te hebben in de Brusselse
gewestraad.
De oprichting van randfederaties werd
als « gordel van smaragd » opgehemeld en de grendels werden geprezen als « gelukkige Vlaamse grendels », maar men durft ze zelfs In
noodgevallen niet gebruiken.
De nieuwe samengevoegde gemeenten zijn heel wat kleiner nog dan de
randfederaties en zullen nog minder
de funktie van rem kunnen overnemen.
RIK VAN DE KERCKHOVE ten slotte
stelde dat sommige kleinere gemeenten wel baat zouden vinden bij de
samenvoeging, doch weigerde In de
magische
kracht van het
begrip
« schaalvergroting » te geloven omdat
die schaalvergroting uiteindelijk een
verarming zal betekenen aan degelijke, onbaatzuchtige en onafhankelijke
gemeentelijke mandatarissen en de
vervreemdingstrekking en de politieke
onverschilligheid nog zullen doen toenemen.
Hij vroeg terzake aandacht te besteden aan Nederland waar men na grootscheepse samenvoegingen gedeeltelijk de weg terug opgaat door adviserende wijk- en dorpraden op te richten en hij bracht hulde aan de vele
— vaak onafhankelijke — schepenkolleges die in tal van kleinere gemeenten tussen 4.000 en 8.000 in Vlaanderen vaak schitterende verwezenlijkingen tot stand brachten.
Samenvoegingen dienden een middel
te blijven en geen doel op zichzelf te
worden. Voor de meeste gemeenten
wordt door de samenvoeging weinig
of niets opgelost, zodat Intergemeentelijke
samenwerking
noodzakelijk
blijft. De strukturen dienen er te zijn
voor de mensen en niet omgekeerd.
De lust tot samenvoeging groeide uit
tot wellust. Zo worden de inwoners
van Opoeteren stedelingen van Maaseik, hoewel het centrum van Opoeteren 11 Km. en de randgedeelten 15
Km. van Maaseik liggen. Ook de goede besturen van Rekem, Paal, Kermt,
Achel e.a. werd onrecht aangedaan.
Alleen in de Brusselse agglomeratie
bleef de gemeentelijke autonomie een
heilige koe.
Over de samenvoegingen hangt de
schaduw van diktaat, dwang en willekeur aldus Rik Van de Kerckhove, die
nog waarschuwde voor de wet van
Parkinson, daar we zien dat in vroeger
samengevoegde gemeenten vrij vlug
het personeel tot twee en driemaal zo
talrijk werd als vroeger in de afzonderlijke gemeenten samen.
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PROGRAMMAWET EN
RIJKSMIDDELENBEGROTING
Na de gemiste kerstvakantie moest
de senaat — op bevel van Tindemans
— ook de laatste week van 1975 werken om na de goedkeuring van de fusiewet ook de rijksmiddelenbegroting
en de programmawet te stemmen
Van amenderingsrecht kwam ook in de
senaat mets terecht
Voor de VU-fraktie werd het debat
over de Rijksmiddelenbegroting ingeleid door senator Van Haegendoren.
Cijfers bij de hand betoogde hij dat
de hogere welstand in het Brusselse
(tegenover Vlaanderen en Wallonië)
dan nog gekoncentreerd is bij de overwegend franstalige elite. De regering
behandelt Vlaanderen verder als melkkoe, maar op lange termijn moeten de
gewone Vlaamse mensen inzien, dat
ze alle belang hebben bij een rechtvaardige welvaartspreiding « De optelsom van de Waalse en Vlaamse
grieven moet uitmonden in sociaal
federalisme met twee. Dit wordt echter tegengewerkt door de huidige regering waarin de CVP zich volgzaam
gedraagt als de entretenue van de
PSC, de meest reaktionaire
politieke
groepering van het land ».
Fraktievoorzitter Wim Jorissen hekelde de politiek van de regering tegenover de bejaarden. Ze verengt deze
politiek
tot
een
pensioenpolitiek.
Daarom deed onze woordvoerder een
voorstel, nl. een studiekommissie oprichten om een algemene politiek voor
de derde leeftijd uit te stippelen. Ook
in het monumentenbeleid steekt geen
lijn. Tot slot stelde hij vast, dat er
feitelijk geen Vlaamse ministers bestaan, te oordelen naar de reeks kapitulaties, die de heren slikken i.z
Brussel, de Voerstreek, de met-toepassing der taalwetten, de opgedrongen gewestvorming met drie, enz.,
enz. « Het wegwerken van de diskriminatie van Vlaanderen
veronderstelt
vechtlust en karakter, en dat hebben
onze Vlaamse ministers niet ».
VU-senator De Bruyne maakte de pertinente vaststelling, dat zelfs een
fusie van de KLM met SABENA en
Lux-Air geen oplossing kan bieden,
alleen een samenwerking op Europees
vlak biedt een oplossing. Wat de
rijksmiddelenbegroting
zelf
betreft,
was de senator van mening, dat deze
voor 1976 op een al te optimistische
visie op de Internationale ekonomie
steunt. Hij was verder van oordeel
dat de beurs van Brussel abnormaal
bevoordeligd wordt ten nadele van
Antwerpen.

Ook zijn kollega en partijgenoot Vandezande maakte streng voorbehoud en
vroeg o m of de tewerkstelling van
20 000 werklozen in overheidsdienst
nodig was en zo ja, waarom men hen
dan met eerder aan een stabiele betrekking heeft geholpen. Ofwel heeft
men hen niet nodig en dan bewijst
men hen en de schatkist een slechte
dienst ! De senator was evenmin te
spreken over de taaiwanverhoudingen
ten nadele van de Vlamingen in de
ASLK, de Nationale Zuiveldienst, de
Nationale Dienst voor Afzet van Landen Tuinbouwprodukten Ook andere instellingen lijden nog steeds aan de
« Belgische ziekte » en wat nog erger
IS
een « Vlaams » minister als De
Saeger weigert koppig een arrest van
de Raad van State toe te passen, dat
de schandelijke diskriminatie van de
Vlamingen in do Interkommunale voor
Waterwegen veroordeelt « Randfederaties afschaffen is blijkbaar gemakkelijker dan taaiwantoestanden
uit de
wereld te helpen » .'
VU-senator Van In legde de vinger op
de wonde toen hij het totaal gemis
aan een beleid i.z energie aan de
kaak stelde. Het zelfde geldt de havens en nochtans « is de heropleving
van de Belgische ekonomie niet gekonditioneerd
door een aantal fragmentaire maatregelen maar door een
algemeen ekonomische
refléks,
die
stoelt op een samenhangend energieen havenbeleid ».
Tijdens de artikelsgewijze stemmingen verdedigde VU-senator De Facq
een amendement ten gunste van de
gehandikapte belastingsplichtigen Hij
drong er bij de minister van Openbare Werken op aan, spoedig de kon.
besluiten en uitvoeringsbesluiten i.v m
de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandikapten te laten
verschijnen.

VLAANDEREN
BETAALT HET GELAG
Het debat over de zgn. programmawet
werd ingezet namens de VU door senator Jorissen die meteen op een
rechtvaardig sociaal beleid inzette,
meentefonds aandrong (zie afzonderlijke bijdrage).
Senator Van Eisen achtte de nieuwe
wet in haar procedure een « opening
naar willekeur, waarbij politieke doel-

einden de overhand zullen halen »
Ook de basis van de berekening der
toelagen van het nieuwe gemeentefonds druist tegen het belang van de
gemeenten m, terwijl de voogdij-uitoefening meestal veel te wensen overlaat en nefaste gevolgen heeft
In 1973 keurde de senaat eensgezind
en entoesiast de welvaartstvastheid
van zekere sociale vergoedingen goed
Vandaag stellen we vast dat er van die
schone bedoelingen met veel in huis
komt. En senator Van In, die aldus
zijn zeer aandachtig beluisterde kritiek op het gemis aan een juist en
rechtvaardig sociaal beleid inzette
ging grondig na, wat er aan dit beleid
schort Als alternatief diende hij een
voorstel van resolutie in tot schrapping van enkele artikelen in het wetsontwerp, strijdig met de geest van de
grondwet en in genen dele opbouwend of overzichtelijk.
Uiteraard handelde de tussenkomst
van senator Vandekerckhove meer bepaald over die artikelen, die de geneeskunde aanbelangen Hij achtte de
voorgestelde ordening minder onschuldig dan men voorwendt en waarschuwde dan ook voor misbruiken en
benadeliging van de private geneeskunde.
VU-senator Coppieters stelde zijn
tussenkomst meer in het teken van
het betwiste universiteitsluik van de
programmawet
Hij kon het vooral
met eens zijn met de samenstelling
van de medisch-mutualistische kommissie, in de schoot waarvan sociale
partners zetelen, die met representatief zijn Op dat vlak heeft de regering
zich in een soort « liaison dangereuse » gewaagd
In een latere tussenkomst stelde hij het stilzwijgen van
de regering aan de kaak evenals de
slaafse houding van de meerderheid
Senator Coppieters bepleitte dan een
demokratischer organisatie van de
toegankelijkheid tot universitaire studies In een laatste tussenkomst bevestigde senator Coppieters dat de
verklaring van de eerste-minister een
schande is voor het parlement, nl
wanneer de premier durft beweren,
dat het parlement met genoeg heeft
gewerkt i
VU-senator Van Haegendoren had
voordien reeds de vraag gesteld, of
het waar was, dat de ministers Decroo
en Humblet reeds volop de naar hen
genoemde wet toepassen, hoewel
deze wet nog niet gestemd was.
VU-senator De Bruyne tenslotte brak
een lans ten gunste van de St. Ignatiusfakulteiten te Antwerpen.
Senator Van Haegendoren haakte in
op de interpellatie Risopoulos over
« de dramatische toestand van het
wetenschappelijk onderzoek in België » .Hij stelde vast, dat deze interpellatie eens te meer bewijst, hoe
verkeerd de regering er aan deed,
het vraagstuk van het wetenschappelijk onderzoek niet in één geheel en
op een rustig moment aan het parlement voor te leggen.
De senaat is momenteel met « uitgestelde vakantie » tot 20 dz. (r.c.)

MEERDERHEID
VOOR SCHOT GEZET
In de zitting van 30 december kwam
het tot een incident tussen VU-senator Claes en leden van de meerderheid, zulks n.a.v. de
voorgenomen
stemming over een motie i.v.m. gebeurlijke
samenwerking
in Beneluxverband op gebied van burgerluchtvaart Senator Lode Claes wees op de
dubbelzinnigheid
van de ingediende
tekst en was van mening dat alleen
een grondig
debat klaarheid
kan
scheppen. Waarschijnlijk op grond van
deze laatste overweging slaagde VUfraktievoorzitter
Jorissen het debat te
doen verdagen.
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zoveel mogelijk bulten de dagelijkse praktijk van het partijleven en van de partijstrijd houden : de politieke kompetitie
tussen de partijen is zijn domein niet ».
En : « Het ACV is enkel en alleen een
zelfstandige syndikale organisatie, zonder organisatorische banden met enige
politieke partij ».

VAKBOND
EN PARTIJ

Dat alles werd sedertdien nog dikwijls
herhaald en o.a. nogmaals op zondag 28
december 1975 te Staden tijdens het jaarfeest van de plaatselijke ACV-afdeling
door algemeen voorzitter Jef Houthuys :
. Wij maken een duidelijk onderscheid
tussen vakbond en politiek. (...) Wij onthouden ons van alle rechtstreekse politieke inmenging >.
Zoals zo dikwijls, zijn hier de woorden
niet veel meer dan schone schijn. De
dagelijkse praktijk is anders, zoals de
Volksunie elke verkiezing opnieuw moet
ondervinden. Bij verkiezingen is er plots
veel minder onderscheid tussen vakbond
en politiek. Dan is de politieke kompetitie tussen de partijen plots wel het domein van de vakbond. Dan is er plotseling
geen sprake meer van enige onthouding
inzake rechtstreekse politieke inmenging.
Dan wordt inderdaad alles gemobilizeerd
wat maar te mobilizeren Is : vakbondslokalen, vakbondsbladen en, laten we er
niet aan twijfelen, ook de vakbondsgelden I

Het is iedereen bekend hoezeer de
Vlaamse Beweging geleden heeft onder
het feit dat de wetten moeten gestemd
worden door politici, die vaak met handen en voeten gebonden liggen aan onVlaamse en zelfs anti-Vlaamse krachten
in de staat. Het werd nooit met zoveel
woorden gezegd — uitvluchten zijn gemaakt om ze te gebruiken — maar het
lag er niet zelden vingerdik op dat daar
de ware reden moest gezocht worden
van het voortdurend falen van de Vlaamse politiekers. Ook de arbeidersbeweging
heeft voortdurend haar tol moeten betalen aan het dooreenhaspelen van partijpolitieke en sindikale belangen, niet alleen door van sindikale zijde gesteunde
parlementairen, maar evenzeer door te
nauw met de partij verbonden vakbondsverantwoordelijken.

Want dan geldt plotseling een ander besluit van dezelfde ACV-Kongressen :
« .Het ACV betuigt zijn voorkeur voor die
politieke personen, die aanvaarden zijn
kristelijk sociaal programma op het politiek terrein te verdedigen, en zet zijn
leden aan hun stem op die politieke personen uit te brengen ». En die personen,
hoeft het gezegd, zijn altijd geweest en
zullen altijd zijn : CVP-kandidaten I

In het socialistisch kamp is die binding
altijd een feit geweest en werd zulks
nooit verdoezeld. De partij, de vakbond,
de mutualiteit en de koöperatieve vormden altijd één socialistisch geheel, één
Gemeenschappelijke Aktie. Wie de geschiedenis van de West-Europese arbeidersbeweging kent, weet dat deze binding voor- en nadelen bood. Van socialistische zijde zal men daarenboven ideologische pro-argumenten in het debat
brengen. Persoonlijk menen wij dat de
arbeidersbeweging er uiteindelijk geen
goede zaak aan gedaan heeft en nog niet
doet.

Die feitelijke binding van het ACV aan de
CVP is een slechte zaak voor de arbeidersbeweging en uiteindelijk dus ook voor
de normale werking van onze demokratie.
Niemand, ook de andere standen niet, is
gebaat met ministers die hun sindikaat
naar de ogen kijken, alhoewel het hun
eerste plicht is het algemeen belang te
dienen. En evenmin is iemand ermee gebaat dat de sindikale leiders hun politieke partij naar de ogen kijken, terwijl
ze de belangen van hun leden te verdedigen hebben. Onze demokratie vaart er
niet goed bij wanneer het algemeen welzijn van het hele land opgeofferd wordt
aan de persoonlijke belangen van een
minister die bij de volgende verkiezingen en bij de volgende regeringsvorming
opnieuw het vertrouwen en de steun van
zijn vakbond nodig heeft.

In het kristelijk kamp liggen de kaarten
anders. Daar werd de van elkaar onafhankelijke opstelling van vakbond en partij steeds nadrukkelijk beklemtoond. Onverenigbaarheden tussen sindikale en
politieke mandaten moeten dit officiële
standpunt trouwens onderstrepen. Het is
een besluit van het XlVe ACV-Kongres
van 1945 : •< De positie van sindikaal leider is onverenigbaar met die van politiek
mandataris ». Tijdens het XVlIe ACVKongres in 1951 werd deze kwestie opnieuw besproken. In het verslagboek
lezen we : « Het syndikalisme moet zich

Wie eerlijk begaan is met het goed funktioneren van onze demokratie, kan de feitelijke binding tussen vakbonden en politieke partijen alleen maar betreuren !
Willy Cobbaut.
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BOUWVERGUNNING (II)

O

Wanneer kan men met bouwen beginnen ?
Twintig dagen na ontvangst van de bouwvergunning kan men met het bouwen beginnen. Deze
termijn moet de provinciale Dienst voor de Stedebouw toelaten tussenbeide te komen bij onregelmatig afgeleverde vergunning.
Waar kan men tegen een
in beroep gaan ?

weigering

1. Het eerste beroep wordt gestuurd naar de Bestendige Deputatie van de betrokken provincie.
Voor het indienen van dit beroep is een termijn
van 30 dagen voorzien na ontvangst van het ongunstig advies vanwege de gemeente of vanwege Stedebouw. Het beroep moet aangetekend
verstuurd worden.
De Bestendige Deputatie moet binnen de 60
dagen een beslissing nemen.

o
i:^

2. Bij nieuw ongunstig advies, moet beroep ingediend worden bij de koning. In feite betekent
dit : Bij de minister van Openbare Werken, die
de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening onder
zijn bevoegdheid heeft. (Met andere woorden :
Men komt terug bij Stedebouw terecht...). Voor
dit tweede beroep heeft men eveneens 30 dagen
na de weigering van de Bestendige Deputatie.
3. Indien men opnieuw een weigering oploopt, kan
men zijn toevlucht zoeken bij de Raad van State.
Noteer dat dit een aanslepende procedure is I

NB : Bij 1. en 2. kan de betrokkene vragen om
gehoord te worden.

j
|

Sankties

{

Er zijn vanzelfsprekend sankties voorzien in geval
de burger zich aan de bestaande wetten en regiementen niet zou storen :
— boeten en/of gevangenisstraf ;
— het herstellen van de bouwplaats in de oorspronkelijke toestand (bv. afbreken van het
gebouwde).
Voor beroepsmensen (makelaars in onroerende
goederen, aannemers, architekten) voorziet de wet
zwaardere straffen dan voor de gewone burger.

[
i
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Dokumentatie

I

Voor iedereen toegankelijke dokumentatie — ook
wat de prijs betreft — vindt men in volgende werken :

|
|

1. « Ruimtelijke ordening — Recht en praktijk »
door prof. Suetens. Deze uitgave telt 160 biz.
en is verschenen bij De Nederlandse Boekhandel .Zij geeft de tekst van de wet en van meerdere uitvoeringsbesluiten, plus kommentaar.

|
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2. « Administratieve gids voor wie bouwt of verkavelt » door Fr. Wastiels. Deze üGA-uitgave
telt 223 bIz. en geeft een betrouwbare leidraad
doorheen de procedure bij bouwvergunningen en
verkavelingen. Zeer grondig en uitvoerig.

j
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BAZISTEKSTEN
SOCIALE
Prof. Dr. Roger Dillemans werd geboren
in 1932. Sinds 1964 is hij hoogleraar —
om de juiste terminologie te gebruiken :
gewoon hoogleraar — aan de Leuvense
universiteit. Professoren plegen evenwel
niet alleen les te geven, maar verzorgen
eveneens de vakliteratuur voor hun wetenschappelijke discipline. Zo tekent prof.
Dillemans verantwoordelijk voor het bij
de uitgeverij Story-Scientia verschijnende
« Wetboek sociaal zekerheidsrecht », een
drieledig werk uit de reeks tweetalige
losbladige wetboeken die deze uitgeverij
ter beschikking stelt van juristen en vakmensen.
Vakliteratuur heeft echter de eigenschap
meestal zeer duur te zijn en alleszins niet
toegankelijk voor iedereen. Voornoemd
drieledig werk bv. kost op dit ogenblik
7.550,- + 6.300,- + 1.960,- = 15.810 fr. I
Men heeft waar voor zijn geld, inderdaad,
maar wie heeft geld voor die waar ?
Gezien het groeiend belang van de sociale zekerheidswetgeving en dan ook de
groeiende belangstelling voor een goedkopere verzameling wetteksten op dit
gebied, heeft de uitgeverij Story-Scientia
nu een boek op de markt gebracht dat
aan deze belangstelling tegemoet komt.
Rezultaat : Een handig werk — formaat :
21,5 X 13,5 cm — waarin opgenomen
werden de voornaamste wetteksten in
verband met de maatschappelijke zekerheid in het algemeen, de arbeidsvoorziening en dp werkloosheid, de jaarlijkse
vakantie, de kinderbijslagen, de pensioenen,
de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, het statuut van de zelfstandigen
en de regeling voor de minder-valieden.
Zeer terecht zegt de samensteller van
deze uitgave in zijn inleiding : « Dit is
een poging om het onmogelijke te verwezenlijken : de Belgische sociale zekerheidswetgeving kort, klaar, overzichtelijk,
in haar basisteksten weer te geven ».
De keuze bleef dus moeilijk. In elk geval
werd geen sektor weggelaten. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een duidelijk
chronologisch inhoudsoverzicht van de
opgenomen wetteksten. Noteer ook dat
het woord •• wetteksten » hier in zijn
meest ruime betekenis dient verstaan :
wetten, regentsbesluiten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, omzendbrieven. Voor niet opgenomen teksten
wordt verwezen naar het voornoemd drieledig hoofdwerk. De stof is bijgewerkt tot
midden 1974, behalve voor de sektoren
« Beroepsziekten », « Arbeidsongevallen » en « Ziekte- en Invaliditeitsverzekering », waar bijgewerkt is tot begin
1975.
Het werk is dus niet volledig, niet tweetalig en niet van kommentaar voorzien.
Maar het geeft een verantwoorde keuze
wetteksten, waardoor deze uitgave een
verrijking betekent van het voorhanden
zijnde werkmateriaal voor studenten en
voor allen die regelmatig beroep moeten
doen op de oorspronkelijke wetteksten.
Ten slotte ook een woord van lof aan de
uitgeverij voor de mooi verzorgde uitgave.
Cw.

R. Dillemans — « Basiswetgeving
Sociale
Zekerheid » — Een uitgave van het Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht
van
de KUL — Wetenschappelijke
uitgeverij
Story-Scientia, Gent. — 1975 — 458 bIz.
— Prijs : 480 fr.
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ANTWERPEN (Arr.)
TROUWE HERINNERING
Op 7 1-1971 (5 jaar geleden) ontviel ons dr Karei Deiahaye, arr
bestuurs- en raadskollega, prov.
raadslid.
.
Op 9 1 1973 [3 jaar geleden) namen wij afscheid van Rik Baekelmans, bezieler van de Pallieters
en de dr Bormsherdenkingen
In trouwe kameraadschap denken wij met alle eerbied aan hen
terug.

VNSU
Op 14 januari om 20u in lokaal
C-20 van de UFSIA, Prinsstr. 13 te
Antwerpen, spreekt sen. Maurits
Coppieters over het onderwerp
« Van Universiteit Antwerpen
naar een Universiteit Vlaanderen».
WENSEN
Het arr. bestuur wenst haar kaderleden, leden, mandatarissen
en hun familiekring een voorspoedig 1976 in beste gezondheid en
samenwerking.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr, Wetstr.
12, A n t w , tel. 36 84 65. Open van
9 tot 16u30. Op maandag tot 19u,
op die dag treft u dan ook een
volksvert. aan, die zitting houdt
van 16 tot 19u om u met uw problemen over dienstbetoon, naar
best vermogen te helpen.
KOO
Met onze twee afgevaardigdendr De Boel of Fr. De Laet kan u
een afspraak maken : tel. resp.
33 97.90 of 38 66.92. Hun dienstbetoon betreft allerlei aangelegenheden over de KOO voor het
grondgebied Antw. Stad
VUJO
Geregelde samenkomsten. Voor
informatie gelieve te kontakteren : De Motte Erika en/of Monseur An. Adres : resp. Venezuelastr. 6/91, Antwerpen 2030 ; Letterkundestr. 12, Wilrijk.
ABONNEMENTENSLAG
Een abonnement op ons weekblad kan u schenken aan een onzer minder bemiddelde leden.
Neem kontakt op met ons sekr.,
tel. 38.84.65.
GALABAL
Voor de achtste keer richt onze
vereniging « Vlaamse Aktie- en
Kultuurgemeensohap » haar traditioneel galabal in, genaamd «Vroeger en Nu ». Dit bij uitstek dans-

iJ:swalter
wmaes
VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS - HYPOTHEKEN
LENINGEN
Drie Koningenstraat 12

2600 BERCHEM - Tel. 39.26.82
MAANDAG GESLOTEN
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feest voor alle flaminganten grijpt
plaats in de Handelsbeurs op zaterdag 21 februari. Kaarten op ons
sekretariaat Prijzen voor tombola en reklames voor het programmaboekje zeer welkom
BOECHOUT
ROUW
Bestuur en afdeling betuigen
hierbij hun oprechte deelneming
aan mevr. en bestuurslid Lode
Corens-De Munck, en de geachte
families De Munck en Grauwels,
bij het overlijden van hun beminde vader Theopbiel De Munck
(Boechout 27 12 75).
BORGERHOUT
TENTOONSTELLING
AOHILLES COOLS
Van 9 tot en met 27 januari
heeft in de gemeentelijke feestzaal van Borgerhout een tentoonstelling plaats van werken van
kunstschilder-grafikus
Achilles
Cools. Achilles Cools werd geboren te Grobbendonk op 24 oktober 1949. Van 1968 tot 1974 studeerde hij aan de Kon. Akademie
voor Schone Kunsten van Antwerpen, met o.a. als leraar Jan Wouters. In 1975 werd hij onderscheiden met de Provinciale Prijs voor
Plastische Kunsten, afdeling Prentkunst, en werden zijn werken zeer
opgemerkt tijdens de tentoonstelling « Jong Talent 6 », ingericht
door het Provinciebestuur. Hij was
toen eveneens laureaat van de
« Pris Jussiant ». Hij exposeerde
reeds te Antwerpen, Grobbendonk, Heist-op-den^Berg en Boom.
De tentoonstelling van deze
jonge, veelbelovende kunstenaar,
bestaat uit oHeverfschilderijen,
akwarellen, pastels, etsen en tekeningen. De expositie is vrij toegankelijk alle dagen van 10 tot
18u.
DIENSTBETOON
Sekretariaat : Statielei 8 (tel.
35.36.58), van 19 tot 21u.
Donderdag 8 januari : gemeenteradslid Frans Dirks en KOO-lid
Bert De Vos.
Dinsdag 20 januari : schepen
Bert Verbeelen en KOO-lid mevr.
Raets-Vandendriessche.
Donderdag 5 februari : prov. en
gemeenteraadslid Hugo Andries
en gemeenteraadslid Lambert Van
de Wal.
Donderdag 19 februari : gemeenteraadsleden Frans Dirks en
Bert Jacobs.
BORSBEEK
DIENSTBETOON
Elke 1ste maandag van 18u30
tot 19u30 in café Parking, hoek
Wenigerstraat en Karel Soetelaan.
Elke 3de maandag van 18u30 tot
19u30 In café Rivièra, Jos Reuzenlei 17.

Samen met kamerlid R Mattheyssens staan ten uwen dienste Jef Demi, gemeenteraadslid,
Jan Bosstr 4 (21 01 91) , Staf
Kiebooms, voorz KOO, Luc Hendrickxlei 20 (21.61 98) , Frans Van
Looveren, KOO-lid, Jan Govaertsstr 67 (21 48 21) , Irma PeustjensVan Ballaer, Luc Hendrickxlei 22
(21 24 70)
DEURNE
DIENSTBETOON
ledere donderdag staan onze
mandatarissen ter beschikking m
ons lokaal « Trefpunt ».
ZITDAGEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
ledere Ie en 3e donderdag van
de maand

DE VOLKSUNIE IN DE
SAMENGEVOEGDE
GEMEENTEN
Vanaf 22 januarr a.s beginnen wij met een reeks artikelen,
die zal doorlopen tot aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, over de situatie van de VU m een aantal
grotere gemeenten van Vlaanderen De behandelde afdelingen
kunnen, ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN, bij die gelegenheid over een inlage van 4 biz in « Wij » beschikken die
afzonderlijk kan verspreid worden Dit is bijvoorbeeld het
geval met een eerste inlage (bIz. 11-12-13-14) over Groot-Leuven, die huis aan huis verspreid wordt in de Peetermanstede
Kan dit idee U inspireren, neem dan kontakt met de redaktie,
telefoon 02/217 97 98 ('s voormiddags)
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Kris Versyck, Cent

1548

2 Georgefte De Kegel, Ninove
3 Jef Nagels, Oostende
4 Bert De Cremer, Denderhoutem

EDEGEM
SOC. DIENSTBETOON
Onze gemeenteraadsleden : Ludo Van Huffelen, Drie Eikenstr.
171 ; Renaat Dekeyser, Graaf de
Fienneslaan 47 ; Hilde Dewit-Jacobs, Jan de Sadeleerstr. 16 ;
Miei Claessens, Opstal 37.
Onze afgev. bij de KOO : dr
Van Deun, Bonniverlei 44 ; Paul
Wijns, Te Nijverdoncklaan 51.

694
546
477

5 Juul Moens, Antwerpen
6 Jef Vinx, Erps-Kwerps
7 Geert Bourgeois, izegem

336

8 Jan Caudron, Aalst

252

9 Joris Depré, Tervuren

240

399
348

10

Ferre De Beuckelaer, Kontich

192

11

Jozef Labaere, Kortrijk

180

EKEREN
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen, Koekoekl. 7 (64.49.43) ; Maurits Van
Tongerio, gemeenteraadslid, Lelienl. 62 (64.55.14) ; Lode Van
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboomstwg 22 (64.41 48) ; Veerie Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72
(41.04.41).

12

Willem Nollet, Hove

156

13

Theo Beenders, Zaventem
Jan Roux, Genk

132
132

15

Daniel Denayer, Aalst

120

16

Liliane Stevens, Zwijndrecht
Roger Vandenbiicke, leper

108
108

HOBOKEN
DIENSTBETOON
Onze
mandatarissen
Fonne
Crick, Broydenborglaan 19 (tel.
27.82.11) en Clem de Ranter,
Steynstr. 85 (tel. 27.72.78) zullen
u in de mate van het mogelijke
helpen bij het oplossen van uw
problemen.

18

Miei Van Langendonck,
St-Kateiijne-Waver

19

Francis Anthonis, Herentals
Raf Lintermans, Veurne

96
84
84
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MARCEL

VAN ROY

KESTZALIN

HOF VAN ARACON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. (031)80.15.68
BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Elke 1ste donderdag van 20 tot
2u30 op volgende adressen: Centrum : café Vogelzang, MIksebaan
25 (Rik Declelr] ; kaart : café
Boerke, Rustoordlei (Monica VeriJke-DescIvepper) ; Marla-ter-^Hele :
café Den Hovenier, Bredabaan 810
(Stan Van Looveren) ; Bethanie :
café Oud België, Pauwelslej 184
(Roger Vanthillo) ; Mariaburg :
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak
Decru).
VZW STERRENHUIS
De nieuwe visie op de KOO's
in de « Centra voor Maatschappelijk Welzijn » sluit de zorg voor
de gehandikapten in 't algemeen
en de mentaal gehandikapten in 't
bijzonder zeker niet uit. De VU
van Brasschaat wenst dan ook
een positieve bijdrage te leveren
Om in 't raam van deze nieuwe
Centra voor Maatschappelijk Welzijn de gehandikaptenzorg in Brasschaat ernstig te onderzoeken. Ze
is ervan overtuigd dat op dit terrein nog alles dient te worden gedaan. Drie voorwaarden nochtans
brachten de VU ertoe uiterst voorzichtig te zijn met de toekenning
van de lokalen van het oud ziekenhuis St-Jozef gelegen Van Hemelrijcklei te Brasschaat aan de vzw
Sterrenhuis :
1) De KOO van Brasschaat opteerde vroeger voor een bejaardenzorg op deze terreinen dwz. de
zorg voor vallede en bedlegerige
bejaarden. Deze zorg dient dan
ook volgens ons volstrekte prioriteit te krijgen. Nu, voor langere
tijd een andere bestemming geven aan gebouwen die waarschijnlijk binnen enkele maanden nodig
zullen zijn om vallede of bedlegerige Brasschaatse bejaarden een
onderdak te bezorgen vinden wij
een tekort aan een algemene beleidsvisie.
2) De VU is zeker niet overtuigd
over
de
integratiemogelijkheid
tussen bedlegerige bejaarden en
mentaal gehandikapten. De geriater, psycholoog en diverse pedagogen uit het Bijzonder Onderwijs die wij kontakteerden pleitten

voor een uiterste voorzichtigheid
met dit in zijn opzet eerset experiment.
3) De politieke agressiviteit waarmee de CVP deze zaak wil doordrukken, zonder een grondig onderzoek met ter zake bevoegde
personen, stemde ons zeker skeptisch.
Wij betwijfelen geenszins de
goede bedoelingen van de heer
Bertels, ondervoorzitter van de
vzw Sterrenhuis ivm. de gehandikapten. Nochtans is onze voorzichtigheid en de daaruitvloeiende
beslissing ernstig doordacht en
onbetwistbaar eerlijk. De toekomst zal moeten uitwijzen of wij
bet bij het rechte eind hadden.
KONINGSHOOIKT
TOMBOLA
'Met hernieuwde dank voor de
reusachtige opkomst van de vele
honderden vrienden van Hooikt en
omliggende op ons « anti-fuslebal » kunnen we u wellicht nog gelukkig maken als prijswinnaar van
een van onze tombolahoofdprijzen. Voor de inkomnummers.
10653 (weegschaal) - 11400 (uurwerk) - 11520 {haardroger) - 11308
(fiets) - 11444 (TV). Zich wenden
tot Jos Goris, Mechelbaan 19, tel.
031/82.13.16.
LIER-EMBLEM
Zondag 11 januari organiseert
de VU Vrouwen Aktie Lier-Emblem
een
Driekoningen-kinderfeest in het Hof van Aragon om
15 u. 30. Suz Van Boeckel is ook
dit jaar van de partij met de poppenkast. De kinderen komen verkleed in koning en iedereen wordt
hierbij uitgenodigd op een heerlijk
koffiekoekenfeest. l\ilen kan van
nu af inschrijven bij Monik Van
Uytsel, Boomlaarstr. 51 (80.47.82
en b:j Els Kuijpers, Kesselsestwg
52 (80.21.15), beiden te Lier.
MERKSEM
DIENSTBETOON
Voor
telefonische
afspraken
met onze mandatarissen, bel één
der volgende nummers : schepen
Toon
Dewachter
(45.65.59
of
45.24.38), KOO-voorz. Leo Michielsen (45.55.90), gemeenteraadsleden Luk Droogmans (45.51.81) en
Jan Poels (45.51.71), KOO-raadslid
Omer Stevens (45.25.17) ofwel op
de volgende nummers : voorz. Urbaan
Dubois
(45.70.27),
soc.
dienstbetoon
Mare
Hendrickx
(45.88.27),
sekr.
Alfons
Brat
(46.02.79).
VUJO-NIEUWS
Het is weer voorbij. Onze Goede Sint en zijn knecht hebben
weer hun taak volbracht. Eens te

meer hebben zij vele huisbezoeken afgelegd en bij een viertal
verenigingen op bezoek geweest,
wat honderden lachende kindergezichtjes opleverde. Er was dus
wel heel wat werk aan de winkel,
maar dat werd met een brede
glimlach afgedaan. Langs deze
weg willen wij allen danken, die
door hun medewerking, hun morele maar vooral geldelijke steun
ons helpen geholpen en hierdoor
ons 'n hart onder de riem hebben
gestoken en ons zodoende hebben gesterkt in het voornemen de
Goede Sint volgend jaar weer uit
te nodigen. Vooraleer te vertrekken echter heeft de Sint dan ook
nog vlug een bezoek gebracht aan
VUJO-iHove waar hij meteen in 'n
suksesvolle aktie werd betrokken, nadat hij ook reeds een paar
dagen daarvoor even was afgestapt op de arr. VUJO-fulf, waar
zijn aanwezigheid ook ten zeerste
werd gewaardeerd.
NIEL
DIENSTBETOON
Webt u moeilijkheden waarbij
wij u kunnen helpen ? Wacht niet
en neem kontakt met onze VUmandatarissen
J. Debackere,
Deurnestr. 315 ; J. Var>dewalle,
Dieseghemlei 52 ; L. De CeusterDe Decker, Edegemstr. 85 ; Wim
Claesens, Pastoor Deensstr. 19 ;
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO).
Voor alle problemen van administratieve aard, wendt u tot onze
vrienden Frans De Meulemeester
en Guido Michiels, elke vrijdag
vanaf 20u op ons sekr., Antwerpsestr. 186. Tientallen Nielenaren,
die bij hun eigen rode of gele of
blauwe organisaties niet konden
geholpen worden, vonden op ons
sekr. de oplossing voor hun problemen. Waarom zoudt u niet komen ?
NIJLEN
VLAAMS KRUIS
Vanaf 7 januari in lokaal Kempenland, iedere woensdag van 20
tot 22u, begint een nieuwe EHBO
(eerste hulp bij orvgevallen kursus,
ingericht door het Vlaams Kruis.
Wij verwachten veel belangstellenden.
TURNHOUT (Arr.)
EURANJE
Elke afdeling moet op de eerstvolgende
bestuursvergadering
hieraan een bespreking wijden.
Op de jongste vergadering van de
arr. raad werd beslist dat de afdelingen de verkoop van 200 kaarten (slechts 2 per kaderlid) zouren verzekeren. VUJO zorgt voor
een 4-tal bussen naar Gent.

BRABANT
BRUSSEL (Arr.)
SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat is open van
maandag tot en met donderdag
van 19 tot 20u.
HALLE
KLEINKUNST
Op 23 januari organiseert de
VUafd. Halle om 20u een kleinkunstavond met Jef Eibers in de
Parochiezaal, Melkerijstr. Jef Eibers, ex-iHallenaar, evenals de
VU-afdeling beloven u een denderende avond en heten u van harte
welkom.
LEUVEN (Arr.)
PARKEERSCHIJVEN
Zopas kwam een nieuwe voorraad van die prachtige parkeerschijven terug binnen. Aan de ene
zijde onze Leeuw en aan de andere de IJzertoren. U kan ze bestellen op volgend adres : W. Somers, Klappijstr. 55, Molenstede.
Denk eraan : een briefje van 20
fr. en voor 9 fr. postzegels bijvoegen.
LEUVEN
VOORDRAOHTCYCLUS
Zoals twee jaar geleden, wordt
ook deze winter weer een voordrachtenreeks ingericht ten behoeve van de jeugd, waar echter ook
de ouderen welkom zijn. Het inrichtend komitee slaagde erin
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voor elk onderwerp een bevoegd
specialist te overtuigen om te komen spreken. Alle voordrachten
gaan door in de kleine Aula, StMichielsstraat, in het Maria-Theresia-kollege te Leuven om 20u.
Gratis toegang voor de jeugd ;
30 fr. voor de ouderen.
Noteer dus het volgende :
Donderdag 8 januari : prof. dr
Mare Eyskens « Onze sociale wetgeving en ekonomische groei ».
Woensdag 21 januari: volksvert.
Willy Kuijpers «De Europese volkeren ontwaken ».
Donderdag 5 februari : prof. dr
K. Van Isacker « Vlaamse strijd,
sociale strijd ».
Woensdag 18 feruani : dichter
Anton Van Wilderode « Studentenbeweging : eens de bezieling van
de Vlaamse strijd ».
Op basis van deze uiteenzettingen wordt een kwis ingericht (lente '76) voor studenten, scholieren en jeugdgroeperingen.
Kontaktadressen : KVHV, Krakenstr. 13, Leuven ; schooldirekties ; jeugdraad, stadhuis Leuven;
voorzitter prof. De Puydt, Slotgracht 26, Linden.
OVERUSE
FINANCiES
Wij doen een zeer gemeende
oproep aan alle leden en simpatisanten om naar ons pensenfestijn

te komen (zondag 25 januari vanaf 11u30 in ons Vlaams Sociaal
Centrum, Heuvelstraat 40). De opbrengst ervan staat reeds volop in
het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Onze afdelingskas
vertoont op dit ogenblik reeds een
diep gat ; nochtans zouden we
over voldoende reserve moeten
beschikken om onze verkiezingspropaganda te verzorgen, want in
Overijse moet het in 1976 gebeuren. Toegang : 50 fr.
VLAAMSE ZIEKENKAS
ZITDAGEN
Centrum : elke donderdag, 911u30 ; 2de dinsdag, 19u30-20u30.
In het Vlaams Sociaal Centrum.
Jezus-Eik : 1ste donderdag, 19u
30-20u30. In het zaaltje van café
Luxemburg.
Eizer : laatste zaterdag, 20-21 u.
Bij Desees, Café op de Grens.
Maleizen : 2de en laatste zaterdag, 10-12U. Langeweg 34.
VERKIEZINGSFONDS
De anti-Vlaamse regering Tindemans haalde haar slag thuis en
plaatst Overijse nog meer op de
helling. Waarom mocht Overijse
met Hoeilaart niet fusioneren ?
-In de gemeente Overijse moet
de VU een zeer krachtig halt kunnen roepen aan de franstalige drijverijen waarvan wij reeds een
15-tal jaren het slachtoffer zijn.
Maar koken kost geld. Willen wij
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9. Deurne : Arr. raad in lok. « Trefpunt », Turnhoursebaan
28, om 20u30.
10. Kontich : VU-ledenfeest om 20u30 in lok. Alcazar.
10. Nijlen : Teerfeest van VU-fanfare Kempenland. Inschrijven in lokaal Kempenland. Deelname : 240 fr.
12. Merksem : « Ontdek de Wereld » om 20u30 in Teater
2060 met « Ongekend Afghanistan » door A. Van Hyfte
en Fr. Decroo.
13. Merksem : Vrouwen van Vandaag, ledenvergadering in
Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298.
15. Hoboken : Vlaamse Kult. Kring Jan Peeters. Trekking
van grootse tombola. Loten en steunkaarten bij de bestuursleden.
16. Duffel : Arrondissementsraad Mechden. Zaal Olldmihuis, 20u30.
16. Kontich : Vlaamse Kring, toneelvoorstelling door het
Mechels MIniatuurteater met « Ingeblikt » van VIc Lanoux. Zaal Trianon, om 20u15.
17. Edegem : Worstenbrood in « Drie Eiken ». Inschr<ijvlng
is verplicht.
17. Merksem : Bal VK-Atlanta om 20u30 in zaal Tijl, Bredabaan 298. Inkom vrij.
20. NIjien : Repetitie fanfare Kempenland In lokaal vanaf
20u30 voor muzikanten en kandidaat-muzikanten.
21. Merksem : VU-Kernledenvergadering om 20u30 in Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298.
23. Borgerhout : Ledertvergadering en worstenbroodavond
met attrakties in lok. De Worstenpan, Turnhoutsebaan 9.
24. Edegem : Kaartavond. Lok. Drie Eiken, Drie Eikenstr. 128.
31. Helst o/d Berg : 9de Vlaamse Nacht der Zuiderkempen
in feestzaal Eden, Bergstraat. In de zaal : Warry en de
Spoetniks en Will Sompel, zanger, animator, TV-vedette.
In de kelder : Hold Up. In de bar : Hammondorgeliste
Beatrijs.
31. Edegem : Mosselfeest in Drie Eiken. Inschrijving verplicht.

SINT-KATELIJNE-WAVER

VUJO EIST AMNESTIE
De VU-jongeren van St^KatelijneWaver maakten vorige zondag van de
kerstweek gebruik om een amnestie-aktie te voeren. Vergezeld van
VU-mandatarissen, stond een grote groep jongeren aan de uitgangen
van de drie parochiekerken. Op de meegedragen spandoeken en borden
stonden slogans zoals « Heilig Jaar 75, Amnestie Nu », « 30 jaar
Haat is genoeg », « Verzoening = Amnestie » en • Beiter leven geven.
Amnestie geven ».
De kerkgangers werden grondig ingelicht over het probleem door de
uitgereikte pamfletten, waarin de jongeren betoogden dat zij allen
jonger waren dan dertig jaar, en dat oorlog en repressie — waar ook
ter wereld — onrechtvaardig zijn en blijven.
Er werd tevens verwezen naar het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Joos Somers, voor amnestie voor politieke kollaboratie, dat
werd ingetrokken omdat het niet in overweging zou worden genomen.
Het ging hier niet over korrupte mensen die de oorlogsmiseries van
hun medemensen misbruikt hebben om grof geld te vedrienen en die
men eufemistisch ekonomische kollaborateurs noemt. Evenmin ging
het om misdadigers die andere mensen tijdens de oorlog terroriseerden, neen, het ging om mensen die de politieke overtuiging hadden
dat Vlaanderen aan zijn trekken moest komen, en dachten oprecht mee
te helpen aan de realisatie van de Vlaamse volksgemeenschap door
politieke kollaboratie met de bezetter. Een ander wetsvoorstel van
volksvertegenwoordiger Somers om slechts een staatskommissie op
te richten om de a-sociale gevolgen van de repressie en epuratie 30
jaar na de feiten vast te stellen en de passende voorstellen uit te
werken om deze gevolgen uit te doven werd eveneens ingetrokken
omdat het evenmin in overweging zou genomen worden.
De VU-jongeren S-KW stellen met spijt vast dat het door de Paus
uitgeroepen Heilig Jaar verstreken is zonder dat amnestie werd verleend, zij zijn van mening, dat België na de rest van Europa de naweeen van de tweede wereldoorlog moet opruimen.
Als jonge Vlamingen willen zij niet langer gekonfronteerd worden met
de restanten van onrecht dat het Vlaamse volk werd aangedaan, wat
ook de bedoelingen waren van hen, die meer dan dertig jaar geleden,
de repressie en epuratie hebben gewild. De jongeren laten die verantwoordelijkheid aan de onverzoenlijken en haters van de vorige generatie. Zij willen bouwen met allen die hun ogen willen richten naar de
toekomst waar het zelfbeschikkingsrecht der volkeren moet uitmonden
in een Europese samenwerking, waarbij de dwaasheden uit het verleden, sle.jhts verleden zijn, dat is de verantwoordelijkheid van allen die
streven naar een humaner samenleving.

23.
10

25.
31.

Halle : Kleinkunstavond met Jef Eibers in de Parochiezaal, Melkerijstraat, om 20u. Toegang 50 fr. (voorverkoop 40 fr.).
St-Kwintens-Lennik : Traditionele gratis wafelbak vanaf
17u in lokaal « De Verzekering tegen de Grote Dorst »,
rechtover de kerk van Eizeringen. Alle leden van het
Gewest-Zuid en simpatisanten van harte welkom.
Overijse : Pensenfestijn In het Vlaams Sociaal Centrum,
Heuvelstraat 40. Onafgebroken tussen 11u30 en 20u. Er
is ook een bar voorzien.
Dilbeek : Smulpartij vanaf 18 u. Roelandsveldstraat 40.
Toegangskaarten aan 100 fr. bij de de bestuursleden.
(Ook op 1 februari vanaf 12u).

een degelijke verkiezingspropaganda voeren, dan hebben wij uw
financiële steun broodnodig. Stort
daarom uw milde bijdrage op onze
rekening : 437-8092751-79.
WENSEN
Het
afdelingsbestuur

wenst

langs deze weg een vruchtbaar
jaar aan : al onze leden, afdelingsbesturen, mandatarissen, kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, allen die zich
aktief inzetten in en voor VlaamsiBrabant, kortom aan alle Vlaamsnationalisten.
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GROOT-LEUVEN ?
SENAAT
Januari 1976

gres aan de basis-bele.öss

^ngewerk.

meenten.
„notarissen hebben wij ^P^^^'^^'f^^Jen Eerst de finantiele
Als Leuvense "'^"/^/^^ ^'^"^ be/e/d aangepast 'Zltledatin
Belgié de gewaarbij het gemeente///ke oe
^^^^^ (Weet I^J^''
,-„ Zwitser-

eh moet. Maar ^^^^^l^'Ze

plannen is niets m ^J'^J^l

,Rendementen

door
7. Haasrode

SL' CVP- en P^^-l<''ZTeJgd
tégen het plan ^ wajen
.„ ^,^er
eigen gemeenten «zogezegd
y
^^ ,, ^^^ ^ 1 fa/p/aa sen burgemeesOp openbare ^^J^^ttThiiet
plan. Dat opeen
^^f'J'lrneester-kamerhden Senaat sternden zejooh het P ^^ ^^ ^degem fbu^gey^e
p ^^^..etar/s
% Deze eigenaardige tekening is het resultaat van een doorgeduwd
plan van de Waalse PSC-er Michel. Het groepeert volgende aantallen :

aigeschait werden op eis

^emmel,

W// staan nu ^ov^'J.'^ ^Zen

Wezembeek1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

door < Meer ^ f / ' ^ ^ ' ^ ^ ' ^ verlammende ne-

Leuven :
Kessel-Lo :
Heverlee .
Wilsele :
Wijgmaal :
Korbeek-Lo :
Haasrode :

Groot-Leuven :

31.023
23.845
20.539
8.223
3.346
2.539
250

inw.
inw.
inw
inw.
inw.
inw
inw

89.765 inw

% De zo geroemde studie « Leuven 2000 », waaraan zoveel deskundigen meewerkten, die zoveel miljoenen kostte
werd helemaal niet
gebruikt...

Blijf niet aan de kant
""'"'Tu
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'

Harteluk,
WILLY KUIJPERS

MAÜR.TS VAN HAEGENDOREN
-

vANDEZANDE
ROB VA

-

M^URITS

# Met de adviezen van de Bond van Belgische Steden en Gemeenten,
van de Gemeenteraden, van allerlei verenigingen, werd geen rekening
gehouden.
# Alleen partijpolitieke berekening bezorgde ons dit misbaksel. Waarbij bv. iemand van de Meohelsesteenweg te Herent — op 'n wip van
Leuven-Centrum — en de Winkselenaars van de Brusselse Poort naar
Veltem moeten..

SLECHTS MET ONGEBONDEN
VRIJE POLITICI
KAN HET ANDERS WORDEN !
In 1954 behaalde de Volksunie haar eerste zetel in het
parlement.
In 1974 behaalde de Volksunie 38 zetels in het parlement.
Het arr. Leuven telt er 3. Op
de Volksunie-mensen kan je
rekenen.

Zij kumuleren niet. Zij willen
échte demokratle, waarbij
het parlement zijn wetgevende rof (nog) speelt, waarbij Vlaanderen via het federalisme, zichzelve zal beheren in het groeiende Europa.
Dit programma willen zij samen met U vfirwezenlijken !

Rob Vandezande
Senator
Naamsestraat 167
3000 LEUVEN
Tel. 22.84.20

Maurlts Vanhaegendoren
Senator
G. Gezellelaan 63
3030 HEVERLEE
Tel. 22.45.45

Willy Kuijpers
Kamerlid
Swertmolenstraat 23
3020 HERENT
Tel. 22.96.42
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Leuven is altijd een speciaal geval geweest in de Belgische situatie. Een oer-Brabantse stad
waar omwille van de universiteit
decennia lang een franstalige en
dikwijls een franskiljonse kern
aanwezig geweest is. Een stad
met een relatief groot aantal
vreemdelingen en een bevolking
die sterker wisselt naar gelang
de gang der seizoenen zijn beloop krijgt. Leuven tijdens het
akademiejaar is een bruisend en
kokend vat vol Jong bloed dat
van overal komt om hier wat
wijsheid op te steken. « Van
hieruit trekken Jonge karavanen
de verte toe en de oude Alma
Mater wordt nooit moe », dichtte Marnix Gijsen in zijn jonge
jaren al over Leuven.
Neem de studenten weg en wat
blijft er over van dat Leuven ?
in Leuven werkt iedereen bij de
universiteit, of bij Stella Artois
of bij de Boerenbond zegt de
Leuvenaar zelf met zijn klassieke zin voor humor. Want gelachen wordt er in Leuven. Geen
enkele andere stad in Vlaanderen heeft zoveel gezelligheidsverenigingen als de Peetermanstede. Alleen al het feit dat een
man veertig jaar oud, of Jong
wordt, geeft hem in Leuven het
recht om vrolijk lid te worden
van het gezelschap van de mannen van het jaar waarin hij geboren werd.
Over Leuven zijn boeken geschreven — bv. door ex-Lovaniensis Ernest Claes — en die
boeken worden nog altijd verslonden.
Ook In dat Leuven, dat ooit volgens arrogante plannen van een
verwaande franstalige professor
nog slechts een punt zou zijn in
een grote frankofone driehoek
met Brussel als tegenhanger,
leeft en werkt de Volksunie.
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SITUATIESCHETS
Een politieke partij mag Je nog
zo netjes op papier uittekenen of
in wijze statuten trachten te vatten, steeds hang Je voor de dagelijkse werking af van konkrete
mensen en van toestanden die
uniek zijn. Geen dorp in Vlaanderen is met een ander te vergelijken en de werking van een
VU-afdeling hangt dan ook nauw
samen met de levende situatie
in iedere gemeente afzonderlijk.
Een schets van de deelgemeenten die straks groot-Leuven gaan
uitmaken, ziet eruit als volgt :
WILSELE
Wilsele is wat insiders noemen
een moeilijke gemeente.
Moeilijk omdat Wilsele uit twee
delen bestaat.
Er is Wilsele-Putkapel en Wilsele St-Martinus.
Scheidingslin tussen die twee
delen is het kanaal Leuven-Mechelen dat als een mes door de
gemeente snijdt en op elke
oever een aparte maar vivante
gemeenschap heeft.
Hoe grondig zo'n natuurlijke
scheidingslijn zelfs in 1976 nog
kan angevoeld worden bewijst
de uitspraak van de Wilselenaars zelf. Voor iemand van Wilsele is een persoon die in het
andere deel van de gemeente
woont, nog altijd « die vanover
de vaart ».
In de arbeidersgemeente Wilsele (8.000 inwoners) bestaat de
VU als afdeling sedert 1971.
Ook Holsbeek, dat buiten de fuzie met Leuven valt, behoort tot
de VU-afdeling Wilsele.
In de gemeenteraad van Wilsele
zetelen 10 BSP-ers en 3 CVP-ers.
HEVERLEE

Ten huize van kamerlid Willy
Kuijpers had de redaktie van
« Wij » een gesprek over de situatie van de Volksunie in het
grote Leuven, zoals het er na de
samenvoeging van de gemeenten zal uitzien.
Gesprekspartners waren : Guido
Houdart, verantwoordelijke voor
de VU-organisatie in Wilsele ;
Vital Geeraerts, sekretaris van
de afdeimg Wilsele ; Lode Van
Put, sekretaris VU-afdeling Heveriee ; Hugo Lorent, gemeenteraadslid Heverlee ; Kamiel Vandenberghe, sekretaris van de
afdeling Kessel-Lo ; Eugene Van
itterbeek, schepen te Kessel-Lo;
Arlette Lambrechts, voorzitster
van de afdeling Kessel-Lo ; Roeland Van Maercke, onder-voorzitter afdeling Wijgmaal ; André De
Volder, voorzitter afdeling Leuven.
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Heverlee is van oudsher een
GVP-gemeente. Misschien kan
je hierdoor al verklaren dat er
in Heverlee zo weinig samenhang te vinden is. Een droevig
maar waar voorbeeld : om via
het openbaar vervoer van de ene
kant van Heverlee naar de andere zijde te rijden moet je twee
bussen nemen en eerst een omweg maken langs Leuven.
Heverlee is met zijn ± 21.000
inwoners beslist een onsamenhangend geheel. Er zijn vijf wijken in Heverlee en een inwoner
van de Tiense Poort voelt zich
in niets verbonden met een meneer die op Ter Eist woont.
Misschien kan die houding voor
een groot deel verklaard worden
door het feit dat Heverlee in
grote mate een residentiegemeente is geworden voor meestal rijkere mensen (de universiteit trekt nog altijd volk aan en
niet iedereen kan in Leuven
hokken).
In de gemeenteraad van Heverlee (17 zetels) telt de VU twee

leden : Hugo Lorent en Frans
Aerts. CVP heeft 10 raadszetels
en Demokratie '70 zit met vijf
mensen in de raad.
Ook in de KOO heeft VU-Heverlee een lid. En senator Maurits
Van Haegendoren, die door elke
scout in Vlaanderen gekend is
en zo'n praktische
boekjes
schreef over de Vlaamse strijd,
woont ook al in Heverlee.
KESSEL-LO
Qua inwonersaantal is KesselLo met een bevolking van 24.000
de tweede grootste gemeente
van het arrondissement. Natuurlik schept zoiets problemen. In
deze traditioneel-rode gemeente
zetelen in de gemeenteraad 11
CVP-ers, 7 BSP-ers en sinds
1972 één onafhankelike schepen : Eugene Van Itterbeek. Omdat Van Itterbeek zijn VU-simpatieën niet onder stoelen of banken steekt hebben de andere
sjagrijnige raadsleden hem echter in het schepenkollege geen
enkele bevoegdheid willen toekennen.
« Vroeger was ik schepen van
kuituur, jeugd en sport », lacht
Van Itterbeek, « maar omdat
men mij dat heeft afgenomen
ben ik nog niet gestopt met werken. Integendeel ».
Daarom ook heeft de VU-KesselLo beslist de wind in de zeilen.
In 1970 met de gemeenteraadsverkiezingen waren er bij de VU
250 stemmen te kort voor een
raadszetel.
Moest
Kessel-Lo
nu nog autonoom kunnen kiezen,
dan zou de zetelverdeling er beslist anders en gunstiger uitzien
voor de Volksunie.
Kessel-Lo is eigenlijk een slaapgemeente, met jonge arbeiders
en bedienden waarvan 30% buiten het Leuvense moet gaan pendelen om aan de kost te komen.
WIJGMAAL
Wijgmaal is geen gemeente
maar een stuk van Herent. Wel
een stuk met een eigen leven.
Wijgmaal heeft z/'/n kerk, z\\n
voetbalklub en z/'/'n station. Door
een vaart en een baan van 2 km
langswaar geen mens woont ligt
Wijgmaal los van Herent. Met
de fuzies wordt Wijgmaal afgenomen van Herent en bij Leuven gevoegd. Alles samen zijn
hierbij ongeveer 3.000 mensen
betrokken.
De wijk Kelfs echter gaat niet
naar Leuven maar komt logischerwijze bij Werchter en Rotselaar.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 is de VU als dusdanig in Herent niet opgekomen.
LEUVEN
Op het politieke vlak is Leuven
(32.000 inwoners) een nest

waarin vooral de kleurpartijen
(CVP, BSP, PW) door onderlinge
intriges mekaar trachten dood
te pesten.
De VU heeft een vrouw in de
Leuvense gemeenteraad : Lieve
Aelvoet.
Leuvense
Belangen
heeft schertsfiguur Roberti de
Winghe naar de raad afgevaardigd. De CVP heeft 8 leden, P W
6 en BSP 7. 't Is wel mooi om
zien hoe in Leuven zelf de vertegenwoordigers van de « grote » partijen zo kleintjes handelen.
In de BSP bijvoorbeeld denkt kamerlid Tobback het zijne over de
fans van oud-minister Alfons
Vranckx, de man die zo onheilspellend kon doen toen hij nog
minister van Justitie was.
In de CVP is kamerlid De Vlies
— waar is de tijd dat die man
een tweetalige plaat aan zijn
dokterswoning op de Bondgenotenlaan hing ? — allerminst goede maatjes met CVP-burgemeester Smets die geen lid meer wil
zijn van dezelfde CVP.
En nu al weet iedereen in Leuven dat Smets van Leuven, CVPburgemeester Knops van Heverlee en CVP-schepen Vansina met
getrokken messen tegen mekaar
staan.
Tot de folklorefiguren van Leuven behoort eveneens het PWkamerlid Georges Sprockeels.
Een man van wie de meeste parlementairen alleen weten dat hij
bestaat want in de Wetstraat zie
je hem zelden of nooit. Trouwens, sinds PVV-er Rolin-Jacquemyns in zo'nduistere handelszaakjes
verwikkeld
was,
heeft de PVV in het arrondissement Leuven ook weinig reden
om nog hoog van de toren te
blazen.
KORBEEK-LO - HAASRODE ATTENHOVEN
Na de fuzie komt bij groot-Leuven ook nog een deel van Korbeek-Lo, een stuk van Haasrode
(5 huizen en eenindustrieterrein) plus ongeveer 1.000 inwoners van Attenhoven, nu een
wijk van Holsbeek, Wilsele en
Kessel-Lo. Attenhoven wordt
verdeeld over Leuven en Holsbeek.
HOE HET WAS
Wat de VU in die fameuze puzzel die groot-Leuven was, tot
nog toe heeft betekend, vindt u
hier in een notedop samengeperst. Over elke VU-afdeling valt
eigenlijk een apart verhaal te
maken, maar wij beperken ons
tot een paar merkwaardigheden.
* In Wilsele waar Hector Houdart voor de VU zo veel heeft gedaan heeft de VU-afdeling zich
steeds met hand en tand verzet
tegen de geplande autosnelweg
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en tegen de fuzie met Leuven.
Wat de VU van Wilsele dacht
heeft de bevolking ondermeer
vernomen via het informatieblad
« Standpunt-Brandpunt » en op
twee informatieavonden.
* Naast talrijke tussenkomsten
in de gemeenteraad heeft de
VU-afdeling van Heverlee via het
blad « Wij in Heverlee » en kolportages op de noden van de bevolking ingespeeld.
*
Blikvanger
in
Kessel-Lo
waar er zoveel herrie was in verband met de motocrossen op dê
Kesselberg, was ongetwijfeld de
vinnige aktiviteit van schepen
Van Itterbeek. In Kessel-Lo is er
geen mens die niet weet dat de
VU niet bestaat. Voor informatie
zorgen de pamfletten en het
streekblad « Vrijuit ».
* In Wijgmaal waar de VU op
een kleine aktieve kern steunt
was het zorgenkind de situatie
met Herent. Via het blad « Nieuwe Kijk » heeft de VU van Wijgmaal de bevolking bewerkt.
GROOT-LEUVEN, :
EEN STAD VOOR DE MENS
In het Leuven na de fuzie valt
er voor de dinamische Volksunie veel meer te doen dan in
het bestek van dit artikel kan
beschreven worden. Eén grote
zorg zal echter centraal staan
en dat blijkt uit de diversiteit
van de tematlek waarvoor de VU

zich wil inzetten : Leuven moet
ook na de fuzie een leefbare
stad worden.
Het grote inwonersaantal mag
van Leuven geen logge mastodont maken waar alleen maar
gewerkt wordt. Leuven moet
weer een funktionele leefgemeenschap zijn waar het prettig is om wonen.
Konkreet wil de Volksunie zich
ondermeer inzetten voor volgende punten :
VERNIEUWING
VAN DE STADSKERN
Pas als de binnen stad opnieuw
bevolkt wordt, pas als de allerlaatste groene zones daadwerkelijk beschermd worden, pas dan
kan hef handelscentrum van Leuven herleven en weer uitgroeien tot een bruisend maar leefbaar centrum.
EERLIJK
MET DE RANDGEMEENTEN
Nu al blijkt dat de bevolking van
de randgemeenten jonger zal
zijn dan die van Leuven stad.
Dat moet tot uiting komen in de
socio-kulturele politiek en zichtbaar zijn In de toelagen aan de
verenigingen.
STRIJD
TEGEN DE VERKROTTING
Door een funktionele en eigentijdse bouwpolltlek moet het rij-

ke bouwkundig erfgoed van Leuven weer bewoonbaar worden.
Dit betekent allerminst dat er
op iedere vierkante meter die
vrijkomt weer eens een nieuw
appartementsgebouw moet opgericht worden.
VOLKSUNIE LEUVEN :
ANDERS DAN DE ANDEREN
Het is droevig om vast te stellen dat grote gemeenten als
Leuven en Kessel-Lo niet eens
meer over een gemeenteschool
beschikken. Omdat de onmiddellijke omgeving voor de mens en
zeker voor de kleine mens die
kind heet moet leefbaar zijn en
aangenaam als natuurlijk milieu
wil de Volksunie in Leuven een
doorgedreven aktle voeren voor
de herwaardering van het gemeentelijk onderwijs dat als buffer kan optreden tussen de twee
grote konkurrende netten.
Daarom maakt de Volksunie in
Leuven er een punt van eer van
te ijveren voor de wederinvoering van de wijl(school.
In een wijkschool met bekwaam
onderwijzend personeel kan het
kind in een eigen en vertrouwd
milieu tot ontplooiing komen.
Daarbij wil de Volksunie in het
nieuwe Leuven daadwerkelijk
steunen op de uit het volk ontstane wijkraden. Wat in de bevolking leeft kan het best vertolkt worden in buurtwerk en
wijl<raden die bij alle problemen

betrokken worden.
Om dezelfde reden wil de Volksunie echte macht geven aan de
sportraden.
Macht moet berusten bij de
mensen die in de realiteit staan.
De Volksunie Leuven staat met
twee voeten stevig op de grond.

WERK IN EIGEN STREEK ?
In Herent heeft de VU-afdeling
van Wijgmaal flink wat werk op
de winkel gehad in verband met
akties tegen de werkloosheid.
Er was de aktie rond de gedeeltelijke sluiting en overheveling
van de deegwaren- en -veevoederfabriek Remy, waarbij 179 arbeidsplaatsen verloren gingen.
Wijgmaal werd ook bijzonder
zwaar getroffen door de sluiting
van « Les Produits Ceramiques
de la Dyle » met 300 arbeidsplaatsen en « Electronics of
America » met 140 tewerkgestelden.
BIJVOORBEELD
In de gemeenteraad van Heverlee heeft de VU-fraktie voorgesteld de gelden die nu aan recepties worden uitgegeven te
gebruiken voor de uitbouw van
een gemeentelijk jeugdcentrum.
Diezelfde VU-fraktle heeft bij de
wetgevende verkiezingen fel geprotesteerd omdat politiemannen van Heverlee als plakdienst
voor de CVP optreden. Politie is
een door de gemeenschap betaalde dienst die moet instaan
voor de openbare orde en moet
waken over de korrekte toepassing van de wetten. Wat nog
niet hetzelfde Is als In dienstverband reklame maken voor
een bepaalde partij die toevallig de partij is van de burgemeester.
LEUVEN MISGROEIT

Willy
Guldo
Kuijpers Houdart
(Herent) (vvilsele)
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Vital
Geeraerts
(Wilsele)

Roeland
Van Marcke
(Wijgmaal)

Eugeen
Ariette
Lode
André
Hugo
Kamiel
Van Put
De Volder Lorent
Vandenberghe Van Itterbeek De Geest-Lambrechts
(Kesel-Lo)
(Kessel-Lo)
(Heverlee) (Leuven)
(Heverlee)(Kessel-Lo)

In 1947 telde Leuven nog 36.640
inwoners ; einde 1973 waren
dat er nog 31.023. Dat zijn er
5.617 minder In 26 jaar, of
— 15,4%, terwijl de randgemeenten een aangroei kenden
van gemiddeld 63,1%.
De mensen willen weg uit Leuven. Het wonen Is er wegens
diverse oorzaken niet aangenaam meer. Dit stadsbestuur riskeert zich aan oplappen, verminkt hele stadsdelen en ondervindt daarbij nauwelijks tegenstand.
Het komt tot keurig samenspel
met de machtigen maar verdrijft
de kleine zwakke man. Het Is
een geraffineerd proces. Leuven
Is een stad die misgroeit.
Omdat er andere belangen voorop staan dan het wonen, het leven en het bewegen van mensen. Zolang de mens In de stad
moet wijken voor industriële
groei en het opdringerige verkeer. Zolang er bij voorrang geen
beveiligingen en voorzieningen
komen die het leven In de stad
weer aangenaam maken, is het
een misgroei. Alle urbanistlsch
tamtam ten spijt.
(Uit : « Wij In Leuven », Informatieblad van Volksunie-Leuven,
december 1975).
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LEUVEN, KOLONISATIEeEBIED VAN BRUSSEL
Het arr. Leuven of Oost-Brabant is
vanouds een achtergesteld gebied — speciaal het Hageland dan.
Inzake pendelarbeid en werkloosheid stond het steeds vooraan in
de hoogste landelijke negatieve
cijfers !
Nu weer tellen we bijna 11.000
werklozen C30 nov. 75) op een
aktieve bevolking van 134.000 personen in het arr. Leuven. Onze 3
VU-parlementsleden hebben bij
herhaling :
1. de ontvetting van Brussel ;
2. een vergoeding van de on-sociale reistijd (pendeltijd) - Wetsvoorstel Van Haegendoren ;
3. een aangepast herstelplan voor
het arr. Leuven
geëist.

WIJ WILLEN
EEN PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
* Oost-Brabant ( = arr. Leuven)
wil zijn lot zelf bepalen met Leuven als provinciale hoofdstad voor
de Provincie Vlaams-Brabant. Met
zijn 400.000 Inwoners — méér dan
het Groot-Hertogdom Luxemburg
bv. ! — wil het zijn eigen rol spelen In een geordend verband tot
Brussel, los van de verfransing en
de grondspekulatie en Ingeschreven In het Europees flegionaal
Ontwikkelingsfonds.
-k Te Halle, nu meer dan een jaar
geleden, stapten ook enkele BSP-,
CVP- en PVV-parlementsleden op
naast de 38 van de Volksunie.
Maar enkele tijd later lieten ze
in het Parlement ook deze Halleeis los !

hiervan zowat 5% maar dit vormt
zowat 17% van zijn aktieve bevolking.
•*• De pendel brengt naast de private kosten voor de werknemer
ook sociale kosten mee voor de
gemeenschap zoals hoger vermeld. Tussen Leuven en Brussel
rijden dagelijks 11 speciale treinen om hoofdzakelijk het pendelverkeer te verzekeren. Deze pendel is van 1965 tot 1975 gestegen
met 23%.
-k Wij mogen besluiten dat zowat
1 aktieve persoon op 6 uit het arr.
Leuven een werk-reisweek heeft
van meer dan 55 uur. Dat de nevengevolgen in het sociaal-kultureel veld en voor de middenstand
enorm zijn, hoeven we niet te verduidelijken.
3. BALANS VAN 15 JAAR
TEWERKSTELLINGSPOLITIEK
* Op 15 jaar tijd verkreeg het
arr. Leuven netto slechts 4.848
nieuwe arbeidsplaatsen of zowat
323 per jaar, daar waar we er zeker 4.000 per jaar dienden te verwerven om de aktieve bevolking
op te vangen. Om de langdurige
pendel te doen afvloeien zouden
dit zeker 5.200 moeten zijn !
* Voor ons arr. Leuven blijkt het
grote falen van de regionale expansiewetten, nu meer dan 15
jaar oud. De Volksunie eiste op
het toekennen van overheidsgelden een nazorg en een betere kontrole en besteding. Wie werk verschafte, werd betoelaagd ! Nu
blijkt hoe weinig dit beleid « ruggegraat «-verschaffend was en is
voor ons pendelgebied I Bovendien ontving het arr. Leuven met
7,2% van de Vlaamse bevolking
slechts 3,9% van de kredieten.

DE WERKLOOSHEID
IN HET ARR. LEUVEN
1. ONTLEDING :
A) Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 1/2 van de volledig werklozen jonger Is dan 25 jaar, m.a.w.
in het arr. Leuven is 1 werkloze
op 2 jonger dan 25 jaar.
B) Bovendien zeggen deze statistieken niets over de zogenaamde
verborgen werkloosheid. Zij leren
ons Immers niets over het aantal
mensen die werk verichten beneden de klassifikatie van hun opleiding en over het aantal tewerkgestelden die overbodige opdrachten
uitvoeren (bv in rijksdienst) en
over het aantal mensen die een
herscholingskursus volgen en dus
in feite werkzoekend zijn (zonder
de waarborg nadien opgenomen
te worden in de arbeidswereld).
C) De toestand bij de hogeschoolafgestudeerden is gewoon alarmerend te noemen. 55% van de afgestudeerden op dit vlak zijn
werkloos.
2 DE PENDEL :
•k De kosten van de pendelarbeid
naar Brussel kost aan de Belgische staatsgemeenschap
meer
dan 2 miljard frank per jaar, waarvan baanderen 3/4 draagt !
•k Brussel — 19 gemeenten, telt
in 1975, 454.000 eenheden • beroepsbevolking > en 852.000 arbeidsplaatsen (Studie VEV - 1972 L Jansens). Arr. Leuven « levert »
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ONZE VOORSTELLEN
VOOR
EEN HERSTELPLAN
1. AANVULLENDE VOORSTELLEN
•k De last van de werkloosheid
moet beter verdeeld worden o.a.
door :
a) het invoeren van glijdende
werktijden,
b) door het beperken van de arbeidsduur per dag,
c) het verlagen van de pensioenleeftijd,
d) het veralgemenen van het deeltijds werk,
e) een afdoende kontrole op georganiseerd sluikwerk en overuren.
•k De verlenging van de leerplicht
tot 16 jaar moet doorgevoerd worden, op voorwaarde dat het onderwijs drastisch hervormd wordt,
zodat het beter aangepast is aan
de huidige behoeften.
* Bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid mag niet alleen bij
voorkeur aandacht besteed worden aan de hogergevormden.
Scholing of herscholing kunnen
breder doorgezet worden met de
permanente vorming en de uitbreiding van het stelsel der uurkredieten.
•k
De
middenstandsoplelding
moet
dringend
geïntensifleerd
worden.

•k Om de sociale gevolgen van de
werkzoekende afgestudeerden op
te vangen moet de grensleeftijd
opgetrokken worden en moet leger- en burgerdienst als effektieve
werktijd beschouwd worden.
•k De inflatie moet krachtdadiger
bestreden worden, noodzakelijke
voorwaarde voor ekonomisch herstel.
2. HERVORMENDE VOORSTELLEN
•k Heroriënteren van de doelstellingen van de ekonomie
het
winstprincipe vervangen door het
behoeftenprincipe. Het recht op
arbeid moet voorrang hebben op
het recht op winst. (Uit cijfers
van het bulletin van de Kredietbank van augustus '75 blijkt dat
verschillende firma's hun winsten
verhoogd hebben). De winstmarges moeten ingetoomd worden.
•k Strukturele waarborgen moeten
geboden worden voor deelneming
van de jongeren aan het arbeidsproces. Het toekennen van een
premie voor werknemers die jonge werknemers in dienst nemen
kan in dit opzicht een stimulans
betekenen.
•k De tewerkstelling in een aantal
niet-klassieke sektoren moet bevorderd worden : in de sektor
van de milieuzorg (aanleg van
groen-ruimten, versterken van dijken,
milieuonderzoek) van de
stadskernvernieuwing, van de sanering van woningen, van het welzijnswerk ( = 4de sektor, o.m. bejaarden-, kinder- en ziekenzorg).
Het invoeren van een gemeenschapsdienst voor jongens en
meisjes zou hier kunnen overwogen worden.
* De tewerkstelling op het kleinschalig niveau moet bevorderd
worden : KMO's, ambachtelijke
sektor, gezins- en landbouwbedrijven. Financiële en fiskale aanmoedigingen dienen hier ten volle aangewend te worden.

toerisme tussen de kultuurpatrimoniumrijke steden Diest, Aarschot, Tienen, Zoutleeuw ;

3. ENKELE REGIONALE VOORSTELLEN
a) Uitbouw van een administratieve en onthaalstruktuur
in het centrum van de Leuvens agglomeratie tussen de abdij van
Park-Heverlee en Leuven-Station.
Hierdoor zou tevens :
•k de geluidshinderende spoorweggeul overbrugd worden ;
•k passende verkeersontlastende
verbindingen geschapen worden
met Kessel-Lo ;
*
een parkeerruimte tot stand
komen voor de spoorweggebruikers ;
•k een kongres-, markt- en jaarbeursruimte uitgewerkt kunnen
worden ;
k een hernieuwde godsdienstigsociale en kulturele en onthaalbestemming gegeven worden aan de
Parkabdij.
b) Uitbouw van de toeristische infrastruktuur
•k door de provinciale domeinen
van Kessel-Lo en Zoutleeuw (Het
Vinne) operationeel te maken ;
k door de oprichting van een opbouwwerk « Hageland » ter bevordering van het korte-verblijf-

k door de opening van streeken ambachtelijke musea (Voorstel
van dekreet Willy Kuijpers).
c) Uitbouw van de landbouw-afzet
k door de veredelingstuin witloof
met promotieverkoop ;
•k door producent, kopers en kooperatieven.
d) Optrekken van nationale en
Europese betoelaging
Te besteden in de betere bezetting van de Leuvense nijverheidsterreinen.
e) Ontvetting van Brussel
Overheveling van het ministerie
van Nederlandse Kuituur (Wetsvoorstel Kuijpers^Boel-De Vlies).
f) Uitbouw sociaal-kulturele sektor
— Wijkverzorging (maatschappelijke konsulenten)
— Kinderboerderijen (bv. Maagdendal (Oplinter), Abdij Vlierbeek
(Kessel-Lo)
— Begeleiding 3de leeftijd
— Kultureel gewestelijk opbouwwerk.

DIETICA

^1^
Diestsestraat 206
Naamsestraat 112
Martelarenstraat 50
O.L.V.-straat 41
Diestsesteenweg 40 A

Leuven
Leuven
Aarschot
Mechelen
O.L.V.-Tielt

KENNISNAIIIN6
N6 NET DE VOLKSUNIE
r-

~i
Wie meer wenst te weten over
rer de Volksunie
en haar werking kan gratis ingelicht
ngelicht worden.
worden,
terug aan : VUZend dit strookje ingevuld terug
OS, 3000 Leuven.
sekretariaat, Tervuursevest 209,
Naam
Voornaam :
Straat :
Postnr :

nr
nr
Gemeente :

ontving graag gratis :
( ) « Op nieuwe problemen passen
>sen geen oude oplossingen » (Kennismaking met de Volksunie).
telling » (Een dos( ) o Werkloosheid en tewerkstelling
sche achterstelling
sier over 15 jaar ekonomische
van het arr. Leuven).
( ) « De samenvoegingen van gemeenten » (Een
dossier over het betwiste plan-Mlohel
plan-Miohel in het
arr. Leuven).
ise universiteiten »
( ) « De toekomst van de Vlaamse
(Een diskussienota van de VU-werkgroep Onderwijs met technici uit 5 Vlaamse
^laamse universiteiten)
( ) o Landschappen- en monumentenzorg
mentenzorg In het
Leuvense » (Een nota over het werk van onze
Leuvense VU-parlementsleden).
an).
( ) « Wij, Vlaams-Nationaal » (Een proefnummer
van het VU-weekblad).
( ) « Wij-Jongeren » (Een proefnummer
efnummer van het
j
VUJO-maandblad.
t

I

Je kan terecht voor de Volksnuie-werking en het
dienstbetoon in dit « samengevoegde » gebied o.a.
op volgende adressen •:
1. Leuven :
Prof. Jan de Ploey, Redingenhof 6 (23.22.20).
André de Volder, Weldadigheidsstraat 12 (23.65.88).
Frans van den Eynde, Tervuursevest 209 (23.65.70).
2. Kessel-Lo :
Arlette Degeest-Lambrechts, Diestsesteenweg 75
(23.33.08).
Kamiel Vandenberge, Beemdenstraat 13 (25.11.54).
Erik Mertens, Stijn Streuvelslaan 4 (23.94.50).
3. Heverlee :
Yvonne en Lode van Put-Wuyts, Kapelberg 9
(23.84.83).
Victoire de Meyer-Quintens, Poulletlaan 11 (23.35.58)
Guido de Paepe, Lievenslaan 7 (23.54.97).
4. Wilsele :
Hektor en Guido Houdart, Aarchotsesteenweg 240
(44.41.77).
Jef Schellekens, J. Persoonsstraat 9 (44.31.62).
fleimond Hermans, Natuurvriendertlaan 3 (23.30.62).
5. Wijgmaa! ':
Roeland van Maercke, Ooiagestraat 13 (44.47.06).
Monique Henslegers, Wijveld 34 (44.48.74).
Jan en Jacky Van der Eist, Wijveld 44 (44.48.87).
6. Korbeek-Lo :
Marcel Volkaerts, Bierbeekstraat 176 (46.65.38).
7. Haasrode ':
Lieve Peys-Schevernels, Parkstraat 186 (23.12.63).
# Onze aktie kan je steunen op bankrekening :
431-482437M6 VU arr. Leuven.
# Lidmaatschap : 120 fr. per jaar — Gezinsleden
en jongeren tot 18 jaar : 60 fr.
Wi], Vlaams-Nationaal » : 50 num# Weekblad « WI],
mers van 24 bladzijden : 500 fr. (jaarabonnement),
te storten op dezelfde rekening.
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ZELLIK
Het etentje met gezellig samenzijn dat wij voor 22 november gepland hadden in de mooie zaal
van de Jachthoorn is uitgegroeid
tot een geslaagd feest. Het is
haast een gemeenplaats geworden te moeten zeggen dat de af-

wezigen weer eens ongelijk hadden, want het was spijtig te moeten vaststellen dat er haast zoveel simpatisanten aanwezig waren als "leden van de afdeling zelf.
Als mandadarissen mochten wij
begroeten ons kamerlid Jef Valkeniets die ons een overzicht gaf

van de politieke toestand (niet
rooskleurig voor de Vlamingen,
meer dan ooit verbeten door te
vechten), Jules Van Dooren met
afvaardiging uit Asse, Dirk De
Bels en afvaardiging uit Groot-Bijgaarden met schepen Van Bockhaven, Walter Van Mieghem en

LIMBURG
GEMEENSCHAPPELIJKE
ARR. VOLKSVERGADERING
Donderdag 22 Januari komt
algemeen voorzitter H. Schiltz
spreken in het Kultureel Centrum te Hasselt. Op deze
volksvergadering is Iedereen
van harte welkom. Gelieve deze datum nu reeds te noteren.

EIGENBILZEN
ZIEKENBEZOEK
'Het bestuurs van de plaatselijke afdeling bracht op vrijdag 26
december j l . een bezoek aan de
zieke mensen in onze gemeente,
aan wie bij deze gelegenheid een
klein geschenk werd overhandigd.

BILZEN
GEMEENTEVeRKIEZINGEN
De VU-afdelingen van de nieuwe gemeente Bilzen kwamen een
eerste keer samen met het oog
op de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Na een korte inleiding
door kamerlid E. Raskin, werd
onder leiding van de voorzitter
van de afdeling Bilzen, J. Sauwens, een uitvoerige bespreking
gewijd aan drie tema's : lijstvorming, programma en propaganda.
Deze bespreking had tot resultaat dat een aantal algemene besluiten werden getroffen en dat
werd overgegaan tot de oprichting
van drie werkgroepen. Volgende
vergadering heeft plaats op vrijdag 23 januari.

TONGEREN
OVERLIJDEN
'Hierbij betuigen wij onze innige
deelneming bij gelegenheid van
het overlijden van de heer Lucien
Poncelet, broer van onze afdelingsvoorzitter Louis Poncelet.

BELANGRIJKE

MEDEDELINGEN

Deze worden niet meer per brief
(behalve in uitzonderlijke gevallen), maar rechtstreeks telefonisch medegedeeld aan de afdelingsvoorzitters of aan het bestuurslid dat telefonisch het best
te bereiken is. Deze wordt dan
verzocht op zijn beurt alle bestuursleden, gemeenteraadsleden
en KOO-leden, op de hoogte te
brengen van een
mededeling
(liefst binnen de 3 dagen). Niet
alleen krijgt men daardoor een
rechtstreeks kontakt van persoon
tot persoon, maar het werkt vlugger en komt financieel goedkoper
uit.
TOT UW DIENST !
Voor
propaganda,
financiële
verrichtingen en allerlei inlichtingen i.v.m. de VU-werking, kunt u
ons bereiken iedere dinsdag van
20 tot 22 uur op het arr. sekr..
Korte Kruisstr. 3, Gent (23..70.98).
We staan ten dienste zowel voor
gewone leden als bestuursleden.

MERELBEKE
BETER LEVEN GEVEN
Alleen de VU beantwoordde de
vraag van het aktiekomitee om
iets te doen voor onze gehandikapten uit Vlaanderen. Op zondagmorgen verkochten wij 100 kg kabeljauw op een originele manier.
Bijna 400 personen kochten daarvoor loten. Wij kregen de spontane medewerking van toneelakteur
Jo De Meyere en wielervedette
André Dierickx, waan/oor langs deze weg onze oprechte dank. Op
het middaguur konden wij de som
van 18.305 fr. overhandigen aan
het plaatselijk komitee. Op voorstel van de VU-fraktie besloot de
gemeenteraad van Merelbeke tevens een bijdrage van 1 fr. per inwoner (ongeveer 14.700 fr.) te
storten voor de aktie « Beter Leven 'Geven ». Door de inzet van
VU-Merelbeke zal dus een totale
bijdrage van ongeveer 33.000 fr.
uit onze gemeente komen.
MOORSEL-MELDERTBAARDEGEM
KERSTFEEST
Achtenzestig kinderen en evenveel volwassenen vulden het zaaltje van café Breugelhof te Moorsel voor het jaarlijks kerstfeest
van onze VUafdeling. Het spreekt
vanzelf dat de stemming goed
was, even goed trouwens als de
koffie en de koeken, die iedereen
naar hartelust kon binnensmullen.

HEUSDEN-DESTELBERGEN
NIEUWJAARSWENSEN
Aan al onze abonnenten onze
allerbeste wensen voor 1976. Onze bijzondere wens is nochtans :
dit jaar nog meer lezers op «Wij».
Daarom aan alle abonnenten :
vergeet niet te hernieuwen !

•)
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MEDEGEDEELD
FEDERATIE VAN VLAAMSE
VROUWENGROEPEN GENT
We vergaderen opnieuw nationaal in café Reinaert, op zaterdag
17 januari om 15u. We maken er
iets gezelligs van in deze nieuwaarsmaand. Op het programma
(eerder dan op de agenda...) staat
verder : de lidkaarten van de federatie, verdere uitouw, voorstel
tot werking voor 1976.
PUBLiKATIE
'« Wij-Vrouwen » van Gent^Eeklo
geeft een gestencild verslag van
een spreekeurt van Frans Baert
over « De Jiernieuwing van het huwelijksgoederenrecht ». Jullie kunnen twee exemplaren bestellen,
mits betaling van 20 fr. Schrijf
naar Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent.

AUTOBUSSEN NAAR EURANJE

GENT
DIENSTBETOON
Huguette De Bleecker, provincieraadslid, is elke dag te bereiken tussen 18 en 19u thuis, Tolhuislaan 15-17, 9000 Gent, tel.
091/25.64.87 en elke vrijdag tussen 11 en 12u in café Jan Yoens,
Borluutstraat te Gent.

Uurwerken en juwelen DE MOOR
Schooldreef 19,
9219 Gentbrugge - Arsenaal
Internationaal Optiek DE MOOR
Schooldreef 21 - 9219 Gentbrugge
Tel. 091/30.01.22
Zaakvoerder : Jan De Moor,
VU-gemeenteraadslid.

De aanwezigen kregen terug een
mooi programma aangeboden : behalve de feestelijk gedekte tafel,
een poppenkastvoorstelling voor
de kleineren en een filmvoorstelling voor de groteren, een muzikaal hoogstaaand trio uit Aalst,
de traditionele en rijkelijk van prijzen voorziene tombola voor de
kleineren, aangevuld deze maal
met een tombola voor de vrouwen, een pint voor de mannen en
versnaperingen voor iedereen. Bij
het afscheid had iedereen dan
ook maar één woord : tot volgend
jaar !

Reeds op heelwat plaatsen werden bussen ingelegd.
Hieronder de eerste lijst, met de kontaktadressen.
VUJO-kernen en VU-afdelingen die ook bussen inleggen gelieven dit aan het VUJO-sekretariaat te melden.
Arr. Antwerpen :
— Kontich : E. Faes, Reepkenslei 72.
— Mortsel : V. Veron, A. Stookmanslei 21.
— Sint-Job-in-'t-Goor : E. Gierlé, Campinaweg 4.
Arr Brugge :
— Brugge : E. Priem, Lauwersstraat 57.
— Blankenberge.
Arr. Brussel-Halie-Vilvoorde :
— Brussel.
— Grimbergen . Dikr De Boeck, Ten Doorn 25, Beigem.
— Vlaams Sociaal Centrum, Opperstraat 168, Liedekerke.
Arr. Dendermonde :
— Denderbelle : K. Uyttersprot, Dorp 6.
Arr. Hasselt :
— Genk : Rudy Gijsbrechts, Zuiderweg 8.
Arr. Leuven :
— Vanuit elk kanton een bus.
Arr. IMechelen :
— Mechelen : D. Dosfel, Oudepleinstraat 39.
Arr. Tongeren :
— Bilzen : J. Lauwens, Parklaan 3.
Arr. Turnhout :
— 'Herentals : Katrien Aspers, Goudvinkdreef 2.
— Mol : Paul van Grieken, Gompellaan 160.
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SINT-TRUIDEN
VUJO
Op maandag 22 december werd
van start gegaan. Voor een 30-tal
entoesiaste aanwezigen belichtte
Jaak Gabriels het tema • Vlaamsnationalisme en de jongeren ».
Karel van Reeth gaf een klaar
overzicht van de struktuur en de
werking van VUJO-Nationaal, terwijl Johan Sauwens, voorzitter
van VUJO-L'imburg, hetzelfde deed
voor Limburg.

OOST-VLAANDEREN
GENT-EEKLO (Arr.)
HERNIEUWING LiDKAARTEN
Om financieel verlies te vermijden (zowel voor afdeling als arr.),
en om de aktiviteit van de afdeling te stimuleren, verzoeken we
alle VU-afdelingen uit ons arr. de
lidkaarten voor 1976 zeker te hernieuwen voor eind januari. Te regelen met arr. penningm. Leon
Lippens of op het VU-sekretariaat,
iedere dinstdag van 20 tot 22 uur
(Korte Kruisstr. 3, Gent).

onze eigen schepen Frans Schoonwat er ons moet toe aanzetten
jans. Het heeft ons bovendien verheugd een delegatie van de VUMerchtem en Opwijk te mogen
welkom heten. Dat iedereen tevreden was en blij zo eens bijeen
te zijn, bewijzen de talrijke aanvragen dat zeker te herdoen. Zo
een feestje vraagt natuurlijk een
degelijke organisatie en veel inspanning en wij zouden aan onze
plicht te kort schieten al onze
medewerkers die op de een of
andere manier het hunne hebben
bijgedragen om dit sukses te bereiken, niet onze oprechte dank te
betuigen.

28.

St-Truiden : Te 20u spreekt VU-kamerild Evrard Raskin
over aktuele politieke problemen In het KC.
Halen : Jaarlijkse feestavond van VU-afdeling Halen In
zaal Marvana te Loksbergen om 19u45 stipt. Inschrijven
tot 14.1.76 bij de besturusleden of op het sekretariaat.
Bloemendaalstraat 3.

FEBRUARI
7. St-Truiden : Jaarlijks gezellig samenzijn (mosselfeest)
in parochiezaal Allenthuis, Dorpsstraat, Halmaal.
8. Neusden : Arrondissementsraad Hasselt in De Oude
Kring, St-Willibrordusplein 24, om 20u stipt.
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9. Aalst : Vergadering arr. raad. Lokaal «Het Gulden Vlies»,
Aalst, om 20u.
9. Gent-Eekio (Arr.) : Arr. raad om 20u30 in de bovenzaal
van het Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstr. 3 te Gent.
Agevaardigden van alle afdelingen worden verwacht.
24.
Ninove : Ledenfeest in bungalow Van Varenbergh.
FEBRUARI
28. Gavere : Afdelingsbal om 20u in de zaal Racing, Markt.
Met Tonia en haar orkest.

DOSFELINSTITUUT
Kursus « Politieke basiswerking en participatie op het gemeentelijk niveau »
Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van
Deze kursus omvat 4 delen en handelt over :
1. De gemeente als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-Nationaal en federalistisch standpunt.
2. Welke noden en behoeften ontstaan in een (beleids-) programma en vertalen naar politieke werking.
4. Samenvoeging en lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen.
3. Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda.
Naast teoretische inzichten zijn er vooral praktische oefeningen
en groepsopdrachten.
WAAR ?
MALDEREN : 15, 22, 26 en 29 januari 1976, telkens van 20u tot
22.30 uur.
Plaats : 't Molenhuis te Malderen.
Inschrijvingen : B. Hollaender, Steenweg op Brussel 51 A,
1850 Grimbergen. Tel. (02)269.27.68.
ROESELARE-TIELT : 26, 30 januari 1976, 8, 13 februari 1976, telkens van 20.30 tot 23 uur.
Plaats : Nieuw Gemeentehuis, izegemstraat 2, 8701 Kachtem.
OOSTEI»JDE : 12, 20, 26 januari '76
Plaats : Hotel Melinda, Mercatorstraat 21, 8400 Oostende.
VEURNE : 15, 22, 28 januari 1976, 5 februari 1976, telkens van
20u tot ^2.30 uur.
Plaats : Zaal « De Beurs », Grote Markt 32 te Veurne.
DIKSMUIDE : 16, 23, 30 januari 1976, 6 februari 1976, telkens van
20u tot 22.30 uur.
Plaats : Vlaams Huis, IJzerlaan 83 te Diksmuide.
Inschrijvingen : Oostende, Veurne en Diksmuide : R. Planke, provinciaal verantwoordelijke West-Vlaanderen, Jos Nellenslaan 128,
8300 Knokke. Tel. (050)60.05.77.
Kursus « Goed vergaderen en spreken in het openbaar »
DUFFEL : 16, 23 februari, 1, 8 en 15 maart 1976, telkens van 20u
tot 22.30 uur. Een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor hun werking in het verenigingsleven.
Plaats : Zaal Luna, Handelsstraat te Duffel.
Inschrijvingen : Claes Elisabeth, Ganzenkoor 6, 2570 Duffel.
DIEGEM : gepland voor februari-maart 1976.
Beknopte handleiding « Gemeenteraadsverkiezingen 1976 ».
Deze handleiding wil een praktische gids zijn bij de voorbereidmg
van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976.
Uit de inhoud vermelden wij o.a. « Waarom de VU op gemeentelijk vlak ? ». « Hoe de verkiezingen voorbereiden ? Programma,
propaganda, lijstvorming ». « Enkele bijzondere problemen ».
Deze zeer nuttige brochure kan U bestellen door stortmg op
bankgiro : 061-7607090-39 (Johan Beke, Mariakerke) met vermelding van het aantal, de afdeling en het juiste adres.
Bestelling per één stuk : 20 fr. Vanaf 5 stuks : 15 fr./stuk.
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ALS PSYCHOLOOG TINDEMANS
HET VROUWEN|AAR BESLUIT
Of koning Boudewijn en koningin Fabiola, weer aan de haard,
de dokumentatie van de pluralistische aktiegroep (PAG)
grondig zal geraadpleegd hebben, durven wij niet beweren.
Zeker evenwel is dat de koning tijdens de slotzitting van
het Jaar van de Vrouw te Brussel vriendelijk het PAG-geschenk aanvaard heeft, nl. een jutezakje met het nu welbekende feministische kenteken, folders, vlugschriften en brochuren
Over de slotzitting zelf moet men zich niet al te druk maken.
Zeker niet over het officiële gedeelte, dat een punt zette
achter dit « Vrouwenjaar ». Een voorlopig punt, want de UNO
heeft de volgende tien jaar nog net op tijd uitgeroepen als
het decennium van de vrouw. Er ligt immers nog zoveel
werk voor de boeg dat tien jaren nauwelijks voldoende zullen zijn om ook op dat vlak een rechtvaardiger en betere
maatschappij op te bouwen. Wie van de 1.500 aanwezigen,
die hebben geluisterd naar minister Van Elslande, de dames
Herman-Michielsen en Emilienne Brunfaut, moeten daar overtuigd van worden ?
Zo onderstreepte minister Van Elslande o.m., dat zowel mannen als vrouwen zullen moeten dokteren aan het heersend
kultuurpatroon, waarin de mannenrol en vrouwenrol op een
absoluut onaanvaardbare manier is vastgesteld. Laten wij
maar hopen dat vele mannen zijn standpunt bijtreden en het
ook metterdaad bewijzen. « Want in de verwarring scheppende geschiedenis, die wij nu doormaken, moet men ertoe
komen elk menselijk wezen en in het bijzonder de vrouw,
de gelegenheid en de kans te bieden zich in onze wereld te
ontplooien ». Een mooi voornemen als het niet te lang een
voornemen blijft.

Bil HET
BNDE VAN
VROUWENIAAR
Mevrouw Sipila, adjunkt-sekretaris-generaal van de Verenigde Naties, vroeg in het Engels waarom zoveel vrouwen twee
taken worden opgelegd en zoveel mannen maar één ? Er
kwamen nog andere vragen zoals : waar stond er ooit geschreven dat alleen de vrouw voor de kinderen moet zorgen?;
wie zei ooit dat mannen alleen verantwoordelijk zouden zijn
voor de leiding van de maatschappij ? En zij dankte ten
slotte voor de inspanningen die in ons land werden gedaan.
Nu is het ongetwijfeld waar, dat feministische en emancipatiebewegingen bij ons heelwat hebben verwezenlijkt op
vrij korte tijd. En met de grootste eerbied voor eikaars verzuchtingen, die op sommige vlakken wel eens konden verschillen. Alleszins met meer eerbied dan werd betoond door
het « officiële » Komitee van het Jaar voor de Nederlandstalige gemeenschap in dit land I
Daarvan getuigt het eveneens officiële programma, waaruit
wij leren dat « bei » ons inderdaad alles mogelijk blijft 1 Nog
ergerlijker is dat als men bedenkt, dat vooral de Vlaamse
feministische kringen en Vlaamse emancipatiebewegingen
een zestal jaren geleden de teugels in handen namen, de
nieuwe strijd begonnen ,de meeste akties voerden en hun
organisaties stevig hebben uitgebouwd... Zeer terecht heeft
de Federatie van Vlaamse Vrouwen dan ook een protestbrief
aan de betrokkenen geschreven.
Een heelwat betere tekst verspreidde het Vrouwenoverlegkomitee, gekant tegen de SPT (sociaal-pedagogische toelage).
In de tekst werd er droog op gewezen dat het Jaar van de
Vrouw ook het Jaar van de Werkloze Vrouw is geworden.
En werkloosheidsuitkeringen slorpen een groot kapitaal op.
Juist zoals kinderkribben. Is het daarom dat Vadertje Staat
opnieuw heimwee krijgt naar de moeders-aan-de-haard, wier
mannen dan ook op hun werk een toontje lager kunnen zingen omdat zij maatschappelijk nog kwetsbaar zijn geworden?
Bij zeer vele vrouwen komt de SPT immers over als een
zoethoudertje, een aalmoes voor de vrouw, een kaakslag voor
allen, die ijveren voor emancipatie.
En hoewel eerste-minister Tindemans nadrukkelijk beweerde
het niet zo bedoeld te hebben (en hij mag voor ons part
gelijk hebben), dan beging hij toch de grootst mogelijke psychologische flater een (door wie ?) klaargestoomde toespraak
te houden ,waarin hij te keer ging tegen de pornografie, de
ongebreidelde seksualiteit en de daling van het geboortecijfer. Om te beginnen hebben de emancipatiebewegingen
deze problematiek al vele jaren geleden doorgenomen, wat
Tindemans blijkbaar niet weet ; en daarenboven was de
plaats noch het ogenblik goed gekozen omdat het als een
verwijt overkwam. Maar daarover zegt kollega Huguette wel
meer.
Ten slotte weze nog aangestipt, dat zowel de PAG als het
Vrouwenoverlegkomitee onmiddellijk reageerden met de volgende protestnota, die aan eerste-minister Tindemans werd
overhandigd : « De pluralistische aktiegroepen (PAG's) en
het Vrouwenoverlegkomitee (VOK) zijn bijzonder verontrust
en verontwaardigd over de bewoordingen waarin premier
Tindemans zich tijdens de slotzitting van het Vrouwenjaar
heeft uitgelaten. Moet de vrouw op het einde van dit Vrouwenjaar afgestraft worden en de schuld krijgen voor pornografie, ongebreidelde seksualiteit en de daling van de nataliteit ? ».
Kom nou, Tindemans, je zou toch beter moeten weten !
Hilda Uytterhoeven
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WEST-YLAANDEREN
JANUARI

9.
12.
15.
16.
19.
20.
23.
23.
23.
26.
28.
30.
31.

Blankenberge : Nacht van de Volksunie, om 20u in zaal
Thalia, Weststr. Gastspreker : senator G. Van In en gemeenteraadslid J. Fryns. Bijdrage VU-leden 50 fr., simpatisanten 100 fr. Inschrijven biij alle bestuursleden en bij
J. Fryns 050/41.22.39 van 14 tot 18u en bij H. Van Rijssel
050/41.12.01.
Oostende-Mariakerke : Mosselen, Sun Set, 20u30, 100 fr.
Oostende : Opening lessencyklus gemeentebeleid (Dosfelinstituut), Hotel Melinda (20u30).
Veurne : Zelfde opening voor kanton Veurne in de
Beurs, 20u.
Diksmuide : Zelfde opening voor kanton Diksmuide in
Vlaams Huis, 20u.
Diksmuide : Vergadering van alle afdelings-VUJO-verantwoordelijken In Vlaams Huis, om 9u30.
Groot-Oostende : Nieuwjaarsreceptie aangeboden door
fraktie en KOO-leden in Duinroos, 20u30, kosteloos.
Oostende : 2de les Dosfelinstituut, Melinda, 20u30.
Diksmuide : 2e les Dosfelinstituut, Beurs, om 20u.
Diksmuide : 2e les Dosfelinstituut, Vlaams Huis, om 20u.
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u.
Oostende : 3e les Dosfelinstituut, Melinda, om 20u30.
Veurne : 3e les Dosfelinstituut, Beurs, om 20u.
Diksmuide : 3e les Dosfelinstituut, Vlaams Huis, om 20u.
Diksmuide-Pervijze : Hutsepot in Vlaams Huis, 200 fr.,
spreker J. Nagels.

BLANKENBERGE
NACHT VAN DE VU
Op vrijdag 9 januari vanaf 20u
in zaal Thalia, Weststraat, Blankenbergen, geeft de lokale VUafdeling een feestavond tegen inschrijvingsgeld van, per deelnemer, 100 fr. (maaltijd inbegrepen).
Inschrijven op tel. nrs 050/41.22.39
(Fryns) of 050/41.12.01 (van Ryssel).
Wie te Blankenberge wenst te
overnachten kan zich nog melden.
De VU-iBlankenberge wenst
de Nacht van de Volksunie aan
onze Vlaams kust te laten uitgroeien tot een traditie.
BRUGGE (Arr.)
FUSIES
VU-afdelingen die in fusies van
gemeenten worden betrokken (nl.
Sijsele-Moerbeke, Oedelem-Bearnem,
Oostkamp-Ruddervoorde,
Zedelgem-Aartrijke,
VarsenareJabbeke) hebben de opdracht hun
autonome werking onverminderd
voort te zetten doch het arr. bestuur volgt de evolutie op de
voet. Geïnteresseerde « Wij «-lezers kunnen zich steeds richten
hetzij tot de lokale besturen, hetzij tot het arr. bestuur tnv. arr.
voorzitter Jan Fraipont, Frere Fonteinstraat 8, 8000 Brugge.
BRUGGE (Stad)
GEEN AMNESTIE
De Brugse gemeenteraad heeft
(CVP-iBSP-PVV) een amnestie-VUamnestie-motie, ingediend door
raadslid O. Dombrecht, als « onontvankelijk » van de hand gewezen. Zulks gebeurde op 22 december, dertig jaar na de feiten en
terwijl zo zeer gepalaberd wordt
over amnestie in Spanje.
DIKSMUIDE
AMNESTIE
De laatste zondag van 1975
stapten enkele moedigen uit het
Diksmuidse op in het teken van
amnestie. Voorzitter Cyriel Bultinck — de man die aan aktie de
voorkeur geeft — was gelukkig
dat hij, onder zijn trouwe medewerkers het prov. raadslid J. Hoste mocht begroeten, leden van het
arr. bestuur en kamerlid Emiel
Vansteenkiste die met overtuiging
de amnestiegedachte verdedigde
met de mikrowagen. Proficiat aan
Diksmuide en zijn rusteloze militanten. Dat belooft voor 1976 !
DEERLIJK-DESSELGEMBEVEREN-LEIE
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA
ZItdag : elke laatste zaterdag,
16-17U, in café Bloemenhof, Tulpenlaan, Deerlijk of ten huize van

Roger Stock, Vlaanderenlaan 46,
Harelbeke, elke donderdag, 1819u.

IZEGEM
KURSUS DOSFELINSTITUUT
Zoals u al aangekondigd zag
heeft voor het arr. Roeselare-Tielt,
in voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar,
een kursus plaats met als tema
« Politieke basiswerking en participatie op het gemeentelijk niveau ». Vorige week was een fout
geslopen in de aankondiging van
het Dosfelinstituut op blz 16. De
kursus gaat voor ons arr. wel degelijk door te Kachtem (in Het
Nieuw Gemeentehuis, Izegemsestraat 2). Noteer nu al de data :
26 en 30 januari en 8 en 13 februari. Wij rekenen op een talrijke
deelname van de Izegemnaars en
Kachtemnaars, zowel van bestuursleden als van toekomstige
kandidaten en geïnteresseerden
voor gemeentelijk beleid.
PUBiLIKATlES DOSFELINSTITUUT
Het Dosfelinstituut (Tribunestr.
14 te 1000 Brussel) heeft een belangrijke reeks publikaties op haar
aktief : dertien « Dosfeldokumenten » en twaalf « Dosfelnota's ».
De biblioteek in de Papestraat,
waar men niet alleen de Gepessdokumenten van de CVP en andere OVP-gerichte publikaties, maar
zelfs het tijdschrift « Socialistische Standpunten » kan raadplegen, bezat totnogtoe geen enkele
uitgave van het Oosfelinstituut.
Een bestuurslid heeft de bibliotekaris op deze leemte attent gemaakt. Intussen is toegezegd dat
hieraan verholpen wordt en moeten de publikaties van het Dosfelinstituut besteld zijn. Een goede
raad: vraag bij een bezoek aan
deze biblioteek waar u de uitgaven van het Dosfelinstituut kan
vinden.
OPENSTAANDE BETREKKINGEN
BIJ INSTITUUT . V » VOOR KRONISCHE ZIEKEN
Om te kunnen starten met het
nieuw Instituut voor Kronische

Zieken is een groot aantal medewerkers en medewerksters nodig.
Daarom worden volgende betrekkingen open verklaard ; 1) Van
verplegend en verzorgend personeel ; 2) Van paramedisch personeel ; 3) Van administratief personeel ; 4) Van technisch en keukenpersoneel ; 5) Van schoonmaakpersoneel.
Sollicitatiebrief te richten, uiterlijk tegen 16 januari 1976 aan de
heer voorzitter KOO, Kokelarestr.
2 te 8700 Izegem.
Verdere inlichtingen te bekomen op het sekretariaat van de
KOO,
Kokelarestraat 2 te 8700
Izegem, tel. 051/30.28.51.
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA
Het bureau van uw ziekenfonds
Westflandria is weer elke werkdag open van 14 tot 17u (Gentsestr. 18, tel. 30.33.37). Mevr. J. De
coopman-Vanassche zorgt voor 'n
uitstekende service.
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen bij Raymond Wullaert,
Prinsessestr. 110 (tel. 30.53.80).
KORTRIJK
DE SLAG OM SCHAARBEEK
Voor deze film die vertoond
wordt op zaterdag 14 februari te
20u in lokaal 1302 zijn kaarten te
verkrijgen bij het VUJO-sekretariaat, lokaal 1302, A. Reynaertstr.
9 (056/21.17.56).
VUJO NAAR EURANJE
In het Kuipke te Gent op 29 februari te 14u30. We leggen een
bus in. Kaarten tegen 100 fr. te
bestellen op het VUJO-sekretariaat.
KOEKELARE
GESLAAGD BAL
Te Koekelare had het jaarlijks
afdelingsbal plaats. De voorzitter
Antoon Landuyt was in zijn nopjes met de goede opkomst en in
zijn welkomwoord klonk het optimisme voor de toekomst van de
partij in deze gemeente. De arr.
voorzitter en verscheidene bestuursleden, provinciale en nationale mandatarissen waren ook
van de partij. Noteer dat Koekelare niet enkel bals inricht, maar
konkreet de partij doet groeien.
LEFFINGE
ETENTJE
Het etentje kende een groot
sukses. Voorzitter Louis Van Fessen geraakte meer en meer op
dreef naargelang de avond vorderde en was verheugd het 10-jarig
bestaan te kunnen onderstrepen,
terwijl hij het eerste lid van Leffinge verdiend in de bloemetjes
zette. Dries Vanhercke glunderde
Naast de arr. voorzitter was eveneens het arr. bestuur vertegenwoordigd. De arr. sekretaris die
verdiend « aan het uitblazen is »
in het buitenland met echtgenote
en kinderen kon niet meesmullen.
Kamerlid
Emiel
Vansteenkiste
hield een tafelrede die aan duidelijkheid niet te wensen overliet.
« Duidelijkheid is de beleefdheid
van een fwlitieker » oordeelt hij.
En zo moet de VU dan ook zijn :
duidelijk I
MENEN-REKKEM
ABONNEMENTEN
Wie zijn abonnement nog niet
betaald heeft kan dit dringend
regelen met penningm. Vanhauce
H., iKard. Cardijnlaan 42, Menen,
pr 000-0460849-02. Nieuwe abonnementen worden er ook verwacht.
ROESELARE-TIELT (Arr.)
KURSUS VOOR
GEMEENTERAADSLEDEN
Op 26 en 30 januari en op 9 en
13 februari e.k. richt het Dosfelinstituut voor ons arr. een kursus
in rond het tema « Politieke basiswerking 'en participatie op gemeentelijk vlak «. Deze kursus
vindt plaats te Kachtem en dit
telkens van 20 tot 22u30. Alle inlichtingen en inschrijvingen bij
Willy Gevaert, Zeswegetsr. 15,
Zwevezele (051/61.14.90).
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Artikels voor de VUJO-bladziide in « Wij » worden naar de
koördinator van het redaktiekomitee gezonden : Jolian Sauwens, Parklaan 3, 3740 Bilzen (tel. 011/41.16.26).
Nieuws voor « VUJO op de barrikaden » gaat naar Karel Van
Reetli, p.a. Voldersstraat 71, 1000 Brussel.

1976: EEN PERSPEKTIEF
De Vlaamse beweging kan je In
België zien evolueren in drie perioden : 1830-1918 : het kultureel
ontwaken van onze gemeenschap
(van taalwetten tot kulturele autonomie als eis) ; 1895-19?? :
politiek ontwaken van onze gemeenschap (van kulturele autonomie tot federalistische staatshervorming als eis) ; 1970-???? :
federaal ontwaken van onze gemeenschap (van federalistische
staatshervorming tot maatschappelijke federalisme als eis ?).
Niet alle eisen van de eerste
periode werden ingewilligd. Inzake kulturele autonomie en gelijkberechtiging zijn de teksten
fraaier dan de feiten. Er groeide
wellicht een schrale intellektuele
en een smalle financiële highlife. In het individuele leefpatroon ontdekt deze schijnbaar
g e e n
gemeenschapswaarden
meer. Door haar inkapseling in
het systeem helpt ze de marginalisering der niet-produktieven,
de vereenzaming via konsumptie
en de gelatenheid via politiek
mee in de hand werken. Zichzelf
overschattend helpt ze velen op
een zacht pitje leven.
Daarnaast houdt het klassebesef
van de kwijnende franskiljonse
groep stand. De kleinburgerlijke
mentaliteit van vele Vlamingen
speelt in de kaart van de heersende kuituur en van het Franse
kultuurimperialisme.
Ook inzake de verzuiling staan
we niet verder. Ze is niet alleen in tegenspraak met de wil
tot horizontale gemeenschapsopbouw. Tevens blokkeert ze nog
steeds
elementaire
Vlaamse
rechtseisen. Brussel, de Voerstreek, amnestie . de Vlaamse
beweging in haar kinderschoenen.
Ook de doelstelling van de twee-

de periode troont hoog boven de
verwezenlijkingen. Enkele schuchtere stappen in de federale richting kunnen moeilijk verblinden.
Hoe minder het unitaire België
openlijk bestaat, des te beter
leeft het. In 1975 werd de aangekondigde federalisering met twee
verder omgebogen tot een niet
meer voorlopige regionalisering
met drie dank zij het tandem Tindemans-De Backer. Dit ging gepaard met de loochening van het
federale beginsel via de opheffing van de federaties door het
tandem Tindemans-Van den Boeynants.
Wellicht breekt het « staatsfederale » pas door bij het bouwen
aan de derde periode. Inmiddels
leven wij sedert de (slechte)
grondwetsherziening
van vader
Eyskens tussen de tweede en de
derde periode in. Een nomansland
voor federalistische partijen. Deze
positie tussen twee stoelen verklaart een zekere vleugelvorming
in de VU, overigens een gezond
verschijnsel eigen aan niet-sektarische organisaties. In de VU leven radikalen uit de nog maar net
begonnen derde periode en de
nog lang niet beëindigde tweede
vriendschappelijk samen (1).
Enerzijds een groep die haar
doelstelling (nog) niet heeft kunnen verwezenlijken : het scheppen van een Vlaams politiek gezag, dat onze gemeenschap op
alle gebieden uit de algemene onderontwikkeling zou tillen. Anderzijds een groep die vaststelt
dat wij een peil van eenzijdige
overontwikkeling bereikt hebben,
dat de vergelijking doorstaat met
het peil van industriestaten van
het Westen. Dit ondanks het uitblijven van het rechtmatig politiek gezag. Deze tweede groep

meent, gezien de overontwikkeling het federalisme in een ander
licht te moeten zien. Zij neemt
de stelling van de eerste groep
over in een gewijzigd perspektief : dat van een verschuiving
van het gezag naar de verschillende levenskringen op elk maatschappelijk niveau. De Vlaamse
beweging komt hier in het kader
te staan van elkeens recht op
anders-zijn : de Vlaamse opbouwbeweging van het anarchistisch
voorbehoud. De
anarchistische
intentie wordt beklemtoond, die
van in het begin droombron was.
Tegenover de Belgische schaalvergroting stelde de Vlaamse beweging immers reeds bij de aanvang de kleinschaligheid van vrije
gemeenten.
Beide generaties radikalen hebben in 1976 (en hopelijk niet tot
in 2000) een aktiepunt dat dringender is dan alle andere : België dwingen tot tweeledig federalisme. Zo intensief als het kan.
Op korte termijn trekken wij immers aan het kortste eind : lees
er de federale voorstellen sedert
1917 tot heden maar eens op na
inzake Brussel. Beide generaties
moeten meer dan ooit beseffen
dat de Volksunie het enige middel is in Vlaanderen. Federalisme
is voor de andere partijen enkel
een tema dat ze inbouwen in een
bewuste of onbewuste ideologische maskarade. Onze gedachte heeft het gehaald... in het land
van de gedachten. Alleen feiten
kan men niet voorbijgaan.

NATIONAAL VUJO-WEEKEND
VUJO-Nationaal organiseert weer een denderend studieweekend.
Zaterdag 17 en zondag 18 Januari lin het Verbistcentrum, Zavelstraat 60
te KesseMo.
Tema : « Naar een alternatief gemeentebeleid ».
Op basis van de gedachtenverzameling van het vorige weekend te
Cadzand gaan wij verder zoeken naar konkrete alternatieven om de
vervreemding van de mens van de strukturen van zijn kleinste levenskring tegen te gaan.
PROGRAMMA
Zaterdag 17 januari :
lOuOO : aankomst en kennismaking ;
10u30 : inleiding ;
14u00 : bespreking iln werkgroepen ;
20u00 : . Taaiperikelen in Europa », diamontage met kommentaar door
kamerlid Willy Kuijpers ;
22u00 : gezelligheid.
Zondag 18 januari :
lOuOO : vrije groepsaktivlteit ;
14u00 : plenaire bespreking van de verslagen van de werkgroepen ;
IBuOO : avondmaal en einde.
inschrijven door overschrijving van 250 fr. op bankgiro 001-0196241-86
van VUJO-Nationaal, p.a. Ringvaartstraat 4 te 9220 Merelbeke.
Meebrengen : lakens en toiletgerief (lakens zijn ter plekke eventueel
te huren).

het hart van
dat «andere»
Europa zal
kloppen op

Mare Cels-Decorte
(1) Anderen hebben het zo graag
over onze vleugeltjes.
Waarom
het verhelderend genoegen niet
aan ons gelaten ?

JEUGDWERKLOOSHEID

gyreinje
ZONDAG 29 FEBRUARI 1976 - 14.30 uur
SPORTPALEIS - CENT

Een greep uit het programma :
Alex Campbell (Schotland), The Chieftains (Ierland), Wim De
Craene (Vlaanderen), Alfred den Ouden (Frans-Vlaanderen),
De Spelemannen (Vlaanderen), Jef Eibers (Vlaanderen), Eister
Silberflug (Duitsland), Fungus (Noord-Nederland), Glenmor
(Bretagne), Gyala Folky Gruber (Hongarije), Maite Idirin
(Baskenland), Dafydd Iwan (Wales), Claude Marti (Occitanië),
Roel Slostra (Friesland), Viroux (Wallonië), Zigeunerorkest,
en vele anderen...

Onlangs publiceerde VUJO een
nota over een aktueel jongerenprobleem, de jeugdwerkloosheid.
In een overzichtelijke map werden allerlei gegevens betreffende dit onderwerp tot een syntetisch geheel gebundeld, rijkelijk
voorzien van cijfermateriaal en
vergelijkende tabellen.
In een eerste deel wordt de toestand van het huidige werklozenprobleem geschetst met o.m.
de geografische spreiding van het
aantal volledig werklozen. Bij een
blik op het cijfermateriaal moeten we vaststellen, dat praktisch
1 op 2 werklozen jonger is dan
25 jaar, zonder dat daarbij rekening gehouden werd met de verborgen werkloosheid, de onderwaardering van diploma's, de
overtollige benoemingen in overheidsdienst en de werkzoekenden in herscholing.
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Daarnaast worden de oorzaken
van deze problematiek
opgespoord. Deze moeten ongetwijfeld gezocht worden in het falen
van ons neo-kapitalistisch systeem enerzijds en in de zwakke
houding van de regering anderzijds. Hieruit moeten we afleiden
dat de ekonomische krisis niet
zozeer van konjunkturele aard is,
zoals dikwijls wordt beweerd,
maar in de eerste plaats van
strukturele aard.
Vervolgens worden de gevolgen
van de werkloosheid aangestipt
(de menselijke faktor) en worden
de regeringsmaatregelen voorgesteld, ongetwijfeld een reeks lapmiddelen. De voorstellen van de
Volksunie terzake zoals die werden naar voren gebracht in haar
antikrisisplan lijken veel doelmatiger, bewijs daarvan is, dat de

regering na lang treuzelen toch
een aantal punten in haar eigen
relanceplan heeft moeten opnemen. Zo stelde de VU onder meer
voor de werkloosheid meer te
spreiden door het invoeren van
glijdende werktijden en het beperken van de arbeidsduur.
Strukturele maatregelen op lange
termijn moeten worden gezocht
in een aangepaste opleiding voor
alle niveau's en in een streven
naar een behoeftenekonomie i.p.v.
naar een winstekonomie.
Vanuit onze volksnationale visie
moeten wij vooral streven naar
een volledige tewerkstelling en
naar een maatschappij, waarin iedereen zich nuttig kan maken en
waarin het recht op arbeid primeert op het recht op winst.
Dirk Verheyen

De groep FRO en Krea-Labo.
Regie : Walter Boni.
Toegangsprijs : 120 fr. (houders van CJP : 100 fr.).
Bij voorverkoop : 100 fr.
Kaarten verkrijgbaar

:

— VUJO-sekretariaat - Voldersstraat 71, 1000 Brussel.
Tel. : 02/512.51.60.
— bij de plaatselijke VU-bestuursleden
— « Studio 12 », Kouter te Gent.
Affiches te bestellen op VUJO-sekretariaat.
Pamfletten : te bestellen op zelfde adres (50 fr. per 100 ex.).

opnieuw een vol kuipken te gent

NIET AKKOORD
Er kwamen heel wat (afkeurende) reaktles binnen op het artikel
« Vlaams Society-Ieven » van Mark Derez, dat verscheen In onze vorige
VUJO-bladzijda (« Wij », 18 dec. 1975). Wt| komen daarop terug in volgende aflevering van « Wij in VUJO •> (« Wij », 22 januari).
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DERTI
GEEN TALENTELLINC l
In de kamerzitting van 10 december
werd de motie Van der Eist ter stemming gelegd. De Volksunie-vertegenwoordiger vroeg aan du Bus de Warnaffe om zijn motie in te trekken, indien het waar was dat zrj per vergissing was ingediend, en hij beklemtoorjde dat zijn motie geen wantrouwen tegenover de regering inhield.
Maar bij de stemming die daarop volgde, werd door alle Vlaamse CVP-ers
— ook door de interpellant Verroken !
— de motie du Bus de Warrraffe gestemd.
Niettegenstaande deze strategische terugtocht van de CVP in het parlement
bleef de kwestie de Vlaamse opinie
beroeren.
Op een perskonferenbie einde december 1959 kondigde Eyskens aan dat
er geen talentelling zou zijn zonder
vooraf een vast taalstelsel. Er werd
een speciale kommissie opgericht onder leiding van de jurist oud-minister
Basyn. De werkgroep was pas opgericht, of verschillende Vlaamse leden
namen al ontslag : de professoren
Haesaert, Van de Weyer en Van Mechelen, evenals de heer Charels van
de Bkorkomisohe Raad van Vlaanderen. (Oeze Ekonomische Raad was al
in 1952 opgericht, als studie- en aktiekomitee, naast de bestaande provinciale ekonomische raden ; er was een
ortderlinge samenwerking, hoewel geen
hiërarchie).
De werkgroep Basyn werkte een heel
vernuftig ste'lsel uit maar zelfs met
dit stelsel kon een verkapt talenreferendum moeilijk omzeild worden en
men nroest de formule laten vallen
omdat de Vlaamse pers er een algemeen offensief tegen ontketende.
Het jaar 1959 was op Vlaams gebied
sen zeer bewogen jaar geweest. Niet
slechts de aktie tegen de talentelling
had de Vlaamsgezinden gemobiliseerd.
Er hadden zioh nog artdere gebeurtenissen voorgedaan, die dfre1<t of indirekt de aktuaNteit van de Vlaamse problematiek aantoonden. Nadat reeds in
1953 de idee geopperd werd door prof.
de Bruyne, werd op 21 april 1959 de
interprovinciale
Kultuurraad
voor
Vlaanderen opgericht. Alleen de gouverneur van Antwerpen, de socialist
en aktivist Richard de Clerck deed
miet mee. In een mededeling aan de
pers keurde hij trouwens die Kultuurraad af. Er wias linderdaad een katollek
overwicht, dat trouwens de feiteiUfke
situatie lin Vlaiartderen weerspiegelde,
maar al hat mogelijke werd gedaan om
verzuiling tegen te gaan. De Kultuurraad Week eohter ook een stimulans

tot kultuurautonomie en derhalve een
bedreiging voor het nog steeds om
partij-belangen voorgestane centralisme. Ook dat woog mee door bij sommige aanvallen en afwijzigingen.
De kultuurraad nam een aantal belangrijke initiatieven, o.m. hij stelde de —
nadien doorgevoerde — splitsing van
het departement van onderwijs en kuituur voor.
Twee andere belangri'ike gebeurtenissen waren de amnestiebetoging van de
Volksunie te Lier, en nadien de algemene amnestie-betoging te Antwerp>en.
De Volksunie had een amnestiebetoging aarygekondigd te Antwerpen voor
5 april 1959. Onder druk van « vaderlarrdslievertde » verenigingen die er
inzake demokratie zeer totafitaiire en
fascistische opvattingen op na hielden,
verbood burgemeester Craeybeckx de
VU-manifestatle. Toen dacht men aan
Aartselaar als verzamelplaats, maar de
gouverneur van de provincie De Clerck
verbood alle betogirrgen 'in heel de
provincie. Oe Volksur»ie besloot zloh
aan deze weinig-demokratische maatregelen niet te storen en gaf mondelir»ge instrukties om te Lier bijeen te
komen, terwijJ kleine groepen in Aartselaar en Antwerpen voor de « afleidingsmaneuvers » zorgden. Te Lier waren verscheidene honderden betogers,
die men iin laatste 'Instantie nog had
kunnen verw/ittigen, bijeen gekomen.
Mr Van der El'st, prof. van Himbeeck
en Karel Dillen spraken er op tiet Stationsplein nadat er met de burgemeester was onderhandeld. In Aartselaar
zelf werd in de zaal, waar ook heel wat
manifestanten bijeenwaren en die door
de Rijkswacht bewaakt werd, hot
woord gevoerd o.m. door Paul Biyweert, de latere « Links «^redakteur.
Met deze manifestatie — hoewel be-

perkt in haar omvang — haid de Volksunie bewezen dat ze op waardige maar
kordate wijze wilde en kon reageren
tegen officieel machtsmisbruik en anti-Vlaamse terreur van het patriottiek
profitariaat.
De amnestiebetoging te Antwerpen
zou bewijzen dat de gedachte rijp geworden was om ook op straat uitgedragen te worden en, wat meer was,
dat duizenden geen angst meer hadden om voor die gedachte op straat
te komen i

AMNESTIEBETOGING
TE ANTWERPEN
Op 20 september 1959 werd te Antwerpen een amnestiebetoging gehouden,
gepatroneerd door hee\
wat
Vlaamse verenigingen, o.m. Davidsfonds,
IJzerbedevaartkomitee,
VOS^
VTB e.a.m.
Aan de betoging namen ongeveer
15.000 Vlamingen deel : een der eerste grote Vlaamse manifestaties na de
oorlog. In de Leysstraat hadden leden
van het Verzet en aanverwante verenigingen zich opgesteld onder leiding
van Antwerpse verzetsleiders als Rudelsheim, Louette os.
Er bevonden ziöh echter odk heel wat
voorstanders van amnestie op de
stoepen en toen de stoet aankwam
en de patriotten de Brabangonne begonnen te zingen, werd hij van uit manifestatie én publiek beantwoord met
« De Vlaamse Leeuw ».
Bij het naderen van de kop van de
betogir^ legden een aantal mannen
en vrouwen van het « Verzet » zioh
op de straatstenen en fïudölsheim es.

Heel het 'kabaal en oponthoud duurde
meer dan een half uur en de Antwerpse politie liet betijen, wilde zelfs de
betoging omleiden. Maar toen kwamen
een aantal ongeduldigde manifestanten van achter uit de stoet, die zioh
nog op de leien bevond, aanrukken.
De komst van die ongeduldi^en —
meestal VMO-mannen — moet ter ore
gekomen ziijn van de dapptere verzetsstrijders. Ook 'het oprukken van de
vaandeldragers te paard, die de stoet
openden, moet bun ertoe bewogen
hebben plaats te ruimen. De stoet
verliep verder zonder incidenten.
Wel betoogden een paar maanden nadien in Brussel bijna 30.000 « patriotten », vooral uit Wallonië en Brussel
tegen amnestie en vooral vóór meer
voordelen. Daarmee was 'bet pirobleem
nog meer vertroebeld. De argumentatie
kontra getuigde daarenboven vaak van
zulk een oneeHijkheid, van zulk een
bewust dooreenhalen van feiten, dat
du'ideiijk de onwil bleek om tot een
oplossing te komen. Een onwil, die
gedragen werd door politieke berekening en door de machtswellust van
enkele kleine potentaten in allerlei
vaderiandse groeperingen, die er persoonlijk belang bij hadden deze karikatuur van vaderlandslielde in leven te
houden.
Te Antwerpen had de manifestatie de
straatdiktatuur van Wit en rood gebroken. Oe woede hierom uitte zich in de
daaropvolgende dagen in het bekladden van huizen van vooraanstaande nationalisten.
Inmiddels bleef het regeringsontwerp
van minister 'Lilar tot wijziging van
art. 123-sexies van het Strafwetboek
in het parlement bartgen : het zou pas
in 1961 aangervomen worden, inadat de
klacht van de Becker In Straatsburg
door 'het Hof aldaar ontvankelijk verklaard was en België dus dreigde veroordeeld te worden wegens inbreuk
op de rechten van de moens I

§
s
WIm Maes bereidt met enkele van zijn mannen een aktie voor...
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gingen met de vooraanstappertde leiders der Vlaamse verenigingen « argumenteren » op een wijze die, eufemistisch uitgedrukt, beneden alle peil was.
Tegenbetogers, vVier patriottieke heldendaden door niemand gekend waren, gingen een Lode Kiebooms, oudkoncentratiekampgevangene, voor nazi
uitschelden.

(v«rvo1gt)
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PALLIETER

Voor de eerste maal werd een
Vlaamse film in zoveel verschillende steden (7) tegelijk uitgebracht. l\/1et ziet de film « Pallieter » dus kommercieel wel zitten.
Bewust werd ook ieder spekuleren op het sekselement achterwege gelaten, zodat met de eindejaarsfeesten de film als een echt
familiespektakel
kon
doorgaan
(kinderen toegelaten).
Het verhaal van de levensgenieter
Pallieter zal iedereen wel bekend
zijn. Toch moet je daaraan liefst
niet te veel denken bij het zien
van de film, want deze brengt —
gelukkig — wel een gewijzigde
versie. Kineast Roland Verhavert
heeft nl. gestreefd naar een mengeling van melancholie en levenslust. Pallieter als levensgenieter
krijgt zijn diepere betekenis vanuit de voor-geschiedenis : Pallieter als elitaire stads-mens, wiens
vrouw zelfmoord pleegt. Hoofdvertolker Eddy Brugman is dan
ook één van Verhaverts grote troeven, omdat hij zowel die melancholie en zwaarmoedigheid enerzijds, als die vitaliteit en levensvreugde anderzijds kan weergeven.
Het einde van de film wordt bekeken vanuit onze huidige, geïndustrialiseerde en gepollueerde samenleving. Pallieter trekt met
vrouw Marieke en zijn zuster
Charlotte de wijde wereld in, op
zoek naar « een plekje grond zonder stinkende fabrieken ». Dat
einde is duidelijk simbolisch bedoeld maar komt m.i. toch onvoldoende aldus over. Positief 's wel

ELPEEPRAATJE

Billie Jo Spears is geen onbekende meer in het countrywereldje. Diep uit het hart van
Texas volgde ze de voetsporen
van Tammy Waynette en Loretta
Lynn, en voor de hardwerkende
producer Larry Butler in Nashville, die samen met Roger Bowling haar beste nummers « Then
give him back to me » en titelsong van haar eerste elpee, die
meteen nummer één skoorde in
de States « Blanket on the
ground ». Verder zingt ze met
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dat dit einde je weer helemaal In
de werkelijkheid plaatst, waarin
inderdaad maar weinig of geen
plaats meer is voor het natuurgebonden Pallieter-leventje. Onafgezien van dit einde en het begin,
straalt de film wel helemaal de
sfeer uit van levenslust, van een
ode aan de natuur en de vrijheid.
Daardoor krijgen de mooi gefotografeerde natuurbeelden, die in
onze Vlaamse films meestal te
pas én te onpas worden ingelast,
hier een wezenlijke funktie.
Hoe kon het eigenlijk anders dan
dat vanuit een dergelijke tematiek
hier het beeld doorkomt van het
Breugheliaanse Vlaanderen ? Bij
het zien van de film zelf nam ik
hier weinig aanstoot aan. Je ondergaat het allemaal in een soort
onwezenlijke sprookjessfeer. Bij
nadere reflektie kwam bij mij
echter wel de bedenking op, dat
bepaalde al te sterk aangedikte
folkloristische (bvb. de processie)
of boertige (bvb « kanonschot »
van Pallieter) elementen in het
buitenland toch maar weer eens
dat imago van de rondborstige,
gemoedelijke en uitbundig feestende Vlaming zullen verstevigen.
En dat is een imago waar ik me
echt niet zo gelukkig mee voel...
Uiteindelijk blijft deze film « Pallieter » natuurlijk erg aan de oppervlakte maar anderzijds bezit de
prent enkele echt ontroerende
momenten, wat naar het publiek
toe wel één van de grootste troeven zal zijn. De dialogen van Hugo
Claus zijn bovendien bevredigend, alhoewel soms een tikje te
literair, en ook de vertolking van
de hoofdpersonages is vrij goed.
Ik ben het eens met diegenen die
schreven dat « Pallieter » de beste film is die Verhavert tot nog
toe heeft gemaakt. Toch zou ik
deze laatste de vraag willen stellen die ik aan zovele Vlaamse kineasten stel : waarom geen films
over het heden ? Of is dit niet
interesant genoeg ?
Hilde Dekeyser

krachtige en gevoelvolle stem
werk van Johnson, Bobby Goldsboro, het mooie « All I want is
you » van Butler en ook « Before
your time » met grandiose vokale
begeleiding door de zanggroep
The Jordanaires. Om af te ronden
met het zachte « I've never
loved » geschreven door ex-Monkee Mike Nesmith die momenteel zelf toert met een countryband. (Stereo U.AS 29866-EMI)
Seals & Crofts is het duo dat
een paar jaar enorme bijval oogst
in de States, maar er bij ons
maar niet doorkomen. Het uitbrengen van een verzamelplaat
« Greatest hits » met het hier
wel bekende singelnummer «Diamond Girl» is misschien een stap
naar de erkenning. Voor het overige prachtige samengezongen en
geschreven nummers met ondermeer het soulgetinte « Castles in
the sand » en het Paul Simon
klinkende « Ruby Jean and Billie
Lee ». Voor wie de moed heeft
om te luisteren in ons hitgetint
landeke (W.B. — BS — 2886)

Sergius

DRIE SCHILDERS
EEN BEELDHOUWER
In het koninklijk museum voor
schone kunsten te Antwerpen
zijn momenteel drie dertigers en
een vijftiger te gast, die sinds
geruime tijd in hechte kameraadschap vreugde en leed in het
artistieke leven delen, ook op
basis van een gemeenschappelijke basis in een zelfde sociale
en menselijke bewogenheid.
Beeldhouwer Pas geeft uiting aan
een bijna brutaal protest in getormenteerde
beelden, waarbij
het technische fini niet in strijd
is met de beoogde of beleden
simboliek. Ook Fred Bervoets en
Walter Goossens geven gestalte
aan de moderne dwanggedachten
en frustraties, maar ze bewijzen
meteen dat men de eigentijdse
nachtmerrie kan vertolken in een
bijna-klassieke stijl en zeker met
een verfijnd vakmanschap en
soms met een bijna pijnlijke bekommernis voor de afwerking.
Zonder van Jan Cox, de oudste
van de vier, een aartsvader te
maken, is zijn werk als het rijpste te beschouwen, tevens blijk
gevend én van een bewonderenswaardige sereniteit én van een

quasi-virtuoselijk metier. De bijna twintig jaar oudere Cox toont
hier, hoe hij getroffen door dezelfde uitdaging als rijpere en
wijze mens deze uitdaging op
een andere en hooggestemder
manier verwerkt
(we zouden
haast zeggen : met een groter
flegma).
Samen zijn niet minder dan 105
schilderijen, grafiek, brons en
zilver-beeldhouwwerk, assemblages, akwarellen, gouaches, pastels en zeefdrukken tentoongesteld. De katalogus omvat acht
kleurenreprodükties
en gedichten van G. Gils, G. Kouwenaer,
M. van Maele en H. Pernath alsmede teksten van Jo Dubois, E.
van Buynder en Staf de Smedt.
(r.c.)
Tot 18 januari, ingang Leopold de
Waelplein, Antwerpen.

In de nieuwsberichten van 17 uur
op donderdag 1 januari heeft de
radionieuwsdienst
met
geen
woord gerept over de dramatische brand te La Louvière waarbij 15 jonge mensen om het leven kwamen en verscheidene anderen werden gewond. Aan allerlei toestanden in Italië werd
daarentegen ruime aandacht besteed.
De BRT zal op deze opmerking

antwoorden dat er al 's middags
ruime aandacht besteed was aan
de brand en dat dat onderwerp
in het nieuws van 19 uur opnieuw
aan bod kwam. Maar dat argument houdt geen steek.
Primo is er bij een belangrijk
fait-divers altijd een
ruimere
waaier aan gegevens beschikbaar naarmate de dag ouder
wordt en secundo moet elke
nieuwsuitzending — zelfs nieuws
in het kort — als een volwaardig
informatieprogramma beschouwd
worden.
Zeker op een dag als nieuwjaar
moet de BRT rekening houden
met het feit dat de luisteraars
niet permanent aan hun toestel
geplakt hangen. Het minste dus
in zo'n geval mag verwacht worden dat de nieuwsdienst in elke
uitzending de hoofdlijnen van het
nieuws vermeldt.
De manier van werken die nu
gevolgd werd is een beetje snobistisch en komt ook voor bij
sommige kranten die in tegenstelling tot de volkswijsheid de
rok nader dan het hemdje achten.
Maar een luisteraar die om vijf
uur zijn radio opendraait om
meer te vernemen over een tragische brand en daar met geen
woord over geïnformeerd wordt,
heeft lak aan berichtgeving over
Italië omdat hij goed genoeg beseft dat hij voor schut staat.
Zelfs op nieuwjaarsdag is zulks
een
onaangename
gewaarwording.

GROTE NEDERLANDSE LARODSSE DEEL 13
Gestart in 1971 verscheen om de
vier maanden een deel van deze
encyklopedie, waarvoor de beroemde Larousse model stond.
Uiteraard is de Nederlandse Larousse aangepast aan onze kuituur en taal. Het is ook normaal
dat er « schönheitsfehler » op
deze uitgave te vinden zijn, er
ontsnapt aan deze « regel » geen
enkele uitgave en zeker niet standaardwerken en encyklopedieën.
Maar meer dan detailkritiek kan
men op deze Nederlandse Larousse niet brengen.
De uitgave van dit indrukwekkend werk is thans met de verschijning van Deel 13 halverwege.
Binnen vier jaar zal dus de GNLE
kompleet zijn.
Deel 13 van frak tot Kimba telt

716 pagina's met 10.768 trefwoorden met meer dan eens zo veel
betekenissen, 2.663
illustraties
en 51 kaarten in zwart-wit, 24
pagina's
illustraties
in
kleur
waaronder 5 kaarten.
Ook nu weer tonen enkele steekproeven aan welk een schat aan
informatie en illustratie de GNLE
biedt. Wij raden aan volgende
lemmata even onder de loep te
nemen :
a. Irak, Israël, Italië, Japan, Java,
Jemen, Zuid-Jemen, Joegoslavië,
Jordanië, Kairo, Kameroen, Kastilië, Kempen, Kenya, Keulen.
b. Islam (2 pagina's kaarten in
kleur), Jeruzalem, Jezus, Joden,
Katholiek (en samenstellingen).
Kerk (en samenstellingen - 14
pagina's).

c. Jacobus, Jan, Johan, Johannes,
Jozef, Juliana, Karel, Julisch-Claudische Dynastie (stamboom), Karolingers (stamboom).
d. Jeanne d'Arc, Jupiter, Kant Immanuel, Kandinsky, Kafka, Kennedy (familie), Jonckheere Karel.
Jordaens Jacob.
e. Jacht (en samenstellingen 6
pag.), Jazz, Jeugd (en samenstellingen). Journalistiek, Kaas (en
samenstellingen 7 pag.). Kalender, Kanker en Kankerbestrijding,
Kapitaal
(en
samenstellingen).
Kapitalisme, Kapsel (illustraties).
Karikatuur, Kasteel (illustraties),
Kegelsnede
(illustraties).
Kern
(en samenstellingen 12 pag.).
Kevers (illustraties).
Uitgeverij Heideland - Orbis NV Hasselt.
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CU;€€K
MUSEUM
In Fakmignoul heeft de heer
Wouters een fietsenmuseum opgericht. Dat, voor wie belang
stelt in de geschiedenis van dit
zo innig met onze sociale geschiedenis verbonden vehikel, een bezoek waard is. Twee kleine bedenkingen : wat meer historische « lijn » zou een bezoek
interessanter maken. En wat ons
persoonlijk de keel uithing : de
vele foto's van het bezoek van
Merckx. Van wie er trouwens een
velo staat, en naar ons werd verteld, maar niet door de heer Wouters, nog wel de velo die Merckx
kadoo deed aan de koning. Doe
iemand dan eens een kadoo.

NIET ERNSTIG
Als toerisme ook een sport is
— een vrijetijdsbesteding is het
in ieder geval — mogen wij daarover misschien eens een klein
woordje zeggen. Wij brachten zopas een weekje door ergens in
de provincie Namen. Uit de vele
foldertjes hadden wij al de bezienswaardigheden opgediept die
heel het jaar open zijn. Volgens
die folders dan. Wij hebben vastgesteld dat volgens de folders
moesten open zijn, en het toch
niet waren, o.m. het rezervaat
van Furfooz, de kastelen van
Vèves en Thy, de citadels van
Namen en Dinant, de aquaria van
Anseremme, de ruïnes van Poilvache e.d.m. Overal stonden mensen, die een nutteloze verplaatsing hadden gemaakt. Wij vinden
dat niet ernstig. En niet van aard
om het toerisme in Namen te bevorderen.

zoals de andere federaties. Reden : de kulturele raden hebben
beslist dat alle sportbeoefenaars
die méér dan 50.000 fr. per jaar
ontvangen, onderworpen zullen
zijn aan de sociale wetgeving,
anders gezegd, sociale bijdragen
en belastingen betalen. Daarvoor
zullen natuurlijk de patroons —
de klubs — ook moeten afdekken, en om dat goed te maken,
vragen zij nu subsidies. Die zouden neerkomen, gezien het aantal sjotters, op één derde van al
wat de staat aan subsidies uitkeert. Ons lijkt een en ander
logisch. Wij moeten ook voor
alles afdokken, en de voetbalbond heeft evenveel recht op
hulp als bij voorbeeld de zwembond. Alleen : hoeveel honderden miljoenen ontvangt de voetbalbond al aan « zwarte » subsidies ? Bij voorbeeld onder de
vorm van gemeentestadions ?

D

JAMS

1976 begint met een heel pozitief bericht : tussen renners en
firma's zal voortaan een typekontrakt
moeten
ondertekend
worden. Dit betekent dat de renner niet langer — zoals in het
verleden nogal eens gebeurde —
een vodje papier in handen krijgt,'
dat hem eigenlijk weinig of geen
waarborgen biedt, maar een serieuze, degelijke overeenkomst,
waarmee hij voor de rechtbank
zijn overeengekomen rechten kan
opeisen. Twee dingen lijken ons
nog af te wachten : zal de bond
er voldoende streng over waken
dat van de regel niet afgeweken
wordt ? En zullen de renners
niet rapper « moe » zijn, nu uit
het kontrakt verdwenen is dat ze
kunnen
buitengezwierd worden
als ze onvoldoende presteren ?

BRAVO

Er is in België een soort burgeroorlog op t i l . Voetbalbond contra
staat. De voetbalbond zal namelijk voortaan subsidies vragen,

;^>M»af>~l
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BIJ AMIN ?
Voor zover het al valststond op
het ogenblik dat wij deze regeltjes tijpten zou de boksmatch
om de wereldtitel bij de zwaargewichten tusen « onze » JeanPierre Coopman en Cassius Clay
ofte Mohammed Ali doorgaan op
20 februari. Een beetje minder
zeker schijnt men te zijn over
de plaats waar deze « big »
match moet betwist worden. Men
zou de voorkeur geven aan Kampala, dus in het land van big
chief Amin Dada, zelf nog zo een
beetje bokser, zoals men weet.
Moest men er in Oeganda niet
veel voor voelen om veel geld
te besteden aan het spektakel —
wigens velen een schertsmatch
— dan zou men nog steeds terecht kunnen in Porto Rico. In
ieder geval dus ver van huis. En
hopelijk zal J.P. niet zingen van
•< was ik maar bij moeder thuis
gebleven... ».

Brouwerij

MOORTGAT

OORLOG ?

Anderlecht had toch gewonnen te
Beringen. Marteleur van « Les
Sports » kon zich dus permitteren ten behoeve van zijn luksueuze lezers een leerrijk stuk vol
welbegrepen medelijden te schrijven over deze ongeëvolueerde
streek in de verste uithoek van
het koninkrijk en haar primitieve
(mais combien « sympa ») Inboorlingen.
Ontdekkingsreiziger
Marteleur
vond de kerk, de drie staminees
en de enkele huizen van Beringen. Met opgewonden gebaren
maakten de inboorlingen hem
diets welk kilometer-lang bospad
hij moest volgen om de mijn te
vinden.
In die mijn wroeten, duizend meter diep, van de vroege morgen
tot de late avond, vijftien van de
sjotters die de eer hadden gehad
zich te laten kloppen door de Anderlecht-miljonairs. Voor de verstandige lezer begrljpell|k, vermits hun taktiek er zich toe beperkt sneller en langer te lopen
dan hun tegenstrevers.

Lowie Wouters, de klasrijke voorzitter van de voetbalbond, heeft
gezegd dat er voor de voetbalbond geen « splitsing » te vrezen
is. Wat is er zo te vrezen van
een splitsing ? In het Verenigd
Koninkrijk heeft men altijd zijn
best gedaan om niet-unitair aan
te treden (kwestie van het aantal deelnemers aan de grote internationale kompetities te verhogen). En wie de samenstelling
van onze hoogste voetbalafdeling
bekijkt, zal onmiddellijk zien dat
de Vlaamse klubs het best zouden kunnen rooien zonder Brussel en Wallonië. En Brussel en
Wallonië ? Maar is dat ons probleem ?

bestuurd. Er werd werkelijk gevreesd voor het leven van onze
internationalen en hun begeleiders. Veel meer dan voor dat van
de chauffeur uiteraard. Maar het
liep goed af, en twee dagen nadien klopten onze jongens zowaar
de Franse kollega's-verlofgangers.
Men mag zich terecht afvragen
wat nu nog de selektie van onze
stokslagers voor Montreal in de
weg zou staan. En wie gewoon is
zeer diep na te denken : of zo'n
matchke België-Frankrijk zo ver
moet gespeeld worden.

Een ere-saluut aan het adres van
die « sportifs » is op zijn plaats.
Snellen zij niet de nationale ekonomie ter hulp, op het ogenblik
dat de andere Limburgers de « dodenmijn » de rug toedraaien en de
ontginning van hun nochtans rijke
ondergrond vrijwillig verwaarlozen 7 Hoewel zij op geen enkele
andere manier aan de kost kunnen komen.
Formidabel < sjiek » is het dat de
Limburgse jongens ZIembicki,
Kühimann, Danarag, Lallo en andere Russo niet eens verbitterd
zijn. ledere morgen binden zij
in de donkere mijn de strijd aan
om hun schrale korste brood, zonder te denken aan het gevaar,
aan hun gezondheid. Zonder Jaloers te worden zelfs op de echte
vedetten die hun mlljonairsleventje slijten in zalig nietsdoen en
aan het trekbiljarke. Zo simpel
is dat volk nog...
Wij kennen die streek en die
mensen ook een beetje. Wij achten het daarom onze plicht de
hoofdstedelingen die, aangelokt

Het leven is geen lach. Onze nationale
hockeyploeg
heeft
er
meer dan 24 uur op gezet om van
Brussel naar Madras te reizen,
en daar werden de heren dan nog
in een bus gestopt, die door de
chauffeur bepaald slecht werd

door Marteleurs proza, een ekspeditie zouden willen wagen naar
Beringen, te waarschuwen. WCpapier moeten zij meenemen,
want dat is een aldaar nog ongekend lukse-artikel. Het reizen
's nachts dient beslist afgeraden.
De vennen en moerassen, met de
verradelijke dwaallichtjes, zijn
zelfs voor de ervaren reiziger te
gevaarlijk. Men wapene zich ook,
want niet alle inboorlingen zijn
zo « sympa » als degene die Marteleur ging beschaven. Tegen de
weerwolf kan men zich beschermen met een schapuller. Struikrovers, waarvan de wouden krioelen, konden wij persoonlijk
paaien met een handvol glazen
kralen en een handvol zout.
Enige kennis van Marokkaans,
Grieks, Turks, Italiaans, Pools,
Tsjechisch, Russisch, Spaans en
Roemeens kan van nut zijn, met
het oog op een mogelijke ontmoeting met andere zendelingen. De
autochtone bevolking benadere
men met gebarentaal.
Wij wensen de ontdekkingsreizigers sterkte en sukses toe, en
pionier Marteleur de Martini-prijs
voor het leerrijkste, wetenschappelijkste proza dit Jaar gepleegd.

BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor AL üw bieren
en Limonades
Bljhuizen : Cogeit Osylei 78
2600 Berchem-Antwerpen
T«l. (031)36.10.11
D»h**gh«r Jan
Ledeganckctraat 19
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T«i. (091)tt.4S.at

VAN DAG
# MAANDAG : een wandelaar
ontmoet diep in de Ardense bossen. En of we mekaar wantrouwig
in de mot hielden ! Wat moet die
hier ? • DINSDAG : mochten er
vedetten zijn die nog geen prijs,
onderscheiding, trofee, madolle,
receptie of dergelijke hebben ontvangen, dan zijn zij maar als wij
# WOENSDAG : oudejaarsavond,
en « 't sfwrt » zal zo dadelijk gaan
beginnen. Schol # DONDERDAG :
als wij goed gezien hebben, werd
er In de TV aan skispringen gedaan. iHoe kunnen ze het, op zo'n
dag ? 'Klutst dat niet ? # VRUDAG : Jean-Pierre Coopman wordt
in Amerika — voor de boksmatch
tegen Cassius Clay — aangekondigd als de « Llon of Flanders ».
Zullen ze hem niet temmen ?
# ZATERDAG : de reklame zal
ook haar intrede doen In de rultersport. Hopelijk niet voor «paardebiefstuk» # ZONDAG : voor de
olimpische
winterspelen
(Innsbruck) zijn meer ordebewakers
voorzien dan deelnemers. Gaat er
gelachen worden... %

41
DE MAAN 2

Het hemellichaam dat de aarde
het meest nabij is, de maan,
heeft zich in alle tijden mogen
verheugen in een grote belangstelling van de mensen. Het
maanonderzoek kan men, met
een beetje goede wil, indelen in
vier grote perioden.
De eerste periode is er in feite
een dubbele. Het eerste gedeelte loopt van 1609 tot 1651. In
1609 deed Galileï de eerste waarnemingen — met de teleskoop
— van de maan. Zo wordt altans doorgaans aanvaard, hoewel
het hoogst waarschijnlijk is dat
Thomas Harriot dat vóór hem
deed. in 1647 publiceerde Hewelcke of Hevelius een eerste
maankaart, en vier jaar later
kwam er een nieuwe van de pater Riccloli (In werkelijkheid van
zijn leerling Grimaldi). De kaart
is belangrijk, omdat wij tot op
onze dagen de nomenklatuur ervan hebben overgenomen. Het
tweede gedeelte van de eerste
faze — die van het opstellen
van de kaart — loopt van omstreeks 1775 tot omstreeks 1840.
Mayer,
Schröter,
Lohrmann,
Beer en von Madler brachten ieder het hunne bij om een vollediger, juister maankaart te verwezenlijken.
De tweede periode begon enkele
decennia later met een opzienbarende « ontdekking » — waarvan de juistheid echter niet
vaststaat — door J. Schmidt. Hij
meende vulkanische aktiviteit te
zien in de krater Linné.
De belangstelling was weer
gewekt, nieuwe teorieën (waarover later meer) ontstonden, en
de verhoogde waarneming leid. de tot verbeterde kaarten, o.m.
door Nevil (Neison), Schmidt,
Goodacre, Wilkins, Fauth (wiens
kijker nog een tijdland op de
volkssterrenwacht Mira te Grimbergen stond) en Blagg-Müller.
Zij konden ook beroep doen op
een nieuwe techniek : de fotografie.
Waren de eerste twee fasen die
van de « amateurs », vanaf midden twintigste eeuw gaan de
beroepsastronomen belang hechten aan de maankartografie.
Belangrijk werk leverden de in
Amerika werkende Nederlander
Kuiper en de Fransman Dolifus.
Ook zagen heel wat teorieën
over ontstaan, bouw en toestand
van de maan het daglicht.
De vierde periode tenslotte is
die van de ruimtevaart. In 1959
raakten de Russen de maan met
Luna 2, en in hetzelfde jaar
maakten zij de eerste foto's van
de achterzijde. Vanaf 1961 maakten de Amerikaanse Rangers detailfoto's van de maan, net vooraleer ze erop te pletter stortten.
In 1966 zorgden de Russen voor
de eerste zachte landing en de
Amerikanen met de Lunar-Orbl>
ters voor detailfotografie van het
hele maanoppervlak, en eveneens voor zachte landingen met
de Surveyors. Vanaf 1968 zorgen
de Russen voor reizen heen en
terug, en halen ze maanmonsters
naar de aarde.
Ondertussen beginnen de Amerikanen hun bemande vluchten
om de maan, die op 21 juli 1969
rezulteren in de landing op de
maan door Neil Armstrong.
De rezultaten van al deze opzoekingen worden momenteel
wetenschappelijk verwerkt, en
daar zal nog heel wat tijd mee
gemoeid zijn.

InfoKOSMOS

. TOT DAG

Kultureel Centrum
1820 Strombeek-Bever
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TIZ-PIXXMiMK-^
20.15 20.15 De mensheid : een
komplot.
22.25 Gastprogramma.
22.55 Nieuws.

8 JANUARI

11 JANUARI

NED 1

BRT

BRT

18.15
18.45
18.55
19.05
19.25
20.20
21.00
21.35
21.50
22.30
22.31
22.40

17.00
18.00
18.05
18.45
19.10
19.15
19.45
20.15
20.40
21.30
21.40
22.05
22.50

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Jonger dan je denkt.
Leef nu.
Verkeersveiligheid.
Uit de dierenwereld.
Nieuws.
Coronation street.
Pano '76.
Stemmingsbeelden
Standpunten.
Première.
Nieuws.

NED 1
15.00
18.45
18.55
19.05
19.20
19.55
21.35
21.50
22.00
22.25
22.50

Van hart tot hart.
Toeristische tips.
Nieuws.
Laurel en Hardy.
Landgenoten.
Droomland.
Nieuws.
Stuff tot nadenken.
Van u wil ik zingen.
In den beginne... God.
Nieuws.

Liefhebbers van Tante Leen
kunnen haar horen en zien op
vrijdag 9 Januari om 19u30 op
NL 1

RTB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15

Schooltelevisie.
1, 2, 3... J'ai vu.
Sept sur sept.
La pensee social iste.
Antenne-soir.
Nieuws.
Lyceens... chacun sa verité. Reportage.
21.20 Voulez-vous Jouer ?
22.50 Nieuws.

RTB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.25
19.45
20.15

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Savoir-vivre cuisine.
Mister Magoo.
Antenne-soir.
Nieuws.
Le gang Anderson. VSpolitiefilm (1971).
22.10 De fllmmolen.
Aansluitend : Nieuws.

9 JANUARI
BRT
17.00
18.00
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
20.40

Schooltelevisie.
Gebroeders Plem Plem.
Open school.
Van dag tot dag.
Kalakad.
Nieuws.
De Flintstones.
Een man voor de eeuwigheid. Dramatische film
(1967).
22.35 KTRC.
Aansluitend : Nieuws.
NED 1
11.10
18.45
18.55
19.05
19.30
20.45
21.50
22.35

Schooltelevisie.
Kortweg.
Nieuws.
Tommy en Charlie.
Vrijdagavondvrij.
Het Hof van Holland.
Haagsche kringen.
Oscar Peterson prezenteert.
23.00 Gedicht.
23.01 Late visite.
23.26 Nieuws.
NED 2

18.45
18.55
19.05
20.00
20.25
21.45
22.35
23.20

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Nationale hitparade.
Nieuws.
Avro's wie-kent-kwis.
Gebroeders Hammond.
Televizler-magazine.
Nieuws.

8 JANUARI 1976

NED 2

Thomas More In « Een man
voor de eeuwigheid ». Vrijdag
9 januari om 20u40 op BRTV.

NED 1

NED 2
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55-Nieuws.
19.05 Pipo en de lachplaneet.
19.30 Horen, zien en zwijgen.
20.00 Nieuws.
20.25 Achter het nieuws.
20.40 De Pallisers.
21.35 De ombudsman.
22.00 leder z'n deel.
22.30 Achter het nieuws.
23.05 Gedicht.
23.06 Nieuws.

9.00 Doe mee.
9.30 Open school.
10.00 ik zie, ik zie wat jij niet
ziet.
11.00 Konfrontatie.
12.00 Weekjournaal.
12.30 Van dag tot dag.
14.30 Open school.
15.00 De woonschuit.
15.15 Labyrint.
17.15 Sesamstraat.
17.40 Consonant.
18.45 Tl-Ta-Tovenaar.
18.50 Van Pool tot Evenaar.
19.45 Nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.30 Hartenvrouw. Feuilleton.
21.20 Ook dit is leven.
22.00 Bezoek uw moedertaal.
2240 Nieuws.

10 JANUARI
BRT
14.00 Doe mee.
14.30 Een Fransman In Londen.
Franse film (1964).
16.00 Open school.
18.00 Tl-Ta-Tovenaar.
18.05 'Het koninkrijk der zee.
Jeugdfilm.
18.55 Trajekt.
19.45 Nieuws.
20.15 Wies Andersen-show.
21.05 De onzichtbare man. VSTV-film.
22.00 Radio- en TV-bal '76.
22.45 Nieuws.
NED 1
15.30 Nieuws.
15.32 Het zeemeerminnetje.
Van Andersen.
15.55 Weet je wel.
16.15 De holle bolle boom.
17.00 Stulf-es-in.
18.00 Schaatskampioenschappen.
18.45 TV-Info voor Turken.
18.55 Nieuws.
19.05 De bal is rond.
19.35 De man van 6 miljoen.
20.25 Op losse groeven.
21.35 Nieuws.
21.50 Pepper.
22.40 Wordt u al geholpen ?
23.10 Tros sport.
NED 2
23.30 Nieuws.
18.45 Paulus de boskabouter.
19.05 Peppi en Kokkl.

19.20 O en O.
19.50
20.00
20.25
21.15
21.30
22.20
23.00

't Zand.
Nieuws.
Ellery Queen.
James Last.
Pleitserkade 17.
Brandpunt.
Nieuws.

14.00 Teleac.
15.30 Schaatskampioenschappen.
16.00 Nieuws.
16.02 Sesamstraat.
16.27 Schaatskampioenschappen.
16.55 Voetbaluitslagen.
17.00 Vesper.
18.15 Teleac.
18.55 TV-info voor Turken.
19.00 Nieuws.
19.05 Ruimte.
19.35 Licht klassiek met variaties.
20.30 De bekentenis. Frans-Italiaanse film (1970).
22.35 Ander nieuws.
23.05 Nieuws.

18.25
18.30
18.35
19.00
19.15
20.30
21.00
21.30
21.35
22.35

Woord voor woord.
Paulus de boskabouter.
Roques Rock.
Panoramiek.
Studio sport.
Horizon.
Metro's music.
Nieuws.
Informeel.
Beeldspraak.

RTB
9.15 Des machines, des martres, des élèves.
10.15 Tuinieren.
10.30 Ulysse.
11.00 Eucharistieviering.
13.00 Nieuws.
13.05 Concertlssimo.
14.00 Arts-Hebdo.
15.20 CaMmero.
14.30 Au dela de l'horlzon.
15.25 Visa pour le monde.
17.05 Sportuitslagen.
17.10 La RTB en questions.
17.55 Portret van Rita Gorr.
18.40 Gulp.
18.45 Sportweekend.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Suggestions.
20.20 Hlstoires insolltes.
21.15 Cinéscope.
22.00 TV 7 Club.
23.00 Nieuws.

RTB
9.30
10.30
12.35
13.30
14.00
14.05
14.20
16.30
17.00
17.40
18.55
19.00
19.30
19.45
20.15
20.45
22.10
22.40

TV-Drolt.
Donner a voir.
Regionaal debat.
Sports pour tous.
Entree libre.
Tuinieren.
LI bele lidjeswesse.
Waals toneel.
Lolsirs actlfs.
Follies.
A vos marques.
Les Pilis.
Spectacles.
Antenne-soir.
Nieuws.
Le jardin extraordinaire.
La viellle fille. Franse
film (1971).
Marle-Paule Belle.
Recital.
Nieuws.

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.25
21.20
22.15
22.55
23.05
23.20

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Boy Dominic.
Tweekamp.
Nieuws.
Sam.
Herkent u deze tijd ?
Hier en nu.
Geestelijke liederen.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB

12 JANUARI
BRT
14.00
18.00
18.05
18.20
18.45
19.15
19.45
20.15
20.45

NED 2

Teleac.
TV-info voor Spanjaarden
Nieuws.
Horen zien en zwijgen.
De Pallisers.
Twee voor twaalf.
Aktuele dokumentaire
Nieuws.
Spelen met muziek.
Gedicht.
Socutera.
Nieuws.

21.50
22.25
22.40

Schooltelevisie.
Tl-Ta-Tovenaar.
Klein, klein kleutertje.
Wij saampjes.
Open school.
Sporttribune.
Nieuws.
MIkro-Makro.
Nieuw spelprogramma.
De razende Roeland.
Episch gedicht.
Wikken en wegen.
Nieuws.
Open school.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.05
22.00
22.45

14 JANUARI

NED 1

BRT

18.45 Suriname deze week.
18.55 Nieuws.
19.05 Avro's 3 x 20. Info.
20.05 Columbo.
21.35 Nieuws.
21.50 Superstars 1975.
22.55 Ontdek Je plekje.
23.00 Symbiose.
Aansluitend : Nieuws.

16.30
17.45
17.50
18.50
19.45
20.20
20.45
22.30

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.25
22.10
22.55

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Suske en Wiske.
Dr Who.
Nieuws.
Ik slaap wel op de bank.
Aktua TV.
Nieuws.

RTB
14.00 Schooltelevisie.
18.10 1, 2, 3... J'ai vu.
19.00 La pensee et les hommes.
19.30 Lundi-sports.
19.45 Nieuws.
20.15 TImon d'Athene. Toneel
van Shakespeare.
21.50 Entretlen ovec Denis
Marlon. Dokumentaire.
22.20 Nieuws.

Schooltelevisie.
1, 2, 3... J'ai vu.
Senlorama.
Le chirurgien de St-Chad.
Antenne-soir.
Nieuws.
Regan.
Spécial antenne-soir.
Absurde n'est-il pas ?
Nieuws.

TIp-Top.
Tl-Ta-Tovenaar.
Atelier.
De onzichtbare man.
Nieuws.
Het meisje van de TV.
Nature morte. TV-spel.
Fundamenten. De Nobelprijswinaars natuurkunde
1975.
23.20 Nieuws.
NED 1

9.30
15.30
16.15
17.00
18.55
19.05
19.50
20.00
21.00
21.35
21.50
22.05
22.30
23.00
23.05

Schooltelevisie.
Wat heet oud ?
De rode autobus.
WIckle, de Viking.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Politieke partijen.
Ontbrandingspunt. Film.
Muziek om naar te kijken.
Nieuws.
Den Haag vandaag.
Studio sport.
Panoramiek.
Nieuws.
EK-Kunstrijden.

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.25
20.30
22.50

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Jouw beurt.
Kenmerk.
Nieuws.
Socutera.
informatie op woensdag.
Nieuws.

RTB
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Wies Andersan stelt zaterdag
10 januari zijn show-spelprogramma voor om 20u15 op
BRTV.

14.00
18.00
18.05
18.30
19.00
19.45

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Boy Dominic.
Open school.
Tienerklanken.
Nieuws.

14.00
16.45
18.25
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.20
21.30
23.00

Schooltelevisie.
Feu vert.
Les volants.
Barbapapa.
Le chirurgien de St-Chad
Antenne-soir.
Nieuws.
Contacts.
Turkije. Dokumentaire.
EK-Kunstschaatsen.
Nieuws.

WU t l

OPTIEK

coo AALST

WALTER ROLAND

De Kommissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen volgende betrekkingen opengesteld :
1' één betrekking van sociale
verple(e)g(st)er,
2" betrekkingen van vroedvrouw,
3° één betrekking van gebrevetteerde
ziekenhuisverple(e)g(st)er,
4° betrekkingen van gezins- en bejaardenhelpster.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief
woorden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat, 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken
uiterlijk op 22 januari 1976 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de
Personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93 binnenpost 104, bestuurssekretaris H. BARREZ).

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-3B
Tel. (053)240.60

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en
kamerverslewiegen - stoelen en looprekken - schommels
ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren
- poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels.
—
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
—

V
V
Z

ERENICINC
LAAMSE
lEKENFONDSEN

Elektricien, diploma A2 (HTISAGent), in orde met legerdienst,
rijbewijs C-E, basiskennis Engels
en Frans, zoekt passende betrekking.
Schrijven of telefoneren : senator 'W. Jorissen, Louisastraat 31,
2800 Mechelen, tel. 015/41.35.96.
N 01
Te huur : Duir>bergen aan zee
(Knokke-Heist). Appartement in
villa met tuin, maanden april, mei,
juni, juli, september. Tel. : 050/
51.17.05.
N 02

ANTWERPEN

5 O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! !
Speciaal voor U bedacht

— Juffrouw, diploma sekretariaat,
moderne talen, hoger sekundair
niveau A6-A2. Zoekt betrekking,
gelijk waar in Vlaanderen.
— Juffrouw, diploma middelbare
studies, aanvaardt gelijk welk dagwerk. Omgeving Aalst, Dendermonde, Zele, Wetteren, Hamme.
— 28-jarige man, hoger middelbare studies, zoekt betrekking,
in omgeving als voorgaande.
Wie kan helpen, neme kontakt
met : Herman Van Den Abbeele,
Losweg 11, 9328 Schoonaarde.
Tel. 052/42.35.49.
Gevraagd voor klein bedrijf te Zaventem : steno-dak,tylo met ervaring, liefst part-time. Werkuren
soepel te bepalen. Schrijven redaktie blad onder letter BM.
Student geneeskunde zoekt kamer
in het Brusselse, liefst omgeving
Hallepoort, H. Pevenage, Kruis,
straat 43, 9506 Deftinge. Telefoon
(054)41.37.29.
R 171

ADVERTEER
IN « W l | »

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
K a n U op ieder o g e n b l i k v a n de dag v a n h e t
jaar m i d d a g - en a v o n d m a l e n aanbieden

I NTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 uur
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n

U aft Vlaming... tlult leker aan bl| het
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK

Provincie Antwerpen :
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : ONDERLING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT
Kraanweg 2 1 ,
2 6 8 0 Bornem
Tel. ( 0 3 1 ) 8 9 . 1 6 . 1 9
Provincie Arobont ;
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N BRABANT EN LIMBURG
Leuvenselaan 4 3 ,
3 3 0 0 Tienen
Tel. ( 0 1 6 ) 8 1 . 3 4 . 3 5
Gewest Brussel + Arr. Leuven : Gewest Leuven.
V L A A M S Z I E K E N F O N D S B R A B A N T I A : Ninoofsesteenweg 2 8 8 , 1 0 8 0 Brussel.
Tel. : ( 0 2 ) 5 2 3 . 8 7 . 7 7 .
Provincie Oost-Vloonderen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Hopmarkt 3 6 ,
9 3 0 0 Aalst
Tel. ( 0 5 3 ) 7 0 . 4 5 . 5 3
ARR. C E N T : Z I E K E N F O N D S F L A N D R I A
Keizer Karelstraat 8 0 ,
9 0 0 0 Gent
Tel. ( 0 9 1 ) 2 3 . 5 2 . 2 7
ARR. D E N D E R M O N D E : V L A A M S Z I E K E N F O N D S : SCHELDE - D E N D E R - D U R M E
Em. Van Winckellaan 5
9 3 3 0 Dendermonde
Fel. : ( 0 5 2 ) 2 1 . 7 5 . 4 5
ARR. EEKLO en K A N A A L Z O N E : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin Johannalaan 8,
9 9 0 0 Eeklo
Tel. ( 0 9 1 ) 7 7 . 2 3 . 5 1
ARR. O U D E N A A R D E : Z I E K E N F O N D S V L A A M S E A R D E N N E N
Fortstraat 3 4 ,
9 7 0 0 Oudenaarde
Tel. ( 0 5 5 ) 3 1 . 3 1 . 1 5
ARR. $T.-NIKLAAS : VLAAMSE M U T U A L I T E I T W A A S L A N D
Vrasenestraat 14,
2 7 5 0 Beveren-Waas
Tel. ( 0 3 1 ) 7 5 . 6 6 . 6 6
Provincie West-Viaanderen :
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Veldstraat, 1 7 0
8 5 0 0 Kortrijk
Tel. ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Rekolettenstraat 6 6 ,
8 4 5 0 Nieuwpoort
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Westlaan 1 4 5 ,
8 8 0 0 Roeselare
Tel. ( 0 5 1 ) 2 0 . 8 3 . 4 5

Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote tpeclalltelten zl{n : Ajulnsoep - Hongaars^
goelasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit ICrachtvleesschotel beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Ten>uurseve$t 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitlp.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 - mooiste zaal
van de stad.
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 •
mooiste keider van Europa.
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86
Wij zoeken dringend : als medewerkers = Ernstige families
ivaarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : TIensestwg 128, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.

V.V.Z-sekretariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98

c
ELECTRA-BREE p.v.b.a.
Electro - Groothandel
Boneputstraat 3 8 - 3 6 9 0 BREE
011/46.11.88 - 46.24.77
Staatsbaan 1 - 3 4 6 0 H A L E N
013/44.17.42 - 44.17.43
M I E L E - AEG - L I N D E
BOUWBEDRIJF
LUC I L E G E M S
Vaartstraat, 9 - 2 2 5 1 M A S S E N H O V E N
IMMOBILIENKANTOOR
N.V.
BRABO
Sneeuwbeslaan 19
- 2610 WILRIJK
Tel. 0 3 1 / 2 8 . 7 2 . 9 2 - 8 9 . 2 7 . 7 1
Burelen open van 9 u. tot 7 u.
Zaterdag van 10 u. tot 12 uur.

BOEKHANDEL TI)L
Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. 02/251.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.

DE OUDE KRING

Café - vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Llmburg

WIJ t l
yiai^

Dames en heren, In uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8, 1760 Roosdaa!-Stri]tem

Tel. (054)33.37.56

p.v.b.a. Lierse Vloerhandel
Lisperstraat 49 - 2500 LIER
Tel. (031)80.14.71
SPECIALITEITEN :
Vast tapijt - Open hanrden

Taveerne - Restaurant
« CHECK POST »

VECOVEN Jozef

De baas (echte Tunesische
Vlaamse vriend) aan het fornuis.
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel
Tel. (02)218.29.88
(weekeinde gesloten)

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

ALLE VERLICHTING
lustrerie mare de vriese
baron ruzettelaan S6c
assebroek brugge
tel. (050)33.54..04

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

10 %vr.V U . leden

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
IKOSTUUMS• VESTONS -BROEKEN-PARDESSUS
OOK NAAR MAAT
Ook verhuring van tafelgerlef.
Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen I R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H
•gt««nhouw«rsv»tt, 52 Antvwipwi T«). 03.31.35.83
(031/37.45.72)

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
ZIektevergoedIng voor ARBEIDERS

BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKEtlDEN

Vraag nog heden Inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

Bestendige tekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03Ï/32.73.05 (21.)
Brabant : E. Jacqmainlaah 124 - 1000 Brussel
Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON
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de mooiste plekjes
voor u
voorbehouden...
Welke omgeving
U ook wenst...
Bouwbedrijf KUNNEN
bescliikt over een
fantastisclie keuze aan
bouwgronden, bouwt overal,
te midden van de natuur of in de
steden. Waar U maar wil: Antwerpen,
Brabant, Oost- en West-Vlaanderen,
Limburg...
Enig mooie lioevetjes, standingvolle
villa's, comfortabele eengezinswoningen, moderne appartementen...
en aan verantwoorde prijs. Put uw
inspiratie uit de fijnste bouwtijdsctiriften,
raadpleeg de beste architekten.
Als klant kunt U tevens genieten van onze
gratis voorstudie.
Ontwerp + berekening + financieel advies.
Een service die alleen Bouwbedrijf KUNNEN
aan zijn kliënteel kan aanbieden, dankzij een
jarenlange bouwervaring en ernstige
voorlictiting.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJ

600 ARBEIDERS

1001 MOGELIJKHEDEN

Informatiecentra in uw onnniddellijke omgeving
antwerpen
gent
genk

leuven

meir 18
I onderbergen 4 3
1 wtnterslagstraot 2 2
I brussejsestraat 33
Tel
( 0 3 1 ) 31 78 2 0 Tel ( 0 9 1 ) 2 5 19 2 3
Tel
( 0 1 1 ) 3 5 4 4 4 2 Tel
(016)233735
( 5 hjnen)
( 0 9 1 ) 25 9 4 6 9
|
|

Kom eens p r a t e n . W i j
K U N N E N zeker uw ideeën
uitwerken !
Ook op zaterdag van 10 u.
tot 12 u. en H u . tot 16 u.
of op afspraak wanneer U
het wenst.

UNIH

ttlR WANBELEID
uERING TINDEMANS
-1

1

uut

Bij de bespreking van de programmawet in de Senaat vroeg VU-senator Ril< Vandekerclchove (arr. Hasselt) zich terecht af waarom het hoofdstuk over de financiering
en de kontrole over de universitaire instellingen in 's hemelsnaam in de programmawet ondergebracht werd.
Reeds in juni, aldus senator Vandekerckhove, was de Kommissie van Onderwijs
met de bespreking van deze materie begonnen en ze kende een vlot verloop. Na
het reces daalde de sluier der stilte erover... Nu zien we deze aangelegenheid plots
opduiken in de programmawet, die holder de bolder moet worden goedgekeurd en
zonder dat er ook maar één jota mag aan gewijzigd worden l Bovendien is er dan
nog retro-aktiviteit voor bepaalde artikelen, zodat het beleid van de universitaire
instellingen helemaal door elkaar wordt gegooid.
Dat een dergelijke manieir van werken tot protesten in universitaire middens moest
leiden ligt voor de hand. Deze onverkwikkelijke manier van werken zal het aanzien
van regering en parlement in deze kringen zeker niet verhogen !
In zijn tussenkomst handelde senator Vandekerckhove, een van de VU-specialisten
inzake volksgezondheid en onderwijs, over de weerslag van het zgn. plan De CrooHumblet op het kommunautaire vlak, op het beleid ten overstaan van de buitenlandse studenten, over de weerslag op de verschillende instellingen en ten slotte
over de universitaire expansie in het algemeen.

1. DE KOMMUNAUTAIRE
WEERSLAG
Eén van de belangrijke anomaliën,
gegroeid uit de financieringswetten
van 1971 voor de universiteiten, bestond erin dat de Nederlandstalige instellingen, ondanks hun groter aantal
Belgische studenten, jaar na jaar minder geldmiddelen kregen toegewezen
dan de Franstalige instellingen.
Normalerwijs zou men dan ook mogen
verwachten dat bij een herziening van
de financieringswetten men aan deze
voor de Vlamingen onaanvaardbare
toestand zou tegemoet gekomen zijn.
Juist het tegendeel is echter waar :
door de toepassing van artikel 34 van
deze wet wordt de achterstand van
de Nederlgnrdstaligen nog verder vergroot en het ingebouwde mechanisme
zorgt ervoor dat die afstand ook in
de toekomst nog verder zal toenemen.
Waar in 1974 de achterstand van de
Nederlandstalige instellingen t.o.v. de
Franstalige 762 miljoen bedroeg, zal
die nu in 1975 reeds 837 miljoen bedragen en in 1976 verder toenemen
tot 930 miljoen, om in 1977 waarschijnlijk het miljard te bereiken !
Aan de minister en aan alle Vlamingen in de Senaat stelde senator Vandekerckhove de vraag of het redelijk
en aanvaardbaar is dat de Vlamingen
straks jaar na jaar een miljard achterstand oplopen in de financiering van
de Universiteiten, daar waar zij 56 %
van de bevolking van dit land uitmaken, 59 % van de jongeren 18-25 jaar,
en 52 % van de Belgische studenten
leveren en qua deelneming aan universitair onderwijs nog een belangrijke achterstand in te halen hebben.
Het is duidelijk zo zei hij, dat wij er
op die manier nooit zullen komen en
dat alleen een opsplitsing per gemeenschap, van het budget a rato van het
aantal jongeren in de bevolkingsgroep
18 tot 25-jarigen een uitkomst kan
brengen.
Op gebied van het evenwicht tussen
de gemeenschappen betekent deze
wet een stap verder achteruit.
2. DE WEERSLAG OP HET BELEID
T.O.V. DE BUITENLANDSE
STUDENTEN
Een berekening gebaseerd op de buitenlandse studenten 1974 toont aan dat
voor deze 9.045 buitenlandse studenten (Prot. Fakulteit en Kon. Mil.
School uitgezonderd) er vermoedelijk
slechts 3.910 onder de bepalingen van
de wet zullen vallen. Dit is 43,2 %, n.l.
2.712 buitenlandse studenten, ingeschreven aan de Franstalige instellmgen (37 %) en 1198 buitenlandse studenten ingeschreven aan de Nederlandstalige instellingen (73 % ) .

^tiU^^

In absoluut aantal worden de Franstalige instellingen wel het meest getroffen, maar procentsgewijze de Nederlandstalige veruit het meest.
De weerslag van deze wet op het vlak
van de buitenlandse studenten zal niet
zo erg zijn, aldus senator Vandekerckhove. Ziehier waarom :
— van de 9.000 buitenlandse studenten vallen er slechts 4.000 onder de
bepalingen van paragraaf 4.
— de 2 %-regeling zal nog eens instaan voor ruim duizend tot 1.400 studenten.
— de aangroei van de eerstejaars geneeskunde ( + 700) uit het buitenland,
zal niet verminderen, maar bij het
geringste verscherpen van de normen
betreffende de buitenlandse studenten
in de ons omringende landen, bestaat
de kans dat hun aantal zal toenemen.
Alles bij elkaar treft de maatregel
slechts 2.000 a 2.500 buitenlandse
studenten. En het is dan nog voornamelijk (voor 73 %) uit de Nederlandstalige instellingen, dat ze weggehouden worden.

In het bizonder de instellingen met
toegepaste ekonomische wetenschappen moeten het ontgelden.
De voornaamste slachtoffers hiervan
zijn de Universitaire Fakulteiten St.
Ignatius Antwerpen (UFSIA), die juist
een belangrijke inspanning hebben gedaan tot vernieuwing op het terrein
van het onderwijs, inspanning die
broodnodig was. De toestand met
Mons is hier volledig verschillend, en
er zijn geen gronden voorhanden om
een bloeiende instelling slachtoffer te
maken van wantoestanden elders. Dit
is het meest onbegrijpelijke uit gans
dit pakket maatregelen. Onder het
monn van een financieringswet wordt
in feite een aanslag gepleegd op verscheidene kleinere instellingen.
4. DE UNIVERSITAIRE EXPANSIE
Door de minister en door de staatssekretaris wordt het voorgesteld alsof deze expansie mislukt zou zijn of
tenminste aan het doel voorbij geschoten. Dit kan misschien waar zijn
voor de Franstalige instellingen, maar
is het in ieder geval niet voor wat
betreft het Vlaamse land !
Volgens de regeringsverklaring van
juni 1968, gebaseerd op het verslag
van de speciale kommissie, zou de
universitaire expansie « niet alleen het
hoofd moeten bieden aan een stijgend
aantal studenten, maar ook beter aan

de eisen en de evolutie van de hedendaagse tijden », waaronder de aanpassing van het universitair onderwijs,
de demokratisering, enz.
1 Welnu, de stijging van het aantal
studenten mag dan wellicht minder
zijn dan verwacht, feit is en blijft dat
in de laatste tien jaar het totaal aantal studenten quasi verdubbeld is, dat
er in het Vlaamse land alleen 12.000
nieuwe studenten zijn bijgekomen.
Men kan toch niet op redelijke gronden beweren dat men al deze nieuwe
studenten te Gent en te Leuven had
moeten onderbrengen, waar in sommige eerste kandidaturen tot 1.000
studenten in auditoria zijn samengeperst.
2. Een tweede bemerking is deze :
veel van deze kleinere instellingen,
en dit geldt bizonder voor het Limburgs Universitair Centrum (LUC),
hebben een belangrijke inspanning gedaan tot vernieuwing van het universitaire onderwijs via opleiding in kleinere groepen en dies meer.
Dit geldt ook voor de UFSIA, en de
veranderingen aangebracht in de omringingskoëfficiënten dreigen nu deze
vernieuwingen ongedaan te maken.
Ook op het terrein van de onderwijsvernieuwing betekent deze nieuwe
maatregel door de veranderingen aan
de studiebegeleidingsnormen vooral
een gevaarlijk precedent.

3. DE WEERSLAG OP DE
DIVERSE INSTELLINGEN
De weerslag, aangebracht door deze
programmawet zijn bizonder verscheiden in hun uitwerking naargelang het
type van de instelling.
De Rijksuniversiteiten van Luik, Mons
en Gent vallen onder het gewaarborgd
regime en zien hun inkomsten niet
dalen.
Luik, een instelling met 9.456 studenten, waarvan 1.441 buitenlandse studenten, ontvangt 1,9 miljard ; dit is
slechts 300 miljoen minder dan b.v.
de Katolieke Universiteit Leuven met
20.932 of meer dan het dubbel aantal
studenten. Dit wijst toch duidelijk in
de richting van een belangrijke bevoordeling van de Rijksuniversiteiten.
Zo ontvangt ook Gent slechts 200
miljoen minder dan de KUL, met respektievelijk 12.000 en 21.000 studenten. Het is dan ook verwonderlijk dat
het juist de vrije instellingen zijn die
verder besnoeid worden waardoor het
onevenwicht nog versterkt wordt.
De Vrije Universiteit Brussel ziet zich
vooral door de 5 %-verlaging van de
getallen van de basisuniversiteit geplaatst voor de belangrijke vermindering van haar budget met 41 miljoen,
hetgeen in haar opbouwfase bizonder
zwaar aankomt. Hier wordt in feite aan
de kommunautaire afspraken geraakt,
ten nadele van de Vlamingen.
De kleine instellingen zijn vooral
slachtoffer geworden van deze programmawet. Hoewel ze slechts 9,59 %
van het aantal studenten omvatten,
wordt 52,2 % van de besparingen op
hun schouders gelegd !
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