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EEN NIEUWE KAPITULATIE

HET REGIONALE
CELLEN-PLAN
VAN DE REGERING
Via de pers kon men vernemen
dat mogelijks met ingang van 1
oktober 1976, ingaande op de
voorstellen van de ministers Périn-Vandekerckhove, een aantal
ambtenaren in cellen zullen werken, ingevolge beslissingen van
de Ministerraad. Die beslissing
wordt niet zo verrassend genoemd omdat op 21 mei 1976 de
regering in principe een stap naar
de regionalizering van de administratie heeft gezet, die verder
werd uitgewerkt door een werkgroep, bestaande uit de ministers
die te centralizeren bevoegdheden hebben, uit de staatssekretarissen die in aanmerking komen
om per gewest die bevoegdheden uit te werken, uit de Ministers
voor Gewestelijke Zaken, uit de
Sekretaris voor het Openbaar
Ambt en uit de Ministers voor
Hervorming van de Instellingen.
Zes departementen zijn bij de
operatie betrokken nl Tewerkstelling en Arbeid, Landbouw, Volksgezondheid, Middenstand, Ekonomische Zaken en Openbare
Werken. Een aantal diensten van
die departementen komen voor
de regionalizering in aanmerking

doch de ambtenaren die in het
driecellensysteem zullen werken,
zullen dit niet doen in de gewesten, doch wel te Brussel, alwaar
zij de dossiers zullen afhandelen.
In elk van de diensten zullen nog
nationale cellen blijven bestaan
om de nationale dossiers af te
handelen.
In feite wordt bij het plan van de
regering een dienstgewijze decentralizatle te Brussel ingevoerd en wel op drieledige basis
d.w.z. volgens het stramien van
art. 107 quater van de Grondwet.
Het gaat hier om een drieledige
splitsing van bepaalde diensten.
Sinds meer dan 10 jaar vragen
het Verbond van het Vlaams
Overheidspersoneel en andere
drukkingsgroepen de splitsing
van de diensten op basis van de
twee kultuurgemeenschappen en
ze vonden hierin steun in de taalwet. Ook de Volksunie-parlementsleden vroegen die splitsing
aan alle ministers, doch kregen
het gestereotipeerde antwoord
dat noch de aard der zaken, noch
het aantal ambtenaren zulks toeliet.

Er kan alleen maar vastgesteld
worden dat de regering, wat zij
op basis van een wettekst nochtans kon, niettemin weigerde,
voor onmogelijk achtte, terwijl dit
thans wel kan en wel op een drieledige basis nl. Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Bondig gezegd :
met twee ging niet, met drie moet
het.
Dit is een onrechtstreekse toepassing van art. 107 quater van
de grondwet.
De Volksunie wenst deze nieuwe
kapitulatie van de regering onder
de aandacht van de publieke opinie te brengen en stelt vast dat
men resoluut naar de gewestvorming met drie stevent, die aldus
meer en meer vaste vorm begint
aan te nemen.
Indien op die basis een gesprek
tussen de twee gemeenschappen moet tot stand komen is de
strijd op voorhand verloren en
voert men toestanden en strukturen in, waarop de franstaligen
nooit zullen willen terugkomen.
De Volksunie wenst reeds van nu
af te zeggen dat ze geenszins
deze toestand kan aanvaarden.

DE AKTIE BRUSSEL-TIEN-TIEN
TOT STEUN AAN DE VLAAMSE LIJSTEN TE BRUSSEL
LEVERDE TOT NU TOE REEDS 352.010 F OP (ZIE BLZ. 5).
ER IS MEER NODIG!

Deze foto, genomen vóór het gedenkteken van Charles De Coster, met Mamix
Gijsen, senator Lode Claes en de andere lijsttrekkers van de Vlaamse eenheidslijst te Eisene (de «oasis francophone») is tekenend voor de Vlaamse eendrachtswil in de Brusselse agglomeratie met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober a.s.

VU-STANDPUNTEN
Het dagelijks bestuur van de Volksunie besprak op 10 augustus j.l. de
politieke toestand.
In verband met de begrotingsvooruitzichten, welke door de regering
werden bekend gemaakt meent het dagelijks bestuur dat vooralsnog
geen oordeel kan uitgebracht worden over de door de regering gedane mededeling bij gebrek aan precieze cijfers en dokumenten.
De ervaring de laatste jaren opgedaan leert immers dat men omzichtig
moet omspnngen met de voorspellingen en voorstellen van de regering
inzake begrotingen.
Het dagelijks bestuur van de V U uit verder zijn bekommernis voor het
feit dat ondanks het hernemen van de ekonomische konjunktuur de
werkloosheid opnieuw neiging tot stijging vertoont wat bewijst dat het
tewerkstellingsprobleem een struktureel diepte-probleem is dat voortaan niet alleen meer door konjunkturele hernemingen kan opgelost
worden.
Het dagelijks bestuur herinnert in dit verband aan de stelling van de partij dat alleen een herzien van het gedrags- en konsumptiepatroon, het
herstel van een dynamisch hernemingsklimaat en het opleggen van
een grotere nationale solidariteit de nodige middelen kunnen beschikbaar stellen voor de opbouw van een tewerkstellingsbeleid in nieuwe
sektoren.
Tenslotte protesteert het dagelijks bestuur van de Volksunie tegen de
beslissing van de regering in de schoot van de rijksadministratie over
te gaan tot opsplitsing van bepaalde administraties in gewestelijke cellen op basis van een drieledige gewestvorming.
Hieruit blijkt eens te meer dat de regering, ondanks het feit dat een
meerderheid in het Vlaamse land tegen de drieledige gewestvorming is
gekant, systematisch voortgaat deze gewestvorming in de werkelijkheid uit te bouwen en aldus Brussel tot derde gewest te verheffen.
Aldus voert de regering langs een omweg de grondwet uit zonder over
een tweederde meerderheid te beschikken en dit nog wel ten aanzien
van artikel 107 quater dat onder meer op het colloquium te Antwerpen
door de vertegenwoordigers van vrijwel alle strekkingen in Vlaanderen
afgewezen werd.
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DE VLAAMSE PERS
De WIJ-vakantieperiode belette ons een aantal echo's te geven op
wat vóór enkele weken aktualitelt heette. Wanneer men het dan wil
doen na die tijd is men telkens verwonderd over de betrekkelijkheid
van het begrip « aktuallteit». Uit de grote stapel bladen toch enkele
beschouwingen rond Lode Craeybeckx, de plots overleden Antwerpse burgemeester. En dan liefst wat toevallig juist geschreven werd
net vóór zijn onverwacht afsterven Het maakt het gewoonlijk eerlijker dan de lofwierook rond een overledene, 't PALLIETERKE heeft
wel het allerlaatste vraaggesprek gehad met Craeybeckx. Lichten we
er zijn blijvende grote bekommernis uit voor het door vreemde treiters en trikoloren overwoekerde Brussel Is het door de loodzware
druk van de op Vlaams en humaan vlak verloederde BSP na 1944 dat
Lode Craeybeckx nooit zijn Vlaamse en menselijke verantwoordelijkheid heeft durven opnemen in de amnestiecampagne ? Deze vraag
stelde GAZET V A N ANTWERPEN vóór de dood van de Antwerpse
burgemeester.
Betert het ook op dit vlak nu ook in Eisene een Marnix Gijsen meewerkt aan een Vlaamse Unielijst onder leiding van Lode Claes ? Zelfde f^arnix Gijsen die in 1970 nog erg hautain deed tegen de Volksunie in vraaggesprekken.
« Wat met die Vlaamse eendrachtlijsten » vraagt HET VOLK zich af ?
En zo zitten we in het tema gemeenteraadsverkiezingen. In DE STAND A A R D wordt scherp gehekeld dat met de fusies, die de taak van
gemeenteraadslid moesten herwaarderen door schaalvergroting,
plots een ontzettend lange lijst van ministers-kumulards op dit
gemeentelijk vlak gaan kandideren. De politieke zeden «tussen
woord en daad » gaan blijkbaar met rasse schreden achteruit. Zelfs
in het vurige rode Luik wordt proletenrood (naar BSP-versnijding)
gemengd in vaste koalitieafspraken met de liberale «uitbuiters»
André Renard is nog niet zolang dood stelt DE NIEUWE GIDS hierbij
vast. (Walter Luyten)

« De eentaligheid van Vlaanderen
en Wallonië hebben helaas ook
geleid tot het principe van een
tweetaligheid in Brussel, een stad
die het niet loochenen kan dat ze
door en door Vlaams is Bij deze
tweetaligheid hebben we ons uiteindelijk moeten neerleggen En
we hebben gedacht dat deze
tweetaligheid ook zou geëerbiedigd worden door de grote machten, iets waar we helaas in bedrogen zijn »
— Wat met zo optimistisch klinkt
«Ik vrees voor Brussel Ze zijn zulke sm , nee, dat past er met bij,
zo'n woord Ze zijn zo listig, de
mensen die ginds de macht in

handen hebben, ze tnomferen, ze
zijn gewetenloos, ze doen verdrukkend Het zijn echte kultuurdoders, ze kweken een stelselmatige haat aan »
— Wat belooft als we een uiteindelijke gewestvorming
met dne
krijgen Is ook dat geen gevaar •?
« Een gewestvorming met drie "^
Een groot gevaar is dat W e zijn
er nog met, meer kan ik hierover
met zeggen, meer mag ik met zeggen De strijd zal nog lang duren,
nog hard wezen Meer kan ik
helaas met vertellen Maar de
moed, die mogen we met verliezen Nooit »

GAZET VAN ANTWERPEN
« De Brusselse Vlaming en socialist Max Lamberty verschafte een
schuiloord aan Achille Van Acker

toen deze op het einde van de
jongste oorlog
ondergedoken
leefde Lamberty is een van de
eersten geweest om in zijn werkje « De Vlaamse beweging nu » al
in 1948 krachtig stelling te nemen
tegen de repressiepolitiek, die hij
strijdig noemde met het Vlaamse
volksbelang en meteen een onheil voor België
Al IS de term amnestie in Vlaanderen na wereldoorlog II al bijna aan
zijn gouden jubileum toe, nooit
heeft de h Craeybeckx in de dertig jaar dat hij als spreekbuis van
Vlaanderen optrad er een woord
voor over gehad, laat staan dat
hij ooit als amnestiepleiter zou
zijn opgetreden Over die aangelegenheid zweeg hij als een graf
Toch IS het niet te laat Amnestie
en verzoening zijn nog altijd een
verzuchting gebleven Het gaat
nu vooral om het wegwerken van
de sociale gevolgen van de repressie (discriminatie in pensioenuitkenngen) en daardoor is deze
kwestie nog enkel een sociale
aangelegenheid geworden, waarvoor socialisten en de Vlaamse
socialist Craeybeckx in de eerste
plaats, met langer ongevoelig mogen blijven >•

H e t Volk
« WIJ wensen uit de grond van
ons hart dat de Vlaamse eenheidslijsten succes mogen behalen en dat er na 10 oktober in al
de gemeenten van de Brusselse
agglomeratie meer
Vlamingen
zouden zetelen dan thans het
geval is
Alles zal ervan afhangen of de 10 tot 25 procent
Vlaamse kiezers, naargelang de
gemeente, inderdaad hun stem
zullen uitbrengen op Vlaamse
eenheidslijsten Het getuigt met
van pessimisme maar van realisme daar enigszins aan te twijfelen
Burgemeester Machtens van Molenbeek bijvoorbeeld zal ongetwijfeld zoals in het verleden, talrijke
stemmen knjgen van Vlaamse kie-

zers En vele Brusselse volksmensen, ook al spreken zij Vlaams,
zullen uit traditie trouw blijven
aan de partij of de kandidaat
waarvoor zij altijd hebben gestemd De verkiezingen zijn geen
volkstelling en op het gebied van
de Vlaams-Waalse verhoudingen
te Brussel zal men er geen conclusies mogen uit trekken, wat ook
de uitslag weze

De Standaard
« Maar niet alleen ministers staan
te drummen voor een gemeentelijk mandaat De meeste partijvoorzitters, de grote helft van de
kamerleden en senatoren, kamervoorzitter Dequae incluis, zullen
deelnemen aan de gemeentelijke
verkiezingsstrijd
Is er dan geen feitelijke onverenigbaarheid meer tussen de nationale mandaten van controleur en de
gemeentelijke mandaten van gecontroleerde "^ Een minister van
Binnenlandse Zaken die het burgemeesterschap van zijn gemeente ambieert is alleszins een opmerkelijk verschijnsel
Nu IS het in vele democratieën zo
dat grote staatslieden ergens een
electorale heimat koesteren en
dat voor vele politici de gemeente
de beste politieke leerschool is
gebleken Aangezien echter de fusiegemeenten
bijzonder
veel
werk zullen opleveren aan hun
nieuwe mandatarissen, zal het
nog lastiger zijn het gemeentelijk
en nationale mandaat behoorlijk
met elkaar te verzoenen
Zelden hoorden we zoveel over
cumulbestrijding, onverenigbaarheden, politieke deontologie Zelden ook zagen we in het politieke
milieu zoveel cumulaties van nationale, gewestelijke en plaatselijke mandaten

DE
NIEUWE GIDS
« Vooraf echter nog een paar korte vaststellingen ter bevestiging

dat ook in de nationale partijen
het traditioneel ideaal zodanig is
verzwakt, dat men nieuwe slogans lanceert of oproept tot nieuwe formaties of zelfs houdingen
aanneemt die vroeger door de
partijgetrouwen nooit zouden zijn
aanvaard
Of wat betekenen deze oproepen tot een front van progressieven van socialistische zijde of tot
de vorming van een centrum dat
men vindt zowel bij Vlaamse en
Waalse P V V e r s als bij een aantal P S C ' e r s
Het meest typerend geval voor
de kentenng in de traditionele partijopimes IS wel wat zich thans te
Luik voordoet In deze zogeheten
Cite Ardente zijn de tegenstellingen steeds het scherpst geweest
aan de ene zijde het
meest traditionele conservatisme
waarvan vooral de liberale leiders
de uitdrukking w a r e n , aan de
andere zijde een sterke socialistische partij wier leiders steeds
vooraan wilden staan in de anti
kapitalistische strijd En wat zien
we thans '^ Socialisten en liberalen hebben met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen van
10 oktober a s een stembusakkoord gesloten Voor het burgemeesterschap en de schepenzetels zijn onder hen de lakens
reeds uitgedeeld' Met andere
woorden
wie socialist stemt,
stemt meteen liberaal, wie liberaal stemt, stemt meteen socialist
Zeker, de Luikenaars koken hun
pot zoals ze willen Daar gaat het
hier met om Maar toen de partijidealen nog door de partij-instanties en door de militanten werden
beleefd, zou dit als een monsterverbond zijn aangevoeld Nu zijn
de traditionele politieke overtuigingen zodanig afgezwakt dat
men in een ideaalloos pragmatisme IS gevallen Een Luikenaar als
André Renard zal zich wel bij
deze evolutie van zijn partijgenoten in zijn graf hebben omgekeerd

DE FRANSTALIGE PERS
De franstaligen
hebben het
graag over de «Vlaamse verdeeldheid » maar als we even
gaan vergelijken met de toestand bij onze Brusselse en
zelfs Waalse landgenoten, dan
zouden we eerder geneigd zijn
te spreken over «Vlaamse eenheid »
tegenover
franstalige
tweedracht. En dan hebben we
het nog niet eens over de krabbenmand van de Brusselse liberalen

heid in zijn eigen politieke formatie omnngd door de staatssekretarissen Knoops en Gol en een
paar andere konservatieven van
het RW heeft Perin daarmee
slechts de afstand onderlijnd die
hem scheidt van de heren Gendebien, Moreau, Massart, Duvieusart, Billa e s , gesteund door het
FDF»
Na er op gewezen te hebben dat
Perm tevergeefs poogt wijlen Andre Renard als minder antikapitalistisch voor te stellen dan hij in
werkelijkheid was besluit «Combat» dit Perin-portret als volgt

Dat er Iets broeit bij het Rassemblement Wallon weten we reeds
lang « C o m b a t » het orgaan gesticht door André Renard, is
daar om er ons nog eens aan te
herinneren.

ambo
«Na de uitgesproken mislukking
van Perins pogingen tot pseudoregionalizenng, na zijn omslachtig
CVP-achtig politiek rapport van
15 maart j l , verwezen naar de vergeetputten door het BSP-plan
voor een definitieve regionalizenng, poogt hij thans opnieuw in
de kijker te spelen met de oprichting van «Réformes, Europe, Region » met de steun van het dagblad «La Meuse» Dit initiatief
bevestigt overigens de verdeeld-

WIJ t
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De Franse Frank zakt

«Indien Pénns tegenstrijdigheden
niemand meer verbazen, de rechtse koncentratie in Wallonië is des
te meer verontrustend Na xde
pogingen van de heren Vanden
Boeynants en Vanaudenhove in
1969,
na de jongste Penn-Club
blijft Penn trouw aan zijn pre-fascistische rede in november 1974
te Namen, voor de provinciale
raad van de orde der geneesheren (waarvan hij het korporatisme scheen te waarderen, in
tegenstelling met de vakbeweging HIJ poogt thans de Waalse
rechterzijde te verenigen Het beste antwoord op die pogingen zal
zijn voorts te ijveren voor een
pgressief front ror voor het federalisme en voor de antikapitalistische struktuur-hervormingen »

PAN

Over de gedragingen tegenover
zijn politieke « vnenden » van ene
Leo Tindemans
« Leo Tindemans heeft tegenover
José Desmarets (kandidaat-goeverneur van Luxemburg en momenteel
PSC-fraktievoorzitter,
nvdr) van dezelfde delikatesse
blijk gegeven als destijds tegenover Vlerick, toen hij zijn regering
samenstelde Hij had Dnes Vlerick stellig de portefeuille van Ekonomische Zaken beloofd Via de
radio vernam Vlenck dat Tindemans de voorkeur aan Oleffe
gegeven had Tindemans deed
zelfs geen poging om zich te verontschuldigen HIJ handelde met
Desmarets «in dezelfde stijl» tot
dnemaal toe verzekerde hij Desmarets dat diens benoeming in
kannen en kruiken was Meer
zelfs, men weerhield hem van een
reis «omdat, zo beweerde men,
de benoeming volgende week
zou gebeuren»

LE SOIR
« Een koe heeft gekalfd te Lauwe
in West-Vlaanderen
Het zou
mets bijzonders geweest zijn ware het met dat het kalf twee tongen heeft Dat maakt van hem de

enige tweetalige (langue is zowel
tong als taal in het Frans, nvdr)
van bij de geboorte te zijn in een
land waar de spanningen tussen
de taalgroepen legio zijn, zo luidt
de kommentaar van het persagentschap, dat het bencht lanceerde »
Dat staat dan in de momteur van
de Vlaamshaters bij uitstek, het
FDF en van de kampioene van de
tweetaligheid
bij de Vlamingen
wel te verstaan

Li L M BELEmnE
« Het IS met onbelangrijk te weten
dat ons land de annexatie van de
Baltische staten Letland, Litauwen en Estland door de SovjetUnie de jure met erkent Deze
inlichting lezen w e in het antwoord van minister Van Elslande
op vraag van VU-senator Jonssen Deze laatste is nl verontrust
— jawel I — over het lot van de
Baltische staten en van onze
betrekkingen met hen Natuurlijk,
nu de lokettenhistone van Schaarbeek goed en wel uit is»
Treffender illustratie van totaal onbegnp tegenover volksnationale
belangstelling en solidanteit kunnen we moeilijk vinden En dat
bovendien nog in een kristelijk
blad

19 AUGUSTUS 1976
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BRUSSEL KAN GEEN DERDE GEWEST ZIJN !
De gewestvorming
met drie — Vlaanderen, Wallonië en Brussel —
zoals die wordt voorgestaan of aanvaard door de drie traditionele partijen stoelt op een leugen, een leugen tegenover Europa, een leugen
tegenover België Wie de gewestvorming
met drie aanvaardt
verloochent met alleen het Europees regionalisme, maar maakt ook een
nieuw harmonisch België onmogelijk
Een «EUROPA DER VOLKEREN» (waar de federale « Verenigde Staten van Europa » de plaats zouden innemen van de thans bestaande
nationale soevereine staten) en het federalisme als
staatshervormende
kracht zijn de enige ons nog resterende politieke wapens om de
vrede-in-vrijheid te waarborgen
Al dezen die Brussel als «3de gewest» hebben tot leven geroepen —
(voorlopige gewestvorming)
en deze situatie willen bestendigen (toepassing van art 107/4 van de Grondwet) moeten er zich goed van
bewust zijn dat zij en een reddende federale staatshervorming
en een
gezonde Europese groei verhinderen
Van meet af aan staan wij dan ook wantrouwend tegenover de zogeheten Europese partijformaties, zoals daar is de «konservatieve»
partij
van voorzitter
Tindemans
Kleine landen en volkse minderheden hebben van het thans (mis)groeiende Europa weinig heil te verwachten
(*)
Brussel kan geen «gewest» zijn
De traditionele politici doen alsof
onze Belgische gewestvormingmet-drie past in het Europees
regionalisme
Niets is minder
waar I Op de kaart van de EEGmakro-gewesten is Brussel een
potsierlijke schoonheidsvlek op
z'n Belgisch
Evenals Nederland
werd België door de ekonomische deskundigen ingedeeld in
twee grote sociaal-ekonomische
gewesten Vlaanderen en Wallonië Maar België ( o l v CVP-BSP
of CVP-BSP-koalities) heeft de
weg van de toekomst met begrepen
Dat de voor de hand liggende en
door alle Europese deskundigen
erkende tweeledigheid van België
zou kunnen leiden naar een federale Bondsstaat met twee deelstaten , was teveel voor het Brusselse-Belgische profitanaat De arbeid mag wel in Vlaanderen en
Wallonië blijven
maar het beheer en de winsten moeten te
Brussel blijven
Het blijft voor ons een raadsel en
een ergernis dat de grote vakbonden dit unitaristisch Belgisch-Brussels spel meespelen
Met de grote Waalse voorman
Jules Destrée (1863-1936) herha-

W O E N S D A G 11 A U G U S T U S
• Zoals in andere gemeenten uit
de Brusselse periferie sluiten de
vier Vlaamse partijen te WatermaalBosvoorde een akkoord over de vorming van een eenheidslijst voor de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen. De
rangschikking van de kandidaten geschiedt in de hierna opgegeven volgorde : CVP, BSP, VU en PVV.
• De Belgische Boerenbond stelt
in een mededeling vast, dat de oproep tot de Zuidlimburgse boeren
om
supplementaire
ruwvoeders
voor hun Noordlimburgse kollega's
te telen, een volwaardig sukses
werd. Niet minder dan 620 ha werden voor nateelten vrijgegeven.
• De drukkingsgroep Halt vraagt
dat de zelfstandigen evenals de loontrekkenden een 13e en 14e maand
kinderbijslag zouden ontvangen.
9 Oud-minister Fernand Dehousse
overleed op 7-jarige leeftijd te Luik.
Hij ijverde vooral voor rechtstreekse verkiezingen van het Europese
parlement.
• De ACOD (socialistische vakcentrale voor de openbare diensten) protesteert tegen de voorgenomen besparingen In de onderwijssektor, die
o.a. op een vermindering van de kwaliteit van het onderwijs zullen neerkomen.
DONDERDAG

12

AUGUSTUS

• Minister Van Elslande op bezoek
m Spanje, houdt te San Sebastian
(Baskenland) een werkbijeenkomst
met zijn Spaanse ambtgenoot Aguirre
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len WIJ « Sire, il n'y a pas de Belges» Er leven twee volkeren
samen in België het Waalse en
het Vlaamse volk Een Brussels
volk bestaat met (wel een sterk
gevoel van eigen hoofdstad-identiteit) en de Brusselse agglomeratie (de 19 gemeenten) kan noch
vanuit een demografisch, noch
vanuit een ekonomisch gezichtspunt een «gewest» zijn
De Brusselse agglomeratie is
maar een vluchtheuvel met amper 1 0 % van de Belgische bevolking, bevolking die daarenboven
van jaar tot jaar daalt
Maar ook het aandeel van Brussel in het bruto binnenlands produkt daalt voortdurend, zoals o a
door prof dr Mark Eyskens werd
aangetoond
1970
1974
VLAANDEREN
53,8 %
55,6 %
WALLONIË 29,1 %
28,5 %
BRUSSEL
17,1 %
15,9 %
Bekijken we nu even de voorzieningen inzake de groei van de
bevolking van 1970 tot 1985, uitgedrukt in percenten (bron « Perspectives de population par arrondissement, par sexe et age» van
H Damas en Ch Wattelar, 1976)

• Diverse syndikale verenigingen
en drukkingsgroepen protesteren tegen het regenngsbesluit, de prijzen
van groente en fruit uit de indeks te
lichten. Ze eisen ook een strengere
kontrole op de distributie.
• Ondanks herhaald aandringen
van allerlei aktiegroepen en de
schrikwekkende vermindering van
het landbouwareaal, neemt de PLPer Olivier (voorheen minister van de
Middenstand/thans openbare werken) klakkeloos het programma van
zijn voorganger Defraigne over, yvat
o.a. inhoudt de verdere woekerbouw
van autowegen allerhande. Er is dus
geen sprake van een bouwrem laat
staan bouwstop, hoewel het aksent
nu toch duidelijk op het wegenonderhoud en de dijkenversterklng zou
moeten liggen.
9 In een rondschrijven van het
Ministerie van Nationale Opvoeding
wordt een reeks maatregelen bekendgemaakt, die erop gericht zijn
het aantal leerlingen, wier ouders in
het buitenland verblijven, af te remmen, o.a. door een gevoelige verhoging van het school- en kostgeld.
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• De ministers Van de Kerckhove
en Périn hebben een wetsontwerp
klaar, bestaande uit 18 artikelen en
waardoor het ambt van Ombudsman
zal worden ingesteld. Het ontwerp
bevat twee luiken : een ter verhoging
van het parlementair toezicht op de
regeringsaktiviteit en een tweede betreffende de individuele bescherming tegen overheidsoptreden
• Ook te Eisene zal een Vlaamse

VLAANDEREN
WALLONIË
BRUSSEL

+ 7,61
+ 5,88
-18,96

Evenmin is het waar dat het de
Brusselse agglomeratie aan ruimte zou ontbreken De bekende
FDF-stelling (hienn gesteund door
de PSC) dat Brussel buiten zijn
«carcan» moet kunnen uitbarsten houdt geen steek De waarheid IS dat buitenlandse makelaars de helft van Brussel reeds
hebben verkocht en dat de andere helft te koop is i (aldus een
Brits makelaar voor de RTB-televisie)
De enige sektor in ontwikkeling te
Brussel is de tertiaire sektor van
de diensten, wat ovengens volkomen normaal is voor een hoofdstad, die tevens de zetel is van de
Europese instellingen
De «Europese» ijver (ja zelfs tot
«vakantiewerk» toe) komt mij
dan ook als verdacht over, wanneer diezelfde ijveraars de dneledige gewestvorming zo maar
aanvaarden
Vlaanderen noch Wallonië hebben iets te verwachten van de
Brusselse slokop
Het Vlaamse volk moet in en
voor zijn gewest zelf zijn lot in
handen houden Dat is een Europese regionalistische en federalistische visie
Ter voorbereiding van een onbillijk samengesteld Europees Parlement legde de V U reeds kontakten met buitenlandse partijen,
want ZIJ wil met terecht komen
(zoals de misleide Sud-Tirolers) in
de groooote konservatieve partij
van Strauss-Tindemans
Ik wil graag besluiten aan de veilige hand van prof Hendrik Brugmans, ererektor van het Europakollege te Brugge, in een lezing
(*) Nuttige lektuur in de Dosfel D o k u m e n
ten nr 6 en 9
Het Europa der Volkeren >•
Belgisch en Europees federalisme »
Uitgegeven door het Dosfelinstituut en te
verkrijgen aldaar (Tribunestraat 14 1000
Brussel)

eenheidslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen ingediend worden. De leidende figuren op deze
lijst zijn de hh. Lode Claes (VU) lijstaanvoerder, Rudy Cré (CVP), Herman Van Impe (PVV) en Daniel Binst
(BSP). Lijstduwer is de bekende letterkundige Marnix Gijsen.
• Wegens de aanhoudende droogte en de verslapping in het naleven
van
de
soberheidsmaatregelen
dringt het ministerkomitee ad hoc
andermaal op een zuinig waterverbruik aan. De maatregelen tegen de
waterverspilling, blijven van kracht
wat o.m. inhoudt geen reiniging van
voertuigen, stoepen, voetpaden, wegen enz. met leidingwater.
• Ingevolge de hittegolf en de
droogte noteerde men in Limburg in
de maand juli 20000 toeristen minder dan in juli 1975.
• Ook
het
gemeenschappelijk
front van hef onderwijs acht de
bezuinigingsmaatregelen van minister Decroo nadelig voor de kwaliteit
van het onderwijs en is van oordeel
dat ze de koopkracht van vele ouders en de werkgelegenheid van talrijke leerkrachten in het gedrang
brengen
• Tijdens een perskonferentie stellen de Bond Beter Leefmilieu, WestBrabant Komitee en het Gewestelijk
Overlegcentrum Vlaams-Brabanf het
dossier «Alarm over Vlaams-Brabant» voor, waaruit overduidelijk
blijkt dat Vlaams-Brabant het slachtoffer wordt van de Brusselse centralisatie- en expansiewoede In de
plaats daarvan moet er een spreiding van diensten en van de tewerkstelling nagestreefd worden, moet

"/*'^***S5i',

over het « Federalisme der Volksgemeenschappen » «Ik wil eindigen door te zeggen dat men het
Federalisme, als algemene filozofie van de politieke gemeenschap,
met twee woorden zou kunnen
uitdrukken Het eerste woord
«Sinn Fein» (naam aangenomen

door de Ierse vrijheidsstrijders),
wat betekent «Wij zelf» Daar
hoort een tweede woord bij, en
dat luidt « samen »
Dr. Maurits COPPIETERS
Senator
Ondervoorzitter van de
Nederlandse Kultuurraad.

een algemene bouwstop voor kantoren afgekondigd worden, moet iedere steun gestaakt worden aan prestige-projekten als WTC, moet het
wetsvoorstel Philippart uit de parlementaire vergeetput gehaald worden. Er moet een provincie VlaamsBrabant komen, naast de versterking
van de centra van tweede orde en
andere maatregelen ten einde aan
de verloedering paal en perk te stellen
9 Volgens de jongste statistieken
daalde het aantal landbouwbedrijven met 4.900 eenheden en gingen
11.500 ha of 0,8 o/o verloren. De jaarlijkse afname van kultuurgrond
wordt op 10.000 ha geraamd.

af de zgn. fiskale strook moeten
invullen (met vermelding van het
gevraagde honorarium). Dit besluit
geldt ook voor tandartsen, paramedische beroepen en inrichtingen voor
gezondheidszorg. Volgens de artsensindikaten zullen de geneesheren alleen op het dubbel het gevraagde bedrag vermelden, op de strook
voor de patient niet...

ZATERDAG EN Z O N D A G
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• Eerste-Minister
Tindemans
wordt benoemd tot buitengewoon
hoogleraar aan de Katolieke Universiteit van Leuven. Hij zal een kursus
Europese politieke vraagstukken doceren.
• De « Grote Trek > naar de kust en
de Ardennen veroorzaakt eens te
meer grote verkeersopstoppingen
en kettingbotsingen.
• De jobstudenten betogen in De
Panne tegen de schandelijke uitbuiting waarvan ze het slachtoffer zijn
in de Horeca-sekfor aan de kust
• In het kader van de strijd tegen
de telkens opnieuw opflakkerende
muntspekulaties verhoogt de Nationale Bank de diskontovoet tot 9 t.h.
• Het staatblad van 14 augustus jl
publiceert het ministerieel besluit,
waarbij de artsen van 1 september
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• Pas vandaag wordt de aanhouding op 29 juli jl bekend gemaakt
van de Belgische wapenhandelaar
Kuzniak (uit Poolse ouders in Limburg geboren) wegens poging tot de
verkoop van blauwdrukken van het
nieuwe NATO-vliegtuig 'Tornado»
aan een Oosteuropees land, vermoedelijk de Sovjetunie
• Topmanager
Dominique
Van
Damme (38) verongelukt met zijn persoonlijk vliegtuig bij het opstijgen
nabij Angouième (Fr.). De h. Van
Damme
leidde sinds de overname van de Standaard-bladen door
de Groep Leysen het bekende kran-'
tenbedrijf op financieel, kommercieel en administratief vlak.
• De lijstvorming in het Brusselse
met het oog op de a.s. gemeenteraadsverkiezingen wordt een ingewikkelde zaak, vooral door het overlopen van bepaalde lokale politiekers van de ene partij naar de andere (vaak IS dat een terugkeer naar de
oude schaapstal) en de grote" verdeeldheid onder de Brusselse liberalen en in mindere mate bij het FDB
(Front Démocratique Bruxellois).
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opim69
honderden hektaren grond en
kastelen (o a Modave), wat een
luxe voor een instelling van Openbaar Nut I
W I J ontvangen graag brreven van
onze lezers als ze ondertekend ztjn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij,
naargelang er plaats beschikbaar is
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven m te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS niet noodzakelijk de onze
De redaktie

VERZOEK
Gooi de prentbriefkaarten, die je
van JOUW vrienden met vakantie
ontvangt, niet v^eg ! Stuur ze dan
liever naar de redaktie van ons
blad, ta.v. Gust Geens, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.
Vriendelijk b e d a n k t !

Z O WORDEN DE V L A M I N G E N
GEFOPT
Toen professor Gerio onlangs bekend maakte dat hem door de
A S L K een franstalig spaarboekje was in de handen gestopt, zullen sommige lauwe Vlamingen
wellicht nog gedacht hebben dat
het een vergissing betrof
Soortgelijke «vergissingen» worden echter ook bij andere organismen begaan, o a bij het Bestuur
der postcheques
Toen ik onlangs van de R T T mijn
rekening
kreeg
toegestuurd,
bleek mij, nogmaals «per vergissing », een internationaal gesprek
te zijn aangerekend Er werd mij
telefonisch gezegd dat het bedrag van dit gesprek van de rekening mocht worden afgetrokken
en dat de zaak zou worden onderzocht
Ik voerde dus de betaling uit na
op de overschrijving het verschuldigde bedrag te hebben, gewijzigd
Enkele dagen later werd deze
eentalige Nederlandse overschrijving mij wegens deze wijziging
door het Bestuur der Postcheques terugbezorgd, samen met
een bericht op een eentalig Frans
formulier i Nu zal toch geen mens
kunnen geloven dat het om een
vergissing van de verantwoordelijke bediende gaat, te meer daar
op het overschnjvingsformulier
duidelijk een letter F werd geschreven '
Het spreekt vanzelf dat onmiddellijk een Nederlands bericht gevraagd wordt, doch hoeveel Vlamingen blijven niet zonder reactie
wanneer hun een gelijkaardig onrecht wordt aangedaan"?
J D S , St -Genesius-Rode

VERNUFTIG SYSTEEM
Er wordt veel gesproken over de
taaitoestanden in de Brusselse organismen
Ik denk dat het heel nuttig zou
zijn een uitzending te wijden aan
de taaitoestanden die thans nog
heersen bij de B I W (Brusselse
Intercommunale
Watermaatschappij, Wolstraat, Brussel) Dit
IS een maatschappij van Openbaar Nut Een groot deel van haar
aangeslotenen zijn Vlamingen
In de technische dienst bv zijn de
zeven ingenieurs-direkteurs en
de ingenieur-direkteur-generaal allen franstalig (een onder hen
noemt zich tweetalig ' ' i) Deze heren genieten van een jaarwedde
boven de 2 000000 fr Grotendeels ten laste van onze Vlaamse
gemeenschap
Haar investeringen doet zij voornamelijk in Wallonië en bezit er
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De Raad van Beheer heeft ook
een vernuftig systeem uitgedacht De vertegenwoordigers
van de Brusselse gemeenten (StGillis, Schaarbeek, St -Joost-tenNode ), kunnen alleen beslissen,
ZIJ hebben elk een groot aantal
stemmen
De
vertegenwoordigers van de Vlaamse gemeenten slechts een stem (bv Schepdaal)
N N , Brussel
ALLEN DIE VOOR
RENS VRIJHEID...

VLAANDE-

In « WIJ » van 8 juli II op biz 4 lees
ik, dat op de jongste IJzerbedevaart tijdens een dodenappel
mensen werden herdacht die
«voor Vlaanderens vrijheid, aan
welke kant ook van de barnkade,
het eerlijk meenden en hun leven
gaven »
Ik heb geen enkel bezwaar tegen
de doden die werden opgeroepen, integendeel Maar de keus
van hen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog hun leven gaven,
lijkt me bepaald eenzijdig en met
« aan welke kant ook van de barnkade» Er zijn toch ook oud-aktivisten en Vlaams-nationalisten in
nazikoncentratiekampen omgekomen "^ Hen te vergeten is eenzijdig, onrechtvaardig en wat nog
veel erger is
een psychologische blunder

FT t e W

de gemeenteverkiezingen
dan
aan het landsbeleid
Het lijdt dan ook geen twijfel dat
de verkiezingen van oktober,
meer nog dan vroeger, een test
zullen zijn Vooraleer zijn stem uit
te brengen, zal elkeen zich dan
ook moeten beraden of hij zijn
goedkeunng kan hechten aan het
geknoei met de fusies en of hij
enige morele steun kan verlenen
aan een besluiteloze regering, die
gewoon rond de problemen blijft
draaien
Wie met het huidige landsbeleid
met akkoord kan gaan, kan ook
geen partij steunen welke momenteel van de regenng deel uitmaakt I
A D S , Itterbeek
NIEUWE KRISTELIJKE

PARTIJ

De Vlaams-Nationale-Studentenume stelt met verbazing vast dat
sommige partijen die steeds de
mond vol hadden over Vlaamse
ontvoogding
opnieuw
hebben
blijk gegeven van bereidheid tot
onderhandelen over
bepaalde
voor de Vlaamse gemeenschap
onaanvaardbare kwesties, met
name en in het biezonder, de
begrenzing van Brussel tot de 19
gemeenten Na Hertoginnedal, de
invoenng van de grendels, de
afschaffing van de federaties, de
taalkaders in ASLK en A B O S ,
weet elke Vlaming nu wat hij van
de anti-Vlaamse mosselpartij die
officieel Kristelijke C )
VolksC j p a r t i j wordt genoemd, te verwachten heeft Het sluitstuk van
hun « Vlaamsgezindheid » zal dus

over grenskorrekties rond Brussel kunnen onderhandeld worden Indien dit geen opzet is,
getuigt het in elk geval van weinig
politiek inzicht en verstand om
vlak voor mogelijk nieuwe onderhandelingen van gemeenschap
tot gemeenschap de Vlaamse posities te verzwakken Integendeel
dienen de Vlaamse partijen nu de
eisen te stellen
Een aantal elementen dienen
overwogen te worden Sinds Hertoginnedal zijn het de Vlamingen
die territoriale eisen te stellen hebben Komen, Moeskroen, Edingen
en omstreken, een hele reeks
zogenaamde «Waals» Brabantse
gemeenten, de platdietse streek
Het verlies van St-Genesius-Rode betekent het definitieve verlies
van Brussel De officiële tweetaligheid van Brussel dient te worden
gekompenseerd door de officiële
tweetaligheid van Luik, met een
zeer talrijk ingeweken Limburgse
bevolking Op ekonomisch vlak
dient het de heren Walen te worden duidelijk gemaakt dat zij leven op kosten van de Vlaamse
gemeenschap, en dit sedert 150
jaar Er dient ernstig te worden
overwogen deze financieel-ekonomische bron af te snijden indien
geen
bevredigende
oplossing
wordt gegeven aan de Vlaamse
eisen Of mag enkel Wallonië zijn
water als wapen gebruiken "^
De V N S U wenst ook de heer
Carlo Heymans geluk met zijn
voornemen een nieuwe knstelijke
partij op te nchten zo de dneledige gewestvorming er door komt
De V N S U hoopt dat hij inmiddels

Maar deze VDB, die zo weinig
belang hecht aan het feit of men
Vlaming of Waal is, heeft toch op
16-2-1976 (aldus het CCOD-tijdschnft «Nieuwe Tijd») door zijn
nota 2955 beslist dat hij, voor
bevordenngen en aanwervingen
toch belang hecht aan de taal van
de kandidaten In plaats van zich
te houden aan de logische verhouding 60 N/40 F, die berust op
het objektieve cijfer van onze
bevolking, moeten van nu af 50
N/50 F-verdelingen worden toegepast
Rap-rap-rap, heeft éen of ander
franskiljons lid in zijn kabinet op
16-3-1976 (nota nummer 4325) beslist dat deze verdeling ook geldt
voor de militairen 111
Dit alles IS het gevolg van de
rampzalige beslissing bij de jongste taalwetten om voor de graden van direkteur en hoger in de
centrale besturen geen rekening
meer te houden met de verhouding Vlamingen-Walen in ons
land, maar daarvoor de verdeling
50/50 op te leggen Uitzondenng
is mogelijk door toepassing van
de laatste alinea van artikel 43,
par 3 van de taalwet op bestuurszaken,
maar
geen
enkele
Vlaamse minister heeft er ooit willen gebruik van maken Dus de
veel tainjker Vlamingen, worden
als het erop aankomt direkteur te
worden, zonder meer tot de verhouding 50 N/50 F herleid
W a t erger is deze verhouding
vindt men in vele taalkaders zelfs
terug voor lagere graden W e zijn
reeds op alle mogelijke manieren
bestolen sedert 1830, nu zijn wij
in deze rampzalige unitaire staat
voor eeuwig en altijd de bedrogenen, als we ons met weren
BIJ landsverdediging en bij het
leger hadden de Vlamingen o a
dank zij het broodnodig Verbond
van het Vlaams Overheidspersoneel eindelijk bereikt dat met
vastgehouden werd aan de an
taalkaders beoogt een 60 N/40 Fverhouding, die zelfs door objektief oordelende Walen aanvaard
werd

VDB, de man die zogezegd geen
belang hecht aan de taal die wij
spreken, straft de Vlamingen en
ontneemt hun billijke kansen op
aanwerving en bevordering
De C C O D heeft trouwens in haar
«Nieuwe Tijd» van 14-5-1976 uitgerekend dat de Vlamingen in
tientallen graden geen bevorderingskans meer krijgen, de Walen krijgen er om zo te zeggen
alles en dit ten onrechte
Zou het met beter zijn dat V D B
door de open poorten van Brus;^<j^>«aö^
Artsen dreigen met serieuze akties als « de fiskale strook » verplicht wordt
sel de woestijn werd ingestuurd "^
Lieve Volksunie let met op de
scherpslijperij die de jongste tijd
de definitieve minonzatie worden
bekomen is van zijn zwakte na de weer zoveel verwarnng zaait onEEN
VERMOMD
REFERENvan de Vlaamse gemeenschap
amnestie-hongerstaking en be- der de Vlamingen, maar zet al uw
DUM
en de bestendiging van een 150grijpt dat daardoor de betoging krachten in voor de sociale en voljange koloniale uitbuiting die zelfs
van Vorst naar Vorst werd uitge- ledige ontvoogding van ons alleHet IS bekend dat de CVP-leiding,
door de meest achterlijke negersteld
maal, ook van onze Vlaamse burop al haar ministers en staatssestaat in Afrika met langer genoV N S U , Gent gers en militairen in het leger en
kretarissen, sterke druk uitoefent
men wordt Over de zogenaamde
bij landsverdediging
opdat deze hun « populanteit» ten «socialistische partij» zullen w e
J T, Brussel
V D B HEEFT ZIJN MASKER AFdienste zouden stellen van de
zwijgen aangezien van WalenGELEGD
CVP-lijsten, bij de aanstaande geknechtjes en tafelspringers toch
meenteraadsverkiezingen
niets beters te verwachten was
In «De Bnef» blaadje dat V D B
Het IS duidelijk welk gevaar dit
maandelijks doet sturen naar perHet IS duidelijk dat de C V P een
inhoudt voor de toekomst
de
soneel van leger en fandverdedibelangrijke achteruitgang vreest,
onmogelijkheid de Vlaamse kwesging, die kandidaat-VDB-kiezers
en daarom stemmen tracht op te
tie langs demokratische weg verzijn heeft hij het nu eens duidelijk
vissen met mensen, die op het
der op te lossen Het woord zal
gezegd het heeft voor hem geen
gemeentelijke vlak helemaal met
dus aan de straat worden gegebelang tot welke kuituur men
aktief kunnen zijn En wanneer dit
Abonnementendienst
ven Een Noord-Iers voorbeeld is
behoort, de biefstukken alleen telopzet zou slagen, dan zal de
Voldersstraat 71 1000 Brussel
hen blijkbaar met genoeg Zij die
len Men zou kunnen zeggen dat
Tel 02-512 5160
CVP, achteraf, nog beweren ook
menen een anti-Vlaamse staat te
deze zoon van een Vlaamse
Jaarabonnement
.
500 fr
dat het beleid van haar ministers
kunnen behouden door de bebeenhouwer de biefstukkenpoliHalfjaarlijks
300 fr
(en dus van de gehele regering)
stendiging van de privilegies van
Dnemaandelijks
150fr
tiek van vader Anseele wil hernewerd goedgekeurd Onder gekaSteunabonn
1 000 fr
een volksgroep ten nadele van
men Geld verdienen telt, maar de
moefleerde vorm wordt de bevolLosse nummers
16 fr
de grootste volksgemeenschap
zaken des geestes hebben geen
king dus een referendum opgeAlle stortingen voor het blad op
van het land zouden wel eens
belang
drongen En nog wel over een
prk 000-0171139-31 van «WIJ»
bedrogen kunnen uitkomen
Maar
in dezelfde « Brief» worVoldersstraat 71 1000 Brussel
punt, waaraan niemand denkt i
Met
verbijstenng
neemt
de
den de mensen afgedreigd, die
Hoofdredakteur Paul Martens
V N S U ook kennis van de uitRedaktie en publiciteit Barrikamet deze dwaasheid met akTrouwens ook andere partijen
spraak van de heer H Schiltz, pardenplein 12,1000 Bruss Tel 02koord gaan en die in Brussel
schijnen de «populanteit» van mi21949 30 (liefst in de voormidtijvoorzitter van de Volksunie, tot
nisters hard nodig te hebben om
wonen «Als ze willen, zo ongedag)
nog toe de enige partij waarop
een stemmenverlies te voorkoveer eindigt dit bmefje, dan moVerantw uitg Hugo Schiltz Te
Vlaams-nationalisten meenden te
men Vele excellenties werken
gen ze het afstappen De BrusselCouwelaerlei 135, 2100 Deurne
kunnen betrouwen, als zou nog
harder aan de voorbereiding van
se poorten staan open »
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R.G., St.-Amandsberg
W e d u w e Diels, Antwerpen
Etienne Van Moer, Meise
GV., Knokke
Jozef Devaere. Torhout
G. De Ruysscher, Vilvoorde
Jeroom De Smet, Eekio
11 juli-gift, Oostduinkerke
Albert Cardoen, Menen
Armand Van Scharen, Borgerhout
Herman Van de Velde, Vllssegem
W Meert, Lebbeke
L Stroobant, Wilrijk
Fam. Van Rossum-Pollet, Buken
Albert Watermulder, Gent
Walter Chabot, Mechelen
Marcel Vanderlinden, Tervuren
Miei Weckers, Reet
W.J, Berchem
Jozef De Luyck, Korbeek-Lo
Walter Deconinck, Kortrijk
Fam. Demuynck-Vandenabeele, Oostende
Lutgarl De Beul, Dendermonde
VU-Gooik
VU-fuzie, Ranst
VU-Poperinge
VU-Oostende-Stene
VU-Machelen
VU-provincieraadsfraktie Antwerpen

200
200
200
500
1000
300
250
1000
200
500
1000
100
200
100
1000
500
200
1000
250
500
500
250
1000
1000
2660
500
1000
1000
15 000
32.110

totaal negende li|st

algemeen totaal

352.010

STEEDS TAALWETOVERTREDINGEN
In een p a r l e m e n t a i r e v r a a g v e s tigde V U - k a m e r l i d V a l k e n i e r s
d e a a n d a c h t van de minister
van V e r k e e r s w e z e n op t w e e t a lige u u r r e g e l i n g s b e r i c h t e n van
de N M V B ( b u u r t s p o o r w e g e n )
In V l a a m s B r a b a n t , wat in strijd
blijkt te zijn met de t a a l w e t g e ving. D e minister b e t w i s t dit
niet, d o c h k o n d i g t v o o r alle

z e k e r h e i d aan dat hij d e V a s t e
Kommissie voor Taaltoezicht
o m a d v i e s heeft g e v r a a g d inzake het g e b r u i k van t w e e t a l i g e
d o k u m e n t e n in b e p a a l d e streken.
H e t z e l f d e K a m e r l i d s t e l d e in
e e n t w e e d e v r a a g d e praktijken van de p o s t c h e c k aan de
k a a k ( e v e n a l s van de BRT-taksatie), w a a r b i j f r a n s t a l i g e formulieren g e s t u u r d w o r d e n aan
p e r s o n e n met een N e d e r l a n d s

c h e c k b o e k j e , zelfs w a n n e e r d e z e in V l a a n d e r e n w o n e n . D e
minister v e r z o c h t het K a m e r lid, h e m k o n k r e t e g e v a l l e n te
m e l d e n , o p d a t hij m a a t r e g e l e n
z o u kunnen treffen. D e A S L K praktijken
maken
immers
s c h o o l , d o c h de regering' zelf
ligt aan de basis van de m a n k e
of n i e t - t o e p a s s i n g der t a a l w e t ten en w a t e v e n erg of nog
e r g e r i s : ze is o o r z a a k van het
v e r l i e s van h o n d e r d e n a r b e i d s p l a a t s e n van V l a a m s e b e d i e n den. A l l e e n de r a d i k a l e splitsing van d e z e d i e n s t e n kan
e e n e i n d e m a k e n aan d e z e diskriminatie en e r g e r n i s w e k k e n de toestanden.

KANDIDATEN VOOR
DE GEMEENTERADEN !
V o o r U w p r o p a g a n d a zullen nu
g r o t e r e m i d d e l e n nodig zijn. O o k
d e g e m e e n t e n zijn i m m e r s groter. B e r e i k U w kiezers tot in d e
uiterste h o e k e n van U w g e b i e d .
Gebruik onze VW-kamionetten
met of z o n d e r geluidsinstallatie.
Z e zijn te huur per dag, per
w e e k , per m a a n d .
O n z e firma is g e s p e c i a l i s e e r d in
p r o m o t i e en p r o p a g a n d a . O n z e
w a g e n s kan U naar e i g e n k e u z e ,
al dan niet met onze hulp, vrij
d e k o r e r e n met affiches, p a n e l e n ,
r e u z e p o r t r e t t e n , enz... D a t kan
niet met g e w o n e h u u r w a g e n s .
V r a a g v r i j b l i j v e n d alle inlichtingen en prijzen b i j :
EUROPEAN
STUFF
N.V.
Defaqzstraat
25
1050
BRUSSEL
Telefoon: 02-5390179

WORDT COPPIETERS
BURGEMEESTER VAN ST-NIKLAAS?
Met de 56-jarige Maurits Coppieters,
senator en Nieuwkerkens gemeenteraadslid als lijsttrekker wil de Volksunie vooreerst een waardig en duidelijk alternatief bieden voor het burgemeesterschap te Sint-Niklaas
Dezelfde zorg om een lijst samen te
stellen met kandidaten die de nodige
bekwaamheid hebben om een positieve bijdrage te leveren in het bestuur
van de stad heeft trouwens voorgezeten bij de samenstelling van de hele
kopgroep Daarbij heeft men ook aan
elk van de gemeenten die bij Sint-Niklaas gevoegd worden, de zekerheid
kunnen geven minstens een Volksunie-verkozene in de Sint-Niklase gemeenteraad te hebben Men vindt
immers op de derde plaats de Sinaaise schepen van Middenstand, Gezin
en Leefmilieu Arthur Baeckelandt (52
jaar, handelaar en voorzitter van het
N C M V ) en op de vierde plaats de
K W B-voorzitter van Belsele, Arnold
Vandermeulen (39 jaar, bediende en
secretaris van het A C V ) Daarnaast
staat voor Belsele Diana Dutoo (39
jaar, bediende) op de negende plaats
ZIJ IS de dochter en naaste medewerkster van wijlen Jos Dutoo, de grondlegger van de V U te Belsele Voor
Nieuwkerken komt Oswald Opgenhaffen (33 jaar technisch ingenieur, oprichter van de Nieuwkerkse jeugdraad en gemeenteraadslid) op de tiende plaats en voor Sinaai staat het rustend schoolhoofd van Puivelde, Joris

De Bruyckere (60 jaar, lid van de kerkfabriek) elfde
BIJ hen staan de gemeenteraadsleden
die in Sint-Niklaas hun sporen al verdiend hebben en die allen opnieuw op
de lijst voorkomen de 35-jarige volksvertegenwoordiger Nelly Maes staat
tweede en Jan Verniers (48 jaar, fraktieleider in de huidige gemeenteraad
en advokaat), vijfde, met Raf Alderweireldt (62 jaar advokaat) en de populaire geneesheer Alfons Lisaerde (53)
als lijstduwers respektievelijk op de
38® en 39® plaats BIJ de lijstduwers
vindt men ook nog het COO-lid Lode
Maes (65 jaar, apoteker) als 36®
Volksunie-provincieraadslid Leo Van
Hoeylandt (37 jaar, technisch tekenaar en syndikaal
afgevaardigde
L B C ) komt op de zesde plaats
Voor verruiming en verjonging w e r d
eveneens gezorgd in de kopgroep
vindt men Willy Tote, 29 jaar, licentiaat
in de romaanse filologie, leraar, als
zevende en de dynamische middenstander Eddy van den Berghe (35
jaar, fietsenfabrikant) als achtste, terwijl Daniel Anthuenis (33 jaar, licentiaat in de germaanse filologie en in
de wijsbegeerte), de kultuurattache
die het kultuurbeleid in de stad heeft
uitgebouwd tot wat het nu is, als nieuw e troef voor de V U op de 37® plaats
wordt uitgespeeld
Met dne vrouwen op verkiesbare
plaatsen, namelijk Nelly Maes, Diana

STAD AALST
KOMMISSIE VAN QPENBARE ONDERSTAND
D e Kommissie van Openbare Onderstand van de stad Aalst
h e e f t in h a a r v e r p l e g i n g s - e n v e r z o r g i n g s i n s t e l l i n g e n v o l g e n de betrekkingen opengesteld
1 betrekkingen v a n gebrevetteerde verple(e)g(st)er,
2 eén betrekking van vroedvrouw,
3 e é n b e t r e k k i n g v a n g e n e e s h e e r - s p e c i a l i s t - i n w e n d i g e ziekten
D e k a n d i d a t u r e n m o e t e n bij t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b n e f w o r den gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuiss t r a a t 4 0 , 9 3 0 0 A a l s t , e n d i e n e n m e t d e b e w i j s s t u k k e n uiterlijk
o p 25 a u g u s t u s 1976 t e r b e s t e m m i n g t e zijn
B i j k o m e n d e inlichtingen zijn o p d a t a d r e s t e v e r k r i j g e n bij d e
P e r s o n e e l s d i e n s t Tel 053-21 23 93, b i n n e n p o s t 104, b e s t u u r s sekretaris H BAR R EZ
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Dutoo en Monique Gyselinck (een 38jarige handelaarster op de twaalfde
plaats) heeft de V U bewezen dat zij
naar de verkiezingen wil met een lijst
die de hele bevolking en elke bevolkingsgroep aan haar trekken wil laten
komen
De Sint-Niklase Volksunie-lijst wil een
sterke lijst zijn Zij wordt aangevoerd
door politieke figuren wier naam met
alleen in het Waasland een begnp is
Toch hebben zij in het verleden bewezen met aandacht en toewijding hun
plaatselijk politiek mandaat te vervullen als gemeenteraadslid
Vertrouwde
Volksunie-figuren
uit
Sint-Niklaas en de omliggende gemeenten zullen met de steun van het
kiezerskorps opnieuw als mandatans
kunnen zetelen Doelbewust w o r d t
door de V U eveneens naar verruiming gestreefd naar de plaatselijke
organizaties en de volkse basis toe
Daarbij werden door de V U bekwaamheid en integriteit steeds voorop geplaatst De bewuste keuze van
een bnijant ambtenaar voor een kandidatuur op de VU-lijst illustreert de
openheid en het dynamisme van deze
partij
DE LUST
1 Maurits Coppieters, senator, gemeenteraadslid, 56 j , Nieuwkerken , 2
Nelly Maes, volksvertegenwoord, gemeenteraadslid. 35 j , Sint-Niklaas, 3.,
Arthur Baeckelandt, handelaar, schepen, voorzitter N C M V , 52 j , Sinaai, 4
Arnold Vandermeulen, bediende, voorzitter K W B , secretaris A C V , 39 j , Belsele , 5 Jan Verniers, advokaat, gemeenteraadslid, 48 j , St-Niklaas, 6
Leo Van Hoeylandt, technisch tekenaar provincieraadslid, syndikaal afgevaardigde, 37 j , St-Niklaas, 7 Willy
Tote, leraar, 29 j , St-Niklaas, 8 Eddy
van den Berghe, fietsenfabrikant, 35 j ,
St-Niklaas, 9 Diana Dutoo, bediende,
39 j , Belsele , 10 Oswald Opgenhaffen, technisch ingenieur, gemeenteraadslid, 33 j , Nieuwkerken , 11 Jons
De Bruyckere, rustend schoolhoofd,
60 j , Sinaai, 12 Monique Gyselinck,
handelaarster, 38 j , St-Niklaas, 36
Lode Maes, apoteker, lid C O O , 65 j ,
St-Niklaas, 37 Daniel Anthuenis, kultuurattache, 33 j , St-Niklaas, 38 Raf
Alderweireldt, advokaat, 62 j , St-Niklaas . 39 Alfons Lisaerde, geneesheer, gemeenteraadslid, 53 j , St-Niklaas

EEN ROTJAAR
VOOR
DE LANDBOUW
(JV) Dat de landbouw een rotjaar meemaakt weet onderhand iedereen Ook de fruittelers verwachten een slecht jaar doch hier speelt
de droogte geen rol, integendeel Specialisten voorspellen
gewoon
een te grote oogst en dat staat in dit land gelijk met lage en dus weinig rendabele
prijzen
Eind april vroor het als nooit eerder en het gevolg was dat een flink
pak bloesen vernietigd werd Meteen werden toen zeer pessimistische berichten de wereld ingestuurd doch in de praktijk zijn die zeker
met waar gebleken Het uitzonderlijk warm voorjaarsweer van de eerste meiweken moet zeer veel goed gemaakt hebben, dat valt alvast
op te maken uit de resultaten van de juli-schattingen die vorige week
werden gepubliceerd
Die schatting
wordt algemeen als zeer
betrouwbaar aanzien omdat men begin juli kan zien hoeveel gezonde
vruchten een fruitboom draagt Schatten heeft dan mets meer met
waarzeggerij
te maken doch wel alles met elementaire
wiskunde
Uit de enquête blijkt duidelijk dat Boskoop het enige ras van betekenis dat nog op hoogstammige bomen wordt gekweekt, minder dan
de helft van de normale opbrengst zal leveren Bovendien
verwacht
men net als in de buurlanden een oogst van zeer ongelijke kwaliteit
Net hetzelfde kan gezegd worden van de Cox, een andere nog veel
gevraagde winterappel
Wie tijdens de wintermaanden deze beide
soorten met kan missen zal er allicht zeker hoge prijzen moeten voor
betalen
Wie tevreden is met een doorsnee appel, en dat is vandaag de Golden Delicious die voor meer dan de helft onze aanplantingen vult,
kan wel gerust zijn De schatters verwachten voor dit ras zonder
meer een goede oogst die toch ongeveer 10 % lager zal uitvallen
dan vorig jaar In West-Duitsland, Nederland en Noord-Frankrijk,
de
andere grote Cox-producerende
landen, worden opbrengsten in het
vooruitzicht gesteld die toch een kwart lager kunnen liggen dan in
1975 Tekorten hoeft de consument toch met te vrezen De oogst van
vorig jaar die nu als referentiepunt dient, was inderdaad
uitzonderlijk
hoog Vandaag nog worden op de veilingen grote partijen Cox aangeboden die nu pas uit de frigo's komen en ondanks de zeer lange
bewaarperiode,
blijven de prijzen belachelijk laag Het ziet er zelfs
naar uit dat een deel van de stocks nooit zal verkocht raken
BIJ de peren is de Doyenne du Comice, de meest gevraagde soort,
aan een rekordoogst toe Vorig jaar viel dit ras geweldig tegen doch
straks wordt een oogst verwacht die 3 maal hoger geschat wordt.
Indien er mets uitzonderlijks meer voorvalt wordt Doyenne over een
paar maanden tegen meer dan schappelijke prijzen verkocht
Wie
toch liever een ander ras koopt moet met wanhopen, ook deze worden allicht goedkoop, en zeker goedkoper dan tijdens de eerste
maanden van dit jaar De oogst van Beurre Hardy bv wordt acht
maal hoger geraamd dan vorig laar
In vakkringen wijst men er nu al op dat enkel de superkwaliteit, dat
wil zeggen de extra gave vruchten, een redelijke kans maakt op een
goede afzet Voor de overige kwaliteiten zullen wellicht weer handige
truukjes moeten toedacht worden om ervan af te geraken De «Eet
Meer Fruit- slogans zullen straks weer met van de lucht zijn Misschien zou ook de uitvoer naar West-Duitsland hier eventueel een
deel van de oplossing kunnen brengen
Al bij al een weinig prettig vooruitzicht voor onze fruittelers De consument daarentegen kan er nu al zeker van zijn dat hij na de dure
zomergroenten tegen zeer redelijke prijzen appelen en peren zal kunnen kopen En ook daar zit de felle zon voor veel tussen

Kinderen tot 13 jaar spelen gemiddeld 2 500 uren per jaar Maar in de meeste
gevallen zijn onze woningen met op het spelend kind berekend Ook de onmiddellijke omgeving van het huis is dat met, want in onze verstedelijkte gebieden is
er geen plaats meer voor het kind Bijgevolg moet 82 t h van de kinderen van
minder dan zeven jaar op straat spelen Met alle gevolgen vandien In ons land
komt bijna iedere dag een kind om het leven in een verkeersongeval
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DE KOMMUNISTISCHE
STRATEGIE IN ZUIDELIJK AFRIKA
Jarenlang was Zuid-Afrika een rustig
land. Sinds Sharpville (1960)' toen een
70 doden vielen, gebeurde er omzeggens niets meer. Zuidwest-Afrika of
Namibië stevende rustig naar zijn vrijheid waarbij de twaalf er levende volkeren, in een federatie of een konfederatie — zij praten fiet zelf uit — zouden samenwerken. Het eerste thuisland Transkei wordt onafhankelijk in
oktober e.k. Een tweede thuisland
Bophutaswana heeft zijn onafhankelijkheid gevraagd en krijgt ze. Andere
thuislanden bouwen hun zelfbestuur
geleidetijk uit.
De kleine apartheid in het eeuwenlang blank gebied werd geleidelijk
afgebouwd. Inzake behuizing, gezondheidszorg, onderwijs, wedden en lonen stond zwart Zuid-Afrika reeds
aan de top van alle Afrikaanse landen.
Kortom de kommunistische theorie
dat elk volk slechts zijn onafhankelijkheid kan krijgen via een bloedige konfliktsituatie werd hier uitdrukkelijk gelogenstraft.
Toen kwam Soweto en sindsdien
houdt het (voorlopig althans) niet
meer op.
Hoe dit te verklaren ?
De strategische positie van Zuid-Afrika steekt de ogen uit. Wie de Kaaproute bezit kontroleert 70 % van de
Europese olietoevoer. Kan Rusland
deze route rechtstreeks of onrechtstreeks kontroleren dan wordt de
NAVO met één klap nutteloos, want
alle ekonomisch leven zou in West-Europa stilvallen wegens gebrek aan
olie en benzine.
Meer dan dat Zuid-Afrika is de grootste voorraadschuur van alle, ook strategisch belangrijke metalen, waarzonder West-Europa niet kan.
Europa kan dus ekonomisch op de
knieën worden gedwongen zo ZuidAfrika onder Russische kontrole
komt.
De ontwikkeling in Namibië en in de
thuislanden dreigde Rusland schaak
te zetten. Vandaar de grote en grove
middelen.
Een grootscheepse poging om een
stadsguerrilla op touw te zetten. En
daarom beginnen met betogingen.
Dat beleven we thans.
Daarnaast wordt alles op Zuid-Afrika
geconcentreerd. De kommunistische
propaganda zwijgt over Chili, zwijgt

over Israël, zwijgt over de Indianen in
Zuid-Amenka, is kalm in West-Europa,
zwijgt zelfs over de behandeling van
de zwarten in de Verenigde Staten,
ook al viert de apartheid in alle privéscholen daar nog altijd hoogtij.
De 5e kolonne van de Sovjetunie
(Kommunistische Partij en ultralinkse •
groepen) propageert in Europa verder het volledig vals beeld van de
onderdrukte zwarten in Zuid-Afrika.
En steeds meer regeringen zijn bereid
in de val te trappen omdat men ten
eerste weinig van Afrika afweet, ten
tweede meent dat men met een volksstroming te doen heeft waartegen men
uit lafheid en opportunisme niet durft
in te gaan.
Nochtans waar staat het zwarte Afrikaanse kontinent ?
In een Uno-rapport van vorig jaar
werd aangestipt dat de landbouw in
gans Afrika die toch nog 80% van de
bevolking te werk stelt sinds 1960
achteruit is gegaan behalve in Rhodesië en Zuid-Afrika. En dan te bedenken dat de produktie geen 10% is
van hetgeen West-Europa dezelfde
grond zou doen opbrengen.
Niet te verwonderen dat de jongste
10 jaar 50% van de Afrikaanse landen ekonomisch er op achteruitgingen, 40% stationair bleven en
slechts 10% er op vooruitgingen.
Na 10 tot 20 jaar onafhankelijkheid zitten in gans Afrika slechts 20% van de
kinderen op school. De demokratie is
in Afrika onbekend. Overal zijn het diktaturen en de zogeheten vrijheid van
de volkeren is een sinistere grap. Korruptie en geweld vieren overal hoogtij.
Amin is slechts de kampioen, naast
hem zijn er vele kleinere kampioenen
in andere landen. Slechts in enkele
zwarte landen vindt men een min of
meer ernstige regering. Afrika betekent grotendeels een sociaal-ekonomische chaos.
Wie dat Afrika niet wil zien, kan en zal
Zuid-Afrika niet begrijpen.
Zuid-Afrika kan zijn zwarten op één
generatie onmogelijk optillen tot op
het blanke peil. Waar andere Afrikaanse landen staan blijven of achteruit
gaan, gingen de zwarten in Zuid-Afrika er enorm op vooruit. De hoogste
lonen van gans Afrika, veruit de beste
medische verzorging (gratis dan nog),
de beste behuizing, de hoogste skolarisatiegraad (85% zwarte kinderen op
school), 80 nieuwe zwarte steden en

Lidstaten: Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Singapoer, Thailand.
Op 8 augustus 1976 ondertekenden de ministers van buitenlandse zaken van
deze vijf landen te Bangkok een verdrag waarbij de Asean (Association of
South-Éast Asian Nations) werd opgericht In de beginselverklaring wordt de
Asean voorgesteld als een regionale associatie die voornamelijk de ekonomische en technische samenwerking tussen de lidstaten wil bevorderen. De permanente kommissie van de organizatie zetelt in Djakarta en koördineert de
werkzaamheden. Voorlopig blijft het werkterrein beperkt tot drie sektoren: toerisme, visserij en scheepvaart. Ook de ontwikkelings- en handelsprojekten, die
voorheen door de Asea [Association of South-East Asia) werden uitgewerkt,
behoren tot het terrein van de Asean. Deze organizatie werd in 1967 ontbonden
nadat ernstige moeilijkheden waren gerezen tussen de drie lidstaten Maleisië,
de Filippijnen en Thailand.
Tussen de lidstaten van de huidige organizatie bestaan uiteraard evenzeer
tegenstellingen. Zo zijn er wederzijdse gebiedsaanspraken tussen verschillende
lidstaten. Men ;s nog ver verwijderd van een krachtige ekonomische gemeenschap.
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tientallen industrieparken in het zwart
gebied., duizenden kilometers wegen
en honderden bruggen, opleiding van
de zwarten op elk gebied. Zuid-Afrika
heeft een politiek, die aangepast
(door volledige afschaffing van de kleine apartheid in plaats van de geleidelijke afschaffing van thans) de zwarten
het vlugst vooruitbrengt sociaal-ekonomisch en kultureel. Wat betreft de
demokratische inspraak van de zwarten. Die is er nergens in Afrika, tenzij
juist in Zuid-Afrika, hoewel nog tamelijk schuchter.
Dit dient echter in elk geval vermeden, volgens Moskou, want dan blijft
het strategische Kaapgebied westers
en kan West-Europa met op de knieën worden gedwongen.
Door een gemis aan juiste kennis van
de feiten spelen vele Westerse politici
de handlanger van Moskou en graven ze hun eigen graf. Zelfs Kissinger
ziet niet klaar of durft zijn visie niet
verwoorden. Hij stond op een van zijn
jongste perskonferenties echter met
de mond vol tanden toen men hem
vroeg hoeveel belangrijke posten de
zwarten in de Verenigde Staten bekleden. Zijn antwoord was revelerend.
De U.S.A. kijkt niet naar de huidskleur,
zei hij, alleen naar de bekwaamheid.
Waaruit men niet anders zou kunnen
dan besluiten dat de zwarte Amerikanen niet of minder bekwaam zijn.
Bekwaam is niet het juiste begrip. De
zwarten moeten van zeer ver komen,
hebben een grote achterstand. Ze zullen niet kunnen rennen eer ze niet
eerst goed leren gaan. Dit laatste
betekent 100% van de jeugd in het
lager onderwijs, betere landbouwproduktiemetodes en geleidelijker industrializatie (eerst de eenvoudigste).
Klaarblijkelijk ziet Zuid-Afrika dat het
best van alle en is dit land het meest
realistische land. Zou de kleine apartheid verdwijnen dan zou Zuid-Afrika
werkelijk het voorbeeld zijn voor de
ontvoogding van de zwarten.
Door de nakende onafhankelijkheid
van Namibië (Zuidwest-Afnka) en
van de thuislanden Transkei en Bophutaswana moest Rusland vlug toeslaan. Zo niet viel haar jarenlange
geduldig opgebouwde leugenachtige
propaganda («de arme uitgebuite en
onderdrukte zwarte door de rijke blanke») in het water.
Ze heeft het grof gedaan, door kinderen en dronken gemaakte volksmensen tegen de politie te laten stormlopen om doden te krijgen en aan lijkenexploitatie te kunnen doen.
De transportmiddelen dienden vernield om de zwarte arbeider van zijn
werk te houden, want hij heeft te veel
geld en moet arm worden om geneigd
te zijn in opstand te komen (een
hoger percent zwarten van Zuid-Afrika rijdt per auto dan arbeiders in Rusland).
Het is doorzichtig voor iedereen die
nog de feiten wil zien. Wanneer geeft
men in onze pers toch eens een juist
beeld van Zuid-Afrika. Met de fouten
zeker. Doch ook met de vele voorbeeldiqe kanten ?
Dat de zwarten over het algemeen
nog" minder hebben dan de blanken is
toch niet zo verwonderlijk. De blanken in Zuid-Afrika hebben generaties
even hard gewroet als wij In West-Europa. De zwarten deden wat aan
landbouw en genoten van de zon (het
was hun levensfilosofie). Dan is die
kloof logisch ook al dient ze geleidelijk
gedempt naargelang de zwarten werken. Doch waarom dit alleen aan de
blanken in Zuid-Afrika verwijten ? Zij
geven twee maal zo veel aan de ontwikkelingssamenwerking als alle vrije
landen van de wereld samen. Waarom zouden alleen de blanken van
Zuid-Afrika alles moeten dokken ?
Waarom dan de solidariteit niet doorgetrokken
ook tot ons? Zijn wij
bereid evenveel te geven ? Wij protesteren nu al tegen de 0,60% van de
begroting die naar de ontwikkelingssamenwerking gaat! Zijn wij geen huichelaars die onze goede raad weg
geven en hem zelf niet volgen ?
En dan gezwegen van de Russen. Die
geven praktisch niets. Tenzij wapens
om de chaos elders te bewerken en
de wereldheerschappij te veroveren.
Wim JORISSEN
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VERENIGDE STATEN:
Aantal kiesmannen
per staat
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AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN
Op 16 augustus begon in Kansas City de Konventie van de Republikeinse Partij. De afgevaardigden, die deelnemen aan de Konventie, werden ofwel tijdens
de «primaries" ofwel door de partijleiding aangeduid. De afgevaardigden zullen
uitmaken of het de huidige president Gerald Ford of Ronald Reagan zal zijn die
het zal moeten opnemen tegen de reeds aangeduide Democraat Jimmy Carter.
De eigenlijke verkiezingen zullen op twee november (de dinsdag na de eerste
maandag) plaatsvinden.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
OP ZIJN BELGISCH...
Het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking kent elk
jaar een aantal kontrakten voor
lange of korte termijn toe aan privé-organisatles en aan universitaire instellingen. Meestal gaat het
om opzoekingswerk, tewerkstelling van stagiaires, landbouwprojekten, enzomeer.
O p een vraag van VU-senator E.
De Facq betreffende de manier
waarop deze kontrakten werden
verdeeld over nederlandstalige
en franstalige Instellingen gedurende de laatste 3 jaar, antwoordde de Minister hem onlangs dat
het onmogelijk bleek zonder «talrijke
administratieve
opzoekingen, aangevuld door het analyseren der bundels» de gegevens ter beschikking te stellen.
De administratie, zegt hij, zou
teveel «meerwerk» krijgen...
In elk geval werd voor het jaar
1975 een lijst medegedeeld van
de kontrakten. De bedragen die
deze kontrakten met zich meebrachten zijn niet aangegeven.
Toch kunnen interessante konklusies getrokken worden. Van de
63 kontrakten zijn er 12 (twaalf),
dus minder dan 20 % in het
Nederlands gesteld en werden er
slechts 13 (dus minder dan 20 %)
aan nederlandstalige instellingen
toegewezen.
Het verschil van één kontrakt is
een kontrakt voor de nederlandstalige studiegroep «Mens en
Ruimte» (naar het schijnt een
CVP- of ACV-stichting, naar het
schijnt Vlaamsgezind en onder
de leiding van Frans van Mechelen) dat in het Frans werd opgesteld I
VERDERE ONDERVERDELING
1. Hoger en Algemeen Onderwijs : Eén Frans, één Nederlands.
Het franstalig kontrakt betreft
«vredelievende toepassingen van
de atoomenergie» ten behoeve
van Zaïre en toegekend aan
I.R.E., 11, rue d'Egmont, Bruxelles
[is dat ook een universitaire instelling ?) uit te voeren in Fleurus. Het
nederlandstalig kontrakt met de
Gentse universiteit voor de Fakulteit Geneeskunde
te
Butare
[Rwanda).
2. Opleiding bursalen : één Frans
[Gembloux). O Nederlands.
3. Opleiding en sociale ontwikkeling (bursalen): 11 Frans, O Nederl.
— 8 kontrakten met de O N E M
(Rijksdienst voor Arbeidsvoor-

ziening) te Brussel. Is die
Dienst alléén franstalig te
Brussel ?
— 1 kontrakt met een pedagogisch centrum te Charleroi.
— 1 kontrakt met een biologisch
centrum te Brussel.
— 1 kontrakt met het «Musée
Royal de l'Afrique Centrale»
te Brussel [ ?). Ook een franstalige instelling ?
4. Volksgezondheid : 5 Frans, 3
Nederlands.
De Franse kontrakten gaan over
een totaal van 23 jaar. De Nederlandse over een totaal van 11
jaar.
5.
Landbouwontwikkeling:
7
Frans, 2 Nederlands.
Het kontrakt met IVPO - AIDR
(onder leiding van de Vlaamse
CVP-er De Wulf) is in het Frans
opgesteld.
6. Industriële ontwikkeling: 15
Frans, 5 Nederlands.
Onder deze rubriek valt het kontrakt met Mens en Ruimte [in het
Frans opgesteld te Bruxelles)
voor een studie in Indonesië (en
wij die dachten dat Indonesië in
het O.S.-pakket was opgenomen
om de Nederlandstaligen aan
bod te laten komen I)
7. Openbare besturen : 6 Frans, O
Nederlands.
Wat kennen de Vlamingen van
Openbare Administratie af ?
Nietwaar, V.V.O. ?.
8. Infrastruktuur - Openbare werken : 5 Frans, 1 Nederlands.
Ook hier is weer een franstalig
kontrakt met IVPO (zie rubriek 5)
Zoals hoger reeds gezegd kon
de minister de kontrakten van de
vorige jaren niet meedelen. Uit
schaamte ?
De financiële inspanningen van
de Vlaamse belastingbetaler worden wel goed gebruikt... De franstaligen strijken de kontrakten op.
De Vlamingen betalen.
Senator De Facq had ook een
overzicht gevraagd van de bestellijst der goederen door A B O S
geplaatst bij privèfirma's. Want
ook daar moet een schaamteloze
bevoordeling blijken van Brusselse en Waalse ondernemingen. De
Minister antwoordt dat de afdeling Bevoorrading van de Financiële Dienst van A B O S het volume van deze inlichtingen niet aankan... zelfs niet voor één begrotingsjaar.
In welk land leven wij ?
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De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen nadert haar eindfase. Op 1 september a.s.
begint de verkiezingsstrijd in volle hevigheid.
Op tal van plaatsen treedt de Volksunie in het strijdperk met sterke lijsten.
Wij willen de komende weken de lezers van Wij zo
goed mogelijk informeren over de stand van zaken
op gemeentelijk vlak.
Stuur daarom aan de redaktie een situatieschets
van de politieke toestand in uw gemeente (hoeveel
zetels te verdelen, hoeveel lijsten komen er op, hoe
liggen de verhoudingen nu, welke zijn de prognoses, enzomeer).
In de mate dat de afdelingen de redaktie informeren, zal het lezerspubliekvanWijde strijd van de VU
op gewestelijk vlak kunnen volgen.

OPROEP
TOT ALLE
AFDELINGEN
VAN DE VOLKSUNIE
ANTWERPEN

THAILAND
""•-"•"W"""

Onze suksesreizen worden voortgezet! Reeds honderden personen namen deel aan onze rondreis in Thailand en dit tot hun volledige tevredenheid. Wenst U
eveneens dat fantastisch land te bezoeken, vertrouw
uw reis dan toe aan specialisten. Wij bieden U kwaliteit
aan I
Vertrekdata en reiskosten
[op basis van minimum 10 personen) •
30/10 tot 16/11 (18 dagen); 41.850fr.
19/12 tot 2/1 (16 dagen); 40.650 fr.

Op zaterdag 31 juli hield de VUJO-ploeg van Mechelen
een onginele betoging op het modderzwarte
water van de
Dijle ter hoogte van de Hoogbrug. Met spandoeken
en

MEDEGEDEELD
«ANTWERPEN IN DE GRAFIEK
DOOR DE EEUWEN HEEN»
TE BORGERHOUT
Na het groot sukses van de tentoonstelling «Grootmeesters van de grafiek », die in 1974 w e r d ingericht, heeft
het gemeentebestuur van Borgerhout
besloten, in de maand september
1976, nogmaals een expositie van grafiek in te nchten.
Ook ditmaal is dit opzet mogelijk dank
ZIJ de welwillende medewerking van
de Borgerhoutse verzamelaar de
heer Fr Bauweraerts. Er zal een thematische tentoonstelling worden ingericht onder het motto • « Antwerpen in
de grafiek door de eeuwen heen»
Een keuze van grafische werken
wordt getoond vanaf de 16e eeuw tot
op heden Ook iconografisch zal deze
tentoonstelling van uitzonderlijk belang zijn.
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opschriften protesteerden
zij tegen de ergerlijke
vervuiling van het Dijlewater, waar volgens hen de traditionele
partijen (CVP, PVV, BSP] verantwoordelijk
voor zijn.

Verschillende grafische technieken
zullen aan bod komen. De hoogdruk
met houtgravures en houtsneden, de
laagdruk met etsen en burijngravures
en de vlakdruk met lithografieën. De
laatste jaren is een grote belangstelling ontstaan voor de grafische disciplines. Deze expositie zal eens te
meer de rijke verscheidenheid en de
vele mogelijkheden van de grafiek
aantonen.
Het thema van de tentoonstelling
geniet de algemene belangsteljing en
de boeiende geschiedenis van Antwerpen heeft steeds de artiesten
geïnspireerd Door de voorgestelde
werken zal het tevens mogelijk zijn
een klaar beeld te vormen van de evolutie van het stadsbeeld.
In deze korte toelichting is het niet
mogelijk een volledig overzicht te
geven van de tentoongestelde werken. Als inlichting enkele namen van
kunstenaars, die vertegenwoordigd
zijn.

Voor de 16e eeuw : Frans Hogenberg,
Pieter van den Borcht, Hercules Seghers.
Voor de 17e e e u w : Theodoor Van
Thulden, Romein de Hooghe en Jakob Harrewijn.
Voor de 18e eeuw ; Willem Lizars, Jan
Baptist Madou.
Voor de 19e e e u w : Louis Haghe, Paul
Lauters, Hendrik Leys, Jozef Linnig,
Hendrik Schaefels, Jan Stobbaerts,
Hendrik De Braeckeleer, Robert Mols,
Piet Verhaert, Jakob Smits, Richard
Baseleer, Jules De Bruycker, Louis
Peeters, Marten Van der Loo, Walter
Vaes, Juliaan Sevenn en Joris Minne.
Voor de 20e e e u w : Jaak Gorus,
Alfons Vermeir, René D e Coninck,
Antoon Herckenrath, Juul V a n Ael,
Romain Malfliet en G. De Bruyne.
Deze expositie gaat door in de gemeentelijke tentoonstellingszaal, Turnhoutsebaan, 92, van 4 september
1976 tot en met 20 september 1976
en IS vrij toegankelijk alle dagen van
10 u. tot 12 u en van 14 u. tot 18 u.

Tijdens de rondreis worden bezocht: Bangkok, Pimai,
het Khao Yai National Park, Kampaengphet, Almpoen,
het Ruckachati National Park, Pitsanoeloke enz.
Indien U niet wenst deel te nemen aan de rondrit door
Thailand bestaat de mogelijkheid om te verblijven te
Bangkok en te Pattaya.
Tijdens dit verblijf kan U dan desgevallend deelnemen
aan verschillende interessante uitstappen.
Reiskosten voor verdeeld verblijf tussen Bangkok en
Pattaya:
30/10 tot 16/4 (18 dagen): 32.120fr.
12/12 tot 9/1 (16 dagen): 30.920 fr.
Over deze reizen bestaat een speciale folder, die wij U
op verzoek graag zenden.
inlichtingen en inschrijvingen
V L A A M S E TOERISTENBOND
St.-Jakobsmarkt 45
Antwerpen, tel. 03/31.76.80.
Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare,
St.-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.
Vergunning kat. A - nr. 1185, Lidmaatschap vereist.

OPTIEK
WALTER

ROLAND

J O
KERKSTRAAT
TeL (031)35.98.96
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

ANTWERPEN
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A N T W E R P E N (arr.)
A^RONDISSEMENTSRAAD
Morgen, vrijdag 20 augustus, worden onze arrondissementele raadsleden, samen met de afdelingsvoorzitters en -sekretarissen, verwacht tijdens de arrondissementsraad in lokaal «Trefpunt», Turnhoutsebaan 28,
te Deurne, stipt te 20 u. 30.
De belangrijkheid van deze vergadering hoeven wij hier zeker niet te
onderstrepen !

KN '
VlillGJE
VOGIL
VRU
GEZANO

ANTWERPEN (STAD)
• D i e n s t b e t o o n : vanaf maandag 6
september start weer regelmatig, telkens op maandag van 16 tot 19 u. het
dienstbetoon
door
volksvertegenwoordiger A. De Beul, bijgestaan
door prov. Mevr. Monseur. Sekretariaat Wetstr. 12.
• P a g a d d e r b a l : onder deze benaming gaat het verkiezingsbal door van
onze afdeling op zaterdag 2 oktober.
Lokaal «Oranjehuis», Hoogstr. 69,
Antw. D e u r e n : 20 u. Kaarten op het
sekretariaat en bij de bestuursleden.
60 f r.
• Vujo : kontaktadres: juffr De Motte Erika, Venezuelastr. 6 / 9 1 , 2030
Antw. Tel. 42.26.84.
D e tenten van Mallemunt zijn nog opgeslagen en open op het Brusselse Muntplein op woengdag 25-8 om 11 u. 30, donderdag 26-8 om
19 u. en .woensdag 1 -9 om 18 L. met de finale. Allen daarheen I

BAR

RESTAURANT

® e tKatteeme
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. ( 0 2 ) 4 7 8 . 8 3 . 1 8
O p e n vanaf 18u - gesloten o p zondag
W a a r d i n : Julia v a n M i e g h e m - V a n C a p p e l l e n .

Groepen en maatschappijen allerhande !!!
Speciaal voor U bedacht

• K a n d i d a t e n : alle kandidaten die
zich opgaven voor de lijst en die hun
plaats reeds werden medegedeeld.

zullen nog bijeengeroepen worden op
een speciale vergadering ter informatie over de propaganda.
• B u s s e r s : binnen enkele dagen
verschijnt weer een nummer van « Pagadder», ons verkiezingsblad. Het
wordt weer in alle bussen van Antwerpen Stad gestoken. U kan ons hierbij
een handje helpen. Tel. sekretariaat
36.84.65.
• S t e u n : alle bestuursleden beschikken over steunlijsten. U kan bij
hen intekenen. Of loop eens langs het
sekretariaat. Ons bankrekeningnummer : KB 404-3036801-74 van V U Antwerpen-Stad.
• Propagandamateriaal:
verkrijgbaar op het sekretariaat: o.a. folders,
affiches om voor het raam te hangen,
kogelpennen, luciferdoosjes, stickers.
_
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Voor het Antwerpse zoeken w e een
leraar die op vrijdagavond tussen 18
en 19 uur, vanaf 4 september tot 25 juni een 20-tal werkgroepen wil leiden in
uitspraakleer en gesprekstechniek. De betrokkene moet met een leraarzang samenwerken en voldoende
kreativiteit bezitten. - Kontakt opnemen met Willy Kuijpers, Kamerlid,
Swertmolenstraat 23, 3020 Herent. T e l : 016/22.96.42.
N-93

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1.500 zitpl.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 - Mooiste zaal van de
stad.
LEUVEN (Bierkelder): Oude Markt 11. TeL 016/22.68.69 - Mooiste
kelder van Europa.
AALST (Klaroen): Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi.
HULSTE ( K o r t r i j k ) : Brugseslwg 1. Tel. 056/71.15.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87. Tel. 031/57.30.32
T O R H O U T : Slwg Torhout-Lichterv., 2.000 pi. Tel. 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
K N O K K E : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. Tel. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17. TeL 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke. Tel. 059/30.20.86
Wi) zoeken dringend, als m e d e w e r k e r s : ernstige families waarvan
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, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
SINT-PIETERS-LEEUW, Tel. 02/376.18.72.

Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. 031/36.10.11
DeheegherJan
Ledeganckstraat 19, Gent
Tej.051/22.45.6J2

VORST-KEMPEN
De lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen nadert haar voltooiing. Ondanks het feit van de fusie met Veerie
en Eindhout, waar de V U nog niet
sterk uitgebouwd is, verwachten wij
een zeer goed resultaat. De propaganda draait al enkele maanden op volle
toeren. Mensen die ons willen steunen kunnen dit steeds doen op PCR
000-0516612-87 van Rob Geeraerts,
Meidoornstraat 4, 3998 Vorst-Kempen.
Ons jaarlijks afdelingsbal heeft plaats
in Vorst, enkele weken voor de verkiezingen : op zaterdag 18 september.

GROOT-DIEST

UITNODIGING
Wij nodigen iedereen hartelijk uit op
de receptie ter gelegenheid van de
heropening van de vernieuwde herberg «IN DE GROENE POORT»,
Dorpsstraat te Gooik, op vrijdag
20 augustus 1976 vanaf 20 uur.
Hier zal voortaan het klublokaal zijn
van de VU-afdeling GOOIK. Reeds
gedurende vele jaren vindt de Volksunie steeds gastvrij onderdak in het
simpatieke T KREKELHOF waarvoor
wij de uitbater, onze VU-voorzitter
Jaak Vervaet, zeer dankbaar zijn.
Ook in de toekomst blijven de deuren
van T KREKELHOF wagenwijd open
voor de VU-mensen.

Tussen de vier Vlaamse partijen vertegenwoordigd door Rik Bonnijns
(BSP), René Coppens (PVV), André
Monteyne (VU) en hlugo W e c k x
(CVP) en de respektievelijke plaatselijke afdelingsvoorzitters w e r d een akkoord bereikt over de vorming van
een gezamenlijke Vlaamse kartellijst
te Watermaal-Bosvoorde.
De rangschikking der kandidaten
w e r d als volgt bepaald: 1. C V P ; 2.
B S P ; 3. V U ; 4. P V V en zo verder in
dezelfde volgorde.

OPENDEURDAG
Enkele dagen geleden werden de uitnodigingen voor onze reeds langer
aangekondigde opendeurdag verzonden, samen met de inschrijvingskaarten. Ter herinnering : deze opendeurdag gaat door in Berkenhof te Molenstede, zondag 29 augustus.
Sinds meerdere maanden is de politieke raad van de Volksunie in GrootDiest, die vertegenwoordigers van de
verschillende fusiegemeenten omvat,
druk doende met het opstellen van
een realistisch en haalbaar programma, waarvan de tekst inmiddels ook al
bij de meeste leden zal zijn toegekomen. Ook de samenstelling van de
lijst heeft belangrijke aandacht gekregen, zoals zal blijken wanneer deze
w o r d t voorgesteld.

Lijstduwer wordt een bekende Vlaamse personaliteit van socialistische
strekking. De namen van de kandidaten worden eerstdaags vrijgegeven

Fusiegemeente Alsemberg - D w o r p Huizingen - Lot - Beersel. De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen tot de 18e plaats:
1. Willy De Saeger (Alsembejg)
2. Hugo Devillé (Dworp)
3. Els Germis (Beersel)
4. Jos Vogeleer (Lot)
5. Jan Appelmans (Huizingen)
6. Willem Felix (Dworp)
7. Willy Boex (Beersel)
8. Robert Lefaible (Alsemberg)
9. Liliane Teunisse (Huizingen)
10. Imelda Demol (Dworp)
11. Marleen Meurisse (Beersel)
12. Frank Steens (Lot)
13. Juul Debremaeker (Dworp)
14. Wim Denayer (Huizingen)
15. Maria Renders (Beersel)
16. Yvonne De Canck (Dworp)
17. Roger Devogeleer [Alsemberg)
18. Roland Lot (Lot)
De volledige lijst zal later nog gepubliceerd worden.

MEDEGEDEELD
SPOETDAG
DERDE LEEFTIJp TE
ST.-LAMBRECHTS-WOLUWE
De Nederlandse Kommissie voor de
Kuituur van de Brusselse agglomeratie organiseert in samenwerking met
het Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, Sport- en Openluchtleven, de
Akademie Derde Leeftijd en de Konfederatie van Nederlandstalige Brusselse Seniorenclubs een sportdag voor
de Derde Leeftijd op 5 september
1976 op het Fallonstadion, Struikbekenlaan te St.-Lambrechts-Woluwe.
A a n belangstellenden worden graag
inlichtingen verstrekt d o o r : de Nederla,dse Kommissie voor de Kuituur
Dienst Volksontwikkeling - Sektie Derde Leeftijd - Hertogsstraat 33, 1000
BrusseL Tel. 02/511.81.45.

Het is sinds lang geen geheim meer
dat de Volksunie in Groot-Diest onder
eigen naam en met een eigen lijst aan
de verkiezingen van 10 oktober zal
deelnemen.
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Het spreekt vanzelf dat een initiatief
als dat van 29 augustus heel w a t voorbereiding vergt. Het komitee dat belast,
is met de uitwerking van de OPEND E U R D A G , wil langs deze weg dan
nog eens alle VU-leden en WlJ-abonnenten verzoeken hun inschrijvingskaart, ingevuld terug te zenden. Tevens wordt gevraagd de vragen
schriftelijk te willen overmaken tegen
uiterlijk 25 augustus en dit aan volgend a d r e s ; voorzitter VU-opendeurdag, p.a. Klappijstraat 55 te 3294
Molenstede.

Zoeken een aangepaste betrekking:
1. 16-jarige jongedame (bij voorkeur
hulp in de administratie).
2. 21-jarige jongedame, diploma «kantoorwerken » met ervaring in boekhouden (correspondentie).

LIEDEKERKE
DANK
Langs deze weg dankt Maurits
Van Liedekerke de vele vrienden
die op zaterdag 31 juli de begrafenis van zijn vader te Teralfene
bijwoonden. Tevens dank aan de
velen die schriftelijk hun deelneming in de rouw met de familie
betuigden. Allen mogen er van
verzekerd zijn dat hun gebaar
van meeleven door hem en zijn
familie ten zeerste gewaardeerd
werd I

3. 18-jarige jongedame, diploma hogere beroepsopleiding (bureelwerk).
4. Kinderverzorgster met 2 jaar ervaring in een tehuis voor lichamelijk
gehandicapten.
Voor verdere inlichtingen : volksvertegenwoordiger dr. Jef Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1750 Schepdaal.
Tel. 02/569.16.04.
N84
Te huur gevraagd : liefst alleenstaande eenvoudige woning met hof te
Zwijndrecht, Melsele, Beveren, Haasdonk of Nieuwkerken. - Schr.: De Nie,
Brusselstr. 90,1720 Gr.-Bijgaarden.

N-92
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Voor « AL » uw bieren
en limonades

WATERMAAL-BOSVOORDE

KESTERBEEK

Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn. goed en goedkoop. De
grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse goelasj - Eisbein
mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel beter dan in
Duitsland.

BREENDONK
Tel. 031/86.71.21

GOOIK

Vrijdag 17 september 1976 - maandag - om 20 u. zaal Torleylaan, 62, Huizingen. S p r e k e r s : Willy De Saeger,
Jef Valkeniers en Bob Maes.

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar middag- en avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in
een gezellige sfeer
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern-orkesten

MOORTGAT

BRABANT

HUIZINGEN

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

Brouwerij

W a a r de Politieke Raad bevoegd is
voor het samenstellen van de lijst, hebben wij gemeend verder te moeten
gaan. O p de eerste plaats hebben wij
meerdere personen om advies gevraagd en hebben wij rekening gehouden met de wensen en verzuchtingen van onze leden en sympatizanten kiezers op de eerste plaats. Hetzelfde kan gezegd worden van ons
programma. Thans willen wij ook alle
anderen betrekken in deze belangrijke aangelegenheid. Daarom onze
opendeurdag, waar iedereen zijn mening zal kunnen zeggen en waar alle
vragen in de meeste openheid zullen
beantwoord worden.

Het is voor de Volksunie van GrootDiest van groot belang dat deze opendeurdag een sukses wordt. Het wordt
een test op 6 weken van de verkiezingen.
U w aanwezigheid zal ten zeerste op
prijs worden gesteld. Z o r g nu eens
echt dat U er bij bent... samen met
familie en vrienden... samen ook met
U w kleine kinderen, want voor deze
laatsten werd voor toezicht in de
mooie speeltuin gezorgd. Tot dan.
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LEUVEN (arr)

WIJ Z A T E N NIET STIL
De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden De verkiezingscampagne draait op vele plaatsen reeds op volle kracht
Ook de Volksunie zal zich in deze verkiezingscampagne mengen O p een
waardige wijze zullen wij ons programma en onze kandidaten in de verschillende gemeenten van het arrondissement aan het publiek voorstellen
Eigenlijk heeft de Volksunie al een
voetje voor op de andere partijen
Inderdaad sinds de vorige verkiezingen zat onze partij met stil W a a r de
anderen zich in niet-verkiezingstijd op
de vlakte houden stond de Volksunie
ononderbroken op de barrikaden
Uitvoerig onze verschillende akties be
handelen zou ons te ver leiden maar
het past ons inziens toch ter attentie
van onze leden en sympatisanten
even een terugblik te werpen op het
geen voorbij is

senator Maunts Van Haegendoren in
al deze aangelegenheden bergen
werk hebben verzet en soms water
en bloed hebben gezweet om steeds
bijtijds ter plaatse te zijn Zij waren er
echter altijd opgewacht door een talrijk publiek Want dat mogen w e wel
zeggen
onze
volksvergaderingen
zijn nooit op een sisser uitgelopen
w a t beslist een pluim is op de hoed
van onze afdelingsbesturen die tenslotte steeds instonden voor de propaganda terzake en deze taak gewetensvol hebben vervuld
Naast fusies gewestplannen landbou
wers enz was er natuurlijk nog veel
meer Hoe vaak zijn onze militanten
en mandatarissen met gaan helpen bij
in nood verkerende boeren Hoeveel
mensen werden met geholpen door
het sociaal dienstbetoon van onze
parlementsleden en van een groot
aantal gemeentemandatarissen '

Er zijn de talrijke landbouwersvergaderingen geweest enz Al deze voorlichtingsvergadenngen werden vaak
georganizeerd in samenwerking met
het Dosfelinstituut De dagbladpers
besteedde er ruime aandacht aan

Hoeveel uren werden door onze afdelingen met besteed aan de gewone
propaganda zoals affichering en pam
flettenbedeling Inmiddels groeide ook
onze streekpers zienderogen
wat
een meer dan verheugend verschijnsel mag genoemd worden aan de V U hemel in ons arrondissement Leuven
W I J kunnen verder gaan met onze grote arrondissementele aktie tegen de
werkloosheid
Hoeveel
duizenden
pamfletten hierbij werden verspreid
kunnen wij met meer bij benadering
zeggen Zoveel is echter zeker iedereen in het arrondissement w e r d
meer dan eens gekonfronteerd met
deze aktie Zelfs onze Heren Ministers werden er wrevelig bij vooral
wanneer zij dan nog eens de interpellaties van onze mandatarissen in het
parlement moesten ondergaan en er
met altijd een gepast antwoord op
vonden Vonden zij dat wel dan moesten ZIJ vaak toegeven dat onze mandatarissen gelijk hadden In verband met
deze aktie tegen de werkloosheid
dient nog aangestipt het fel opgemerkt dossier «werkloosheid in het
arrondissement Leuven» dat door
honderden in het arrondissement
werd aangevraagd en dat druk w e r d
besproken

W I J moeten het met ontkennen dat
onze parlementsleden Willy Kuijpers
en Rob Vandesande samen met oud-

BIJ dit alles moet het ons dan ook met
verwonderen dat de arrondissemente-

Er was heel zeker het belangrijk
onderwerp van de fusies die door
iedereen druk besproken werden De
Volksunie was er het meest bij om de
publieke opinie terzake te informeren
Tientallen volksvergaderingen werden georganizeerd, waarop onze parlementsleden hun visie op de zaak
hebben toegelicht en waarop aan de
hand van lichtbeelden de ondemokratische wijze van fusioneren werd aangetoond
Er waren ook de gewestplannen
waaraan wij uitgebreid aandacht hebben besteed Ook over deze problematiek werden in de verschillende
gemeenten van het arrondissement
bijeenkomsten georganizeerd

le meeting in het voorjaar een sukses
zonder voorgaande heeft gekend
met een Hugo Schiltz als gastspreker
Waar er op arrondissementeel vlak
dus heel wat initiatieven werden genomen waarbij de plaatselijke afdelingen ruim hun medewerking verleenden mogen toch ook de meerdere
plaatselijke initiatieven met vergeten
Soms kleine dingen die toch zo
enorm doeltreffend zijn Wij hadden
het reeds over de groei van de streekpers Maar er is meer zoals de pennenaktie in Molenstede de aktie met
onze diawagen in Tremelo Boortmeerbeek Bertem Keerbergen enz
Kortom het werden jaren van hard
werken Of dit werk op 10 oktober
ook zal beloond worden door de kiezers kunnen wij alleen maar hopen

DE VOLKSUNIE VAN HALLE
EN DE VUJO VAN
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE
n o d i g e n U allen uit o p

DE 5de BREUGELROUTE PER FIETS
o p z o n d a g 2 2 augustus 1976
I n s c h r i j v i n g e n t e Halle, V o l p e s t r a a t , in h e t
Vlaanns S o c i a a l

Centrum

Inlichtingen VU-Halle
Marcel Hernalsteen
02/3563613

V U J O arr Brussel-Halle-Vilvoorde
W i m Lauwaert

02/3771938

Eerlijk gezegd om elektorale redenen
deden wij het met Het was onze
bekommernis om de situatie in het
arrondissement Leuven en onze zorg
om het Vlaanderen van de toekomst
BIJ de jongste kolportages hebben wij
tot onze vreugde kunnen vaststellen
dat een groot gedeelte van de bevolking in het arrondissement de noodzaak van het bestaan van de Volksunie heeft begrepen
W I J gaan dan ook met optimisme de
gemeenteraadsverkiezingen
tegemoet Nu reeds zijn wij ervan overtuigd dat onze lijsten in de verschillende gemeenten volwaardige kandidaten zullen voorstellen waarbij de jonge generatie zeker ruimschoots aan
haar trekken komt Ook onze kandidaten op gemengde gemeentelijsten betekenen een waarborg voor een goed
beleid
Bovendien stelt de Volksunie een programma voor dat met uitpuilt van holle slogans Het is een realiseerbaar
fris en vooruitstrevend programma
w a t op zichzelf al een winstpunt is
W a t de kiezer op 10 oktober ook zal
beslissen de Volksunie in het arrondissement Leuven gaat verder bouwt
voort aan de toekomst Daar kan men
op rekenen
Willy Somers
arr verantw propaganda

Jong en minder jong, samen op de fiets langs de Breugeiroute, nu
zondag voor de vijfde keer reeds '

GEVRAAGD

LIMBURG

VROUWELIJKE BEDIENDE
G e v r a a g d v o o r onmiddellijke indiensttreding
b e d i e n d e T w e e t a l i g zijn D a c t y l o

AS
VERKIEZINGSBAL
Zaterdag 18 september te 20 u gaat
ons groot verkiezingsbal door in zaal
EIckerlyc Wij rekenen op een talrijke
opkomst van de verschillende afdelingen

VTB-WEDSTRIJD
«VOOR VLAANDER EN»
De Vlaamse Toenstenbond stelt enerzijds vast hoe slecht Vlaanderen in
het buitenland in al zijn aspekten
gekend is Anderzijds verheugt hij
zich steeds om de pogingen van Vlamingen en zelfs van vreemdelingen
om ons land en ons volk in het buitenland beter te doen kennen en meer te
doen waarderen
O m die pogingen aan te moedigen
stelt de Vlaamse Toeristenbond een
jaarlijkse prijs ter beschikking van de
landgenoot of de buitenlander die
zich het verdienstelijkst tegenover
Vlaanderen heeft gemaakt in de buitenlandse pers op eender welk terrein staatkundig ekonomisch sociaal
en kultureel
HIJ verzoekt dus allen die op dat
gebied wensen in aanmerking te komen hem op het einde van 1976 de

artikels in kranten en tijdschriften de
boeken of andere dokumenten voor
te leggen
Een bevoegde jury zal jaarlijks een
keuze doen
De meest verdienstelijke landgenoot
wordt een prachtige vakantie van een
maand aangeboden in het land waar
hij Vlaanderen met de pen diende
De meest verdienstelijke buitenlander
wordt een even lange en mooie vakantie aangeboden in Vlaaaderen en
wel met een programma naar eigen
keuze
Alle briefwisseling naar de voorzitter
van de Vlaamse Toeristenbond St-Jakobsmarkt 45 2000 Antwerpen
De prijs werd reeds zevenmaal toegekend
in 1969 aan mevrouw dr Gyulane Vilmon Boedapest Hongarije
in 1970 aan de heer Leo Poppe, Buenos Aires Argentinië
in 1971 aan de heer Prof Luis P Mondino Uruguay
in 1972 aan de heer Jozef de Leu
hoofdredakteur van «Septentnon »
in 1973 aan de heer Hugo Tomme llita
(Internationaal Literair Agentschap)
Gent
in 1974 aan mevr Ilse Carola Salm
Socking West-Duitsland
in 1975 aan de heer Jos Vinks Antwerpen

Steunt de
VOLKSNATIONALE

L i e f s t o p d e h o o g t e zijn v a n b o u w k u n d i g t e k e n e n o f zin h e b ben v o o r binnenhuisinnchting Enkele jaren k a n t o o r e r v a n n g
hebben Houden van kunst en harmonie
W i j b i e d e n B e d i e n d e k o n t r a k t G o e d e b e z o l d i g i n g Extra-legale v o o r d e l e n V a s t e n g e v a r i e e r d w e r k
M e t de h a n d geschreven curriculum vitae richten aan O P E N
H A A R D E N B O U W S w e n n e n - C o e n e n E s s e r s t r a a t 1, 3 6 8 8
Kinrooi

_^iensen
uit EfiN stuk
stemmen
Bovenstaande
propagandatekening
te verkrijgen op zelfklevers grote en
kleine affiches lucifersdoosjes en bal
lonnetjes Alle inlichtingen bij arr penningmeester Staf Hereygers Amandus Geenenlaan 14 2100 Deurne Tel
031/248806

BEGUNENVEST 99 (Nat. Bank) ANTWERPEN
TEL. (031) 33 60 58 - 45 05 31
Aalst - Brugge - Hasselt - Kortrijk - Leuven - Mechelen
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Lui kersteen weg 32
3800 Sint-Truiden
Tel. (011)67.27.07-67.41.92

Luikersteenweg 184
3700 Tongeren
TeL (012)23.05.69

KLINKER en
ASFALTWERKEN
A S F A L T A P.V.B.A.

Talen - steno - typen - boekhouden - direktiesekretariaat - medisch
sekretariaat - verkoop - reklametekenen - etalage - hostessen - mannequins - receptie - journalisten - public relations - A U T O R I J S C H O O L

Dries BOGAERT

Li^J^J

banden
TtTJSEN fiv

GEMEENSCHAPSSCHOOL

ERASMUS

Algemeen directeur

vrouw/elijke

JOZEF HEYLEN
B r e m s t r a a t 10, EKSEL
T e l . 011-73.51.68
Keurige afwerking.
Vrijblijvende prijsopgave.

WIJ 9

WIJ IM D€ l^OLK'JUriie

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

OOST-VLAANDEREN

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. 053/240.60

Beverstraat 24-26
Tel. 054/331.05

*
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - kamerverslerrngen - wastafels
en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN • allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED: uitgebreide keus in merkartikelen • autobanen elekfr. treinen der beste merken - autr - go-carts - traktoren - poppen - poppenwagens en -wiegjes - b elen - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.

Fotoreportages in kfeur van
huwelijken (met gratis vergroting 50 X 70 voor VU-leden),
geboorten en allerlei feestelijkheden.

I FOTOCENTRALE •
Bevrijdingslaan 103, Gent
DESTELBERGEN
DEN

-

NEUS-

OVERLIJDEN
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

*
Centrum van Bijzondere Gezondheidszorg zoekt aktieve en belangstellende personen die hun burgerdienst als gewetensbezwaarden willen vernchten in dit interessante kader Bijzonder wordt uitgekeken naar
mensen met het diploma lichamelijke
opleiding, ervanng in jeugd- en andere
verenigingen, voor allerlei revalidatiewerk, ontspanningsbegeleiding, bezigheidstherapie, enz
De aandacht van de kandidaten
wordt er op gevestigd dat
1 het Centrum in Brabant gelegen i s ,
2 dat de kandidaten die zich verbinden in dit soort werk slechts
16 1/2 maand dienst dienen te vervullen
'Kontakt via Kamerlid Willy Kuijpers,
Swertmolenstraat 23, 3020 Herent, teJefoon 016/22 9642 - liefst om 9 u 's
morgens
N85

Pas afgestudeerden Elektriciteit A2
en Mechanica A2 zoeken werk op
passende afstand van Landen
Kontakt via oud-senator Van Haegendoren, G Gezellelaan 63, 3030 Heverlee
N88

-

ZO€K€RC3€S
Senator E de Facq, Europalaan, 11,
9820 St-Denijs-Westrem heeft
1) een vakature voor een verzekeringsinspekteur in Oost-Vlaanderen
2) Werkzoekenden
— medische sekretaresse 21 j
— handelssekretans hogere araad,
20 j
" NS7
Jortge mart, 27 jaar Maatschappelijk
assistent A 8 / A 1 , Technisch middelb-industriele wetenschappen A2 Ervaring als stafmedewerker personeelsbeleid, zoekt passende betrekking
Schrijven W Jorissen, Louisastraat
31,2800Mechelen
N90
Juffrouw, afgestudeerd in de ekonomische humaniora -f éen jaar rechten,
zoekt passende betrekking als bediende
Juffrouw, 22 jaar, gediplomeerd technisch hoger middelbaar, zoekt passende half-time betrekking
Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos
Somers, Liersesteenweg 11 te 2580
Sint-Katelijne-Waver - Telefoon 0 1 5 /
217900
N-91

STEUN DE AKTIE
BRUSSEL 10-10
STORT UW BIJDRAGE
OP PRK 000-0171139-31
flfinB€UOL€n flmBiVÖU
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek]
(02)734 0643
N a l S u 4254642
Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8.1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054/33.37 56

VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47
1850Gnmbergen
Tel.. 02/268.14.02

lustreiie
mare de vriese
baron ruzettelaan
assebro«k - brugge
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4

WIJ i e

AL-AL keukeninrichtingen
Jan Claes
Bondgenoteniaan 163
LEUVEN tel 016/2347 94

PVBARomDECRAEN
Verwarming
Stoom- en Sanitaire installaties
Molenstr 78 - 2921 Nieuwenrode
Tel.:015/71 1240

DE OUDE KRING
Cafe-VU-lokaal
Dorpsplein. Heusden-Limburg

COSTAN BELGIUM - HEIDI FRIGO'S
Voor uw koel- en winkelinstallaties te
Hekelgem tel 053/66 7125 Te Sint-Niklaas tel 031/765880

poketino
Specialist in grammofoonplaten, magneetband, cassetten en toebehoren
Em Jacqmainlaan 144-146,1000 Brussel
POKETINO-ASSE
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraatl
1700 Asse

In de nacht van 12 op 13 augustus kwam onze goede vriend en
VU-kernlid Herman Buyse door
een verkeersongeluk op de E3 te
Nazareth, om het leven
Het slachtoffer was op slag
dood. Zijn
echtgenote
werd
zwaar gewond naar het akademisch Ziekenhuis overgebracht.
Herman Buyse was stichter en
afgevaardigde beheerder van de
nv Eutriko te Heusden en van
nv Eutriko International (Tunesië), tevens beheerder van de
nv Bonnettissa.
In 1969 was hij medeoprichter
van de Heusdense VU-kern Wij
konden steeds rekenen op zijn
morele, maar vooral op zijn gulle
financiële steun, die het ons mogelijk maakte, vooral in de moeilijke beginperiode, de Vlaamse
idee bij onze plaatselijke bevolking te verspreiden.
De Volksunie-afdeling Destelbergen-Heusden biedt aan de zwaar
beproefde echtgenote, ouders en

familieleden haar gevoelens van
innige deelneming. Begrafenis,
vandaag, donderdag 19 augustus
te 11 uur m de kerk te Heusden.
Gelegenheid tot groeten in de
kerk vanaf 10 u. 30.
MEDEGEDEELD
DAG
SEN

VAN

DE

ORANJE

DAS-

GENT, 4 SEPTEMBER 1976
Verzameling van alle oud-leden en
leden van de Heelnederlandse jeugdbeweging
15 u H M I S i n O L V r o u w S t - P i e t e r s
(St -Pietersplein),
16 u 30 O N T V A N G S T / T E N T O O N STELLING in Vlaams Huis Roeland,
21 u BAL/GEZELLIG S A M E N Z I J N
in Casino Gent met Paul Rutger
Kostprijs 150 fr - Kredietbank Gent
nr 440/0748121/32 Oranje Dassen

•

U u r w e r k e n en j u w e l e n
DE

MOOR

S c h o o l d r e e f 19
•

Internationaal
DE

Optiek

MOOR

WAASMUNSTER
GEMEENTELIJKE TEKENSCHOOL
Het Gemeentebestuur van de Gemeente Waasmunster brengt ter kennis aan alle belanghebbenden dat bij
raadsbesluit dd 9 juli 1976 een plaats
van leraar-lerares werd openverklaard in de gemeentelijke tekenschool, technische afdeling, in tijdelijk
dienstverband voor het schooljaar
1976-1977 (10 lesuren per week,
weekend- en avondonderwijs)
De kandidaten dienen ten minste houder te zijn van het diploma technisch
ingenieur, elektronika of elektro-mechanika, en ten minste dne jaar nuttige ervanng hebben in de industne De
kandidaturen samen met alle nuttige
bewijsstukken dienen verzonden te
worden naar Mevrouw De Burgemeester, Vierschaar nr 1, 9170 Waasmunster, en dit op uiterlijk 20 augustus 1976
Alle nuttige inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
O p last
De Gemeentesekretans,
L Lenaerts
De Burgemeester
Mevr Stoop-Moens

met foto-afdeling
Schooldreef

21 - 9 2 1 9
brugge
Tel 0 9 1 / 3 0 0 1 2 2

GentG E N T - E E K L O (arr.)
AANDACHT i

Zaakvoerder Jan De Moor
VU-gemeenteraadslid

De eerstvolgende arrondissementele raadsvergadering wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen
datum.

WEST-VLAANDEREN
Feestzaal - JAGERSHOF Zaal voor huwelijken, vergatleringen
e d m met 1 200 zitplaatsen
Gemeenteplaats, St.-Andries
Tel. 050/31.32 10 en 31.34.06
BLANKENBERGE
TOELAGEN V O O R STUDENTEN
Het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Kuituur verleent
studietoelagen aan studenten voor secundair- en hoger onderwijs en zulks
voor het school- en akademiejaar
1976-77 Studerenden welke er belang in stellen kunnen zich steeds
wenden tot ons gemeenteraadslid Jef
Fryns, 18 Gen Lemanstraat 8370
Blankenberge Tel 0 5 0 / 4 1 2 2 3 9 en
zulks elke werkdag van 14 tot 18 u
Dezelfde dagen en uren kan men er
ook te rade gaan voor alle dienstbetoon
V O O R O N Z E MIDDENSTANDERS
Het plaatselijk
Handelaarsverbond
ncht op 9 september te 21 u in het
Kleinkunstteater van het Stedelijk
Casino een paneelgesprek in onder
het motto « Vi/at met de Middenstand
na oktober 7 6 » Voor de Volksunie
zal ons gemeenteraadslid Jef Fryns
ons standpunt in deze zaak uiteenzetten Steun hem in zijn betoog door
uwe aanwezigheid
MET HET V V V G OP REIS
De plaatseliike afdeling van het
Vlaams Verbond voor Gepensioneerd e n richt op 20, 21 en 22 september
e k een driedaagse reis in naar Echternach en omgeving De prijs, reis- en
hotelkosten, slechts 1 900 fr Inschrijven vóór 28 augustus e k bij de voorzitter Frans Pulinckx, 2, /istridlaan,
bus 11, tel 41 3865

MEDEGEDEELD
VLAAMSE BEWEGING
KORTRIJKSE
Meer dan ooit is het noodzakelijk dat
de Vlaamse Beweging brede wegen
opgaat Daarom deze oproep aan
jongeren uit Zwevegem en/of het
Kortrijkse arrondissement om samen
te werken in plaatselijke kernen van
de jeugddienst Nieuw-Vlaanderen, die

OOSTENDE-VEURNED I K S M U I D E (arr.)
LEDENSLAG
Na de publikatie in het vorig nummer
van WIJ kwam er nog verbetering in
de afdelingen Houthulst en Merkem.
die beiden de drempel van de 90 %
overschreden
Het arr
eindtotaal
wordt daarmede 4 5 5 8
OOSTENDE-CENTRUM
GEBOORTE
BIJ Daniel Vantomme en Ingrid Oorlynck kwam een dochtertje Isabelle
op 29 juli Proficiat
BESTUUR
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd — wegens het gegroeid
aantal leden — een nieuw bestuurslid
gekoopteerd
Kris
Verougstraete
W e wensen hem veel werklust toe
OOSTENDE-STENE
NIEUWE SEKRETARIS
In vervanging van Didier Versieck, die
naar Drogenbos verhuisde, heeft ons
bestuur Willy Serpieters tot nieuwe
afdelingssekretaris aangesteld
We
wensen hem proficiat in deze funktie,
die hij voorzeker met veel bevoegdheid zal vervullen, gezien hij dit reeds
was in Zarren-Werken
OOSTDUINKERKE
VOLKSVERGADERING
W I J roepen allen op tot de éérste grote volksvergadering van onze nieuwe
afdeling Deze gaat door in de zaal
Gudrun te Oostduinkerke (Wulpen)
op 22 oogst, aanstaande zaterdag,
om 19 u 30 Een spreker zal aanwezig zijn alsmede het optreden van - ' t
Kliekske »

IZEGEM-KACHTEM
U w vertrouwde WIJ is er weer, lieve
lezer(es) i Vanaf volgende week krijgt
U ook weer het plaatselijke V U nieuws dan is de man die deze
rubriek verzorgt weer thuis van een
welverdiende vakantie
Ondertussen is het misschien wel een
geschikt moment om wat plaats in te
ruimen voor de man die wekelijks
plaatselijk korrespondent speelt voor
onze nationale VVIJ Enk
Vandewalle
heeft met zijn steeds uiterst verzorgde mededelingen de leesbaarheid van
de WIJ voor ons gevoelig verhoogd i
Hoe Enk Vandewalle, die een uitstekend journalist zou geweest zijn, het
klaarspeelt om naast zijn vele aktiviteiten zich onbegrensd in te zetten voor
de V U , IS voor velen een raadsel Enk
IS het bestuurslid dat dit jaar het grootste aantal leden geworven heeft, is de
man die voor Geert Bourgeois van
onschatbare waarde was bij de abonnementenslag en die ontelbare huisbezoeken afgelegd heeft Als men dan
weet dat Enk daarnaast bednjvig is
als leraar, historicus (medewerker Encyclopedie van de VI B ) , medewerker van WIJ (Randschrift), redaktielid van de tijdschriften Ons Erfdeel
en Septentnon, van het jaarboek « De
Franse Nederlanden», schrijver van
bijdragen over Frans-Vlaanderen in
heel wat Vlaamse (dag)bladen, spreker op DF-avonden, enz, enz dan zal
iedereen het erover eens zijn dat
deze volkse intellektueel meer dan
verdiend eens uit de anonimiteit gehaald wordt
W I J wensen hem een onverdroten
werkkracht toe in de harde komende
weken i

het gelijknamige tijdschnft NieuwVlaanderen uitgeeft, en ook om lokale
IJzerbedevaartkomrtees op te richten
daar waar ze tot nu toe nog met
bestaan
Jonge mensen die zich hiervoor daadwerkelijk willen engageren nemen
(liefst schriftelijk) kontakt op met Kris
Barrezeele
Demeesterestraat
29,
8550 Zwevegem De Vlaamse Beweging in het Kortrijkse rekent op U i
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SOCWW LeU€M

SOCIAAL AKTIEPROGRAMMA
V A N DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
In het kader van het zgn sociaal aktieprogramma heeit de Kommissie van de
Europese Gemeenschappen een reeks
initiatieven goedgekeurd die we, samengevat, onder de aandacht van onze
lezers willen brengen Europa is reeds
lang in de maak en het zal zeker nog met
voor morgen zijn Toch is het belangrijk,
menen wij, even verder te kijken dan de
grenzen van het eigen land en te vernemen welke zaken heel Europa door in de
belangstelling staan of waarvan men verwacht dat ze in de belangstelling zullen
gebracht worden
UITBREIDING V A N DE SOCIALE
BESCHERMING
Niettegenstaande de vooruitgang op dit
gebied zijn er in de landen van de
gemeenschappen nog steeds leemten en
onvolkomenheden in de sociale bescherming van verschillende groepen van personen die uiteraard met in alle landen
dezelfde zijn Gedacht wordt hier vooral
aan de minder-validen, de vrouv\/en zonder
beroepsinkomen, studenten, de
schoolverlatende jongeren de personen
in innchtingen huispersoneel tijdelijk personeel thuiswerkers, enz
De EG-kommissie spoort de lidstaten
ertoe aan
a) de sociale bescherming die de meeste
aktieve personen reeds genieten inzake gezondheid ouderdom invaliditeit
en gezinstoeslagen tot de gehele werkende bevolking uit te breiden ,
b) de bescherming tegen ziekte-risiko's
en ouderdom alsmede de gezinstoeslagen geleidelijk uit te breiden tot personen zonder beroepsinkomen Voorrang moeten hierbij krijgen personen
met een aangeboren handicap, mentaal of fysiek en personen die zich
hoofdzakelijk met onbetaald huishoudelijk werk bezighouden,
c) ten behoeve van personen die met in
staat zijn beroepsinkomsten te verwerven een inkomen en diensten te verzekeren die vergelijkbaar zijn met die welke door de sociale verzekenngen bij
invaliditeit of werkloosheid worden verstrekt
ONDERZOEK OVER
ADEMHALINGSZIEKTEN
De kommissie heeft haar goedkeunng
gehecht aan een memorandum betreffen-

de het derde onderzoekprogramma inzake chronische ademhalingsziekten Dit
over vier jaar gespreid programma zal
ongeveer 220 miljoen fr kosten ten laste
genomen door de EGKS Dit onderzoekprogramma zal vooral aandacht hebben
voor pneumoconiose andere bronchopulmonaire beroepsziekten en de behandeling en revalidatie van bronchopulmonaire
patiënten
Het programma zal worden uitgevoerd
door onderzoekscentra en instituten in
verschillende landen van de gemeenschap De resultaten ervan zullen op ruime schaal worden verspreid door artikelen rapporten en konferenties
HUMANIZERING VAN DE ARBEID
In de Raadsresolutie van 21 januan 1974
betreffende het sociaal aktieprogramma
was een van de doelstellingen de uitwerking van een aktieprogramma voor werknemers gencht op de humamzering van
hun levens- en arbeidsomstandigheden
O p drie zaken werd toen de nadruk
gelegd
1 verbetenng van de veiligheid en de
hygiene bij de arbeid
2 geleidelijke uitschakeling van fysieke
en psychologische spanningen die op
de arbeidsplaats en bij de arbeid
bestaan, in het biezonder door het verbeteren van de omgeving en door het
nastreven van een grotere arbeidsbevrediging,
3 hervorming van de werkorganizatie,
waardoor de werknemers meer mogelijkheden krijgen om eigen verantwoordelijkheden uit te oefenen en om betere kwalifikatie te verwerven
De eerste twee punten worden thans ten
jitvoer gelegd door een aantal akties die
beschreven staan in het aktieprogramma
van de gemeenschap op milieugebied en
door middel van reeds aan de Raad gedane voorstellen
De hervorming van de arbeidsorganizatie
maakt nu het voorwerp uit van een mededeling aan de Raad Daann is o a sprake
van het bevorderen van de werknemersparticipatie bij verschillende besluitvormingsprocedures in verband met hun vitale belangen Voorbeelden hiervan kollektief ontslag bescherming van de rechten
der werknemers bij fuzie, overname of
samensmelting
Cw

ONGELIJKHEID
Heilige koeien worden met geslacht Ze mogen
willekeurig welke moeilijkheden veroorzaken
het verkeer ophouden het reeds schaarse
voedsel opeten zonder daarvoor iets in de
plaats te doen om het even ze worden met
geslacht Heilige koeien bestaan met alleen in
Indie Ook in het Westen lopen zo een respektabel aantal dieren doorheen onze samenleving In tegenstelling met hun Indische soortgenoten zijn het hier evenwel geen viervoeters
maar zevenkoppige draken Iedereen blijft er
dus af Het zijn taboes i
Een van die onaantastbare taboes is de gelijkheid van alle mensen Alle mensen zijn gelijk
En op dat modern dogma is onze hele samenleving vandaag gebouwd Niemand gelooft weliswaar in die slogan maar iedereen doet alsof
En dat is zowat het ergste dat kan gebeuren i
Laten we mekaar goed begrijpen Alle mensen
hebben dezelfde grondrechten Iedereen heeft

n

r

SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN
GELIJKE BELONING VOOR
MANNEN EN VROUWEN

O

De CAO van 15 oktober 1975 bindend verklaard bij KB
van 9 december 1975 voert het beginsel in van de gelijke
beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers Dat
wil zeggen dat elk verschil in beloning gesteund op verschil in geslacht uit alle CAOs moet geweerd worden

TOEPASSINGSGEBIED
Deze regel is slechts van toepassing op de prive-sektor
met uitsluiting van personen in dienst van de staat de provincies de gemeenten de openbare instellingen en instellingen van openbaar nut Het personeel tewerkgesteld in
beschermende werkplaatsen of centra voor beroepsopleiding (sociale reklassering van minder-validen) is eveneens
van het voordeel van deze wet uitgesloten
Met werknemers worden gelijkgesteld personen die
anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid
verrichten onder het gezag van een derde Met werkgevers worden gelijkgesteld personen die deze gelijkgestelde werknemers tewerkstellen

OMSCHRIJVINGEN
a Gelijke beloning heeft betrekking op alle elementen en
voorwaarden van het loon ook en vooral op het sisteem van funktiewaardering (keuze van kriteria weging van deze kriteria de omzetting van funktiepunten
in loonpunten, de klassifikatie)

O

b Gelijk loon Omvat alle elementen zoals bruto-loon, fooien en bediemngsgeld voordelen in geld of natura eindejaarspremie aandeel in de winst premies en gratifikaties allerhande aanvullend vakantiegeld enz
HOE KLACHT I N D I E N E N '
1 Er IS vanzelfsprekend het rechtstreeks protest bij de
werkgever
2 Betrokkene kan klacht indienen bij de werkgever via
de sindikale afvaardiging of via de sindikale vrijgestelde Er kan ook klacht ingediend worden bij de arbeidsinspektie
3 Indien de klacht geen gevolg heeft kan de werknemer
of -neemster en ook hun vakbond een rechtsvordering
instellen voor de arbeidsrechtbank
De werknemer of werkneemster die een klacht ingediend
hebben volgens par 2 hierboven genieten een bescherming die kan vergeleken worden met de bescherming
waarover de leden van de ondernemingsraad beschikken
en dit gedurende 12 maand Dezelfde bescherming is van
kracht tot 3 maand na het vonnis wanneer een rechtsvordering ingesteld is (zie par 3 hierboven) Tijdens deze
beschermingsperioden is het de werkgever die moet
bewijzen dat een eventueel ontslag met het gevolg is van
de klacht Nadien moet de werknemer bewijzen dat een
eventueel ontslag het gevolg is van de klacht of de rechtsvordering De wet voorziet eveneens een procedure voor
wederopneming na ontslag evenals een vergoeding voor
met-wederopneming of eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden
Cw
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hetzelfde recht op leven hetzelfde recht op
arbeid hetzelfde recht op vrije meningsuiting,
enz Dat zijn de zgn rechten van de mens Die
heeft iedereen en niemand betwist dat Alleszins aan deze kant van het IJzeren Gordijn
met Hier bewijzen zelfs de kommunisten lippendienst aan die mensenrechten i Wanneer gesproken wordt over gelijkheid en ongelijkheid
van de mensen worden dus met de mensenrechten bedoeld Wanneer gezegd wordt dat
de mensen ongelijk zijn — zoals prof dr Henk
Vos dat doet in «Menselijke gelijkheid onder
voorbehoud » bv — dan wordt bedoeld dat ze
ongelijk zijn in aanleg De menselijke ongelijkheid IS aangeboren Wie daarmee geen rekening houdt bij het orgamzeren van de maatschappij maakt fouten
Dit laatste is de stelling van HJ Eysenck in
«De ongelijkheid van mensen» oorspronkelijk
verschenen te Londen in 1973 en door Het
Spectrum opgenomen in de Aula-reeks als nr
552
De auteur gaat uit van de vaststelling dat onze
maatschappij al te veel gevormd en hervormd
wordt op bazis van een mens-beeld dat samengesteld IS met vooropgezette ideeën Voorstanders en tegenstanders van de menselijke gelijkheid «gaan uit van die menselijke natuur die in
hun straatje past » (biz 9) Het hele boek van
Eysenck is dan ook mets anders dan het antwoord op de simpele vraag Wat kan de wetenschap ons hieromtrent leren '
Het eerste hoofdstuk « Gelijkheid en individualiteit» eindigt met een waar pleidooi voor verdraagzaamheid «Tolerantie ten aanzien van
andere opvattingen andere levenswijzen, andere aanpassingsmethoden (is) met slechts een
wenselijk aspekt van een demokratische
samenleving j, het is de essentiële voorwaarde
tot instandhouding van ons menselijk vermogen om te veranderen en ons aan veranderde
omstandigheden aan te passen » (Iz 32) En de
auteur besluit « Het feit dat de mensen met hetzelfde zijn verlangt als tegengewicht verdraagzaamheid ten aanzien van individuele verschillen het verlangt eveneens politiek gezien, een
beter begrip van de oorzaken van dergelijke
verschillen »
Die oorzaken en die gevolgen beschrijft prof
Eysenck in vier belangrijke hoofdstukken Wat
meten IQ-tests nu eigenlijk precies' — Intelligentie en erfelijkheid — Intelligentie en sociale
klasse — Persoonlijkheid geestesziekte en misdaad Het zijn vier hoofdstukken die onmogelijk
samen te vatten zijn en we wagen er ons dus
met aan Ook van het laatste hoofdstuk zeggen
we alleen dat het de sociale konsekwenties
aangeeft die volgens de auteur het gevolg zijn
van de aangeboren menselijke ongelijkheid
Zeggen we alleen nog dat het boek — dat we
aanbevelen — een goed gestoffeerde literatuur-lijst bevat
Jvb
HJ Eysenck — - De ongelijkheid van mensen • — Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen
- Aula-reeks nr 552 - 1975 - 283 bIz 205 fr
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houding in de moderne maatschappij
te trekken Zij monden uit in wat een
boek als «Alleen door V u u r » als
bevnjding poneert het offer en in datgene wat elk offer dragen moet de
liefde De mensen bij Demedts zijn
geen helden of heiligen en zijn dorp of
gemeente is geen geromantiseerd
Lier maar een doorsnee-gemeenschap met kwaad en goed geroddel
en traditionele verbondenheid tegen
al wat nieuw of vreemd is Het heilige
van zijn figuren is een alledaags en
daarom zo zwaar heilig zijn en het
heldhaftige is zo eenvoudig en daarom zo moeilijk En toch is dit alles daar
om zo zuiver zo psychologisch zonder breuk of stemverheffing W e hebben bij sommige priesterfiguren van
Demedts moeten denken aan de
priester van het boek van J Montaurier « Dwars door het vuur» zelfs de
titel van een van zijn romans roept de
reminiscentie op aan het werk van
deze Franse priester die jarenlang
dorpspastoor was en wiens boek met
de katolieke literatuurprijs w e r d bekroond

Naast een onzer belangrijkste romanauteurs en naast — aanvankelijk —
een belofterijk dichter uit de post-expressiomstische periode is Demedts
ook een jeugdschrijver en een uiterstsekuur en boeiend essayist en biograaf HIJ schreef over Vermeulen
over Hugo Vernest over Richard Minne over Johan Daisne over Ernest
Claes — en hij schreef op dat terrein
vooral een lijvig sterk boek over
Stijn Streuvels — naast een interessante autobiografie « De dag voorgisteren »
Hebben wij bij het levensoverzicht
van de zeventigjarige de klemtoon
gelegd op zijn literaire werk — zijn
«dagwerk voor Vlaanderen» om het
met een woord van De Bom te zeggen — dan mogen wij zijn kordate
sociale en Vlaams-nationale houding
met uit het oog verliezen bij deze herdenking

« Wi] zullen hen vernederen
die u
belagen
en zich verheugen
in uw
nood
WIJ zullen voor u het laatste
wagen
en uwe vrijheid zien, voor onze dood
»
Deze verzen komen uit het gedicht
« Vlaanderen«
dat een
der aangrijpendste
is uit onze nationale
lyriek na het
expressionisme
Het tekent meteen
de nationale
houding
van de
man die het schreef
Andre
Demedts,
die zo pas
zeventig
werd

Andre Demedts werd geboren te S t Baafs-Vijve op 8 augustus 1906 Hij
liep lagere school in het nabije Wakken (het dorp van Joris van Severen)
en volgde de lessen aan het St-Lievenskollege te Gent in 1918-1919
waarna hij de handelsklassen volgde
op het St-Amandskollege te Kortrijk
Hl) bleef er slechts twee jaar door
familie omstandigheden moest hij de
oudste zoon naar de ouderlijke hoeve terugkeren om er het bedrijf voort
te zetten
Aan het Kortnjkse kollege was hij
reeds met literair werk begonnen Nu
schreef hij eerst in avond- en nachtwerk later in de namiddagen verzen
en novellen Nadat hij zijn eerste
gedichten gepubliceerd had in «Averbode s Weekblad - kwam hij in kontakt met Walschap die toen literair
redakteur van «Hoger Leven» was
In 1929 verscheen zijn eerste verzenbundel «Jasmijnen» en in 1931 kwam
« Geploegde aarde » uit De jonge dichter en boerenzoon ontving aanmoediging van iemand die zich slechts zelden over het werk van jongeren uitsprak Cyriel Verschaeve Aan de
hand van deze gedichten zei de oudere dichter tot de jongere «denk aan
een roman want de psychologie
draagt ge in u zelf zonder het te
weten - Verschaeve zou trouwens
zijn lezing over Gezelle te Amsterdam
in het Gezelle-jaar 1930 beginnen met
een vers van Demedts «ik ben al
bloed en eeuwigheid »
Demedts had intussen in 1930 met
Pieter J Buckinx Rene Verbeeck en
Jan Vercammen «De Tijdstroom » gesticht een tijdschrift dat het literaire
ontmoetingsvlak was van verscheidene post-expressionistische dichters
en dat tussen een zuivere estetiek als
die van Van Nu en Straks en een
etisch engagement als dat van het
expressionisme en de volkse dichtkunst een positie zocht een verzoening van etiek en estetiek
— De periode rond de jaren dertig
bracht in het Zuidnederlandse proza
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een vernieuwing een aansluiting bij
de Europese literaire ontwikkeling De
psychologische roman het expressionisme en de nieuwe zakelijkheid volgden op het romantisch verhaal de heimatroman het impressionisme het naturalisme Elschot had reeds voor de
eerste wereldoorlog een bijna onopgemerkte doch radikale wijziging in de
verhaaltrant gebracht zijn proza was
direkt zakelijk onopgesmukt Wal
schap zou de gekendste — met de eerste en enige — dezer generatie zijn
die de psychologische uitdieping ook
reeds in het romantische verhaal en in
de naturalistische roman aanwezig
zou kombineren met een direkte stijl
en die de essentiële epische kern het
verhaal dus in de roman zou beklemtonen Demedts kontakt met de toenmalige literaire redakteur van het katolieke « Hoger Leven » is zeker met zonder invloed geweest op het eerste
prozawerk van de jonge Westvlaming
en op de stijl en verhaaltrant van zijn
eerste bundel novellen « Mannen van
de straat» « Het Leven drijft» dat in
1936 verscheen was zijn eerste roman tevens de eerste in een cyclus
van vier romans die alle de menselijke
onmacht om het geluk te bereiken
gestalte geven Deze onmacht of
althans deze moeilijkheid uit zich in
de hoofdfiguren van de romans en
novellen uit zijn eerste scheppingsperiode uit zijn eerste tematische cyclus In « Het Leven drijft» is het Dokter Gossey in «Afrekening » (1938) is
het de industrieel Daniel Steenveldt
in «Geen tweede maal» de veearts
Helmar Waegeneere en in « Het heeft
geen belang» (1944) de avokaat Paul
de Ruyter Al deze romans hebben
met elkaar de karakterologische en
sociologische positie van de hoofdpersonages gemeen alsmede de uitein
delijke mislukking in hun zoeken naar
geluk Ze zijn ook van een zekere
strukturele ingewikkeldheid een overdadigheid aan feiten en personages
die wel eens de grondlijn doet vergeten Na deze cyclus volgde de trilogie

«Knngloop om het geluk» waann de
geschiedenis van het geslacht der
V a n Leyda s wordt verhaald Deze ca
1 000 bladzijden tellende trilogie ver
schenen tussen 1944 en 1951 omvat
de romans « Voor de avond valt» «In
het morgenlicht» en «De nng is gesloten » Met deze laatste roman w e r d
ook de nng gesloten van de verschil
lende generaties Geluk en ongeluk
hebben afwisselend de overhand ge
nomen maar de hoeve blijft bezit van
de familie Berusting is het einde en
sluit de ring waarin trots en eenzaamheid energie en ambitie koppigheid
en vervreemding ziekte en dood
schuld en inkeer de schakels zijn

* *
Met de roman «In uwe handen»
(1954) zette Demedts een nieuwe
cyclus in gevolgd door « De levenden
en de doden» in 1959 «Nog lange
tijd » in 1961 en «Alleen door vuur» in
1965
Ook hier is er een sterk innerlijk ver
band de personages verschillen ook
al IS de omgeving telkens dezelfde
hebben de figuren belangrijke karaktertrekken met elkaar gemeen en is
hun problematiek verwant Elke roman benadert deze problemen die de
problemen zijn van de kristen in de
moderne maatschappij en zijn verantwoordelijkheid erin op een andere wijze In de eerste roman «In uwe handen» IS het een priester die zich van
zijn onmacht zijn taak nog verder te
vervullen bewust is Een laatste kans
die hij zichzelf geeft loopt faliekant uit
en eindigt op tragische wijze «De
levenden en de doden» lijkt op een
kollaboratie- of verzetsroman Wie
zich echter hieraan houdt komt bedrogen uit en wordt zelfs geïrriteerd door
het schijnbaar onobjektieve midden
de geestelijke uiteenzetting tussen de
knstelijke en de kommumstische Ie
vensbeschouwing bestaat de derde
de vertegenwoordiger der kollaboratie als een zwakkeling een overloper
uit het verzet Hij blijft echter «levend» omdat hij het goed heeft
gewild ook al kan zijn oud-leraar hem
op weg naar de executie-paal met
bekeren «Nog lange tijd» (1961)
staat enigszins apart in deze cyclus
althans wat de centrale figuur betreft
Het onderwerp is hier met een per
soon maar een hele familie en al wie
met haar in relatie staan Demedts
schildert de teleurgang van dit gezin
waarvan de vrouw sterft (de man is
seizoenarbeider en neemt het met de
huwelijkstrouw met zo nauw) en waar-

van de kinderen bij familie en vrienden moeten opgenomen worden —
en tevens de tragische onmacht van
de mensen om dit noodlot te keren
Het enige wat overblijft is de hoop op
een betere toekomst « N o g lange
tijd » IS literair en struktureel een sterk
boek op dat gebied alleszins tot het
beste
behorend
wat
Demedts
schreef hoewel sommigen «De levenden en de doden» zullen verkiezen
anderen weer de in 1969 verschenen
roman « Alleen door vuur» die bij de
derde cyclus aansluit Een priesterroman maar in direkte levensnabijheid
waarbij het offer de katharsis brengt
in een situatie die een gevolg is van
menselijke verlangens en zwakheden
Het offermotief komt in dit werk herhaaldelijk voor « voor de getekenden
IS er maar een weg het offer is hun
redding en behoud » Men denkt hierbij aan Verschaeves woord «op het
offer staat een waarheid hoger dan
op de macht »

Na deze cyclus schreef Demedts een
roman «De Belgische republiek» die
gesitueerd is in de periode van de Brabantse omwenteling Geen historische roman hoewel historisch gefundeerd maar een in Demedts streek
gesitueerd verhaal over mensen op
het breekpunt van een nieuwe tijd
sterk aan de traditie maar ook aan de
geest van vrijheid en rechtvaardigheid gelovend
Demedts schrijft meer dan «mooie»
romans Hij is nooit esteet geweest
en vooral in zijn eerste werk was zijn
taal nogal stroef weinig plooibaar en
sierlijk en waren de dialogen met
steeds vlot en natuurlijk Mettertijd
heeft hij echter een stilistische beheersing verworven een meesterschap
over de materie die in zijn laatste
romans duidelijk merkbaar IS wie «Je
komen halen» (verschenen in 1969)
naast de eerste novellen legt zal
geen moeite hebben dit vast te stellen Demedts heeft daarenboven — in
tegenstelling tot de literaten die zich
aan esteticisme vormexperimenten
woord- en ideeenkrachtpatserij en modeleuzen en konformistische «engagementen» beroesden — iets essentieels te zeggen aan de mens aan de
totale mens en met alleen aan de literatuurgemeter of esteet
Demedts
heeft de positie van de kristen in de
moderne wereld van alle zijden beke
ken Vanuit zijn initiële meer pessimistische houding is hij ertoe gekomen
de grondlijnen der knstelijke levens-

— Als lid en medewerker inzonderheid op het kulturele vlak van de
K A J in de vooroorlogsjaren heeft
Demedts zijn sterk volks en sociaal
bewustzijn beleden Vriend van Verschaeve — die hij in Alvenngem
opzocht en die al eens naar Den
EIbos kwam — groeide hij groot in
deze Westvlaamse traditie van een in
het volk wortelend nationalisme, sterk
door knstelijke etiek en roomskatolieke trouw
— In 1937 was Demedts na examen,
leraar Nederlands geworden aan de
Handelsschool in Waregem daar waren o m Remi Baert en de latere minister Berten de Clerck zijn kollega s Na
de oorlog w e r d hij diensthoofd van de
Gewestelijke omroep West-Vlaanderen waar hij geregeld (evenals in « De
Standaard » «De Penskoop » e a bladen en tijdschriften) van grote eruditie
en sterk penetratievermogen blijk gevende literair-kntische teksten bracht
Demedts had na de oorlog — als de
meeste Vlaamsgezinden — bij de
bevrijding wel enige moeilijkheden gehad omwille van zijn voortgezette
publicistische aktiviteit en zijn Vlaamsgezindheid Die w e r d er na de oorlog
alleen maar door versterkt Zijn belangstelling
voor
Zuid-Vlaanderen
kreeg zijn neerslag en uitdrukking in
de «Frans-Vlaamse
Kultuurdagen»
die vanaf 1948 tot 1968 door hem werden geleid Demedts heeft nooit zijn
knstelijke Vlaams-nationale en Heelnederlandse overtuiging onder stoelen of banken gestoken Tegenover
groten en kleinen Tegenover de welwillende
universiteitsprofessor
en
tegenover het hautaine journalistje
dat schamper-spottend sprak over
idealen omdat ze met in zijn modekonformisme pasten
In een interview verklaarde Andre
Demedts in 1968
«Ik zal altijd opkomen voor het bestaansrecht van mijn volk met alleen
als etnische groep maar ook als natie
die recht heeft op een machtsorgaan
om haar toekomst en welvaart te verzekeren »
Maar daarbij heeft hij elders eens
verklaard — en zeer duidelijk zelfs —
dat hij vast geloofde in de volkse eenheid der Nederlanden De konklusie
daaruit kunnen wij zelf trekken W a t
Demedts eens gezegd heeft over zijn
religieuze overtuiging geldt dan o o k '
voor zijn nationale «ik zal die trouw
niet breken »
O m zijn volkse trouw en om zijn
scheppend werk voor Vlaanderen
danken wij de zeventigjarige die wij
nog vele jaren toewensen i
RB
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GENT BREEKT
ZIJN
MONUMENTEN
VERDER AF
We werden niet zo lang
geleden
gekonfronteerd
met een « Monumentenjaar-, we horen over
beschermde
landschappen
en al wat oud is of
typisch lijkt wel kostbaar
Uitgenomen

te Gent

Daar weten ze met de weelde aan
mooie oude gebouwen geen raad en
bijgevolg breken ze die gewoon af.
Na de geschiedenis van de Serpentstraat (in de historische «Kuip-, waar
op het nippertje het verdwijnen
van
verschillende zeventiende-eeuwse
huizen werd verhinderd, en één ervan
niets meer dan een puin werd onder

de slopershamer) ging een pracht ^dn
een negentiende-eeuwse
woonst ter
ziele, het huis kreeg tijdens de voorbije weken de bijnaam «De
Moor».
Wat volgt is weliswaar de geschiedenis van één huis, maar het is een illustratie van wat aan barbarisme in deze
contreien nog mogelijk is.
Laat ik eerst zeggen dat
niemand
schuld heeft aan de vernieling, en dat
omdat alle openbare instanties
het
behoud van het huis wilden, het tot
puin werd herleid.
Dat het gedoe gebeurde
eind-juli-begin-augustus, als iedereen moe is van
zon en nietsdoen:
dat ook is louter
toeval
Natuurlijk waren het een aantal jongelui die het vuur aan de lont staken,
artistiek-geïnspireerde
jongens
en
meisjes die wilden verdedigen
wat
mooi was en pas nu beseffen
dat
alleen de centen voor de meeste mensen een bepaalde schoonheid
bezitten.
Het huis dateerde uit 1899, was in
Moorse stijl opgetrokken, staat [verminkt nu) in de Gentse Fortlaan. De
architekt ervan is onbekend. Het huis
was zo merkwaardig (vooral door zijn
stijl en heel fijne, unieke
gevelmozaïeken van de hand van de Italiaan Tolomei) dat het een fotoplaats kreeg in
een boek door de stad uitgegeven ter
gelegenheid van het duizendjarig bestaan van Gent
Misschien was het een uniek huis in
België.
Jammer genoeg stond het naast een
appartementsgebouw
en in een rij
negentiende-eeuwse
woonsten
die
een mindere allure hadden. Er was
een aanvraag tot afbraak
ingediend,
in de plaats moest een
appartementsgebouw
komen.
Zo'n
flatgebouw
brengt natuurlijk meer op voor iedereen die erbij betrokken is. (De « wezen-erfgenamen»
die de 4,5 miljoen
« nodig •• hebben, zijn welstellende jongelui)
Begin juli bemerkten een jonge architekt en een kunsthistorica
dat het
gebouw voor afbraak was
bestemd:
ze besloten, samen met een aantal
gelijkgezinden, een aktiegroep te vormen dat een aktie-tot-behoud
ontketende:
midden
in de
vakantietijd
kwam het tot affiches,
perskonferenties en kontakt met
verantwoordelijke
instanties.
Ze belandden bij (in volgorde):
de
rijksdienst voor landschap- en monumentenzorg, het kabinet van minister
De Backer (Nederlandse Kuituur), de
burgemeester van de stad Gent sche-
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pen Van De Weghe, minister De Paepe, de stedelijke kommissie voor monumentenzorg.
Ze vernamen dat de stad een bouwvergunning had geleverd voor een
appartementsgebouw
(zich steunende op een in 1958 beslist plan in de
betrokken wijk nieuwe woonsten tot
een bepaalde uniforme
kroonlijsthoogte te laten bouwen). Nederlandse Kuituur wou de «Moor» wel klasseren,
maar op voorwaarde dat de stad de
bouwvergunning
introk: in dat geval
moest de stad waarschijnlijk een vergoeding aan de eigenaars betalen; de
stad wou het gebouw wel behouden

op \ooindJrdv
dal het niinMcne
de
schadevergoeding
voor eigen rekening nam.
De » verantwoordelijken'
(?) gedroegen zich als bij een
tenniswedstrijd:
ze kaatsten de bal terug, tot wanneer
ze hem kompleet
missloegen.
Uiteindelijk hakte de betrokken
bouwonderneming
(niet eens zo'n grote,
Scaldimmo) de knoop door: op een
vroege augustusmorgen
verschenen
de slopers. De jonge leden van het
aktiekomitee bezetten het huis; een
bouwlustige
meneer (baron
Kervyn
de Volkaersbeke)
kwam de jongelui

de huid volschelden. Wat kan een
nobiljon
volkspatrimonium
schelen I
Na twee eeuwen demokratie is nog
niets aan dit feit veranderd.
De slopers («De arbeiders
waren
vriendelijk
en zegden dat zij hun
opdracht
moesten
uitvoeren"
dixit
een jonge dame van de groep) vernielden de mozaïeken en de vensters
van het gebouw:
het
waardevolste
moest er het eerst aan geloven.
De teevee kwam het voorval filmen,
de Gentse ^(ranten schreven
verontwaardigd over het feit en de Gentenaars defileerden in onafzienbare rijen
voor de woonst om zwijgend te kijken naar wat gebeurd was.
Eén Gentse krant had voortdurend in
gespierde taal over de zaak geschreven : de direktie kreeg « van bepaalde
zijde» de wenk de toon wat te
matigen, anders zouden bepaalde advertenties
uit het dagblad
verdwijnen. ..
— Het erge is, zo zegt de gespreksvrouw, dat het gebouw nu half-vernield blijft staan, want de aannemer
kan de eerstvolgende weken niet aan
de werken beginnen. Maar de slopershamer hanteren midden in de vakantie, was strategisch goed bekeken: zo
werd iedereen voor een
voldongen
feit gesteld.
De jongelui deden verschillende malen hun tocht door bureaus en ministeries.
— De vernieling van het huis is te wijten aan administratieve luiheid van de
bevoegde instanties. Bovendien voelde je zeer duidelijk op de achtergrond
de macht van bepaalde
niet-officiële
financiële groepen die door
zachte
wenken de laatste pogingen tot behoud van het mooie gebouw de grond
inboorden en de officiële machten ( ?)
op de knieën kregen.
De jongelui wensen onbekend te blijven.
— Omdat we in groep willen optreden, maar ook omdat we — uit hoofde van onze beroepsaktiviteiten
—
aan druk, bedreigingen of boycot kunnen blootstaan.
Naast de vele anderen, heeft schepen
Vandewege (A.C.W.-C.V.P.) in het hele
breiwerk de zwaarste steken laten vallen. Wat andere steden wel hebben
(o.m. Brugge) heeft Gent niet: een
echt
kultuurbeleid.
Gebrek aan belangstelling,
domheid,
onkunde (« Wij hebben op een paar
dagen over het huis een beter dossier
opgesteld dan ze in het ministerie hadden » dixit de aktiegroep) en winstbejag hebben «de mooiste Moorhet
leven gekost
Zo verkwanselen
ze
hier het gemeenschappelijk
erfgoed
en Gent geeft hiervan het
treurigste
voorbeeld.
Huguette De Bleecker

:
elke week een
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Paul Van Hoeydonck

thuis (katalogusfoto

Keoon, Leo

Willems).

RETROSPEKTIEVE
PAUL VAN HOEYDONCK
Paul Van Hoeydonck is een van de kleurrijkste figuren die uit de Antwerpse
G58 tot roem kwamen, een al wat statige 51 -er die op de foto graag en goed
poseert naast nog beroemdere tijdgenoten en liefst van al nog naast astronauten (in zijn met zorg opgebouwde entourage nauwelijks een spoor «fallen » van
kosmonauten, maar in Moskou is de kunstfiandel nu eenmaal niet zo lukratief).
In 1971 verwekte hij applaus en schandaal door de bemanning van Apollo 15
ertoe over te halen een aluminium beeldje van hem in het maanstof achter te
laten. Voor het Kultureel Centrum De Warande te Turnhout redenen genoeg tot
het huidige zomer-«ksploot: een PVH-retrospektieve. En waarom niet, dergelijke tentoonstellingen zijn altijd leerzaam.
Trouwens, het Kempische prestigepaleis dat Frans Van Mechelen zijn kiezers
als afscheidskado naliet is een waardige jeugdherberg voor dit omvangrijke
oeuvre, dat (de laatste zestien jaar ervan toch) vrij behoorlijk geëvokeerd w o r d t
W a t geen klein bier is, gezien de souplesse waarmee PVH in tred bleef met de
in de markt liggende trends van de recente avant-garde, in zoverre natuurlijk dat
zij niet té veel aan talent en techniek vereisten. Laten w e onze wandeling door
deze Tuin van Kunsten dus aanvangen. En voor wie niet mee kan, er is altijd nog
de katalogus (100 fr.) met liefst negen inleidingen in vier talen en een barslechte
typografie.
V A N LICHT NAAR

ASTRO-KltSCH

De PVH-retrospektieve begint in het jaar 1960 met een « painting », die voor een
in Turnhout exposerende Wijnegemnaar eigenlijk net zo goed « schilderij» had
kunnen heten, maar ja. En waarom moet een zich toch « retrospektieve » noemende tentoonstelling beginnen als de kunstenaar 35 is, met een totaal vergeten
van de eerdere landschappen, de clowns en de expressionistische ode aan de
Antwerpse petroleumtanks ? Maar kom, de bij de Zero-groep en de monochromen aanleunende «lightworks» zijn veruit het beste werk uit deze tentoonstelling : geraffineerd opgebouwde komposities In een breed palet van witten, waarin op delikate wijze zachte kleurspektra doorschemeren. In de plexi-reliëfs van
deze periode levert PVH trouwens een persoonlijke inbreng, en men vraagt zich
daarbij af waarom hij deze moeilijke, zelf-ontgonnen en beslist interessante techniek niet verder uitgebouwd heeft.
Want, even later al kwamen de «bonhommes» en «boites a monocle» (1961),
vrij leuke parafrazen van dadaïstische vondsten, maar om het met de meester
in het Frans te houden toch maar «vieux jeux», allemaal al eerder en beter
gedaan.
Vanaf 1963 begint de finale-periode, PVH heeft het gevonden: de ruimtevaart
(in april 1961 was Gagarin een orbit-bestseller gebleken). Even schemeren de
oude verworvenheden nog door, de witte monochromie in de pingpongballetjesreliëfs, de plexi kleurspelen in de «Homo Spatiens» fde woordsoelina is leuk.
maar de werken zelf komen niet verder dan matige étalage-kunst). De verdere
evolutie is een eindeloos zichzelf herhalen in de schijnbaar gemakkelijke techniek der ready mades en collages. Maar primordiaal daarbij is dat men het
gebruikte materiaal weet te ontstijgen, dat men de « objekten » van de assemblage uit hun banaliteit weet los te wrikken door ze te verheffen tot een andere en
geestelijk verder reikende werkelijkheid. PVH lukt daar bijna nooit in, zijn werken stranden in de « keuken »... Balletjes blijven balletjes, popjes worden nooit
méér en de mannequins in geëxpandeerd polyestyreen geraken niet uit de zieligheid van hun industriële ontstaan en kleurloosheid. Af en toe weet de objekteur
zijn «schepselen» enige bezieling mee te geven (Ruimte Triptiek 1964, Ikarus
1965, Mutanten 1975), maar meer dan een pseudo-horror dramatiek dragen ze
nooit in zich. Kortom, ze blijven te doorzichtig om werkelijk te ontroeren. In zijn
recentere schilderijen (b.v. King Kong in Babylon) tracht hij de strip-mode in de
pop-art op de hielen te trappen, maar ook hier blijft het bij burlesken die wel een
zekere ironie en relativering doen vermoeden, maar er alweer niet in slagen de
«bedoeling» tot kunst te transponeren. De laatste beelden in protserig autochroom (technisch deze maal wél uitstekend geassembleerd) beantwoorden
wellicht aan de vernikkelde ambities van onze parvenu-maatschappij, maar ze
staan er als vrij zinloze monumenten aan de hedendaagse kitsch toch maar bij
als de namaak-harnassen die ons zgz. heimwee naar de stoere middeleeuwen
moeten illustreren. Akkoord, men kan de kunst benaderen en zelfs bedrijven
door ze voor zichzelf voor schut te zetten. Maar PVH doet dit duidelijk niet, het
blijft hem uiteindelijk absolute ernst. Hij is niet de « dadaïst van de ruimte » zoals
de katalogus hem noemt, daarvoor mist dit werk de vernielende oorspronkelijkheid en de durvende onthechting die b.v. bij Marcel Duchamp tot een essentiële
werkelijkheid wordt gemaakt Een goede expositie kunnen wij deze tentoonstelling dus niet noemen. Maar als u toch in de Noorderkempen vertoeft loop er
toch maar 'ns langs. Zij is voortreffelijk entertainment en men kan er zijn ideeën
over kunst even toetsen. Ook dat is een belevenis.
Paul Van Hoeydonck
«retrospektieveKultureel Centrum De Warande.
Warandestraat 28, Turnhout,
tot 22 augustus.
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BRT

1
1
1
1
1
1
1

Barbapapa
Kim en zijn vrienden
Paling & Co
Veilig verkeer
H\euws
Coronation Street
Panorama
De rooien en blauwen
Standpunten
Stilte - Camera
Nieuws

18.55
19.00
19.25
19.35
19.45
20.15
20.40
21,30
21.35
21.55
23.00

NED. 1
15.00
18.15
1845
18.55
19.05
19.35
20.15
20.30
21.35
21.50
23.30

Van hart tot hart
Teleac
Toenstische tips
Nieuws
Monty Python
Strijd
Zendtijd van het Simplisties
Verbond
Het grote gebeuren
Nieuws
Teorema
Nieuws

NED . 2
18.45
18.55
19.05
20.00
20.25
20.55

Ti-Ta-Tovenaar
Nieuws
Film-bllk-nieuws
Nieuws
Nederlands elftal
Van een huwelijk komt een
huwelijk
22.35 Achter het nieuws
22.55 Nieuws
23.00 Panoramlek-extra

RTB
17.55
18.15
18.45
19.00
19.15
19.30
21.45
21.50
22.50

1,2, 3... J'ai vu
Pourquol?
Le village englouti
Antenne-soir
Nieuws
The looking glass war
Contacts
Nieuws
Le carrousel aux images

RTB
17.45
18.15
18.45
19.00
19.15
19.30
20.20

1, 2, 3... J'al vu
Sept sur sept
Le village englouti
Antenne soir
Nieuws
Mandnn
Les sentiers du monde
Dokumentaire
21.55 Nieuws
22.10 La maison des bories

21 AUGUSTUS
BRT
15.15 Festival van
Vlaanderen
1976
16.00 Atletiek van op de Heizel
18.50 Barbapapa
18.55 Festival van
Vlaanderen
1976
19.25 Surfing
Sportfilmpje
19.45 Nieuws
20.15 Festival van
Vlaanderen
1976
20.45 Schipbreuk
Nieuwe VS-reeks
21.55 Festival van
Vlaanderen
1976
22.30 Ballet van Vlaanderen
22.50 Nieuws
23.05 Festival van
Vlaanderen
1976

BRT
18.55
19.10
19.45
20.15
20.40

Mumfie
BRT-fietspadenaktie
Nieuws
The Flintstones
Een zaak op leven en dood
Britse musical (1946)
22.20 KTRC Kruispunt
22.50 Nieuws

NED. 1
10.45
18.30
18.45
1855
19.05
20.40

21.35
21.50
22.20
22.25

Schooltelevisie
Teleac
Kortweg
Nieuws
McMillan en vrouw
Het raadsel van de vogeltrek
Dokumentaire
Nieuws
De vrouw en haar vrouwenhuis
Nieuws
Panoramiek-extra

NED. 1
11.00
15.45
16.00
16.02
16.27
18.15
18.55
19.00
19.05
19.55
20.30
21.30

22.10
22.50

Eucharistieviering
Teleac
Nieuws
De jongen met de gouden
broek
Sport troef!
Teleac
T V ünformatie voor Turken
Nieuws
Sint Joapic feest
Schatten van mensen
Dorpsidylle
Blijspel
Emmy Verhey, Hans Vonk
en Paganini
Vioolkoncert
De brief van Jacobus
Nieuws

20.00
20.25
21.15
22.10
23.00
23.25

C.U.I.O.-Rotterdam
Ti-Ta-Tovenaar
Nieuws
Avro's toppop prezenteert
de nationale hitparade
Nieuws
De onzichtbare man
Avro's puzzeluur
Televizier magazine
Help een klant
Nieuws
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NED. 1
10.45 Schooltelevisie
18.45 TV-informatie voor
Sunnaamse Nederlanders
18.55 Nieuws
19.05 De toppop-express
19.55 25 jaar Avro amusement
21.30 Nieuws
21.50 25 jaar A v r o amusement
23.00 Symbiose
23.04 Nieuws

NED. 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.25
21.15
22.00
22.35
22.50
22.55

Ti-Ta-Tovenaar
Nieuws
Eddy Go Round specia
Hogan's heroes
Feuilleton
Nieuws
Sutherland gnjpt in
NCRV-TV van toen
Toneel
Hier en nu
Roken, zo kom je d'r vanaf
Tot besluit
Den Haag vandaag en
nieuws

1

1

RTB

NED. 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
21.15
21.45
22.30
23.20

Ti-Ta-Tovenaar
Nieuws
Run, Joe, run
Doctor W h o
Nieuws
O moeder, wat is het h e e t !
Aktua TV
Bob Hope's jubileumshow
Nieuws

17.45 1, 2, 3... J'ai vu
18.13 Netsilik
Dokumentaire over Eskimo's
18.45 Braine d'Ortie
19.00 Antenne-soir
1915 Nieuws
19.30 Le cavalier du desert
VS-western (1940)
21.10 De torpedo-mannen van
Prins Borghese
Dokumentaire
22.00 Nieuws
22.10 Absurde n'est-il pas?

25 AUGUSTUS
BRT

15.30 Nieuws
15.32 Boom des levens
Dokumentaire over Israël
16.00 Tommie
16.05 Werkwijzer
16.20 Parijs gezien door een jongen
16.40 Swiebertje
18.15 Teleac
18.45 TV-informatie voor Marokkanen
18.55 Nieuws
19.05 Koning Kind
Kinderkabaret
19.35 De man van zes miljoen
20.25 O p losse groeven
21.35 Nieuws
21.50 Baretta
22.40 Tros sport
23.05 Nieuws

17.30
18.45
18.55
19.05
19.30
19.50
20.00
20.25
21.15
21.45
22.10
23.00

Sport troef!
Ti-Ta-Tovenaar
Nieuws
The Flintstones
Buster Keaton
't Zand 33
Nieuws
Alias Smith and Jones
Pianistiek
Brandpunt
Graham Greene
Nieuws

RTB
16.20
1605
17.40
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30

21.00
22.00
22.15
23.30

Tenuto
Waals toneel
Quentin Durward
Festivals
Colargol in Latijns-Amerika
Antenne-soir
Nieuws
Trop jeunes pour étre honnêtes
Franse komedie (1972)
De mémoire d'homme
Nieuws
Cinèscope
Nieuws

17.30 Tip-Top
Jeugdprogramma
18.30 Barbapapa
18.35 Atelier
19.00 Vakantiekwis
19.25 Zomeragenda
19.45 Nieuws
20.15 Rhoda
20.40 Uit de dierenwereld
Dokumentaire
21.05 Spel zonder grenzen
Vanuit Bad Mergentheir
22.20 Nieuvis
Natuurdokumentaires zijn welgekomen prenten op alle TV-statlons, zij
hebben een vrij hoge kijkdichtheid. Ook deze week bieden de zenders
een vijftal interessante dokumentaires.

NED. 2

RTB

18.37 Bericht van de wilde ganzen
18.40 W o o r d voor woord
18.45 Ti-Ta-Tovenaar
18.50 De kinderen van nummer
47A
19.15 Studio Sport
20.30 Mannen en mikroben
TV-reeks
21.30 Nieuws
21.35 Het dossier Pancho Villa
22.25 Nieuws

17.45
18.15
18.45
19.00
19.15
19.30
20.25

1,2, 3... J'ai vu
TV-Femmes
Le village englouti
Lundi-sports
Nieuws
La-haut les quatre saisons
Mourir a Madrid
Franse montagefilm (1962)
21.45 Nieuws
22.00 Herinneringen van Paul Collaer

NED. 1
15.30 Het koninkrijk van de filmkomedie
16.45 Orgels op wielen
17.15 Schooltelevisie
18.30 Teleac
18.45 Verkeers(p)licht
18.55 Nieuws
19.05 Het parelsnoer
VS-film (1936)
20.35 De pop
21.35 Nieuws
21.50 Den Haag vandaag
22.05 Panoramiek
22.35 Studio Sport
23.20 R o k e n ? Z o kom je er van
af

NED. 2
RTB
11.00 Eucharistieviering
13.00 Concertissimo
14.25 J'y SUIS, j'y reste
Toneelstuk
16.48 De Gouden Zeezwaluw
17.20 Roquet belles oreilles
17.45 Le Francophonissime
18.15 Sportweekend
19.00 Antenne-Soir
19.15 Nieuws
19.30 L'homme du Picardie
20.25 Prète-moi une chansonShow
21.45 Nieuws
22.55 Mary M a r q u e t : propxss et
confidence

24 AUGUSTUS
BRT
18.55
19.00
19.45
20.15
20.40
21.30
22.30
23.00

Barbapapa
Rhoda Scott-show
Nieuws
De hoeder van mijn broeder
Klaverweide
Het IS me een zootje
Dokumentaire
Het vrije woord
Nieuws

NED. 1

NED. 2
18.00
18.45
18.55
19.05

21.15 Kleine
Fauss
Halsy
VS-film{1970)
22.50 Nieuws

NED. 1

NED. 2

20 AUGUSTUS

18.50 Het Amerika van Alistair
Cooke
19.45 Nieuws
20.00 Sportweekend I
20.30 Hartenvrouw
21.20 Aanval op St.-Nazaire
Dokumentaire
22.10 Het Kubisme
23.00 Nieuws

22 AUGUSTUS

23 AUGUSTUS

BRT

BRT

14.30 Het spook van Monnikeneiland
14.45 Atletiek van op de Heizel
17.10 Keizerlijke viooltjes
Franse muzikale film (1952)
18.45 Barbapapa

18.55
19.00
19.15
19.45
20.15
2045

Barbapapa
Klem, klem kleutertje
Sporttribune
Nieuws
Mikro-Makro
Wikken en wegen

10.45 Schooltelevisie
18.45 TV-informatie voor Spanjaarden
18.55 Nieuws
19.05 Papermoon
19.30 De pop
Driedelige tv-reeks
20.22 Tommy's afscheidsfeest
Kortfilm
20.35 Familieportret
21.35 Nieuws
21.50 Er IS muziek & muziek
22.40 Nieuws
22.45 Ronde van Nederland voor
profs

18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.25
20.30
20.40
21.30
21.45
23.28
23.30

Ti-Ta-Tovenaar
Nieuws
Jouw wereld, mijn wereld
Kenmerk
Nieuws
Socutera
Overzicht top 10
Starsky & Hutch
Amerikaanse politieserie
Veronica's aktueel
De loteling
Vlaamse speelfilm (1973)
Veronica's agenda
Nieuws

RTB
16.30 Feu vert
18.10 Het Nationaal Park in Zwitserland
Dokumentaire
18.40 Chapi Chapo
18.45 Graine d'Ortie
19.00 Antenne-soir
19.15 Nieuws
19.30 De geheimen van de woestijn
Dokumentaire
19.50 De zes vrouwen van Hendnk VIII
Historische reeks
21.20 Henri Guillemm over München bij de bevrijding
21.50 Nieuws
22.00 La pensee et les hommes
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DAK!
een eigen dak boven je hoofd is
geld waard en nog steeds de
verstandigste belegging !
Het kan nog ! De goed uitgedokterde voorstudies van
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatieduisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant,
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U
duizenden franken.
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel !
Met zijn 1001 mogelijkheden, zijn kwaliteitswerk
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN
ook uw vertrouwen waard.
Kom kijken ' Ter plaatse of op plaatjes ! Maak NU een
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN
INFORMATIECENTRUM IN UW ONMIDDELLIJKE
OMGEVING :
ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL. (031)31.78.20 .
GENK : WINTERSLACSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44.42
GENT : ONDERBERGEN 43 - TEL. (091)25.19.23
LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL. (016)23.37.35
BRUSSEL : KOLONIENSTRAAT 50
SINT-NI KLAAS : ZAMANSTRAAT 53
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WK TIJD
DE UITLEG
De BeIze wielerbond heeft de renners
geselekteerd die op 5 september in
Italië het wereldkampioenschap zullen
betwisten Men kent de namen Maertens (Demeyer en Pollentier), Merckx
(Bruyère),
Verbeeck
(Godefroot),
Planckaert, Van Impe en De Muynck
De namen tussen haakjes zijn die van
de «luitenanten» Opvallend is in de
eerste plaats de afwezigheid van
Roger de Vlaeminck, hoe men het
ook keert of draait nog steeds een
van onze beste renners, en, objektief
gezien, een selektie waard De reden
van de niet-aanduiding zal wel ergens
op het terrein van kommerce en negotie liggen, maar de uitleg werd gevonden in een straf die vroeger werd uitgesproken, omdat Roger met w o u
deelnemen aan het wereldkampioenschap veldrijden Rare dingen allemaal

VERONTWAARDIGING
Rood van verontwaardiging heeft de
prezident van de Beize vifielerbond
een bnef geschreven aan madam de
Backer In die brief staat dat hij, de
prezident, kwaad is omdat doktoor
van den Bossche in Montreal een
paar onvriendelijke dingen over doping vertelde Dat heeft o m, altijd volgens Albeer van den bond, het moreel van onze renners zodanig aangetast dat ZIJ er niks van terecht brachten Albèèr vraagt dan ook met aandrang welke straf madam de minister
denkt te bedenken voor deze slechte
doktoor, werknemer van de minister
Over het antwoord van de minister
lazen wij nog niet, maar ons komt het
voor dat de doodstraf hier een welgekomen troost zou kunnen bieden Tenzij de dokter al vroeger zijn plicht zou
begrijpen, en hara-kiri plegen

CIJFERS
Een lezer van Les Sports heeft berekend dat België in de atletieknummers
te Montreal 1 punt per 321 533 inwoners behaalde, als men voor een eerste plaats in een proef acht punten
toekent, voor een tweede zeven punten en zo verder O p die manier wordt
België de zevende atietieknatie op
aarde, na o m Tnnidad en Jamaica
Maar ver vóór krabbers als de Sovjetunie met één punt per 3 miljoen inwo-

Er wordt heden ten dage een stukje gezweet door 's lands jonge voetbalgoden
die de nakende voetbalkompetitie voorbereiden Zoals hier bv in Oude G o d
OVERDREVEN
ners en de Verenigde Staten met één
punt per 11 miljoen inwoners Wij barsten van trots, maar willen hier toch
iets aan toevoegen Alle winnaars van
atletiekmadolles — dus Lismont en
Van Damme — zijn met alleen Belg,
maar ook Vlaming Als men dus eens
zou gaan be-ekenen hoeveel Vlamingen er nodig zouden zijn voor één
atletiekpunt, dan zou kunnen blijken
dat de Vlamingen dé atleten zijn, en
de Walen met nul komma nul op hun
aktief voor niks goed Of doorstaat
dergelijke berekening de negenproef
met'

GOED ZO
Het gebeurt de laatste jaren wel eens
meer dat toeschouwers bij voetbalwedstrijden (en andere sportspektakels) het slachtoffer worden van hartaanvallen Allicht heeft het iets te
maken met het door de klubs en sportpers jarenlange gepredikte engagement van de toeschouwer, en speelt
de houding van de kijker een grote
rol Wie het getrappel op het veld met
kan opwinden, zal o i met zo makkelijk
last krijgen aan het hart Maar goed,
ondertussen zitten wij ermee Anderlecht, doorgaans bij de pinken als het
op goede verbeteringen aankomt, besloot er wat aan te doen In het stadion werd een klem reanimatie-centrum opgencht, waar slachtoffers van
een hartaanval de eerste zorgen kunnen krijgen, zonder dat ze eerst naar
het ziekenhuis moeten gebracht worden W I J zouden zeggen prima initiatief Al blijft het weren van emoties
beter

POVER
Het zal misschien aan uw aandacht
ontsnapt zijn, maar verleden week
werden te Luik de Belgische baankampioenschappen betwist Bij de beroepsrenners werden de
nieuwe
kampioenen snelheid Van Lancker,
achtervolging Baert, stayers Stevens

In de schaduw van de Groooote Spelen van Montreal hadden te Toronto de
Spelen voor minder-validen plaats Minder spektakulair maar even vermeldenswaardig Onze atlete Anne Cornil wint hier zilver op de 800-meter rolstoel.

De olympische spelen zijn achter de
rug, en dus rijst de vraag of ze van enige waarde zijn geweest
W I J dachten neen
Dat ze enige verrijking zouden brengen op het gebied van de kuituur, van
de moraal, van de saamhorigheid
onder de mensen wordt al lang met
meer van de spelen verwacht, en ook
bij deze is daarvan dus niets te
bespfuren geweest
Dat 3r enorm met geld is gesmost in
deze moeilijke tijden zal de ene onverscfillig laten — de bewapening kost
inderdaad nog meer — en de andere
opstandig maken (maar die moet zijn
mond houden of d'r wordt op geklopt), maar niemand, behalve de profiteurs natuurlijk, zal daar een positief
element in vinden

zijn blootje de slotplechtigheid kwam
opluisteren
Dat de zwarte man gewoon lak had
aan de meest eerbiedwaardige tralaliere — de spelen — en naar moe
terugkeerde toen hij zijn zin met kreeg
IS veel ernstiger dan het feit dat daardoor (misschien) een paar madolles
naar ons bloedeigen vaderland konden komen
Van madolles gesproken zij zijn, op
een paar uitzonderingen na, allemaal
gewonnen door kommunisten of zwarten Teken aan de wand dat de parate, gemotiveerde jeugd daar te zoeken IS, en dat die van het westen bij
de labbekakken kan gerangschikt
worden ' Of is het alleen een kwestie
van straffere pillen "^ Of van veel ingrijpender konditionenng van de mens"?
Of de illustratie van het feit dat de
westerse konsument met meer vatbaar IS voor hogere waarden (nou
ja ) als olimpische onderscheidingen
die het vaderland eren '
Al met al zagen wij weinig verheugende dingen

De vedetjes hebben hun werk met te
slecht gedaan Er zijn veel wereldrekords verbeterd en zogenaamd grootse prestaties geleverd Over de prijs
ervan, zowel in geld als in «natura »,
kan echter veel gezegd worden
V a n jeugdige levensvreugde hebben
WIJ op de spelen niet veel gezien, tenzij misschien van de jongeman die in

De spelen van Montreal waren voor
ons de spelen van de verloederde
sport W I J zien geen reden om er nog
mee verder te gaan
Het olimpisch ideaal — of het geloof
erin, want wellicht heeft het ideaal zelf
nooit bestaan — is dood als een pier
Z o u het met best zijn het maar meteen te b e g r a v e n '

BILAN : NEGATIEF

WIJ 16

O p te merken valt daarbij dat er naast
de drie overwinnaars slechts vijf geklopten waren Er waren inderdaad
juist geteld acht deelnemers En nauwelijks iets meer toeschouwers M e n
wil nu iets gaan doen aan die lamentabele situatie, en eén van de oplossingen zou zijn de prijzen van de overwinnaars wat groter te maken Het is
namelijk zo dat de jongens er nauwelijks hun onkosten kunnen mee dekken Of enig slijk der aarde in de toekomst de renners zal doen toestromen, dat durven wij toch betwijfelen
O I staat de koe definitief droog

Tijdens de grote prijs van Duitsland
op de Nurburgring was de wereldkampioen laag vliegen, Niki Lauda, het
slachtoffer van een ongeval Naar het
schijnt heeft men hem met haken en
ogen weer wat aan elkaar gepast, en
zal hij in leven blijven, en zelfs, als er
nog enkele transplantaties met goed
gevolg kunnen uitgevoerd worden,
weer kompetitie kunnen bedrijven Hij
gaf trouwens al te kennen dat inderdaad zinnens te zijn Voor ons met
gelaten, natuurlijk, maar wij vinden het
krankzinnig na zo'n ongeval wéér in
zo'n moordtuig te kruipen Dat is, vinden WIJ, het lot tarten Dan is ons nationaal idool Jacky momenteel slimmer
die gaat het voorlopig uitleggen voor
de radio, en het vliegwerk aan de
anderen overlatp"

VAN DAG...
•
M A A N D A G :«Keumnklijke» felicitaties met lauweren en kussen voor
BOK-generaal Mollet De man hééft
ook gedraafd •
D I N S D A G : De
nieuwe Anderlechtse wonderknaap
McKenzie eet graag biefstuk en frieten Wij ook, maar dat stond nog nooit
in een gazet Nu wel •
WOENSD A G : Gelezen dat een vakantie in
Miami nu in ieders bereik ligt En vermits het in de gazet stond is het waar
•
D O N D E R D A G : Tot grote hilariteit van allen die al eens een velo
zagen, maakt de wielerbond zijn selektie voor de wereldkampioenschappen
bekend •
V R I J D A G : Wie voor
nog met helemaal 5000 knotsen de
sjotterij Munchen —Anderlecht
wil
zien, moet zich dadelijk laten inschrijven Bemin uw profijt, wacht met op
opslag •
Z A T E R D A G : Karin Verbauwen sliep in twee maanden maar
twee keer thuis Hebt dan maar kinderen, ZIJ het vedetten •
ZONDAG :
De Anderlecht-supporters mogen erin
vliegen Er werd voor een reammatiecentrum gezorgd W a t een geruststelling voor de « straffen »

...TOT DAG

Karine Verbauwen, zowat onze nummer éen van de zwemsport, maakte van de
Europacup te Napels gebruik om een paar van haar rekords wat scherper te
stellen De zwemsport van bij ons promoveerde deze dagen naar de top van
Europese B-zwemsport Daarom mag deze jonge kampioene wel eventjes in de
bloemen

DUBBELSTERREN
W i e aandachtig de Grote Beer
bekijkt, zal zien — als hij of zij
g o e d e o g e n heeft — dat vlak-,
bij d e t w e e d e ster van d e
staart, M i z a r , nog e e n heel
klein sterretje staat, n a u w e l i j k s
zichtbaar. H e t heet Alkor.
H e t v e r h a a l gaat dat het bij
bepaalde Indianenstammen gebruikelijk w a s A l k o r te laten
opsporen door de kinderen.
W i e het sterretje v i n d e n kon,
w a s een v o l w a a r d i g A r e n d s oog.
Er b e s t a a t o o k nog e e n ander,
nog minder g e l o o f w a a r d i g verhaal. In het Z e v e n g e s t e r n t e (of
P l e ï a d e n ) ziet m e n met het blote o o g z e s sterren. N o c h t a n s
w a r e n er o o r s p r o n k e l i j k z e v e n .
Z e v e n zusters. Zij
maakten
e c h t e r z o v e e l ruzie dat één v a n
d e z e v e n eruit trok — en z o
b l e v e n er m a a r z e s o v e r — en
een n i e u w e thuis v o n d in d e
G r o t e B e e r : Alkor.
Al d e z e v e r h a a l t j e s d a a r g e l a ten : M i z a r - A l k o r v o r m e n e e n
d u b b e l s t e r v o o r het blote o o g .
G a a t m e n nu M i z a r b e k i j k e n
met een kijker, dan m e r k t m e n
natuurlijk o o k A l k o r op, m a a r
dan ziet m e n t e v e n s — w a t
m e n met het blote o o g niet z a g
— dat M i z a r zelf nog e e n s
b e s t a a t uit t w e e s t e r r e n , die
z e l f s in d e kijker héél dicht bij
e l k a a r staan.
D e a f s t a n d t u s s e n M i z a r en
zijn
begeleider
bedraagt
s l e c h t s 14 b o o g s e k o n d e n . D e
h e l d e r h e i d is o o k z e e r o n g e lijk. M i z a r zelf is van de t w e e d e m a g n i t u d e , de b e g e l e i d e r
van de vierde. T e r l o o p s g e z e g d , A l k o r van d e vijfde. M e t e e n w e t e n wij w a t d u b b e l s t e r ren zijn.
Er dient e c h t e r o n d e r s c h e i d g e m a a k t t u s s e n zg. o p t i s c h e d u b b e l s t e r r e n , en e c h t e , o o k w e l
fysische dubbelsterren.
D e optische dubbelsterren bes t a a n uit t w e e sterren die In feite met e l k a a r niets te m a k e n
h e b b e n . Z i j liggen e n k e l , van
op a a r d e g e z i e n , in o n g e v e e r
d e z e l f d e lijn. D a a r d o o r lijken
z e vlak bij elkaar te s t a a n ,
m a a r in w e r k e l i j k h e i d is het
b e s t m o g e l i j k dat b e i d e k o m p o nenten v e r d e r van e l k a a r verw i j d e r d zijn d a n d e m e e s t nabije van d e aarde.
Optische dubbelsterren oefenen g e e n i n v l o e d uit op elkaar.
Z i j zijn, zo m e n wil, g e w o o n
gezichtsbedrog.
D e o p t i s c h e d u b b e l s t e r r e n zijn
o o k niet zo talrijk als d e fysische dubbelsterren !
M e n m a g namelijk a a n n e m e n
dat z o w a t één d e r d e van alle
s t e r r e n d u b b e l s t e r r e n (of meerv o u d i g e sterren) zijn.
Echte d u b b e l s t e r r e n
hebben
w é l w a t met elkaar te m a k e n .
D i t t o o n d e n v a n a f de 18de
e e u w M i c h e l l , H e r s c h e l en a n d e r e n aan.
Dubbelsterren wentelen namelijk o m e l k a a r heen, en uit v r o e g e r e stukjes w e t e n wij al dat
dit het v e r s c h i j n s e l van de
«veranderlijke
sterren»
—
m a a r dan van het A l g o l - t y p e —
kan v e r o o r z a k e n .
D i e b e w e g i n g van d e k o m p o nenten is v o o r d e a s t r o n o o m
z e e r belangrijk, z o a l s v o l g e n d e
w e e k zal blijken.
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