
Wandelen in de herfst: weer even vertrouwd worden met de goede aarde, begin en einde van al wat leeft. 

TOCH VERKIEZINGEN IN HET VOORJAAR ? 
Er wordt dezer dagen in pol i t ieke 
kringen een aardig stukje gespeku-
leerd rond het lot van de regering-
Tindemans. 

De hele vraag i s : hoelang zal dit 
kabinet zijn bestaan nog rekken. Tot 
midden 1978, zoals CVP-voorzit ter 
Martens al zo dikwi j ls heeft be
weerd, of kri jgen wij parlementsver
kiezingen al in het voorjaar van 
1977? 

In de voorbi je weken waren het voor
al de tr ibulat ies In het Rassemble-
ment Wal lon die voedsel gaven aan 
deze spekulaties. Vandaar dat de 
perskonferentie van de VU vorige 
week donderdag als een kei in de 
kikkerpoel terechtkwam. 

In het Rassemblement Wal lon zijn 
de tegenstel l ingen tussen parti jvoor
zitter Gendebien en de RW-rege-
ringsleden Perin, Gol en Knoops nu 
ontaard tot een openli jk gevecht om 

de macht. Waar Perin en konsoorten 
enige t i jd geleden bekendmaakten 
dat zij met hun polit ieke beweging 
op een centr ist ische koers wilden 
aansturen, liet Gendebien onlangs 
weten daf hij met het RW naar l inks 
wilde. De tegenstell ingen tussen de 
personen dreigen dus uit te lopen op 
een - ideo log ische» oorlog. Nu, dat 
is de zaak van de RW-aanhangers. 

Wanneer de interne part i jstr i jd ech
ter eerlang zou beslecht worden in 
het nadeel van de genoemde RW-re-
geringsleden, dan dreigt er meteen 
krisis In de regering. Er werd al beci j
ferd dat in zo'n geval wel eens een 
tiental RW-parlementsleden hun 
steun zouden kunnen onttrekken 
aan de ploeg-Tindemans, waardoor 
die haar meerderheid in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers zou 
verliezen. 

Gebeurtenis waar met name de sg ; 
cialisten al handenwri jvend naar uit

keken. Tot de VU-kei vorige donder
dag in de kikkerpoel terechtkwam... 

De VU liet weten bereid te zijn, in 
geval van plotse krisis, het kabinet 
t i jdel i jk te gedogen, op voorwaarde 
dat de weg naar een ruime grond
wetsherziening onder de volgende 
regering zou geëffend worden. 

Dit staat de socialisten om twee 
redenen niet aan : zij wil len zo vlug 
mogeli jk zelf in de regering, en van 
een ruime grondwetsherziening wi l 
len ze niet weten. 

Dit staat evenmin de konservatieve 
CVP-ers aan, die al lang aansturen 
op een nieuwe CVP-BSP - koalit ie, 
en op het begraven van de staatsher
vorming. 

Ook anderen in de CVP (en de PVV) 
zitten echter met het VU-inlt iatief 
«verveeld». Z i j vrezen immers de 
reakties van de PSC, indien zij posi

tief zouden reageren op het VU-aan-
bod. Wijzen zij dat aanbod echter af, 
dan is het duideli jk dat zij het moei
lijk zullen hebben zich te verantwoor
den tegenover de Vlaamse publieke 
opinie. 

Een en ander heeft voor gevolg dat 
men steeds meer de pronostiek 
hoort dat wi j in het komende voor
jaar verkiezingen zullen kri jgen, hoe 
dan ook. Indien deze verkiezingen 
echter doorgaan zonder dat men de 
grondwet ruim voor herziening vat
baar heeft verklaard, dan zullen de 
regeringsparti jen de verantwoorde
l i jkheid dragen voor de totale breuk 
tussen onze twee volkeren, die dan 
vr i jwel onvermijdeli jk word t 

Het woord is nu aan de Vlaamse 
regeringsparti jen. Wat op het spel 
staat is voor Vlaanderen levensbe
langrijk, en van een hogere orde dan 
loutere parti jberekentngen. 

Paul Martens 

CARTER 

PRESIDENT 

Bij het ter perse gaan leek 
het een zekerheid te zi jn: 
Jimmy Carter, demokra-
tisch kandidaat, wordt de 
nieuwe president van de 
Verenigde Staten. 
Ook voor ons, Europeanen, 
is de verkiezing van een 
VS-president een belangrij
ke aangelegenheid. Het 
spreekt dan óok vanzelf 
dat wij volgende week — 
na een eerste kommentaar 
dat u op biz. 6 in dit num
mer vindt — op deze, ver
kiezing zullen terugkomen. 
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PCRSSPJïöiï DE VLAAMSE PERS 
Het gekwaak in de R.W.-kikkerpoei werd vorige week overstemd door de VU-
kei in de regeringsvijver. Een voorstel waarmee de Volksunie stevig in het 
nieuws komt is steeds interessant voor een <• persspiegelaar». Los van de 
Inhoud ziet men zo de polifieke lijnen (van objektief bekijken tot verbeten anti-
patle) door de perskolommen lopen. En die lijnen liggen nogal duidelijk op 
het breekveld federalistisch-behoudsgezind unitair. Met soms verbazing 
over ' wie bij wie terecht komt». In DE STANDAARD geeft Ruys de kern aan : 
de Volksunie die via een nieuwe grondwetsherziening ieder voor de zelfbe
stuuropdracht als doel van de Vlaamse beweging wil stellen. GAZET VAN 
ANTWERPEN vindt het taktisch een goede zet op het politieke schaakbord. 

In HET VOLK geeft Leo Marijnissen de duidelijke wil van de VU als federalis
tische partij het volle licht, met ook de ontmaskering van de gecamoufleerde 
behoudsgezinde heren van het Centrum van de heropduikende Omer Van 
Audenhove. In het koor van die unitaristen zingt, tot niemands verwondering, 
ook Van Haverbeke mee in de NIEUWE GIDS. Datzelfde ultrakonservatieve 
Belgicanisme vindt zijn'linkerzijde» in het geblaas van Jos Van Eynde in 
VOLKSGAZET en het unitaristische pruilmondje van Claes in VOORUIT. En 
Hugo Camps in het BELANG VAN LIMBURG kommentarieert de zaak op zijn 
niveau. (Walter Luyten) 

De Standaard 
«De betekenis van het VU-voorstel 
ligt elders. Schiltz heeft de aandacht 
gevestigd op de vraag naar de grond
wetsherziening. De regering mag niet 
vallen — zo stelt hij — zolang er niet 
voor gezorgd is, dat de volgende 
Kamers de grondwet kunnen aanpas
sen aan een nieuwe Belgische bonds
staat Dóarrond begint het debat nu 
meer en meer'te draaien. Het Is ook 
de reden waarom de staatsbehouden-
de wijzen van het komltee-Vanauden-
hove afkerig staan van een grond
wetsherziening op korte termijn. Zij 
weten dat een nieuw parlement als 
het daartoe de kans krijgt haast 
zeker heel ver zal gaan met de federa-
lizerlng van de staat Het komltee-Van-
audenhove meent: té ver. Het wil 
daarom behoedzaam experimenteren 
met wat mogelijk is onder de grond
wet van Gaston Eyskens.» 

GAZET VAN ANTWERPEN 
«De Vlaamse partijen van hun kant 
hebben nu minder dan ooit redenen 
om gelijk wat toe te geven. Komt er 
geen vergelijk, dan zit de kans er toch 
nog In dat de grondwet door de ver
kiezingen gewijzigd kan worden. Met 
die handige taktlek bereikt de VU 
twee resultaten. Vooreerst maakte ze 
het de BSP duidelijk dat deze partij 
niet onmisbaar Is voor een stabiele 

regering. Het kan zonder de socialis
ten ook. Wat in de CVP en de PVV 
zeker graag gehoord zal worden. 

Voor de franstalige partijen Is het 
maneuver van de VU een tegenslag, 
die hen van harte Is gegund. Zowel de 
PSC als het RW, voelden zich sterk 
ten opzichte van de dialoog onder de 
gemeenschappen en konden zelfs 
het FDF achterna lopen.» 

Het Volk 
«De rebellie van het RW zou echter 
de regering in moeilijkheden brengen. 
VU-voorzltter Hugo Schiltz heeft de
ze toestand handig geëxploiteerd. Hij 
heeft de regering nu de steun van zijn 
partij aangeboden, maar vanzelfspre-

Uiteraard groeit ook in de franstalige pers de belangstelling voor de 
konfrontatle van de gemeenschappen met het oog op een definitieve 
gewestvorming. Momenteel zijn we nog in het beginstadium en vra
gen de franstalige journalisten zich af, waneer de onderhandelingen 
zullen beginnen (de franstallgen zijn kennelijk ongeduldiger dan de 
Vlamingen, die volgens Lode Claes in de «Soi r» t i jd genoeg heb
ben...), hoe lang ze zullen duren, enz. « Le Soir» heeft het ook over 
« de dubbele schok, die de Vlamingen kregen : het elektoraal sukses 
van het FDF en de krisis in het RW». Het orgaan van het RW publi
ceerde inmiddels in alle (schijnbare) gemoedsrust de basisbegin
selen van de partij of het terug naar de bronnen. Ten slotte duwde 
« PAN » het FDF met de neus op de eigen racistische prakti jken, 
nadat het orgaan van de Fransbrusselse extremisten «4 Mil l ions 4» 
de zedenmeester en de integrationist had gespeeld. 

«De betekenis van het VU-voorstel 
ligt elders. Schiltj heeft de aandacht 
gevestigd op de vraag naar de grond
wetsherziening. De regering mag niet 
vallen — zo stelt hij — zolang er niet 
voor gezorgd is, dat de volgende 
Kamers de grondwet kunnen aanpas
sen aan een nieuwe Belgische bonds
staat Dóarrond begint het debat nu 
meer en meer'te draaien. Het Is ook 
de reden waarom de staatsbehouden-
de wijzen van het komltee-Vanauden-
hove afkerig staan van een grond
wetsherziening op korte termijn. Zij 
weten dat een nieuw parlement als 
het daartoe de kans krijgt haast 
zeker heel ver zal gaan met de federa-
lizerlng van de staat Het komltee-Van-
audenhove meent: té ver. Het wil 
daarom behoedzaam experimenteren 
met wat mogelijk is onder de grond
wet van Gaston Eyskens.» 

GAZET VAN ANTWERPEN 
«De Vlaamse partijen van hun kant 
hebben nu minder dan ooit redenen 
om gelijk wat toe te geven. Komt er 
geen vergelijk, dan zit de kans er toch 
nog In dat de grondwet door de ver
kiezingen gewijzigd kan worden. Met 
die handige taktlek bereikt de VU 
twee resultaten. Vooreerst maakte ze 
het de BSP duidelijk dat deze partij 
niet onmisbaar Is voor een stabiele 
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regering. Het kan zonder de socialis
ten ook. Wat in de CVP en de PVV 
zeker graag gehoord zal worden. 

Voor de franstalige partijen Is het 
maneuver van de VU een tegenslag, 
die hen van harte Is gegund. Zowel de 
PSC als het RW, voelden zich sterk 
ten opzichte van de dialoog onder de 
gemeenschappen en konden zelfs 
het FDF achterna lopen.» 

Het Volk 
«De rebellie van het RW zou echter 
de regering in moeilijkheden brengen. 
VU-voorzltter Hugo Schiltz heeft de
ze toestand handig geëxploiteerd. Hij 
heeft de regering nu de steun van zijn 
partij aangeboden, maar vanzelfspre-

willen naar drie gewesten of een echt 
tweeledig federalisme. 
Hugo Schiltz had het verder nog over 
de «conservatieve heren» van het 
Centrum van Omer Vanaudenhove 
en de vrees dat deze heren in alle par
tijen meer en meer aanhangers gaan 
tellen. 
Wij zijn het alvast met de Volksunie-
voorzitter eens dat men van deze wij
ze en ervaren politici wat meer durf 
en klaarheid had mogen verwachten. 

Zij hebben aan het debat In feite niets 
toegevoegd. Hun stelling is die van 
een verouderd unitarisme en hun 
« hervormingen » hebben zelfs niet het 
voordeel van de vereenvoudiging. Zij 
voeren een achterhoedegevecht op 
de doffe tonen van een gebarsten 
trom waarin heimwee naar het verle
den doorklinkt» 

DE FRANSTALIGE PERS 

LA LIBIE BELBIIIUE 
« Wanneer zal de communautaire 
dialoog beginnen ? Het is zo dat 
de Vlaamse partijvoorzitters el
kaar nog op 9 novemlaer ontmoe
ten en dat sommigen onder hen 
de eigenlijke gesprekken niet zou
den willen beginnen vóór het 
«explosief» kongres van het RW 
van 4 december a.s. In deze om
standigheden zal men moeilijk 
klaar zien vóór Kerstmis wat som
migen nochtans wensen (de hh. 
Nothomb en Perin meer bepaald). 
Zal de dialoog aanslepen tot Pa
sen ? Tot mei ? Is het momenteel 
onmogelijk een termijn te bepalen 
dan zijn er toch drie precedenten. 
De driepartijen-rondetafel voor 
de grondwetsherziening begon in 
januari 1964 en eindigde een jaar 
later, toen de PVV wegliep. De 
« groep van 28 » zetelde van sep

tember tot december 1969, hetzij 
anderhalve maand indien men 
ook nog rekening houdt met de 
«kommissie ad hoc» voor de 
Brusselse problemen. Het «kon-
klaaf van Steenokkerzeel» van 
april 1974 ten slotte mislukte in 
één nacht. Wat nu? Een jaar, 
anderhalve maand of één nacht ? 
De weddenschappen zijn open.» 

LE SOIR 
De Vlaamse pers volgt aandachtig 
het FtW-fenomeen en vraagt 
zich voortdurend af, wat de moge
lijke gevolgen zullen zijn. Het is nl. 
zo — en de pers erkent zulks — 
dat de h. Gendebien er niet alleen 
In slaagde, au sérieux genomen 
te worden doch tevens goed op 
weg is, een komfortabele meer
derheid In zijn partij en wellicht 
ook daarbuiten, achter zich te 

kend niet zonder een factuur voor te 
leggen. Hugo Schiltz heeft gisteren de 
taal van de lepe politicus gehanteerd. 
Hij zei dat het land zich momenteel 
geen regeringscrisis kan veroorioven. 
Hij verwees hierbij naar de zorgwek
kende soclaal-ekonomische toestand 
en de budgettaire moeilijkheden. 
Maar nog rampzaliger zou voor de 
Volksunie een onverhoedse ontbin
ding van de Kamer zijn, vooraleer een 
verklaring van grondwetsherziening Is 
goedgekeurd. En meteen kennen we 
dan de voorwaarden onder dewelke 
de Volksunie bereid Is «haar techni
sche oppositierol ondergeschikt te 
stellen aan haar doelstellingen.» 
De Volksunie wil de verklaring over 
de grondwetsherziening zo ruim dat 
alle Vlamingen de kans krijgen te zeg
gen of zij al dan niet decentralisatie 

scharen. Overigens heeft PSB-
voorzitter André Cools niet nage
laten het belang van deze opera
tie — naar zijn opvatting — te 
onderstrepen. Van zijn kant liet 
het FDF niet na in te stemmen 
met Gendebiens initiatief. Dit alles 
heeft ongetwijfeld een grote 
weerklank in de franstalige ge
meenschap In het land en ver-

Zo zag Alidor in • Pan > de uitdrij
ving van Staatssekretaris Gol. 

DE NIEUWE GIDS 
« Er is evenwel een prejudiciële vraag 
die door de onderhandelaars zal moe
ten worden beantwoord; is er wel 
een nieuwe grondwetsherziening no
dig ? Kan men het land niet op het 
goede spoor brengen binnen het 
raam van de zopas goedgekeurde 
nieuwe artikelen ? 
Omtrent die vraag moeten de onder
handelaars van meetaf bescheid ge
ven. 
Dat de leider van de Vlaams-natlonale 
partij de heer Schiltz een zo ruim 
mogelijke grondwetsherziening wenst 
Is normaal. Hoe zou anders het pro
gramma van zijn partij kunnen wor
den verwezenlijkt ? Dat Is een van de 
standpunten onder andere meer, en 
wij willen hieromtrent geen polemiek 
aangaan. 
Maar het is duidelijk dat men van 
meet af aan klaarheid moet hebben 
en men zich niet tevreden mag stellen 
met een vage opsomming van de te 
wijzigen grondwetsartikelen. Anders 
zet men de poort voor het groot Bel
gisch avontuur wijd open, tot schade 
en van de Vlamingen en van Walen, 
om wier lot het ten slotte toch gaat» 

VOLKSGAZ^ 
«Geen nood evenwel: Leo vond on
verwacht een trouwe schildknaap! 
De Volksunie (of alleen haar voorzit
ter?) biedt haar goede diensten aan 
om de wankelende regering overeind 
te houden. 
Nog geen maand geleden hingen de 
Antwerpse muren vol reusachtige por
tretten van Hugo Schiltz: «Uw stad, 
uw man I». 
Nu de Sinjoren duidelijk van hem niet 
hebben gewild, wordt de slogan van 
de Schiltzknaap; «Uw regering, uw 
man!» 
Of wil M. Schiltz machiavellistisch bij
dragen tot de vorming van een, com
munautair gezien, totaal onevenwichti
ge regering om des te gemakkelijker 
de separatistische doelstellingen van 
zijn partij te bereiken door het uitlok
ken van scherpere reacties in Wallo
nië en Brussel ? 
Wllly Claes had overschot van gelijk 
toen hij daar tegen waarschuwde. 
Doch zomin Tindemans als zijn hof-

plicht iedereen ertoe, de huidige 
politieke verhoudingen te herbere
kenen. De h. Gendebien oogst 
daarbij zoveel sukses in de ge
westelijke vergaderingen dat som
mige waarnemers en politici zich 
beginnen af te vragen, of deze 
operatie niet het bestaan van de 
huidige regering in het gedrang 
zal brengen, ondanks Gende
biens ontkenning. Nochtans valt 
een terugkeer naar de Ofj- van 
het RW op korte termijn niet te 
verwachten. 
Niet alleen wil de harde vleugel 
van het RW mèt slaande trom 
naar de gemeenschapsonderhan
delingen trekken, een regerings-
krisis op korte termijn zou onge
twijfeld vervroegde verkiezingen 
uitlokken, die het RW niet te vlug 
wenst tegemoet te treden.» 

PAN 
«Zelfs de minst racistische Bel
gen hebben reeds vaak uiting 
gegeven aan hun onbehagen 
over een te massale hergroepe
ring van vreemdelingen te Brus
sel. De koncentratie van Marokka
nen, Spanjaarden of Turken in 
bepaalde wijken werkt de gelijk
schakeling van de inwijkelingen 
tegen, op wie de Belgische ekono-
mie in weerwil van de werkloos
heid nog steeds een beroep doet 
en bevordert anderdeels de 
vreemdelingenhaat van de oor

meiers Martens en De Saeger lever
den ooit het bewijs dat zij het gevaar 
van avonturen weten te onderschei
den.» 

VOORUIT 

«Indien het mettertijd deze richting 
zou uitgaan wordt meteen een tijd
bom geplaatst onder de toekomst 
van dit land. Immers, nu reeds bezit de 
regering Tindemans geen meerder
heid noch in Waltonië, noch in Brussel. 
Indien het RW geheel of gedeeltelijk 
zou wegvallen en de regering toch 
meent te moeten verder gaan met de 
steun van de VU dan ontstaat met
een een totaal ondraaglijk politiek 
evenwicht België zou dan inderdaad 
verder geregeerd worden vanuit het 
noorden tegen de overgrote meerder
heid van het zuiden. 
Wij hebtjen reeds dikwijls gewaar
schuwd tegen alleriei tendensen die 
de toekomst en de welvaart van het 
land en de Inwoners, zowel van noord 
als zuid, op het spel zetten. Vandaag 
zien we ons verplicht opnieuw de 
vraag te stellen of het antisocialisme 
sommigen niet drijft naar nieuwe 
kunstmatige combinaties. Niet alleen 
kan hieruit niets positiefs groeien, het 
zou ook fataal kunnen aflopen. En niet 
slechts voor de tjetrokken politici, 
maar ook voor de gewone man. » 

Het Belang 

van Limburg 

«Het slalommende gesjacher van de 
Volksunie heeft nog maar eens een 
deuk gegeven aan de geloofwaardig
heid van de nationale politiek en aan 
het Belgische partijwezen in het al
gemeen. Het is het volste recht van 
Schiltz om te hopen dat er straks, bij 
een volgende koalltle, voor hem einde
lijk eens een minlsterp>ortefeuille uit de 
bus zal vallen, maar een partij die zich
zelf respekteert kan niet terzelfder tijd 
in de oppositie zitten en op de sleutel
feestjes van de meerderheid flaneren. 
Wie deze elementaire gedragsregel 
verkracht houdt zijn kiezers voor het 
lapje.» 

spronkelijke wijkbewoners. Daar
om verwacht men van de over
heid de spreiding van de vreem
delingen over gans de agglomera
tie om het ontstaan van echte get
to's te verhinderen. Om het aan
gedurfd te hebben, deze zienswij
ze, blijk van gezond verstand, te 
hebben verkondigd kreeg Mevr. 
Dominique du Roy een bolwas-
sing in « 4 Millions 4 » de FDF-mo-
niteur. Ze onderscheidde zich, zo 
luidt het, door een merkwaardig 
anti-vreemdelingen pamflet. Het 
meest verontrustende is echter 
dat deze zienswijze goed is over
gekomen. Het komt er maar op 
aan, het zwakke punt van de kie
zer te ontdekken. Met welke mid
delen, dat heeft geen belang.» 

En dat staat dan te lezen in het 
orgaan van een partij, die haar 
eerste propaganda-campagne 
voerde met affichen, waarop in 
gotische letters « Brussel Vlaams, 
ga jamais I». Wel is het nu in «4 
Millions 4» in, het «primaire anti-
flamingantisme» af te keuren. In 
het dagelijks bijvoegsel van «4 
Millions 4» nl. «Le Soir» konden 
we trouwens het volgende lezen : 
« Het FDF is geen soort poujadis
me zonder toekomst, gedreven 
door een primaire en goedkope 
vijandigheid tegenover Vlaande
ren »... 

Het zijn waarschijnlijk provoca
teurs geweest die het «Brussel 
Vlaams » in gotische letters op de 
muren plakten!» 

4 NOVEMBER 1976 
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VLAANDEREN 
IN DE WERELD 
Vorige week gaven wij relaas over de 
oprichting te Brussel van het V I C — 
Vlaams Internationaal Centrum 
« Vlaanderen in de wereld » is de gelijk
aardige titel van het uiterst verzorgd 
tijdschrift van dit V I C 
In het verslag over de perskonferentie 
situeerden wij hoe, aanknopend bij het 
voor enkele jaren opgerichte Vlaams 
Centrum voor Ontwikkelingssamen
werking een reeks Vlaams-nationaal 
geïnspireerde mensen via het V I C 
een verbreding van deze Vlaamse inte
resse naar het internationaal gebeu
ren willen bewerken in zo ruim mogeJij-
ke knngen van de Vlaamse opinie 
Vandaag staan wij stil bij de inhoud 
van dit eerste cahier van het V I C uit
gegeven in samenwerking met het 
Dosfelinstituut 
De inleiding waaruit wij reeds ruim 
citeerden is van de hand van senator 
E De Facq voorzitter van de nieuw 
opgerichte vereniging 
Diezelfde problematiek hoe Vlaande
ren dnngend moet gaan deelnemen 
aan het internationaal gebeuren wordt 
behandeld door lic Paul Ghijssels op 
basis van ideeën zoals door hem 
reeds uiteengezet in het blad «Nieuw 
Vlaanderen » 
Paul Ghijssels voorheen bekend als 
radio-journalist is nu werkzaam in het 
A B O S HIJ IS dus wel zeer goed 
geplaatst om de achterstand van de 
Vlaamse aanwezigheid in dit internatio
nale gebeuren met eigen ogen te kun
nen vaststellen 
Een eerste hoofdbrok van dit nummer 
IS een merkwaardige bijdrage van pro
fessor Brugmans ere-rektor van het 
Europakollege onder de titel «Het 
Europa der volkeren een nieuwe 
kans» Deze eminente Europese fede
ralist rekent af met de dooddoener dat 
de strijd voor de eigenheid der volke
ren in tegenstelling zou staan tot de 
bouw van een nieuw federaal Europa 
HIJ maakt duidelijk de tegenstelling tus

sen het bevrijdingsnationalisme van 
volkeren die in de wisselvalligheden 
van de geschiedenis met het geluk 
gehad hebben tot het bouwen van 
noodzakelijke eigen strukturen en de 
overtrokkenheid van de staatsnationa-
lismen die juist de remmen zijn op de 
weg naar dit nieuwe Europa, waar die 
staten slechts weigerachtig ook voor
bijgestreefde en gevaarlijke souvereini-
teiten op allerlei vlakken willen afstaan 
Tegen het Europa der staten van wij
len generaal de Gaulle, zet hij duide
lijk het ideaal van het Europa der ech
te vaderlanden zoals we dat ook voel
den klinken in de formulenng van de 
Bretoense «nationalist» Yann Fouere 
in zijn boek «L'Europe au cent dra-
peaux » 
HIJ staat uitvoerig stil bij histonsche 
voorbeelden zoals Tchechoslowakije 
dat kapot ging onder de nazi- en 
sovjethiel mede door de tegenstelling 
der verschillende volkeren in zijn 
schoot, die het met wilde bedaren 
door een echt federalisme 
Federalisme en demokratie als basis
beginselen voor dit meer-volkeren-Eu-
ropa IS duidelijk de stelling in dit artikel 
van professor Brugmans, waarbij hij 
als grote Vlamingen-vriend ook tot in 
het pittige detail stilstaat bij de taal
kwestie-perikelen zoals die doorklon
ken tot in Straatsburg en gelukkig 
maar een beslissing kregen in de rich
ting van de door ons van oudsher ver
dedigde beginselen van de taalhomo
geniteit der gewesten Tegenover het 
vervreemden, het overspoelen door in
dividuele opdnngers van oude cultuur
gebieden stelt hij dat het hoog tijd 
wordt eindelijk een handvest van de 
kollektieve mensenrechten op te stel
len zoals door de Europese federatie 
van minderheden en volksgemeen
schappen reeds werd voorgesteld 
Kortom een artikel dat elk Vlaams-na
tionalist zou moeten lezen als hij zich 
nog geregeld moet afzetten tegen kort

zichtige opmerkingen die het Vlaams 
nationale streven tegengesteld zou
den maken aan een gezond Europees 
ideaal 
De tweede hoofdbrok knjgen we uit 
de pen van professor J Maton met 
het tema «Vlaanderen tegenover het 
probleem van het wereldpauperisme » 
Vanuit een prachtige historische syn-
tese over het Vlaanderen van de 
zwarte armoede tussen 1830-1890 
trekt deze gezaghebbende ekonomist 
de parallel door naar de toestand in de 
huidige ontwikkelingslanden 
Elke jonge mens die, te weinig bekend 
met dit arm Vlaanderen, ook dikwijls 
botst op de dooddoener dat de Vlaam
se beweging zich nooit voldoende 
doordrongen heeft van een sociale 
bewogenheid, knjgt hier een pakken
de weerlegging 
Dit Vlaams verleden moet voor diege
nen die ook in Vlaams-nationale ran
gen zich teveel willen opsluiten in een 
Vlaams binnenhuisje een maning zijn 
en een opdracht om als volk onze 
opdracht te vervullen tegenover het 
ontzettend probleem van de armoede 
in de wereld Professor Maton vanuit 
een grote kennis van de problemen 
van de derde wereld, stelt duidelijk de 
vraag en suggereert heel wat antwoor
den onder de titel « Hoe kunnen Vlaan

deren en Europa behulpzaam zijn bij 
de oplossing van het vraagstuk van 
het wereldpaupensme» Problemen 
als voedsel, kleding, huisvesting, tech
nologische hulp zijn uitingen van het 
inzich als ekonomist in de konkrete 
problemen van de derde wereld Hij 
eindigt met een reeks aanbevelingen 
hoe die opdracht kan aekonkretiseerd 
worden 
In korte bijdragen behandelt journalist 
J Bohets het gegeven « Europa en de 
multinationals» en vult senator De 
Bruyne het eerste politieke forum on
der de titel « Hoe ziet de Volksunie de 
wording van de Europese instel
lingen » 

«Vlaanderen in de were ld» kan 
besteld worden door storting van 
200 fr ( jaarabonnement) op reke
ning nummer 435-0254251-84 van 
het Dosfelinstituut, Tribunestraat 
14 te 1000 Brussel. 
Vermelden : abonnement Vlaande
ren in de wereld. 
Losse nummers kosten 60 fr. 

BRUSSEL DANKT VLAANDEREN 
Besfe Vlaamse Vrienden 
Ik wilde graag nog even praten over de Vlaamse Eenheidslijs-
ten te Brussel alhoewel de resultaten ervan reeds in een 
vorig nummer werden besproken Ik wens namelijk aan te 
stippen dat deze resultaten voor ons Brusselaars, hoege
naamd geen teleurstelling betekenen We kunnen immers 
steunen op viermaal meer gemeenteraadsleden, in menige 
Brusselse gemeenteraad zal er voor het eerst sedert vele 
jaren opnieuw Nederlands worden gesproken Dat we dit 
resultaat mochten bereiken is voor een groot deel te danken 
aan de solidariteit die het Vlaamse land aan de dag heeft 
gelegd ter gelegenheid van deze verkiezingen Wij verkregen 
immers al de steun waarop wij hadden gehoopt en dit onder 
alle mogelijke vormen 
Namens de bestuurs-, kaderleden en mandatarissen van de 
negentien gemeenten dank ik van harte gans het Vlaamse 
land Heel in het bijzonder dankt de Volksunie van de agglo
meratie de VU-afdelingen en «WIJ«-lezers die een gevolg 
hebben gegeven aan mijn oproep van begin september, en 
door hun financiële steun in ruime mate hebben bijgedragen 
tot het sukses van deze verkiezingen 

Met Vlaamse groet, j^^n VANDYCK 

Agglomeratievoorzitter 

SLOTL IJST 

Tony V a n d e r Me i ren , Put te (Noord-Brabant ) 
Denis Nauwelaer ts , M e r k s e m 
M e v r Janssens, Brussel 
Mar ia Vercanr imen, Schaa rbeek 
Hendr ik Wi l lems, St -Genesius-Rode 
V U - a f d Aa ls t 
V U - a f d S t -Pieters-Leeuw 
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VERBRUIKERS. 

in uw krant vindt u 
regelmatig een lijst met de 
normale seizoenprijzen van 
groenten en fruit Zo kunt u 
vergelijken 

Als u er meer over wilt 
weten, vraag uw handelaar dan 
om defolder"prijs-hoeveelheid' 

uitgegeven door het 
Ministerie van 
Economische Zaken 

Daarin vindt u alles 
over de nieuwe 
reglementering 

•# Als uw handelaar de 
folder met meer heeft, 
kunt u hem gratis krijgen 
bijINBEL 
Montoyerstraat 3 
1040 Brussel 

GOED KOPEN, IS EEN KWESTIE 
VAN VOORAF GOED GEÏNFORMEERD ZIJN. 
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HOE BELGISCH IS 
BRUSSEL? 

Het Brussel dat ons ergert is 
niet van gisteren. Toen, tussen 
de beide wereldoorlogen, on
der de druk van de Vlaamse 
beweging Vlaanderen zijn 
Frans kleed begon af te wer
pen, bleek aldra dat de knoop 
van onze moeilijkheden gele
gen was in Brussel, «onze 
trots en onze schande». 
Sommige buitenlandse waarne
mers hadden dit zelfs al vroe
ger gezien. Zo onder meer Karl 
Zimmermann, die in zijn in 
1916 verschenen boekje «das 
Problem Belgien» aantoont 
dat er geen Belgen bestaan, 
zelfs niet in de enige «Belgi
sche » stad die er is: Brussel. 
«Alle andere Belgische steden 
zijn ofwel Vlaams ofwel Waals. 
De beide samenstellende de
len van wat < Belgisch » heet 
zijn gescheiden als water en 
olie. Brussel is in België de eni
ge «Belgische» stad. Brussel 
is emulsie. Emulsie evenwel is 
nog geen vermenging. In de 
Brusselse emulsie lopen water 
en olie nog uiteen: bovenaan 
de Franse bovenstad : rue Roy
ale, Place Royale, 't Park ('t Jus
titiepaleis : het grootste ter we
reld en een bouwkundig ge
denkteken dat onze tijd tot 
schande strekt]; avenues, mi
nisteries, bibliotheken, musea, 
gedenktekens, banken, hotds 
voor aristokraten, m.a.w. de si-
mili-heerlijkheid van Parijs. On
deraan de Marollen en de gan
se wondere, vervuilde Vlaam
se benedenstad. 
Boven lucht, zon, tuinen, klater
goud : het België van de kapita
listen, van de burgerij. 
Onderaan benauwdheid, duis
ternis, dingen die een heilig 
verleden en dingen die een 
onheilige toekomst in zich dra
gen : het België van het proleta-
riaaL 

Boven Gallicisme, onder Ger-
manendom. Is dat een « huwe
lijk»? 
Boven de heersende Walen, on
deraan de overheerste Vlamin
gen. Waar zitten daar de « Bel
gen » ? 
Sedert 1916 is er in Brussel 
een en ander veranderd. Het 
olievlekverschijnsel is pas la
ter als 'n duidelijk gevaar aan 
het licht getreden. En in de 
armemensen-wijken wonen nu 
gastarbeiders naast Vlamin
gen. 
Maar het is toch merkwaardig 
hoe raak deze schets uit 1916 
ons zestig jaren later nog voor
komt KJ. 

SOCIALE 
TERUGGANG 

Het lijdt nu geen twijfel meer 
dat de regering Tindemans de 
regering van de sociale achter
uitgang is, nu zelfs verworven 

rechten in de ziekteverzeke
ring op de helling gezet wor
den (bvb. de vergoeding voor 
verblijf in het ziekenhuis). De 
nieuwe minister van Sociale 
Voorzorg wil bezuinigen in de 
ZlV-sektor doch legt de groot
ste last ervan op de verbruiker, 
hier de patiënt. 
Inzake lonen en prijzen is het 
zo dat deze regering geen prij
zenpolitiek heeft en geneigd is 
te luisteren naar het VBO, 
waarvan de spreekbuis, de h. 
Pulinckx noch min noch meer 
een nieuwe herstelwet wenst 
voor 1977, waarin de loonstij
ging niet meer dan 6 tot 8,5 t.h. 
zou mogen bedragen, indeks in
begrepen. Ze maakt ook meer 
werk van de bestrijding van de 
ontduiking van tv- en radio
taks, aan de grote ontduikers 
wordt niet geraakt. 
Deze korte en onvolledige op
somming volstaat om de be
sluiten, dat de regering Tinde

mans resoluut de klok van de 
sociale verwezenlijkingen 
terugzet, ondanks de bewering 
dat de twee regeringspartijen, 
CVP en RW, sociaal vooruit
strevende partijen zijn. 

B R U S S E L S E 
V E R S N I P P E R I N G 

Direkteur-generaal Fallas van 
de dienst voor openbare wer
ken van de stad Brussel publi
ceerde in het bulletin van de 
Brusselse Kamer van Koop
handel een artikel, waarin hij 
vaststelt dat de beslissingsme-
kanismen in zake openbare 
werken en stedebouw klem zit
ten door de wildgroei van el
kaar overlappende instellingen 
en instanties. Er zijn reeds 31 
verscheidene administraties 
en bestuurlijke instellingen in 
de hoofdstad en niets wijst er 
op dat het daarbij ZPI blijven. 

Het is ver gekomen in het stukje Vlaande; .n dat Voerstreek (hier St-Maartens-Voeren) heet Misschien mogen de 
• Vlaamse > traditionele partijen een danktelegram uit « LIege > ontvangen ? (foto DANN) 

De h. Fallas schat dat zowat 
1000 mandatarissen in al die 
instellingen zetelen (en natuur
lijk zitpenningen opstrijken). 
Een flagrant voorbeeld van het 
knoeiwerk dat Gaston Eyskens 
leverde met «zijn» grondwets
herziening... 

NIEUW 
SABENASCHANDAAL 

De Sabena houdt niet op zich 
averechts te onderscheiden. 
Nadat een onderzoekskommis-
sie tot de slotsom kwam, dat 
het kronisch deficit aan wanbe
leid te wijten is, kwam zopas 
een schandaal van dierenmis
handeling op grote schaal te 
Zaventem aan het licht 
Het Laatste Nieuws had het jn 
dit verband over «een einde
loos verhaal van grove dieren
mishandeling ». Duizenden exo
tische vogels worden opeenge
stapeld in te enge dozen, kis
ten, zakken aangevoerd aard
oor meestal 15 th. reeds dood 
is bij aankomst Wanneer er 
geen koper kwam opdagen 
werden tot vóór kort hele kis
ten halsband- of bruinkoppar-
kieten met kist en al in een ver
brandingsoven levend ver
brand ! Nu is dit akelig bedrijf 
stopgezet, niet uit medelijden 
doch wegens klacht van een 
nabijgelegen hotel over de 
stank. Op Zaventem volgt men 
de geldende lATA-voorschrif-
ten niet De medische kontrole 
is er een lachertje (Afrikaanse 
apen, die o.a. dragers kunnen 
zijn van de geheimzinnige Zaï-
re-ziekte, mogen ongehinderd 
binnen «als de papieren maar 
kloppen »). 

Het wordt tijd dat drastisch 
opgetreden wordt tegen dieren
kwellers, of ze nu te Brugge 
nodeloos de slachtdieren mis
handelen of op Zaventem « de 
beest uithangen ». Voor dieren
beulen mag geen ekskuus gel
den I 

SCHERPE KRITIEK OP 
NATIONALE OPVOEDING 

VU-kamerlid Willy Kuijpers hield na 
de interpellatie Landon (BSP) tot mi
nister Decroo over de invoenng van 
de numerus clausus een lange uiteen
zetting, die feitelijk op een tweede 
interpellatie neerkwam, en ook scher
per van toon was Na een historiek 
hekelde hij de ontstane diskrepantie 
tussen de twee onderwijsnetten, wat 

een bedreiging van de schoolvrede 
inhoudt De maatregelen missen ver
der elke rechtsgrond, er ging ook 
geen open diskussie aan vooraf De 
maatregelen zijn onwettig en in strijd 
met de vrije keuze De schiftingsproe-
ven waren een lachertje Ook het 
inroepen van de werkloosheid onder 
gediplomeerden houdt geen steek ver
mits de werkloosheid bij ongeschool
den vier maal hoger ligt dan bij akade-
misch gevormden De rationalisering 
van het onderwijs is een grootse 
opdracht In afwachting kan bezuinigd 
worden door eenvoudige maatrege
len die de filosofie van ons onderwijs 
met aantasten In een repliek op het 
ministeriele antwoord toonde de h 
Kuijpers de tegenstrijdigheid in verkla
ringen en handelwijze bij de minister 
aan De minister weigert strukturele 
maatregelen te treffen en de getrof
fen maatregel zal geen besparing blij
ken te zijn Tot slot zei de h Kuijpers 
dat vermits de skolarisatiegraad in de 
Vlaamse deelstaat (sic) lager is dan in 
de andere deelstaat, een andere aan
pak door minister De Croo vereist is 
dan deze van minister Humblet (RC) 
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DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 
De VU-Kamerfraktie nam kennis van de bezuinigingsplannen van de 
minister van Sociale Voorzorg m de sektor van de ziekte- en invalidi
teitsverzekering 
De Volksunie wijst er op dat deze voorstellen blijk geven van een poli
tiek op korte termijn, dat zij fragmentair, onvolledig en slechts tijdelijk 
zijn 
Een fundamentele aanpak van het probleem van de ziekteverzeke
ring blijft achterwege Meer zelfs, zonder rekening te houden met de 
konklusies uit het rapport van de heer Petit, koninklijke kommissaris 
voor de hervorming van de ZIV komt de regering met kortlopende 
oplossingen naar voor Zodat wij ons terecht de vraag stellen of de 
politieke wil en de moed wel aanwezig is bij de regenng om de funda
mentele gezondmaking van het gezondheidsbeleid te bewerkstel
ligen De VU hennnert aan haar voorstel van 22 juni 1976 om een par
lementaire onderzoekskommissie over het rapport Petit in te stellen 
De Volksunie is van oordeel dat een integraal gezondheidsbeleid, 
geïntegreerd in een welomschreven welzijnsbeleid het uitgangspunt 
vormt van waaruit de fuhdamentele herorientenng moet aangepakt 
De ziekte- en invaliditeitsverzekering is slechts een instrument van 
het gezondheidsbeleid 

DE 
^NAAT 

•iMm"M''mi''/Mi-; 

F R A N S V A N D E R ELST: 

N I E U W E WET O P 
B E L A S T I N G E N 
D I S K R I M I N E E R T 
FAMIL IEBEDRIJVEN 

De senaat besprak vorige week 
woensdag het wetsontwerp tot 
wijziging van het wetboek van de 
inkomstenbelasting Namens de 
V U voerde mr Vander Eist het 
woord In tegenstelling met de 
bewenng van de financieminister 
De Clercq als zou dit ontwerp 
een rechtvaardiger belastings-
spreiding nastreven was onze 
woordvoerder van mening dat 
het integendeel vooral de familia
le ondernemingen benadeelt De 
wet zal feitelijk neerkomen op 
een belastingsverhoging en zal 
ook een weerslag op de begro
ting hebben Daarom steunde se
nator Vander Eist de amendemen
ten, ingediend door oudminister 
Vlenck (CVP) Deze amendemen
ten beogen de schrapping van de 
belasting op de meerwaarden, 
verwezenlijkt n a v het stopzetten 
van familiale participaties, hoger 
dan 25 th 

Mr Vander Eist besprak bepaal
de problemen, die rijzen in ver
band met de VZW's meer be
paald deze, die opgericht werden 
met het oog op de overleving van 
religieuze gemeenschappen De 
VU-fraktie zou haar houding be
palen op het einde van het debat 
Wijzen we er op dat de amende
menten van de h Vlenck in de 
bevoegde senaatskommissie me
de dank zij de CVP-stemmen ver
worpen werden 

In dezelfde zitting hield BSP-sena-
tor Van Nooten een interpellatie 
over de slechte ekonomische toe
stand en de beangstigende werk
loosheid in de Kempen VU-sena-
tor Van Eisen onderstreepte in 
dit verband dat de toestand in het 
arrondissement Turnhout nog 
veel slechter is dan elders in het 
land 

B E N A R D E V L A A M S E 
TEKSTIELNIJVERHEID 

Na de interpellatie van senator 
Van Waterschoot over de knsis 
in de tekstielnijverheid verweet 
VU-senator Van In de regering, 
dat ze te lang wacht om een 
oplossing te zoeken voor de kn
sis van de tekstielnijverheid, die 
vooral een Vlaamse industrie is 
Vlaanderen is de dupe van de ver
schuiving naar Oost-Europa en 
Oost-Azie Nederland verzocht 
de EG reeds om aan de buitenzij
de van de EG tanefmaatregelen 
te treffen, waarvan de opbrengst 
ten goede zou komen van de 
eigen tekstielnijverheid Zulks is 
met gebeurd Ook de in 1975 
door de minister van Ekonomi
sche Zaken gedane beloften in 
investeringspremies en renteloze 

leningen werden met vervuld 
Daarom dienen op Europees vlak 
dringende maatregelen getroffen 
te worden ter bescherming van 
deze belangnjke nijverheidssek-
tor 

V R A G E N 

& 

ANTWOORDEN 

• BIJ ordemotie protesteerde VU-se
nator Vande Zande tegen het ah/be-
ren van de interpellatie De Facq 
gericht tot de minister van Buitenland
se Zaken daar deze zgz geen tijd 
had en alleen bereid was, een monde
linge vraag te beantwoorden Ook de 
hh De Facq (VU) en Pierson (PSB) 
vonden de handelwijze van de minis
ter ongehoord en zagen er een be
knotting van de parlementaire demo-
kratie in Daarop werd de motie meer
derheid tegen minderheid verwor
pen en werd de interpellatie ver
daagd 

• VU-senator Coppieters wou via 
een mondelinge vraag tot de minister 
van Justitie weten, of de kwestie van 
de pensioenstortingen door het ge
vangeniswezen voor politieke gedeti
neerden van voor 1950 reeds gere
geld is De minister antwoordde dat 
de regie van de gevangenisarbeid 
met bij machte is, de gevraagde inlich
tingen te verstrekken 

• VU-senator De Facq vroeg hoe 
het komt dat in de samenstelling van 
de opnchters van de vzw «Nationaal 
Instituut van wetenschappelijk onder
zoek » alleen vertegenwoordigers van 
de traditionele partijen werden opge
nomen en niemand van de VU en de 
KP Staatssekretaris Geens antwoord
de dat het hier om een prive-instelling 
gaat, die geen enkele subsidie geniet 
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GEWEST BRUSSEL: EEN SMOESJE ! 
Toevallig, maar op het gepaste ogen
blik, is mij de tekst van een vraagge
sprek van de h. Carlo Heyman, alge
meen voorzitter van het Davidsfonds, 
met een reporter van de «Gazet van 
Antwerpen » weer in handen gevallen. 
Daarin is de h. Heyman zeer hard voor 
de CVP. "Wij kunnen de CVP niet vol
gen waar deze partij eerst de PSC 
volgt, alvorens Vlaams te handelen. 
Wij zullen nooit de drieledige gewest
vorming aanvaarden, en doet de CVP 
dat wel, dan pleegt zij zelfmoord, en 
zal het initiatief genomen worden om 
een nieuwe kristelijke Vlaamse partij 
op te richten.» 
De CVP staat dus voor een dilemma : 
Vlaanderen laten vallen om de partij te 
redden, ofwel de partij laten springen 
om Vlaanderen te dienen. 
Hoe dan ook, het uur van de waarheid 
zal slaan; zoals Jozef Simons in « Eer 
Vlaanderen vergaat» schrijft: «Het 
uur der volkeren slaat maar eenmaal 
Dat uur Is nu gekomen. Verder weife
len om de geit en de kool te sparen 
gaat niet meer Nu moet er gekozen 
worden: Voor of tegen Vlaanderen. » 
De Davidsfondsvoorzitter is niet mals 
voor de eeuwige toegevers waar hij 
zegt : 'Hetis toch wel vreemd dat de 
franstalige politici altijd weer hun troe
ven thuishaJen. Officieel zegt men wel 
dat het niet waar is, maar het is eigen
lijk wel waar, alleen wil men het niet 
bekennen.» 

Is dat niet van toepassing op de 
gewestvorming met drie, die men altijd 
maar voorlopig is blijven noemen, 
maar die geleidelijk aan al in zo verre 
verwezenlijkt is, dat de huidige rege
ringsploeg er niet meer kan op terug

komen zonder het gezicht te verliezen. 
Het loont wel de moeite even na te 
gaan op welke gronden de frankofone 
Brusselaars de drieledige gewestvor
ming eisen. Zogezegd op ekonomi-
sche gronden : omdat de periferie met 
Brussel leeft moet die periferie opge
nomen worden in het tweetalige ge
west Brussel; met de klemtoon op 
tweetalig, natuurlijk. Maar de zuig
kracht van Brussel reikt tot Aalst, 

Mechelen en Leuven, dus zou het hin
terland van Brussel zich op zijn minst 
tot zo ver moeten uitstrekken; vroe
ger werd reeds herhaaldelijk van frans
talige zijde aangevoerd dat het ge
west Brussel zou dienen samen te val
len met het arrondissement Brussel. 
Het staat als een paal boven water dat 
die ekonomische redenen slechts een 
voorwendsel zijn, en dat de werkelijke 
reden van taalkundige aard is, met 
name de bekende frankofone allergie 
aan al wat Vlaams is. 
De frankofone partikulieren willen zich 
wat graag in Vlaams-Brabant ves
tigen, zonder Nederlands te moeten 
spreken of leren. De Brusselse inter-
kommunales en andere nutsbedrijven 
en soortgelijke instellingen met hoofd
zetel te Brussel passen zich met tegen
zin aan aan het gebruik van het 
Nederlands in de betrekkingen met 
hun plaatselijke klanten. De Brusselse 
industriëlen en handelaars willen in de 
mogelijkheid blijven hun bedrijven in 
Vlaams-Brabant op Franse leest ge
schoeid te houden, en het september-
dekreet op het taalgebruik in de onder
nemingen te omzeilen zoniet te boykot
ten. Daar, en nergens anders ligt het 
paard gebonden ! Het vaak gehoorde 

frankofone argument: «gelijk alle an
dere grote steden in de wereld moet 
Brussel zich kunnen uitbreiden » houdt 
geen steek, omdat Brussel geen stad 
is gelijk de andere, en vooral omdat de 
franstalige Brusselaars niet zijn zoals 
de bewoners van andere grootsteden 
maar zich torenhoog boven de « slonzi
ge boerenbeesten» (dixit «Le Peu-
ple») van het Vlaamse platteland ver
heven achten. 
Brussel kan het niet stellen zonder de 
dagelijkse pendel van duizenden ar
beidskrachten die de Brusselse ekono
mische bedrijvigheid in stand houden. 
Te Brussel bevinden zich de maat
schappelijke zetels van ontelbare on
dernemingen waarvan de exploitatie
zetels in Vlaanderen zijn gevestigd en 
te Brussel worden belastingen betaald 
op omzetcijfers en winsten die in de 
Vlaamse gemeenten worden verwe
zenlijkt. En bovendien wil Brussel abso
luut zijn politieke en administratieve 
macht uitbreiden over geheel 
Vlaams-Brabant. Waarom ? Omdat de 
frans-ééntalige Brusselaars het vertik
ken Nederlands te leren, daarin ge
steund door hun frankofone leiders 
die wel Nederlands kunnen spreken, 
maar die vanuit hun Brusselse hoogte 
laatdunkend op de Vlamingen neer
zien, in plaats van hun volgelingen aan 
te sporen zich de taal van de meerder

heid in dit land vertrouwd te maken. En 
terloops kan hier de vraag worden 
gesteld of die frankofone leiders, als 
daar b.v. zijn : Simonet, Demarets, Ris-
opoulos. Van Ryn, Vanden Boeynants 
en zoveel anderen het in het voorko
mend geval zouden aandurven voor 
zich zelf faciliteiten te eisen in een 
Vlaamsbrabantse gemeente? En in 

het voorbijgaan kan er ook op gewe
zen worden hoe de fransdolle mevr. 
Mathieu uit Vilvoorde zich op de 
avond van de verkiezingen voor de tv-
camera zeer vlot in vrij goed Neder
lands kon uitdrukken! 
Brussel eist de tot stand brenging van 
een tweetalig derde gewest, omdat 
het smalend neerziet op de Vlamingen 
en hun taal. Brussel heeft als een ver
wende hoofdstad steeds zijn zin gekre
gen en is geleidelijk aan steeds verder 
van Vlaanderen weggegroeid. Het is 
opgegroeid in de waan dat aan zijn 
fransdolle pretentie nooit een grens 
zou kunnen komen, maar met de grote
re ontwikkeling en de grotere welvaart 
is in Vlaanderen het bewustzijn ge
groeid, dat nu eindelijk aan de Brussel
se veroveringsdrang een einde moet 
worden gemaakt. 

De tijd van de onvoorwaardelijke uit
breiding van Brussel is voorbij, voor 
goed voorbij! 
Aan de vorming van die frans-ééntali
ge ghetto's in onze Vlaamse dorpen 
zal paal en perk worden gesteld, en 
Brussel moet worden teruggebracht 
tot de nuchtere werkelijkheid dat de 
grenzen van Vlaanderen tot aan de 
poorten van de hoofdstad reiken, en 
om geen enkele reden noch onder 
geen enkel voorwendsel, zo min eko-
nomisch als taalkundig, nog zullen ver
legd worden, en dat over de wens
droom van een tweetalig grootge
west-Brussel definitief een kruis moet 
worden gemaakt 
Vlaams-Brabant mag in geen geval 
worden gebruikt als pasmunt of ruilob-
jekt bij de aanstaande gemeenschaps
dialoog I 

M.V.d.B. 

WOENSDAG 27 OKTOBER 

9 De VU-fraktle in de Antwerpse 
provincieraad verzet zich tegen het 
geven van 600.000 fr. provinciale sub
sidie aan het zgn. Komitee Vanauden-
hove. In totaal steekt deze overbodi
ge studiedienst jaarlijks 5 miljoen 
staats- en provinciale subsidies op 
zak. Deze kommissie bestaat het 
trouwens, een nieuwe grondwetsher
ziening overbodig te achten. 
# In een studie neemt het VEV stel
ling tegen de nota D'hoore-Baeyens 
betreffende de Kempense Kolenmij
nen. Overschakeling van (de zeld
zaam geworden) kooks naar verbran
dingskolen voor elektriciteitscentra
les acht het VEV-rapport een verlies
latende operatie. 
# BSP-senator Vernimmen eist een 
onderzoekskommissie In verband 
met de begane blunders bij de bouw 
van een nieuwe zeesluls te Zeebrug-
ge. 
# De socialistische ziekenfondsen 
wijzen de ZlV-hervormingen van mi
nister D'hoore beslist af. 
9 Het kijk- en luistergeld zal in 
1977 beduidend hoger zijn dan nu. Er 
zal ook een telling van de tv- en 
radiotoestellen gedaan worden. Ten 
slotte zal de taksontduiking strenger 
beteugeld worden. 

DONDERDAG 28 OKTOBER 

9 VU-voorzltter Schiltz verklaarde, 
dat de VU bereid is, een - welwillen
de neutraliteit» in acht te nemen ten 
opzichte van de regering TIndemans, 
voor het geval dat het RW de rege
ring verlaat, op voorwaarde dat er 
een verklaring of opdracht van een 

nieuwe grondwetsherziening gege
ven wordt aan het volgende parle
ment dat daardoor een grondwetge
vende vergadering wordt 
9 De tegenstelling Périn-Gende-
bien in het RW spitst zich toe. De 
RW-senatoren vragen de bijeenroe-
ping van het federaal buro. 
9 Het zgn. Studiecentrum Vanau-
denhove verzet zich tegen een nieu
we grondwetsherziening, daar de 
reeds bestaande wetgeving hervor
mingen toelaat Zou men toch tot her
ziening besluiten dan moeten de te 
wijzigen artikels vooraf aangeduid 
worden. Ten slotte pleit het Centrum 
voor hei behoud van de provincies. 
De reaktie in Vlaanderen op dit voor
stel is duidelijk negatief. 
9 Ook de Parti Liberal (of wat 
ervan overblijft na 10 oktober] komt 
met een federalistisch plan voor de 
dag. Ze pleit voor de raadpleging 
van de bevolking van Brussel-Hoofd-
stad (dat een autonoom gewest 
moet zijn) over de grenzen van deze 
regio en voor verregaande bevoegd
heden van de gewesten o.m. op fis
kaal vlak. Intergewestelijke geschil
len moeten door een konstitutioneel 
hof beslecht worden. 
9 Minister Michel nodigt de nieuw 
gekozen gemeenteraden uit, op 1 
januari a.s. in installatievergadering 
bijeen te komen. 

9 De provinciale raad van Oost-
Vlaanderen vraagt inspraak in het 
komend kommunautair overleg. 

VRIJDAG 28 OKTOBEP 

9 De franstalige partijen houden 
vast aan een drieledige gewestvor
ming — te verwezenlijken zonder 
grondwetsherziening — en aan een 

referendum over de definitieve be
grenzing van Brussel. 
9RW-staatssekretaris Knoops 
vraagt oud-premier Duvleusart te wil
len bemiddelen In de inwendige kri-
sis in de partij. Duvleusart wijst dit 
aanbod af. Intussen wordt RW-sekre-
taris Gol het spreken belet op een 
RW-vergadering te Verviers. Hij 
wordt zelfs uit de vergadering verwij
derd. 

ZATERDAG 30 
EN ZONDAG 31 OKTOBER 

9 Het beschermkomitee voor gewe
tensbezwaarden vraagt de stipte toe
passing van de wet 
9 Veertien kolonels worden voor
gedragen voor bevordering tot gene
raal. Er is nog steeds een franstalig 
overwicht hoewel dit overwicht 
slinkt 

MAANDAG 1 NOVEMBER 

9 De RW-afdeling van Charleroi 
spreekt zich uit tegen RW-voorzitter 
Gendebien en staatssekretaris Mo-
reau. Daardoor neemt de verwarring 
in het RW toe. 
9 Een 500-tal personen, meestal in
geweken Hongaren betogen te Brus
sel tegen de Sovjet-Unie naar aanlei
ding van de herdenking van de Hon
gaarse opstand twintig jaar geleden. 
Ook te Antwerpen wordt betoogt nl. 
door leden van de VMO. 
Te Edegem betogen een 50-tal TAK-
kers voor de woning van eerste-mi-
nister TIndemans om te protesteren 
tegen de blijvende wantoestanden 
op taalgebied te Schaarbeek, en 
andere Brusselse gemeenten, zon
der de Brusselse KOO-ziekenhuizen 
te vergeten. 

9 Het franstalig overheidsperso
neel protesteert tegen wat ge
noemd wordt ' het taalkundig on
evenwicht tussen de frans- en neder-
landstaligen in de overheidsdien
sten, ten nadele van eerstgenoem-
den. > 
9 De raadkamer te Brussel stelt de 
beheerders van de immobiliënmaat-
schappij III, betrokken in de zaak 
Baudrin, buiten vervolging. In deze 
laatste zaak werd RTT-beheerder 
Baudrin ontslagen en rechterlijk ver
volgd wegens passieve korruptie, 
Frank Pepermans werd wegens ak-
tieve omkoperij veroordeeld en als 
hoofd van BELL ontslagen. Ten slot
te moesten ook de socialistische 
ministers Anseele en Dubois aftre
den. 

• Uurwerken en juwelen 

DE MOOR 

Schooldreef 19 

• Internationaal Optiek 

DE MOOR 
met foto-afdeling 

Schooldreef 21 - 9219 Gent
brugge 

Tel. 091/30 01.22 

Zaakvoerder Jan De Moor 
VU-gemeenteraadshd 

Aan de WIJ-abonnees in het buitenland 

Geachte abonnee. 

Het jaareinde staat voor de deur, onze abonnementen die
nen te worden hernieuwd. 
Wi j hopen dat «WIJ» ook in 1977 de onmisbare band tus
sen Vlaanderen en U mag blijven. 
Daarom vragen wij U een van de volgende dagen uw 
«WIJ »-abonnement te vernieuwen op rekeningnummer 
000-0171139-31 van «WIJ>, Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 
De prijs van een jaarabonnement bedraagt: 

— voor Nederland : 600 fr. 
— voor de rest van Europa : 800 fr. 
— voor overzeese landen : a) per boot 800 fr.; 

b) per lucht-

Hartelijke groeten uit Vlaanderen ! 
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CARTER WON HET PLEIT IN DE VS 
Hoewe l iedereen a k k o o r d 
ging da t het een nek-aan-nek-
race zou w o r d e n tussen presi
den t Ford en de demokra t i -
sche kand idaat J immy Carter , 
t och komt de nipte overw in 
ning van Car te r als een (lich
te "?) ver rass ing aan Het ge
beur t immers ze lden da t een 
pres ident in funkt ie het moe t 
a f leggen tegen een chal len
ger, voora l wannee r het o m 
een «n ieuwe l ing» gaa t Nu is 
de pres ident e lect J a m e s Car
ter geen vols lagen neof iet in 
de poli t iek hij heef t e rvanng 
als g e w e z e n goeverneur van 
d e zuidel i jke s taat Georg ia , 
maar w a s zes maanden gele
den op nat ionaal v lak een vol
s lagen onbekende Zi jn « Ken-
nedy-ach t ig» chansme ver
o v e r d e ech te r stormendter-
hand de Demokra t i sche part i j , 
die hij uit haar verdee ldhe id 
haalde O p het n ippert je ver
s loeg hij d insdag Gera ld Ford, 
na een eerder lusteloze kies-
kampan je waaru i t geen van 
be ide kand ida ten als br i l jante 
denke rs of redenaars te voor
schi jn k w a m 

W a t zouden dan we l d e oorza
ken zi jn van Fords neder-

JOHN BULLOPBEDELTOCHT 
Het zal sommigen wel geschokt 
hebben, toen de kranten meldden 
dat Albion een beroep deed op 
de Duitse Bondsrepubliek, om het 
land van de queen van de ekono-
mische en monetaire ondergang 
te redden Albion staat inderdaad 
voor het bankroet, het pond is 
nog nauwelijks 60 BFR waard, de 
openbare schuld loopt in astrono
mische cijfers, werkloosheid, infla
tie en ook rassenstrijd zijn er 
schenng en inslag 
Dat Engeland wereldoorlog twee 
won en dat Duitsland hem ver
loor zou men in 1976 (feitelijk al 
vroeger) met meer durven zeg
gen ware het niet dat er nu een
maal de feiten zijn Duidelijker is 
als men zegt dat Engeland de vre
de verloor en Duitsland deze 
won Al IS dat ook relatief 
Hoezeer de Britse ekonomische 
en financiële macfit gebouwd 
was op de koloniale uitbuiting blijkt 

'gepaw-

vandaag zonneklaar Naarmate 
de uitverkoop van het Empire vor
derde slonken macht en njkdom 
van GB Eenmaal de uitverkoop 
kompleet staat de Bntse staats-
huishouding voor het faillisse
ment Andere oorzaken de Bnt
se arbeiders hebben het met hun 
Italiaanse kollega's gemeen dat ze 
om de haverklap in staking gin
gen Het Bntse publiek weigerde 
de tenng naar de nering te zetten 
Maar ook de bezittende klasse 
treft schuld aan deze teloorgang, 
door de kapitalenvlucht en een 
even weigerachtige houding 
tegenover de nochtans broodno
dige matiging Deze houding 
werd weliswaar gedeeltelijk in de 
hand gewerkt door de nationalise
ring van de basisnijverheid, opera
tie die echter maar half werd 
doorgevoerd Het is regel dat een 
maar half toegepaste hervorming 
een slechte hervorming is 
Er zal zich nu waarschijnlijk in GB 
een mentaliteitsverandenng voor
doen, nl dat de Britten er zich van 
moeten bewust worden dat de 
tijd van het imperium voorbij is 
GB moet zich integendeel op zich
zelf terugplooien, o m door GB te 
federaliseren in dne deelstaten, 
Engeland, Schotland en Wales 
(het IS immers duidelijk dat Ulster 
toch eens met de Ierse republiek 
zal verenigd worden reeds nu 
werkt de tijd tegen de Ulsterse 
konservatieven] 

Na de weeklachten het premier 
Callaghan dreigementen horen 
ze maakten weinig indruk te 
Bonn en te Washington Uit de 
NATO en zelfs uit de EG gaan 
kan immers voor GB slechts nare 
gevolgen hebben Reeds geruime 
tijd steunen de EG-landen on
rechtstreeks en rechtstreeks het 
pond 
Wat zou Engeland doen zon
der de EG-steun aan de Brit
se landbouw"? De beste overle
vingskansen voor GB liggen in de 
Europese gemeenschap Indien 
de Europese staatslieden maar 
wat konden afzien van hun staats-
nationalisme, dan zou men er met 

moeten voor vrezen dat Enge
land in geval van bankroet ook 
nog een zware politieke krisis ns-
keert (cfr de Weimarrepubliek) 
Het IS in geen geval Engeland dat 
nu dreigende taal moet spre
ken Niemand verlangt dat de 
eens zo rijke en machtige John 
Buil als een bedelaar aan de EG-
en MF-deuren belt integendeel 
Maar ook die voorbijgestreefde 
trots IS misplaatst Een nuchter en 
zakelijk verzoek om steun en 
hulp IS hier meer eaangebracht 

(sw) 

laag "̂  De g ro te re o p k o m s t 
dan ve rwach t , feit dat ten 
voorde le van de D e m o k r a t e n 
speel t 7 Fords b lunders in ver
band met de bui ten landse poli
t iek '? Z i jn « geogra f i sche » ver
gissingen (bij herhal ing bleek 
da t Ford s o m s dach t in A laba
ma te zijn w a a r hij in werkel i jk
heid in een buurs taa t ver toef
de ) ' Fords amnest ie aan 
N ixon ( W a t Fords reputat ie 
een z w a r e slag gaf, nadat d e 
mees te A m e n k a n e n in Ford 
de te rugkeer van « d e c e n c y » 
— fa tsoen — in het W i t t e 
H U I S zagen, l iever een eerl i jk 
man dan een «br i l jante 
schurk ») en het daaru i t voor t 
w o e k e r e n d e Wate rga te - t rau 
ma "? Een lezer van «T ime» 
schree f we l da t hij l iever een 
st ru ikelaar als Ford in het Wi t 
te H U I S zag — ik struikel ook 

af en toe schreef hij — dan 
een handige lacher en vage 
be lover als Car te r Bl i jkbaar 
hebben de 272 k iesmannen 
daa rove r anders geoordee ld 
en w e z e n ze met 2 k iesman
nen meer dan het vere is te 
k w o r u m Car te r als pres ident 
aan 

Di rek t zagen sommige waar 
nemers in deze keuze het 
beg in van een verzoen ing tus
sen noo rd en zuid Car te r is 
immers de eers te pol i t icus 
s inds de secess ie-oor log uit 
d e « deep sou th » die to t A m e -
nkaans pres ident w o r d t ve rko 
zen Ne t zoals hij de verdee l 
de demok ra ten ve rzoende , 
zou Ca r te r in dit t w e e d e eeuw
fees t van Amenka ' s st icht ing 
d e def in i t ieve verzoen ing be
w e r k e n tussen de nakome
l ingen van de unionisten en de 
secess ion is ten van een e e u w 
ge leden Deze veronders te l 
ling dan voo r de l ie fhebbers 
van h is tonsche vergel i jk ingen 

Demokra t i sche pres identen 
zi jn doo rgaans agress iever 
dan republ ike inse Car te r w a s 
in zi jn p ropaganda we l vaag 
d o c h ook agressief (een nieu
w e ol ieknsis zou Amer i ka to t 
g e w a p e n d ingr i jpen ver
pl ichten IS zo één van die 
agress ieve opnsp ingen, en 
bl i jkbaar hoor t iets meer dan 
de helft van de A m e n k a a n s e 
k iezers g raag dergel i jke taal, 
na d e ve rnedenngen in Viet
nam en Wa te rga te ) 

Ca r te r zal het gemakke l i j ker 
hebben dan de republ ikein 
Ford , ve rmi ts zi jn part i j in se
naat en huis van a fgevaard ig 
den de meerderhe id heef t 
Het « g e e n a v o n t u r e n » van 
Ford heef t het met gehaa ld 

Car te r zal wel l icht nu s t o o m 
afb lazen, o m een zeker onbe
hagen in het W e s t e n w e g te 
nemen. W e s t e n da t nu zal 
moe ten w e n n e n aan een to
taal n ieuw (en onbekend) ima
go van d e dubbe le A m e n k a a n 
se eeuwel ing Unc le S a m 

(RC) 

AARDBEVINGSGEBIEDEN 

Belargniksie 
aardbevingen 
Actieve vulkanen 

Gemiddeld worden per jaar een half 
miljoen aardbevingen door de seismo-
grafen op de aardoppervlakte geregi
streerd De zeer sterke aardbevingen 
zijn vermoedelijk het gevolg van het 
verschuiven van grote stukken konti-
nentale of oceanische aardkorst op 
dieper gelegen gesteentemateriaal 
Op de randen van deze platen wor
den dan reusachtig sterke spannin
gen gevormd die plotselinge breuken 
en trillingen in de aardkorst veroorza
ken Doordat ook de gebergtevor
ming aan de aardoppervlakte gebon
den IS aan de verschuiving van deze 
platen komen aardbevingen vooral 

voor in de smalle zones van de jonge 
alpine gebergten De Circumpacifi-
sche Gordel langs de kusten van de 
Stille Oceaan en de Trans-Aziatische 
Gordel die door de Mediterrane ge 
bieden loopt concentreren samen 
90 % van alle aardbevingen De Atlan 
tische Rug een bergketen in wording 
en de Oostafrikaanse slenkenzone 
zijn minder uitgesproken aardbevings
gordels 
Vanuit het hypocentrum — de plaats 
waar een aardbeving ontstaat en die 
meestal met dieper ligt dan 60 km — 
worden longitudinale en transversale 
trillingsgolven uitgezonden Vanuit het 

epicentrum — het centrum van de 
aardbeving aan de aardoppervlakte 
— vertrekken ook oppervlaktegolven 
De intensiteit van deze golven wordt 
vergeleken met de versnelling die 
voorwerpen ondergaan en uitgedrukt 
met een cijfer begrepen tussen 1 en 
12 van de Richterschaal Door de ont
leding van de geregistreerde trillingen 
hebben geologen ook een inzicht 
gekregen in de opbouw van het bin
nenste van de aarde 
Zeer sterke aardbevingen worden dik
wijls voorafgegaan door zeer zwakke 
voorschokken en gevolgd door aard
bevingen met afnemende sterkte 
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DE OPDRACHT VAN DE VOLKSUNIE 
OP HET GEMEENTELIJK VLAK 
Het ontstaan van de Volksunie — nu meer dan 20 jaar geleden — houdt 
in de eerste plaats verband met de ontwikkeling van de Vlaamse Bewe
ging en de verovering van een meer billijke en rechtvaardige rechtsposi
tie van de Vlamingen in de Belgische Staat. Naast de taaleisen, en de 
strijd voor de kulturele en ekonomische ontvoogding van Vlaanderen, 
werd door de Volksunie het recht op autonomie, op zelfbestuur van de 
Vlaamse gemeenschap verdedigd. Het verwezenlijken van een tweele
dig federalisme is voor de Volksunie de basisvoorwaarde voor de wel
vaart en het welzijn van ons volk. 
In de zestiger jaren kende de Volksunie als politieke partij een sterke 
aangroei van leden, kiezers en mandatarissen. Tegelijkertijd werd ook 
een uitgebreid programma uitgewerkt en aktief bepleit in het Parle
ment: buitenlandse politiek en ontwikkelingssamenwerking, milieuzorg, 
een nieuw sociaal beleid, de regionale ekonomie, onderwijs- en kultuur-
beleid... 
Sinds 1964 werd ook gedacht aan de rol van de Volksunie in onze 
gemeenten. In 1970 werd door de Volksunie, als eerste partij in België, 
een nationaal kongres gehouden over gemeentebeleid. Heel wat kader
leden hebben ondertussen reeds ervaring opgedaan als gemeente
raadslid of lid van de COO, als schepen of als burgemeester. 
Heeft de Volksunie ook op gemeentelijk vlak een eigen inbreng, een 
specifieke opdracht? 
We menen op deze vraag positief te kunnen antwoorden, uitgaande van 
de eigen karaktertrekken van de Volksunie. 

MEER DEMOKRATIE 

De VU IS een demokratische partij die 
opkomt voor een volwaardige demo-
kratie op het politieke, kulturele, ekono
mische en sociaal vlak Op het ge
meentelijk vlak zijn er heel wat moge
lijkheden voor echte demokratie, voor 
inspraak en medezeggenschap van 
de plaatselijke bevolking Daarom wil 
de Vu openbaarheid en openheid van 
het gemeentebeleid, ruime objektieve 
informatie, aktieve werking van de ver
schillende adviesraden voor jeugdbe
leid, kultuurbeleid, sociaal beleid , kriti
sche en opbouwende deelname van 
de oppositie aan het gemeentebeleid. 
Wars van enge dorpspolitiek en 
machtsmonopolies willen wij de partici
patie van alle groepen en inwoners in 
het gemeentebeleid en dit met alleen 
ter gelegenheid van de verkiezingen, 
maar gedurende gans de bestuurspe
riode 

MEER MACHT 
VOOR DE GEMEENTEN 

De VU IS een federalistisch denkende 
partij en is tegenstander van staatsna-
tionalisme en centralisme Ze wil in

tegendeel zelfbestuur en decentralisa
tie Ze wil de beslissingen dichter bij 
de gemeenschap en bij de bevolking 
brengen Waar het mogelijk is moeten 
alle beslissingen op een zo laag moge
lijk vlak genomen worden en uitge
voerd worden Heel wat problemen 
kunnen efficient door de gemeente 
opgelost worden ze moeten daar
voor de nodige macht en de nodige 
middelen (financiën, personeel) krij
gen De projekten van de gemeenten 
moeten sneller en met minder voogdij 
en administratieve rompslomp kunnen 
uitgevoerd worden Waar het nodig is 
dient intergemeentelijke samenwer
king bevorderd In de nieuwe grotere 
gemeenten moet de wijkwerking en 
het lokaal gemeenschapsleven leven
dig gehouden worden De VU wil een 
aktieve gemeente in dienst van de 
inwoners en samen met de inwoners 
Ook op gemeentelijk vlak meer zelf
bestuur 

VERDRAAGZAAMHEID 
EN PLURALISME 

bevorderen en de gemeenschapszin 
aanwakkeren Hiervoor is verdraag
zaamheid en goede wil onontbeerlijk 
De gemeente moet de geestelijke 
emancipatie, het ruimer denken, de kri
tische zin en het persoonlijk engage
ment bevorderen via het kultuurbeleid 
De VU IS tegen elke disknminatie en 
wil dat de gemeenten de letter en de 
geest van het Kultuurpakt eerbiedigen 
zodat alle strekkingen en opinies ont
plooiingskansen krijgen Vrije mening 
en meningsuiting is een fundamenteel 
recht dat dient gewaarborgd Alle ge
meentelijke innchtingen moeten open 
staan voor de ganse gemeenschap en 
dienen gekenmerkt door een pluralisti
sche instelling jeugdhuizen en biblio
theken, sociale diensten, onderwijsin-
stelling'én De verzuiling moet plaats 
ruimen voor samenwerking en ge
meenschapsopbouw 

De VU eerbiedigt ieders persoonlijke 
godsdienstige of filosofische overtui
ging en staat open voor gelovigen en 
vrijzinnigen Ze wil de samenwerking 

ONAFHANKELIJKHEID 
EN VOORRANG 
VOOR HET ALGEMEEN 
BELANG 

De VU is de partij bij uitstek van onaf
hankelijke mensen, van bewuste en kn-
tische mensen De partij is met gebon
den aan verzuilde sociale organisaties 
of aan ekonomische groepen Tegen
over eigenbelang of groepsbelang 
dient de VU steeds het algemeen 
belang van de inwoners voor ogen te 
houden Dit kan zij op gemeentelijk 
vlak tot uiting brengen in het beleid 
voor ruimtelijke ordening, grondbeleid 
en urbanisatie, landschapszorg en mi
lieubeleid, stads- en dorpskernvernieu
wing De gemeente moet verder de 
welvaart bevorderen van alle sociale 
groepen landbouwers, middenstan
ders, arbeidsgelegenheid voor ar
beiders, bedienden en kaders 

SOCIAAL 
VOORUITSTREVEND 

Ais sociaal vooruitstrevende partij wil 
de Volksunie het welzijn van alle bur
gers behartigen en speciale aandacht 
en zorg besteden aan de minderbe
deelden in onze samenleving. Onze so
ciale politiek dient gebaseerd op recht-
vaardigheidj fundamentele gelijkheid 
en solidariteit Op gemeentelijk vlak wil 

de VU een beter huisvestingsbeleid en 
omgevingszorg, integratie van gehandi
capten en bejaarden, een kind-vriende-
lijke gemeente, een uitgebreide sociale 
dienstverlening (informatie, advies, bij
stand en hulpverlening), infrastruktu-
ren en begeleiding voor kuituur, sport, 
vrijetijdsbesteding, rekreatie en ont
spanning Ook de vrouw moet aktief 
kunnen deelnemen aan het gemeen
schapsleven en daarvoor moet kinder
opvang georgamzeerd worden Alle 
voorzieningen moeten zo dicht moge
lijk in de buurt worden ingeplant, met 
medebeheer van de gebruikers 

VLAAMS EN 
WERELDGERICHT 

Hoe belangrijk de taak van de gemeen
te ook IS voor het beter leven van de 
inwoners, toch dienen in onze samenle
ving heel wat bevoegdheden en op
drachten uitgeoefend op een hoger 
niveau de Vlaamse deelstaat, op na
tionaal en Europees vlak, op wereld
vlak Als Vlaams-nationale partij 
streeft de Volksunie naar de erken
ning en het zelfbeschikkingsrecht van 
het Vlaamse volk en van elk ander 
volk in de wereld Elke onderdrukking, 
uitbuiting of overheersing is een aan
slag op de rechten van een volk en 
van de mens 
De VU beschouwt de leefbare ge
meenten als de bouwstenen voor een 
Vlaamse deelstaat De gemeente 
moet onze belangstelling stimuleren 
voor de Europese en wereldproble
men, voor de problemen van recht
vaardigheid en vrede, voor onze rol 
als Vlaming en als wereldburger 

De eigen kenmerken van de VU als 
een open en demokratische, onafhan-
kelij'ke, verdraagzame en pluralisti
sche, sociaal-vooruitstrevende 
Vlaamse volkspartij kunnen vooral 
op het gemeentelijk vlak tot volle ont
plooiing komen. De basisideeën en 
doelstellingen van de VU kunnen In 
de gemeenten konkrete gestalte krij
gen. De VU kan de basis leggen voor 
een nieuw en vernieuwend gemeente
beleid gericht op mens en gemeen
schap. 

FRANS VAN DEN HEEDE, 

gemeenteraadslid te Oudenaarde 
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Met de groepsreizen van de 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

kunt u vele richtingen u i t ! 

Een greep uit het programma voor de kerstvakantie. 
Verre horizonten 

Centraal-Indie en Nepal 
Zuid-Indie 
Sn Lanka (Ceylon) 
Thailand 

Zonnebestemmingen 
Kanarische Eilanden 
Madeira 
Costa del Sol 
Costa Blanca 

Wintersport 
Karpaten (Roemenie] 
Wildhaus, Graechen, Kandersteg, Saas-Almagell, 
Saas-Fee, San Bernardino, Scuol (Zv»/itserland) 
Navis, Sankt-Anton-am-Arlberg, Vent (Oostenrijk) 
Gossensass, Innichen, Sankt-Ulrich, Sulden, To-
blach (Zuid-Tirol - Italië) 

Stadsbezoeken 
Londen, Praag, Athene, Istanboel, Lissabon 

Wenst u een reis in Vlaams gezelschap en met Vlaamse reis-
leiding ' 
De V T B kan u die waarborgen Op verzoek zenden wij u 
graag onze programma's 
Voor alle inlichtingen en inschr i jv ingen: VTB-sekretanaat, 
St-Jakobsmarkt 45-47 Antwerpen Tel 031/31 7680, vergun
ning nr 1185-Kat A, en de kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, 
Genk, Gent Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, 
Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde 
Inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke 
vertegenwoordigers 

ANTWERPEN 

MERKSEM 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 

Openverklanng van volgende betrkkingen 
waarvoor tevens een werfreserve wordt aangelegd 
1 TECHNISCH INGENIEUR 
finaliteit elektriciteit of mechanica of elektromechanica 

2 ONGESCHOOLDE ARBEIDERS voor diensten in het 
dodenhuis en hulp in de onderhoudsdiensten 
Aanvragen dienen uiterlijk op 15-11 -76 ingediend 

Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau 
van de C O O , Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem 

Zuid-Afrika is een jong en vooruitstre
vend land met een dynamische eko-
nomische groei, de « industriële reus 
van Afrika», zoals het reeds genoemd 
wordt. Vooral in volgende branches 
worden uitstekende toekomstmogelijk
heden geboden: 

ZUID 
AFRIKA 

AUTOMOBIEL-INDUSTRIE 
BOUWNIJVERHEID 
ELEKTRICITEIT / ELEKTRONIKA 

INGENIEURS/TECHNICI 
METAALNIJVERHEID 

ALGEMEEN TEKENAARS 
Verpleegsters, Steno-dactylografen (Vr.), Bedien
den (jonger dan 25 jaar, ongehuwd, met huma-
niora-diploma en 2 jaar ervaring in privé-sektor), 
Regelaars van weefgetouwen, Bakkers - Banket
bakkers, Gediplomeerde haarkappers (sters), 
Slagers en andere personen mits zij de ouder
dom van 50 jaar met overschreden hebben en 
minstens 5 jaar opleiding of een gezamenlijke 
opleiding / ervaring van tenminste 5 jaar genoten 
hebben in enig ander beroep. 

Verdere inlichtingen : 
RAAD (IMIVIIGRATIE), 
ZUID-AFRIKAANSE AMBASSADE, 
WETSTRAAT 26, Bus 7 en 8, 

1040 BRUSSEL 

ANTWERPEN (ARR.) 

AANDACHT 
Wegens onvoorziene omstandig
heden zal de arrondissements-
raad plaats hebben op vrijdag 12 
november en met op 5 november 
zoals eerst werd gemeld Plaats 
en uur blijven hetzelfde 

ARRONDISSEMENTSBAL 
Zaterdag 4 december in het Al-
pheusdal te Berchem Heb je 
reeds kaarten ? En de vrienden ? 

ARRONDISSEMENTELE PRE-
KLAASFUIF 

op vnjdag 26 november e k, even
eens in Oranjehuis, Hoogstraat 
69 

ANTWERPEN (STAD) 

DIENSTBETOON 
Door volksvertegenwoordiger A 
De Beu! bijgestaan door prov 
raadslid mevr Monseur, elke 
maandag van 16 tot 19 u in het 
sekretanaat, Wetstr 12 te Ant
werpen 

KOO 
Onze afgevaardigden De Boel en 
De Laet staan steeds tot uw 
dienst Tel respektievelijk 
386692 of 339790 

BORGERHOUT 

DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen staan 
steeds tot uw dienst 
Schepenen Bert Verbeelen, Jo
zef Posenaerstraat 37, tel 
3 5 5 7 0 8 , Dirk Stappaerts, Bik-
schotelei 246, tel 21 3997 

Gemeenteraadsleden Frans 
Dirks, K V d Oeverstraat 26, tel 
36 38 94 , Hugo Andries, Turnhout-
sebaan 116, tel 365967 Karel 
Eykens, Weversfabriekstraat 40, 
tel 3 6 5 6 1 0 , Dr Bert Jacobs, Te 
Boelaerlei 29, tel 21 21 36 , Lam-
bert Van de Wal, Laar 26 

KOO-leden Mevr Raets-Vanden-
dnessche. Helmstraat 176/A 2 b, 
tel 367306 , Bert De Vos, Lt Lip
penslaan 49/6, tel 364638 

JAARLIJKS BAL 
Op 26 november 1976, om 21 u 
in de zaal « Pax », Sterlingerstraat 
80 Orkest « The Spiders » Kaar
ten aan 70 fr op het sekretanaat, 
Statielei Ook bij de mandataris
sen en bestuursleden, waar even
eens prijzen voor de tombola met 
dank worden aanvaard 

MEDEGEDEELD 

TENTOONSTELLING 
Van 6 november tot en met 16 novem
ber 1976 wordt in de gemeentelijke 
tentoonstellingszaal van Borgerhout, 
een tentoonstelling ingericht van de 
werken van beeldhouwer en keramist 
Roland Coene 
Exposities van zijn werken werden 
reeds ingericht te Wijnegem Keerber-
gen Sint-Job-in-t-Goor Deurne en 
Antwerpen De huidige tentoonstel
ling zal bestaan uit beeldhouwwerken 
in Franse steen hout terra-cotta en 
ook uit keramiek 
Zijn werken kan men rangschikken 
enerzijds bij de figuratieve kunst en 
anderzijds bij de abstrakte Zij vallen 
op door hun sobere en harmonische 
lijnen en door een volstrekte beheer
sing van het materiaal De menselijke 
figuur ligt meestal aan de basis van 
zijn werken, doch door zijn schep
pingskracht worden het toch steeds 
eigen kreaties van de kunstenaar 
Deze eerste tentoonstelling te Borger
hout van Roland Coene is vrij toegan
kelijk op zaterdag en zondag van 
10 u tot 18 u en verder op maandag, 
woensdag en donderdag van 14 u tot 
18u 

BORSBEEK 

OVERWINNINGS-BAL 
Na onze verbluffende verkiezings
resultaten hebben wij alle rede
nen dit samen te vieren Wat 
biedt ons hier meer de gelegen
heid dan ons jaarlijks bal van 
zaterdag 6 november om 
20 u 30 Inkom 75 fr Orkest 
The Topmaster Zaal Rivièra 

DEURNE 

VU-VROUWEN V A N DEURNE 
De Volksunie-vrouwen van Deurne 
zijn voor goed gestart met hun ge-
zins-aktiviteiten Voor de zomer orga-
nizeerden ze een zeer geslaagde 
natuurwandeling en hun eerste aktivi-
teit na de zomer was een gezamenlijk 
bijwonen van een herfstmodeshow 
van een bevnende Boetiek Voor de 
direkte toekomst werd reeds ge
pland de EHBO-kursussen in lokaal 
Trefpunt, een natuurwandeling in de 
omgeving van St-Amands op 14 no
vember (U kunt er nog bij zijn met je 
hele gezin i), een demonstratie van 
broodbakken, een Sinterklaas-aktie 
en een kerstfeest 
Voor meer details kunt U informeren 
bij mevr Dedne-De Grave Monique, 
Ergo-de Waellaan 28 Deurne-Zuid, 
tel 21 31 29 
Zou die natuurwandeling met juist iets 
zijn om met de verschillende VU-ge-
zinnen kennis te maken ' 
DRINGENDE OPROEP 
Opdat onze medewerkers met tever
geefs zouden aanbellen wilden wij 
onze sympatizanten vragen hun vrij
willige bijdrage te storten op bankre
kening 414-8070151-78 van de Volks-
unie-Deurne met de vermelding •< Kies-
fonds- U weet dat de VU enkel U 
als idealist, heeft om op te steunen bij 
de financiële problemen De VU is U 
dan ook zeer erkentelijk voor de mil
de bijdragen 
DIENSTBETOON 
Elke donderdagavond staan onze 
mandatarissen te Uwer beschikking 
in lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 
28, Deurne U bent van harte wel
kom I 

GELUKWENSEN 
Mia Coolsaet en Jef Van Hooren-
beeck traden in het huwelijk op 23 
oktober Jan Noels en Anne Hilgert 
zullen hetzelfde doen op 6 november 
Voor de beide jonge paren veel 
geluk I 

EDEGEM 

BAL 6-11-76 

Vergeet ons Bal met op 6 novem
ber ek Toegangskaarten bij al 
onze bestuursleden en natuurlijk 
aan de ingang vpn het Elzenhof 
op de avond van het bal Wij heb
ben een goed orkest en een ple
zierige bar voor de laatblijvers 
Onze pas gekozen gemeente
raadsleden zullen er natuurlijk zijn 
en WIJ hopen met een bomvolle 
zaal hun verkiezing te kunnen vie
ren I Ons verkiezingsfonds zal er 
ook goed bij varen, want verkie
zingen kosten geld Wij moeten 
terug voor een normaal peil van 
onze kas zorgen 
Tot 6 november in het Elzenhof' 

EKEREN 

De besturen van de Volksunie en 
de Kristen Demokraten Ekeren 
( K D E ) zijn samen met de zeven
tien verkozenen van beide partij
en bijeengekomen op dinsdag 19 
oktober 1976 
ZIJ hebben de verdere modalitei

ten van uitvoering van het defini
tieve bestuursakkoord, op 10 ok
tober j I gesloten, uitgewerkt 
De aanwezigen hebben de nodi
ge afspraken gemaakt om de 
beleidslijnen voor de komende 
zes jaar nader te bepalen 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Wie lid wil worden van de VU-
Ekeren gelieve zich in verbinding 
te stellen met het sekretanaat, 
Geestenspoor 72, Ekeren Tel 
410441 Hoofdhd 120 fr per 
jaar Bijlid en jeugdlid 60 fr 
Wie abonnent(e) wenst te wor
den op het weekblad «WIJ», 
gelieve zich eveneens te richten 
tot het sekretanaat of tot een 
bestuurslid Abonnementsprijs 
500 fr per jaar Aanbevolen ' 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
Alfons Bollen, Koekoeklaan 7 Tel 
644943 Schepen 
Paul Bortels, Kapelsesteenweg 
581 Tel 642199 K O O - l i d 
Veerie Thyssens, Geestenspoor 
72 Tel 410441 K O O - l i d 
ARRONDISSEMENTEEL 
DANSFEEST 

Op zaterdag 4 december ek in 
de feestzaal «Alpheusdal», Fr 
Williotstr 22 te Berchem om 21 u 
Toegangskaart 100 fr Te beko
men op het plaatselijk VU-sekre-
tariaat te Ekeren of bij een be
stuurslid 

MERKSEM 

V U IN DE OPPOSITIE 
Niettegenstaande de grote meer
derheid der Merksemse kiezers 
zich op 10 okt had uitgesproken 
voor de voortzetting van de huidi
ge koalitie (CVP-VU), werd reeds 
zondagavond door diezelfde 
CVP kontakt gezocht met de 
BSP en werd reeds een princi
pieel akkoord getekend dat op 
maandagavond door de CVP-par-
tijraad werd bekrachtigd Dit alles 
zonder dat de V U ook maar de 
kleinste kans werd geboden om 
te praten want onze afgevaardig
den die zich maandagavond bij 
de CVP-voorzitter aanboden wer
den door deze laatste gewoon
weg wandelen gezonden 
Dat vele kiezers over deze gang 
van zaken verbolgen en veront
waardigd zijn, IS duidelijk geble
ken uit de verschillende reakties 
die we de laatste week hebben 
gekregen, voornamelijk dan van 
onverdachte CVP-kiezers, wat de 
toestand te Merksem wel duide
lijk schetst Gedane zaken nemen 
echter geen keer en zo zijn onze 
nieuwe mandatarissen zich reeds 
aan het voorbereiden, samen met 
hun herkozen kollega's, op de 

Zie verder biz. 9 

Brouwer i j 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel 031/8671.21 

V o o r « A L » uw bieren 
en l imonades 

Bijlniizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraaf 19 Gent 
Tel 091/22 45 62 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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moeilijke taak die hen zal te wach
ten staan (6 tegen 27) na 1-1-77 
W e wensen hen allen veel sterkte 
en uithoudingsvermogen toe voor 
de volgende zes jaar 
FINANCIËLE MOBILISATIE 
Voor onze financiële mobilisatie 
werden voor de verkiezingen 
spaarpotjes geplaatst en steuniijs-
ten in omloop gebracht Mogen 
we de personen die deze spaar
potjes en steunlijsten nog met 
hebben ingeleverd, beleefd doch 
dringend verzoeken deze onver
wijld binnen te brengen op het 
sekretanaat, Trammezandlei 11 
Er werden eveneens steunkaar-

ten aan de man gebracht waar
aan een tombola met een leeu-
wevlag als prijs, verbonden was 
BIJ de trekking werd deze leeuwe-
vlag toegewezen aan de steun-
kaart met het nummer 223 Deze 
prijs kan tot 10 nov e k op het 
sekretanaat worden afgehaald 

STABROEK-HOEVENEN 

WELKOM 
Eerste VU-bal in onze gemeente 
op 13 november 1976 in zaal 
«Schutterhof», centrum Hoeve
nen, Kerkstraat om 20 u 30 

WILRIJK 

BRABANT 
BIERBEEK 

Op zaterdag 13 november ncht 
de VU-afdeling van Groot-Bier
beek haar eerste VU-bal in Wij 
vieren het sukses van 10 oktober 
(10 % en 1 verkozene, nl Roger 
Laurent) Dancing Het Hof van 
Bierbeek , algemene inkom 50 fr 

JETTE 

PSC-VOORSTEL AFGEWEZEN 
De koalitievorming in de Brussel
se gemeente Jette blijft in het 
nieuws Verleden week meldden 
de kranten de kater van de CVP 
die er samen met de PSC naar 
de stembusdag van 10 oktober 
ging Nu sloot de PSC, zonder de 
CVP, een koalitie met het FDF en 
de Parti Liberal 
De CVP hoopte op een zevental 
zetels maar behaalde er slechts 
3 ZIJ had amper 60 stemmen 
meer dan de V U De VU-kandida-
te mevrouw van Herck had nau
welijks 9 stemmen te weinig om 
verkozen te zijn Zij wordt dus de 
eerste opvolgster 
Door de PSC-FDF-PL-koalitie aan
gewezen kandidaat-burgemees
ter J L Theys heeft nu de V U een 
mandaat voorgesteld voor de Ne
derlandse Kuituur en het onder
wijs Het uitgebreid VU-bestuur 
van Jette wijst in een persmede
deling dit PSC-voorstel af Het 
bestuur zegt wel bereid te zijn 
verantwoordelijkheid te nemen in 
het beleid van de gemeente, 
maar dan op basis van een ge
meenschappelijk programma en 
met volledige inspraak van alle 
partners 

KURSUS 
Op maandagen 8, 15 en 22 no
vember 1976 van 20 u tot 
22 u 30 ncht het Dosfelinstituut 
een kursus in betreffende « Ruim
telijke Ordening» in zaal Uilen
spiegel, Kerkstr 24 te S t -K-
Lombeek Inschnjvingen bij Lau
rent De Backer,"tel 5821345 

LIEDEKERKE 

JEF BURM 
Het jaarlijks bal van onze afdeling 
is, gezien 10 oktober, in een over-
winningsbal omgedoopt Zater
dag 13 november kunt u meefees
ten met onze afdeling in zaal Mul
hof Jef Burm zal van de partij zijn 
samen met zangeres Vera en 
haar orkest Van harte welkom i 

VILVOORDE 

VUJO Gewest Vi lvoorde, orga-
nlzeert op 11.11.1976, een Vre-
destocht onder het motto : Nooit 
meer Oorlog. Samenkomst, St.-
Amandsplein, Strombeek 13 uur, 
Eindpunt Grote Markt, Vi lvoorde 
± 17 uur. 

Dl EST 

TERNAT 

OVERWINNINGSBAL 
Op vnjdag 5 november te 20 u 
in zaal Uilenspiegel te St -Kath-
Lombeek gaat ons VU-bal door 
Kaarten vooraf te verknjgen bij 
de bestuursleden Toegangsprijs 
50 fr 

BESTUURSAKKOORD 
TEGEN DE 
RANDGEMEENTEN 
Langs de pers heeft de bevolking 
van Groot-Diest kunnen verne
men dat de PVV en de BSP een 
bestuursakkoord hebben afge
sloten 

Op zichzelf gaat het hier om de 
normaalste zaak van de wereld 
De PVV met 12 en de BSP met 5 
zetels hebben samen een komfor-
tabele meerderheid, tenminste in
dien er geen barsten komen in 
deze koalitie De scheurtjes zijn 
inmiddels al zichtbaar Wanneer 
men ondanks de ruime meerder
heid, het akkoord van dichterbij 
bekijkt, dan komt men tot de ont-

BIJ HET V.V.O. 
De Algemene Vergadenng van het Verbond van het Vlaams Over
heidspersoneel heeft tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst (18-10-76) 
de taaitoestanden in de overheidsdiensten onderzocht 

De Algemene Vergadenng 
— stelt vast dat de regering weinig of geen gehoor 'leeft voor de 

gerechtvaardigde eisen van de Vlaamse ambtenaren dat de 
gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976 nogmaals de 
anti-Vlaamse mentaliteit te Brussel hebben tot uiting gebracht en 
dat toegevingen van Vlaamse zijde steeds leiden tot meer en gro
tere eisen door de franstaligen 

— ziet de oplossing voor de achteruitstelling van de Vlaamse 
gemeenschap alleen m een hervorming van de staatsstrukturen 

— wenst, zoals gebleken is uit het kollokwium te Antvi/erpen over de 
hervorming der instellingen, een politiek herstrukturering w/aarbij 
aan de Vlaamse gemeenschap de volledige autonomie op wetge
vend-, uitvoerend- en rechterlijk gebied met eigen volledige finan
ciële bevoegdheid v/ordt toegekend 

Het VVO doet een oproep tot de Vlaamse partijen, de Vlaamse parle
mentsleden de Vlaamse verenigingen en heel de Vlaamse gemeen
schap om deze struktuurhervorming zonder enige toegeving en zon
der prijsgeving van een voet Vlaams grondgebied, tot stand te bren
gen 

WILLEM VERMANDERE 
en Luk De Smet (winnaar talen
tenjacht Knokke-Heist) komen op 
19 november naar Wilrijk Ze tre
den op in de grote aula van de 
UIA aan het Umversiteitsplein 
(achter Fort 6) De avond gaat 
ten voordele van de Centrale Jon-
jongensschool van de St-Camillus-
straat Kaarten aan 150 en 250 fr 
aan de ingang van de zaal en in 
voorverkoop (aan 100 en 200 f r ) 
bij Tekstiel Bisschop, Heistraat 46 
te Wilrijk Warm aanbevolen i 

butsende vaststelling, dat een 
aantal deelgemeenten van de fu
sie helemaal met in het dagelijks 
bestuur van de gemeente zullen 
betrokken worden Zo zitten de 
twee enige gekozenen van Deur-
ne, die in hun gemeente zowat 70 
% van de stemmen haalden in de 
oppositie, terwijl ook Kaggevinne 
geen vertegenwoordiger zal heb
ben Molenstede met een gekoze
ne van de V U en een van de 
PVV zal wellicht evenmin aan zijn 
trekken komen, want ook al 
maakt de laatste deel uit van de 
meerderheidsgroep, wellicht zal 
hem geen beleidsfunktie worden 
toegewezen 
Uiteindelijk blijft alleen Schaffen 
over, dat ons inziens één sche-
penzetel zal bezetten, aangezien 
twee van de ijf verkozenen in de 
BSP Schaffenaars zijn en deze 
partij drie schepenzetels en het 
voorzitterschap van de KOO toe
gewezen knjgt 
Als men dat allemaal over-
schouwt zullen het praktisch al
leen Diestenaars zijn, die het da
gelijks bestuur van de nieuwe 
gemeente, die vijf deelgemeenten 
omvat, zullen vormen De bevol
king van de randgemeenten (met 
6000 kiezers van de 14000) zal 
hier beslist met gelukkig om zijn 
De Volksunie had dat eigenlijk 
allemaal reeds tijdens de kies-
kampanje voorspeld Bezorgd om 
deze situatie heeft onze partij 
zich dan ook enorm ingespannen 
om tot een gezond koalitieak-
koord te komen, waarbij alle deel
gemeenten van de fusie zouden 
betrokken zijn Ervaren politici uit 
het Diestse hebben zelf moeten 
toegeven dat de VU met één 
gekozene meer initiatief aan de 
dag legde dan alle andere partij
en tesamen Het heeft ons in de 
dagen na de verkiezingen ver
baasd hoe laks de CVP bleef, ter
wijl de BSP alleen maar aan haar 
drie schepenzetels en het aantal 
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M E D E D E L I N G 
CYKLUS WAARHEEN MET DE 
(VLAAMSE) EKONOMIE' 

De Stichting-Lodewijk de Raet start 
op 13 november een seminane rond 
het thema « Waarheen met de (Vlaam
se) ekonomie ' » 
De bedoeling van dit seminarie is de 
ekonomische en sociale deelproble
men zoals werkloosheid, inflatie, ver
vuiling van het leefmilieu, inkomensver
deling ed in hun algemeen kader te 
plaatsen en ze te situeren in de evolu
tie van de Vlaamse ekonomie (toene
mende internationalisatie, regionalise
ring verhoogde staatsinterventie, 
enz ) 

Data: 13 november, 4-5 december, 8 
januari 5 februan, 5 maart, 2 apnl en 
7-8 mei Geef u toch op als een van 
de data voor u niet past We zien wat 
er kan aan gedaan worden 
Nadere inlichtingen kunt u schrifte
lijk of telefonisch verkrijgen bij de 
Stichting-Lodewijk de Raet Maria The-
resiastraat 31 te 1040 Brussel - Tel 
02/21727 77 

Ega 
* De abonnementenslag duurt tot 28 februari 1977 

* Nieuwe abonnees met een jaarabonnement voor 1977 
ontvangen het blad gratis van nu tot einde 1976 

* De afdelingen kunnen gratis, doch slechts in beperkte 
mate, proefnummers bestellen bij het beheer In verhouding 
tot de bekomen resultaten kan dit aantal verhoogd of ver
laagd worden 

•*• De opgave en betaling van nieuwe abonnementen dient 
uitsluitend te geschieden met de speciaal hiervoor voorziene 
gemengde overschnjvings- stortingsformulieren Alléén op 
deze wijze kan de nieuwe abonnee zijn blad onmiddellijk ont
vangen 
Vergeet met 
— uw naam en volledig adres in te vullen 
— in drukletters de naam en het volledig adres van de nieu
we abonnee in de daartoe voorziene vakjes te vermelden 
U kunt deze formulieren steeds bekomen in uw afdeling of 
arrondissement of het beheer, Barrikadenplein 12, te 1000 
Brussel Telefoon 02-2194930 

* Om alle moeilijkheden met de posterijen te vermijden 
dient een abonnement steeds genomen te worden tot 31 
december van het lopende of van het volgende jaar, of tot 30 
september, 30 juni of 31 maart van het lopende jaar Men kan 
dus geen jaarabonnement nemen van bijvoorbeeld 1 apnl 
van dit jaar tot 31 maart van volgend jaar of een driemaande
lijks abonnement van 1 maart tot 31 mei In dit eerste geval 
neemt men een abonnement voor 9 maanden d w z tot 31 
december en in het tweede geval een abonnement voor 4 
maanden d w z tot 30 juni 

* De abonnementspnjzen voor 1977 zijn de volgende. 
12 maanden 500 fr 7 maanden 340 fr 

470 fr 6 maanden 
440 fr 5 maanden 
410 fr 4 maanden 
375 fr 3 maanden 

11 maanden 
10 maanden 
9 maanden 
8 maanden 

300 fr 
250 f r 
200 fr 
150fr 

Van dit bedrag mag 10 % afgehouden voor de afdelingskas 
•*• Als blijk van waardenng ontvangt de propagandist een 
puntencheck met een aantal punten gelijk aan het aantal 
abonnementsmaanden, d w z 

voor een jaarabonnement 12 p 
voor 11 maanden 11 p 
voor 10 maanden 10 p enz 

* Met deze punten kan men een mooie pnjs winnen Vraag 
het prijzenfoldertje aan 

* Een eventueel tekort aan punten kan aangevuld worden 
a rato van 6 fr per punt — behalve voor de inruiling tegen 
een jaarabonnement — en moet vereffend worden met een 
check of een overschrijving, te voegen bij de bestelbon, of 
door storting op postgiro 000-0171139-31 van « WIJ-Vlaams-
Nationaal Weekblad, Barnkadenplein 12, 1000 Brussel» 

* De bestellingen die ons vóór 31 maart 1977 bereiken, zul
len in de loop van de maanden apnl en mei uitgevoerd wor
den Niet vroeger. 

* D e bestellingen die ons na 31 maart bereiken, doch vóór 
30 juni, zullen in de loop van de maanden augustus en sep
tember 1977 uitgevoerd worden 
Na 30 juni kan geen bestelling meer aanvaard worden 
We wensen dat het hele kader meedoet en niet alleen de 
top-twintigers, daarom voorziet ons reglement dit jaar een 
bijkomend punt dat erop gericht is iedereen, die zich 
inspant om de abonnementenslag te helpen voeren, mee te 
laten delen in onze waardering : 

«Voor ieder gemaakt abonnement wordt een genummerde 
bon uitgereikt Deze bon geldt als deelnemingsbewijs m de 
grote tombola die zal getrokken worden aan het eind van 
de abonnementenslag met als inzet een KLEUREN-TV». 
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Tijdens een akademische zitting te Gent op 9 juni j.l., in aanwezigheid 
van senator Bascour, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad, van 
staatssekretaris Poma, RUG-rektor Devreker en tal van vooraanstaan
den, werd het levenswerk voorgesteld van de in bosbouwers- en natuur
middens goed bekende Gentse prof. dr. ir. Marcel Van Miegroet. Voor al 
wie zich aan het bos in al zijn aspekten interesseert zal «Van Bomen en 
Bossen » (2 boekdelen, samen XXIV -f 1166 biz.) voortaan ongetwijfeld 
hèt nederlandstallge naslagwerk zijn en blijven. 
De Vlaming Marcel Van Miegroet is op bosbouwkundig gebied een inter
nationaal erkende autoriteit, en tevens een natuurliefhebber. Een weten
schapsmens die zich echter niet opsluit in zijn studeerkamer en zijn lief
hebberij, maar ook zijn opdracht begrijpt t.o.v. de eigen Vlaamse 
gemeenschap. In de voorbije jaren stond hij mee vooraan in de strijd 
voor een milieubewuster Vlaanderen. 
Voor alle natuurliefhebbers, en voor de politici die wat willen doen voor 
een groener Vlaanderen, zal zijn werk een onuitputtelijke bron zijn voor 
een diepere kennis en inzicht en tevens een handleiding voor een ver
antwoord bos- en groenbeleid. 

« Van bomen en bossen» is een 
soort encykiopedie^. waarin de on
derscheiden delen en hoofdstuk
ken in brede snee een antwoord 
geven of suggereren op tal van 
vragen, die de dag van vandaag 
gesteld worden omtrent het we
zen van het bos en de positie van 
de mens. 
Wat is het bos voor ons: een 
grondstofproducent? een onmis
baar milleuelement ? een onuitput
telijke bron van leven ? een on
meetbare rijkdom van biologische 
substantie ? een kompleks van le
venswerelden ? Misschien een 
midden waarin de mens op zoek 
kan gaan naar zichzelf ? 
« Van bomen en bossen» is het 
eerste boek in het Nederlands dat 
het onderwerp zo uitgebreid, zo 
volledig, zo systematisch en zo 
bevattelijk bij de lezer brengt. Met 
de degelijkheid van de vakman en 
met de aantrekkelijkheid van een 
verhaal over de natuur vertelt 
prof. M. Van Miegroet over het 
leven van de boom als organisme 
en binnen het raam van het eko-
systeem. Boeiend in de uiteenzet
ting en volledig in de probleemstel
ling wijdt hij de lezer in dit belang
rijk natuurgebeuren in. Over de 
bossen verstrekt hij een omvang
rijk en gefundeerd overzicht waar
in niets ontbreekt, vanaf de eksploi-
tatie, via de socio-kulturele beteke

nis voor de bevolking, tot en met 
het gevaar dat de bossen lopen, in 
ons land en elders, vanwege de 
voortschnjdende ontginning en de 
toenemende behoeften aan hout. 
De auteur stelt met alleen de pro
blemen, hij verstrekt ook proeven 
van oplossing op de velerlei vlak
ken waar de menselijke behoeften 
en de bestendiging van het ekosys-
teem elkaar kruisen. 

" Van bomen en bossen» is een 
leerboek voor de liefhebber en de 
beschermer van de natuur. Het is 
tevens een bron van raadgevin
gen en een handleiding voor de 
bezitters en beheerders van bos
sen. Het is ook een konsultatie-
werk voor wie nauw betrokken 
wordt bij het leven van de bomen, 
zowel de administratief als de vak
kundig verantwoordelijken. Het is 
vooral een handboek voor milieu
vriendelijkheid. 

De bijlage «Hoe bomen herken
nen» wordt afzonderlijk door de 
uitgever beschikbaar gesteld als 
een wandelboekje ten dienste van 
de natuurliefhebber, dat hem de 
mogelijkheid biedt, aan de hand 
van de karakteristieken die er met 
een bijzondere systematiek in op
gesomd en afgebeeld staan, de 
bomen van onze streken in elk sei
zoen en met een vrijwel fejiloze 
zekerheid te identificeren. 

Prof. AA. Van Miegroet 

VAN 
BOMEN 

EN 
BOSSEN 

Wij menen daarmee tegemoet te 
komen aan de wens van de vele 
belangstellenden: verenigingen 
voor natuurschoon, natuurkennis, 
milieuhygiëne, milieubescherming 
en dergelijke meer, alsmede van 
het onderwijs op alle niveaus. 

De brochure wordt naar de jeugd 
toegespeeld en naar alle milieu-

vriendelijken. Mogen ze, op de 
weg gezet door de belevenis van 
de herkenning van bomen langs 
hun karakteristieken, de behoefte 
ervaren om op zoek te gaan naar 
een dieper inzicht van de boom als 
natuurfenomeen, van het bos als 
ekosysteem en van de natuur in 
haar grootse werking en wissel
werking. 

BEKNOPTE INHOUD 
Deel I - DE BOOM 
1. De boom en zijn betekenis 
Ontstaan van de boom - De boom in cul
tuurhistorisch perspektief 

2. De boommorfologie 
De stam - De kroon - Het blad - Het wortel-
systeem 

3. De boomfysiologie 
Opbouw en afbraak - De waterhuishouding 
- Het groeifenomeen - De groeimechanis-
men 

4. Groei en fenologle 
Het groeiverloop - Bloei en zaadvorming -
Fysische groeiomstandigheden 

Deel II - DE BOOMSOORTEN 
1. Het verspreidingsgebied 
Factoren die de boomsoortenspreiding be
palen — De betekenis van het versprei
dingsgebied - Algemeen verspreidingspa-
troon van de boomsoorten in Europa 

2. Karakteristiek en gebruik van de 
boomsoort 
3. De voornaamste boomsoorten 

Deel III - DE BOOMKULTUUR 
1. De planting van bomen 

2. Gebreken, beschadiging en ziekten 
van bomen 

3. De snoeiing 

4. Boomverzorging en boomchirurgie 

5. Verzorging van oude en verzwakte 
bomen 

Deel IV - HET BOS 
1. Het bos als ekosysteem 
Algemene begrippen - Het voedingsver-
band - Energieuitwisselingen - Biomassa en 
produktiviteit 

2. De levensfenomenen 
Sociale verhoudingen in het bos - De ont-
wikkelingsdynamiek - De symbiose 

3. Het bos in de kampzone 
Types van bosgrenzen - Verjonging en 
groei aan de bosgrens 

4. Bostypologie 
De bosgordels - De bosvormen 

5. De bosverspreiding 
De verspreiding van het bos over de aarde 
- De bosverspreiding in België 

Deel V - DE BOSBOUW 
1. De bosbouwkundige doelstelling 
Fundamentele opties - Ekonomische objek-
tieven - De txjsbouw en de produktieknsis 

2. De bosfunkties 
De ekonomische funktie - De ekologische 
funktie - De sociale funktie - De funktionele 
bosindeling. 

3. De evolutie van bos en bosgebruik 
De natuurlijke evolutie van het bos - De 
evolutie van het bosgebruik - De bosge-
schiedenis in België 

Deel VI - DE 
BOSBEDRIJFSVOERING 
1. Het bosbestand 

2. De bosvernieuwing 

3. De bosbehandeling 

4. De boshygiëne 

5. De bosbedrijfsvormen 
6. De bedrijfssoorten 
7. De bosbouwkundige planning 

Deel VII - BOSPOLITIEK EN 
BOSBEHEER 
1. De bosbedrijfsinrichting 
2. De bosbedrijfsregeling 

3. Bospolitiek en bosadministratie 

Deel VIII - DE BOSBOUW IN DE 
TOEKOMST 
De maatschappij van de toekomst - De evo
lutie van de bosbouw - De evolutie van 
techniek en praktijk van de bosbouw - De 
evolutie van het wetenschappelijk onder
zoek 
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MARCEL VAN MIEGROET (1922), promoveerde te Gent aan de toenmalige Rijksland-
bouwhogeschool tot ingenieur-agronoom (1945] en tot ingenieur van Waters en Bossen 
(1946); te Zurich aan de E.T.H, tot doctor. Was van 1946 tot 1948 verbonden aan het 
Bestuur van Waters en Bossen (Ministerie van Landbouw) als adjunkt-houtvester te As, 
nadien als houtvesterijhoofd te Hasselt en te Beringen. 
Met ingang van 1/1/1949 benoemd tot Docent in de Bosbouw aan de toenmalige Rijks-
landbouwhogeschool te Gent, nu Faculteit van de Landbouwwetenschappen van de Rijks
universiteit Gent 
Van 1949 tot 1953 tevens wetenschappelijk medewerker van Prof. Dr. H. LEIBUNDGUT 
aan het Institut für Waldbau van de É.T.H, te Zurich. 
Met ingang van 1/1/1953 benoemd tot gewoon hoogleraar. 
Titularis van de leerstoel « Algemene en Vergelijkende Bosbouw • aan de Faculteit van de 
Landbouwwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent. Belast met de kursussen : Bos
bouw, Vergelijkende Bosbouw, Bosbouwtechniek en Bospolitiek. 

Tevens direkteur-diensthoofd van het Onderzoekscentrum voor Bosbouw, Bosbedrijfs-
voering en Bospolitiek. Dit Onderzoekscentrum is gevestigd in het proefbos < Aaimoese-
neie » te Gontrode. 

Gastprofessor te Zurich, Brno, Göttingen, Ljubljana, Dublin, Wageningen, Boedapest'~6n 
Madrid. Auteur van een 100-tal wetenschappelijke publikaties in tijdschriften. 

Twee boekdelen, XXIV + 1166 bladzijden tekst formaat 24,5 x 17,5 cm, 169 teke
ningen en grafieken in de tekst. 
Buiten de tekst 110 fotoreproduk'ties. Drie bijlageri': 151 tabellen; een handleicflng 
tot het herkennen van bomen, met 400 tekeningen van boomkarakteristieken; een 
verklarende lijst van termen. 
Twee registers: de Nederlandse en de Latijnse naam van de boomsoorten; regis
ter van persoonsnamen. 
Beide boekdelen in vollinnen stempelband met goud. Prijs: 2.840 fr. 
« Hoe bomen herkennen » kan afzonderlijk worden verkregen tegen de prijs van 
180fr. 

WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERIJ E. STORY-SCIENTIA p.v.b.a. 
Prudens Van Duyseplein 8 — 9000 Gent 
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DOSFELINSTITUUT 

FISKALE VRIJSTELLING 

Bij Koninklijk Besluit van 16 januari 1976 werd het Dosfelinsti
tuut erkend als «kulturele instelling inzake belastingsvrijstel
ling van bepaalde giften». 
Dit houdt in dat giften vanaf 1.000 fr. kunnen worden afgetrok
ken van de inkomstenbelastingen. 
Deze erkenning geldt voor de jaren 1976, 1977 en 1978. 
Het Dosfelinstituut levert dan de nodige attesten af. 
Geïnteresseerden kunnen zich steeds wenden tot het Dosfe
linstituut, Tribunestraat 14 te 1000 Brussel. Tel. 02/219.12.02 
(doorlopend van 8.30 tot 16.00 uur). 

POLITIEKE KONSULENTEN 

Het Dosfeiinstituut wil ten behoeve van het Partijkader « Poli
tieke konsulenten» vormen, die na de opleiding in staat zijn 
op arrondissementeel en afdelingsvlak politieke informatie te 
verstrekken. 
Wie een stuk vrije tijd ter beschikking heeft voor het volgen 
van deze opleiding en het vervullen van de opdrachten 
nadien, geve zijn naam en adres op aan het Dosfelinstituut, 
Tribunestraat 14, 1000 Brussel. Tel. 02/219.12.02 (doorlopend 
van 8.30 tot 16.00 uur). Naderhand worden de kandidaten 
persoonlijk gekontakteerd. 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen - stoelen en 
looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kin

derkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - pingpongtafels -
badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen - kampingartikelen -

turngerei. 

SPEELGOED - uitgebreide keus in merkartikelen: autobanen - elektr. treinen 
der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen - poppenwagens en 
-wiegjes - burelen • lessenaars - borden - fietsjes • alle gezelschapsspelen -
a'le soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschom-

mels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

STADSBESTUUR AALST 
In het stedelijk bediendenkader zijn de volgende betrek
kingen te begeven: 

— 1 verzender (biblioteek) — 1 opsteller 
— 1 beiaardier part-time — 1 klerk 

De kandidaturen voor deelname aan het examen worden 
ingewacht tot uiterlijk 20 november 1976. 
Zij moeten bij ter post aangetekende brief worden gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen, stadhuis. 
Grote Markt 3 te Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelij
ke of telefonische vraag worden bekomen bij de dienst perso
neel, stadhuis - Grote Markt 3 te 9300 Aalst (tel. 053/21.57.51 
— toestel 114). 

NATIONALE LOTERIJ 
41ste TRANCHE 

Supertranche 

HOOG LOT 

15 MILJOEN 

en.. . 

VIJFTIEN loten 

van 1 MILJOEN 

Trekking op 10 november 

HET BILJET : 300 tr. 
HET TIENDE : 33 fr. 

De loten worden uitbetaald zonder de 

minste fiscale of andere afhoudingen 

Vervolg van biz. 9 
benoemingen dacht. De PVV on
dernam evenmin iets belangrijks 
en keek de kat uit de boom. Som
migen zeggen dat men in die zg. 
sterkste partij van de nieuwe 
gemeente teveel werk had met 
moeilijkheden in eigen rangen. 
Dat is echter niet onze zaak, en 
we laten die geruchten best over 
aan de roddeltantes. 

Inmiddels is er dus een bestuurs
akkoord waaruit weer eens duide
lijk blijkt hoe licht sommigen om

springen met kiesbeloften. Een 
aantal gemeenten blijven in de 
kou staan. Met de stem van de 
kiezer hield men gewoonweg 
geen rekening. Het is een feit dat 
reeds enkele dagen na de jong
ste verkiezingen hier een enorme 
beleidsfout werd gemaakt, waar
van de gevolgen niet te overzien 
zijn. Waar het duidelijk was dat 
de kiezer gestemd heeft voor 
zekerheid (Eelke gemeente stem
de voor personen, waarvan men 
zeker was dat hun plaats op de 
lijst zekerheid gaf om gekozen te 

zijn), ging die zekerheid verloren 
in het gesjacher met schepenze-
tels. 
Wellicht zullen zowel BSP als 
PVV in de komende dagen het 
gesloten akkoord met mooie 
woorden en beloften trachten 
goed te praten Men zal echter 
niet kunnen ontkennen dat Deur-
ne, Molenstede en Kaggevinne in 
de hoek werden geduwd. Het zal 
zeker de betrekkingen tussen de 
deelgemeenten en de hoofdge
meente van de fusie er niet doen 
op verbeteren. 

KESSEL-LO 

PROBLEMEN MET 

DE KINDEROPVANG 

Er zijn de jongste weken in Kes-
sel-Lo nogal wat problemen gere
zen in verband met de kinderop
vang in de gemeente. De sche
pen van Maatschappelijk Welzijn 
(CVP) stuurde op 6 oktober jl. 
een brief aan een 35-tal onthaal-
gezinnen waarin zij verzocht wer
den aan te sluiten bij het kinder-
dagverbijf 't Eekhoorntje : «Indien 
U met aansluit», stond er in de 
brief, «stelt U zich bloot aan ver
volging». Noch mm noch meer 
een afdreiging. De schepen ver
wijst naar een ministerieel schrij
ven van 4-8-1976 uitgaande van 
het ministerie van Volksgezond
heid. Er werd in de bnef nog mee
gedeeld dat enkel de onthaalge-
zinnen of pleegouders die zich 
aansluiten het statuut van vrijwil
liger krijgen, zodat ze hun inko
men met moeten aangeven aan 
de belastingen. 
Op de jongste gemeenteraad wil
de schepen Van Itterbeek (VU) 
die kwestie bij hoogdringendheid 
behandeld zien, omdat ook de 
ouders die hun kinderen in ont-
haalgezinnen plaatsen, ten zeer
ste verontrust zijn over de toe
stand. Dat was tot uiting geko
men in een bijeenkomst van de 
ouders twee dagen voor de ge
meenteraad. De ouders zeggen 
dat de nieuwe regeling de kinde-

WERF 

NU 
EEN NIEUWE 

ABONNEE 

VOOR «WIJ» 

PLAATSAANBIEDING 

Wenst U een nieuw beroep als gezins
adviseur IV m. sociale, financiële en fis
kale problemen — bij voorkeur volledi
ge betrekking, maar ook mogelijk als 
bijverdienste — werkgebied Lokeren, 
Dendermonde, Gent 
Schrijven O Van Steenbrugghe, Rei-
naertslaan 15,9130 Lochristi. N 125 

Juffrouw, 18 jaar, zoekt passende 
betrekking. Gedane studies 4 jaar 
technische handelsschool en 1 jaar 
sekretanaat moderne talen Gelieve 
kontakt op te nemen met Andrè Mar
tens, Schauwbroekstraat 18,9930 Zo-
mergem, tel. 091 /72 73.58. N-122 

ren niet ten goede komt. Het pro
bleem van de belastingvrijdom 
voor de inkomsten die de pleeg
ouders verwerven, mag niet ver
mengd worden met de eigenlijke 
opvang. De ouders zullen in de 
toekomst ook met meer vrij zijn 
zelf de onthaalgezinnen te kiezen. 
Dat zal de V Z W voor hen doen. 
Ze betalen ook voortaan aan de 
V Z W de pleegvergoeding en met 
meer rechtstreeks aan de ou
ders. Bovendien worden de tarie
ven duurder, omdat de V Z W een 
beroepskracht moet aanwerven 
om de kinderopvang te beheren. 

Ten slotte is het genoemde kin
derdagverblijf volledig in de han
den van de CVP, die zich door 
een verdere uitholling van de 
gemeentelijke sociale dienst 
meester maakt van de kinderop
vang. 

Ook de BSP steunde de vraag 
van Van Itterbeek om het pro
bleem bij hoogdringendheid te be
handelen. De BSP zag in de brief 
een aantasting van de vrijheid tot 
verenigen. Zoals te verwachten 
werd het agendapunt door de 
CVP-meerderheid verworpen 
met de bewering dat het hele dos 
sier nog in een informatief stadi
um staat. Aan de brief zelf van de 
schepen diende niet veel aan
dacht besteed, werd nog ge
zegd ! 

Een ander punt van de dagorde 
had betrekking op de huisvesting 
van de kantoren van de sociale 
dienst in de lokalen van het flatge

bouw Parkrust, dat de gemeente 
het bouwen in het gemeentelijk 
park. De lokalen worden door de 
gemeente afgehuurd voor een be
drag van ca. 24.000 fr. in de 
maand. Schepen Van Itterbeek 
herinnerde nogmaals aan de on
verantwoorde inplanting van het 
gebouw in het park en vroeg dat 
het gebouw volledig voor bewo
ning door bejaarden zou ten dien
ste gesteld worden. Vanaf 1 janu
ari 1977 komt bovendien het ge
meentehuis voor een groot ge
deelte vrij. De kosten die nu 
gedaan worden, zijn voorbarig, 
vermits het aangewezen is na 
1-1-1977 de sociale dienst in het 
gemeentehuis te vestigen. De 
CVP kon het met die redenering 
eens zijn, volgens de schepen 
van Financiën, maar er werd aan 
herinnerd dat het gebouw van bij 
het begin gedeeltelijk bestemd 
was voor de sociale dienst 
Voorts werd het rooiplan van de 
landelijke Pasteelblokweg goed
gekeurd, niettegenstaande het 
feit dat er verschillende bezwa
ren van inwoners ingebracht wer
den. De inwoners vrezen dat die 
landelijke zone verkeersdrukte 
zal veroorzaken en dat de weg 
later zal doorgetrokken worden. 
Ten slotte werd een grondverhan-
deling goedgekeurd, waarbij een 
Kesselse steenkapperij, die des
tijds een vestigingsplaats zocht in 
de onmiddellijke omgeving van 
de gerangschikte Vlierbeekabdij, 
een onderkomen vindt op het 
gemeentelijk industrieterrein. 

P L A A T S A A N B I E D I N G 

De KULTUURRAAD UKKEL (Brussel) werft een 
SOCIAAL-KULTUREEL WERKER (STER) 
aan om in funktie te treden in januari 1977. 

Voorwaarden: 
— behoren tot de Nederlandstalige kultuurgemeenschap 
— getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunnen voorleg

gen 
— burgerlijke en politieke rechten genieten en voldaan heb

ben aan de militieverplichtingen 
— ten minste 21 jaar oud zijn 
— in het bezit zijn van een diploma van maatschappelijk 

assistent(e), bij voorkeur specialisatie sociaal-cultureel 
werk, of van een diploma van een daarmee vergelijkbare 
opleiding in een post-secundair opleidingsinstituut of gedu
rende vijf jaar een grondige ervaring hebben opgedaan in 
het sociaal-cultureel werk 

— bij voorkeur in de Brusselse agglomeratie wonen. 
Barema: RANG 22. 
Sollicitaties met curriculum vitae en eventueel afschrift van 
bekomen diploma's worden ingewacht vóór 4 december bij 
de Kultuurraad Ukkel, t.a.v. E. CAPPAERT, Beloeillaan 12, 
1180 Brussel. 

LIMBURG 
HASSELT 

ARRONDISSEMENTELE RAAD 
De arr raad - Hasselt vergadert 
op dinsdag 9 november in lokaal 
Warson. Wij verwachten alle af-
delingsafgevaardigden trouw op 
post. 

HASSELT 

Het afdelingsbestuur vergadert 
op maandag 8 november, o.m. ter 
voorbereiding van de winterwer

king. Als eerste gespreksavond 
krijgen wij a.s. vrijdag 12 novem
ber in lokaal Warson om 20 uur 
een uiteenzetting van de heer S. 
Vlaeminck, socioloog, over het ge
westplan Hasselt-Genk. Al wie be
lang stelt in dit gewestplan, dat 
thans in zijn definitieve vorm ge
goten wordt, is welkom. 

AFDELINGSBAL 
Volksunie - Nieuw Hasselt nodigt 
al zijn vrienden uit op een gezelli
ge dansavond in zaal Sterhof te 
Stevoort op vrijdag 26 november. 
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OOST-VLAANDEREN 
BAARDEGEM BEVEREN-WAAS MERELBEKE 

FALLUINTJESBAL 
De Vlaamse Kring afd Baarde-
gem-Meldert-Mortsel nodigt uit 
op haar Falluintjesbal Zaterdag 
20 nov om 21 u in zaal Ons Huis, 
Hoogstraat 86, Baardegem 

DENDERLEEUW 

OVERWINNINGSBAL 
Vrijdag 5 november houden de 
afdelingen van Groot-Dender
leeuw hun overwinningsbal in 
Zaal Verbroedering, Stations
straat Inkom gratis 

LEDEBERG 

WELKOM 
De VU-afdeling Ledeberg nodigt 
U uit op haar jaarlijks bal op zat 6 
november om 21 u in de gemeen
telijke feestzaal Kerkplein 

FONDUE-AVOND 
De Vlaamse Vrouwenbeweging 
Nele ncht op woensdag 10 no
vember om 20 uur, in de boven
zaal van de Centrumschool, een 
gezellige fondueavond in Op de
ze «eet-avond» worden U diver
se vleessoorten met slaatjes en 
brood geserveerd met bovenop 
een heerlijk dessert Deelname in 
de kosten (drank niet inbegre
pen) leden 200 fr , met-leden 230 
fr Onze kernleden zullen aan huis 
uw inschrijving komen noteren 

ST-NIKLAASFEEST 
Op zondag 5 december om 14 u 
wordt U allen met kinderen en 
kleinkinderen uitgenodigd op ons 
jaarlijks Sint-Niklaasfeest dat op
nieuw zal plaatsvinden in de turn
zaal van de Centrumschool 

AFDELINGSBAL 
Voor de eerste maal in de ge
schiedenis van Merelbeke wordt 
U uitgenodigd tot het jaarlijks 
Volksuniebal door twee schepe
nen en een voorzitter van de nieu
we K O O I 
Het bal gaat door op zaterdag 6 
november in zaal Fiegi Hundel-
gemse Steenweg 764 te Merelbe
ke en wordt opgeluisterd door 
het orkest Jean Monnet Inkom 
80 fr 

WAARSCHOOT 

BAL VLAAMSE VRIENDSCHAP 

Vrijdag 12 november in gasthof 
Fiesta, Nieuwstraat, Waarschoot 
We verwachten onze 1994 kie
zers en alle vnenden uit het Meet-
jesland 

WEST-VLAANDEREN 
OOSTENDE 

NA DE VERKIEZINGEN 
Niettegenstaande de trend van 
de jongste raadsverkiezingen dui
delijk in de richting van een CVP-
VU-kollege wees, heeft de CVP 
besloten, de koalitie met de BSP 
voort te zetten Dit heeft tot grote 
ontevredenheid geleid bij het kie
zerskorps doch ook in de schoot 
van de CVP zelf, waar vooral de 
kristelijk georganiseerde midden
stand met lede ogen gadeslaat 
hoe de sindikale vleugel poogt — 
en daarin ook slaagt — het laken 
naar zich toe te trekken Dergelij
ke rtiiskenning van de realiteit kan 
op de duur met zonder weerslag 
blijven De vooruitgang van de 
V U bewijst trouwens dat steeds 
meer Oostendenaars de opbou
wende oppositie van de V U waar
deren Dit komt ook tot uiting in 
de plaatselijke pers waaronder 
het weekblad met de grootste 
oplage «De Zeewacht» dat om 
zijn stnkte objektiviteit mag gefeli
citeerd worden 

Feestzaal « JAGERSHOF > 
Zaal voor huwelijken vergaderingen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St-Andries 
Tel 050/31 32 10 en 31.3406 

fl^necuoLcn 
PV6A.RoinDECRAEN 

Verwarming 
Stoom en Sanitaire installaties 

Molenstr 78 - 2921 Nieuwenrode 
Tel 015/711240 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2681402 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten mag
neetband cassetten en toebehoren 

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

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 054/3337 56 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83. 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/2347 94 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031-374572} 

ELECTRA-BREEpvba 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742 441743 
MIELE AEG LINDE 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

V ERENIGING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

U als Vlaming sluit zeker aan bi| het 
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 

Provincie Antwerpen 
RUPEl STREEK KLEIN BRABANT ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREFK en KLEIN BRABANT 

K m n w e g 21 2680 Bornem — Tel (031)89 16 19 
Provincie Brabant 
ARR LEUVEN gewest TIENEN AARSCHOT DIEST ZOUTLEEUW Cembel 

Leuvenselaan 43 3300 Tienen - Tel (016)8134 35 
Gewest Brussel + Arr Leuven Gewest Leuven V L A A M S Z IEKENFONDS BRABANTIA 

Ninoofsesteenweg 288 1080 Brussel — Tel (02)523 87 77 
Provincie Oost Vlaanderen 
ARR AALST Z IEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36 9300 Aalst — Tel (053)70 45 53 
ARR GENT Z IEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80 9000 Gent - Tel (091)23 52 27 
ARR DENDERMONDE V L A A M S Z IEKENFONDS SCHELDE DENDER DURME 

Em Van Winckellaan 5 9330 Dendermondo - Tel (052)21 75 45 
ARR EEKLO en KANAALZONE ZIEKEh FONDS FLANDRIA MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8 9900 Eekio — Tel (091)77 23 51 
ARR OUDENAARDE Z IEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortbtraat 34 9700 Oudenaarde — Tel (055)31 31 16 
ARR ST NIKLAAS VLAAMSE MUTUALITEIT W A A S L A N D 

Vrasenestraat 14 2750 Beveren Waas — Tri (031)756666 
Provincie West Vlaanderen 
ARR KORTRIJK lEPER Z IEKENFONS WEST FLANDRIA 

V f l d s t r u l 170 8500 Kortri jk - Tel (056)22 56 98 
ARR OOSTENDE VEÜRNE DIKSMUIDE Z IEKENFONDS DE WEST 

R t k o l t t k n s t r n t G6 8450 Nif u w p o o r r — T I (058)23 37 15 
RR ROESELARE TIELT en BRUGGE Z IEKENFONDS WEST FLANDRIA 

WestI lan 145 8800 Roesc I ire - Tel (051)208345 
VVZ-sekre lar iaat Veldstraat 170 8500 Kortnik Tel (056)225698 

EEN NIEUWE 

ABORTUSKAMPANJE OP TIL? 
Op elf november gaat in de «Passage 44» te Brussel een 
nieuwe vrouwendag door « Retour aux sources » je kan het 
in het Frans zeggen, omdat — zoals de eerste keer — Brus
sel het schouwspel wordt en de Franstaligen erbij betrokken 
zijn Ondertussen hadden we vrouwendagen te Antwerpen, 
Gent en Hasselt De tijden veranderden, de kontestatiesfeer 
vervloog of vervaagde, de vrouwenbewegingen kozen een 
eigen richting en namen in hun programma's op hetgeen zij in 
het licht van hun opvattingen konden assimileren 
Maar of het motto van deze nieuwe vrouwendag een terug
keer naar de bron is"? Het zal voornamelijk over abortus 
gaan 
Gedurende de laatste jaren kwam het probleem steeds weer 
aan de oppervlakte en tenslotte kreeg een groep «wijzen» 
de opdracht zich met het «heet hangijzer» bezig te houden, 
zodat het in de kommissie-ijskast kon afkoelen Daar kwa
men uiteindelijk een meerderheidsrapport [groep van 13) en 
een minderheidsnota (groep van 12) uit de bus Op een nogal 
vaudevilleske wijze werden beide rapporten «neergelegd» 
Tijdens de laatste week van oktober verklaarde het socialisti
sche Kamerlid Calewaert dat « het debat niet meer te ontlo
pen » valt Deze verklaring horen we vlak voor de nieuwe elf
de november en volgt op een zes-maanden-lange kampanje 
van bepaalde groepen om abortus weer in de politieke aktu-
aliteit te krijgen, aansluitend bij de polemieken hieromtrent in 
het buitenland (Nederland en Duitsland) 
Herinneren we eraan dat de diskussie over bovenstaande 
een paar jaren her door een aantal politieke partijen als poli
tieke pasmunt werden gebruikt en dat argumenten daarom
trent als strop rond de Vlaamsnationale nek werden gelegd 
Hierbij wil ik een aantal zaken duidelijk stellen in het geheel 
van de vrouwenemancipatie vormen abortus en kontraceptie 
een diskussie-onderdeel, en zeker niet de hoofdbrok Indien 
de vrouwenontvoogdingsgroepen hun aandacht uitsluitend 
daaraan zullen wijden stellen zij zich op in de marginaliteit, 
missen ze de aansluiting met de overgrote groep volksvrou
wen en mogen we een kruis maken over elke mogelijkheid bij 
de massa vrouwen met het geheel van onze emancipatiege
dachten aan te slaan Zich als vrouw bevrijden is met uitslui
tend zorgen dat je geen kinderen knjgt 
Bovendien menen we dat dit vraagstuk op straat brengen 
(de « Passage»is in feite een overdekte straat) in manifesta
ties, betogingen of happenings getuigt van gebrek aan ernst 
of volwassenheid over ethische problemen denk je met in 
slogans, je schildert die met op je buik of op ballonnetjes, je 
maakt er geen kankaturen over, het wordt een kermisachtig 
gebeuren, en dan is het wansmakelijke gewoon schenng en 
inslag 
We menen dat informatie omtrent de stand van zaken, 
omtrent de 13-12-rapporten bijvoorbeeld, noodzakelijk is, 
maar dat zulks moet gebeuren in sereniteit, geheel losge
maakt van een hartstochtelijke, hysterische of emotionele 
sfeer Het abortusprobleem is er éen van individuele aard, 
maar er is geen enkel vraagstuk dat en zo strikt-persoonlijk 
en zo gemeenschaps-gebonden is Ik vrees dat al te zeer het 
eerste, nogal egoïstische aspekt aan bod zal komen en het 
tweede te veel uit het oog zal worden verloren 
Voor alle bovenstaande redenen zal het PVV als organisa
tie met aan de vrouwendag 1976 deelnemen We maken ech
ter wel plannen voor een ernstige Informatiedag omtrent de 
12-13-rapporten en wat daarbij komt kijken 

Huguette De Bleecker 

O N S SEKRETARIAAT 
Op zondag 28 november huldigen wij ons nieuw sekretariaat 
in Het ligt te Gent, Bennesteeg 4 (dichtbij Vlaams Huis « Roe
land ») De Bennesteeg is een zijstraat van de Mageleinstraat, 
je kan het gemakkelijk vinden vertrekkende van het belfort) 
Dat sekretariaat van ons is het P V V -nationaal-sekretariaat 
W I J betrekken de eerste verdieping van een gebouw en 
beschikken ook nog over een deel van een tweede verdie
ping 
Het IS bescheiden en met eigen middelen ingericht, maar we 
zitten nu met een heus bureau om nog beter te werken dan 
we tot hiertoe deden Om dat nu in te huldigen, en omdat het 
toch een half jaar geleden is dat we elkaar allemaal samen 
zagen nodigt de groep « Wij-Vrouwen » van Gent de PVV-
leden uit Mannen en kinderen mogen op deze novemberzon-
dag meekomen 
We maken er tevens iets gezelligs en leerrijks van Andre 
Mertens (Gentenaar uit liefde voor deze stad) zal ons door
heen de «Kuip» leiden en zo maken we een «alternatieve» 
wandeling We zorgen nu en dan in een typisch cafe terecht 
te kunnen Daarna belanden we in de Bennesteeg, waar ons 
een kleine receptie wacht 
We verzamelen om 14 u in het Vlaams Huis «Roeland», ver
trekken en wandelen zo'n anderhalf uur Ondertussen zien 
we wat, ontmoeten elkaar weer en helpen het P V V met 
onze ganse inzet verder 
Graag hadden we geweten wie zoal kwam Schrijf je of bel 
j e ? Naar Lieve Baert, Astridlaan 123, 9000 Gent tel 0 9 1 / 
22 52 06 en Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, 
tel 091/25 6487 
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DE 
VLAMINGEN 
WEZEN 
GEWAARSCHUWD 

De gemeenteraadsverkiezingen liggen 
weer achter de rug. 
Voor onze partij, de Volksunie, waren 
ze in 80 % van de gevallen gunstig. Er 
werden hogere percentages behaald 
dan in 1970 en er waren méér verkoze-
nen. In tientallen gemeenten waar we 
in 70 geen verkozenen hadden, doen 
die thans hun intrede in de gemeente
raden. 
Wij wensen dan ook langs deze weg 
om onze kandidaten en propagandis
ten doch vooral onze talrijke kiezers, 
te bedanken voor de vooruitgang die 
onze partij, dank zij hen, heeft ge
boekt. 
Ook het aantal schepenkolleges waar
in Volksuniemandatarissen zullen zete
len is in aantal toegenomen en zelfs in 
grotere steden of gemeenten zoals 
Brugge, Aalst en Borgerhout zullen we 
ofwel voor de eerste maal, ofwel in 
sterkere mate dan voorheen deelne
men aan het bestuur. 
Toch moeten we vaststellen dat de 
CVP-voorzitter zijn uitspraak van vóór 
de verkiezingen, nl. dat zijn partij geen 
bevoorrechte partners had, heeft ver
loochend. 
Van de C.V.P.-partijleiding uit werd 
klaarblijkelijk het wachtwoord ver
strekt dat de bevoorrechte partner de 
BSP was, zeker in de grotere steden 
en gemeenten, wat dan ook duidelijk 
in de talrijke CVP-BSP-schepenkolle-
ges weerspiegeld wordt. 
Ook de BSP gelooft klaarblijkelijk niet 
sterk in haar eigen slogan van het 
gevaar van de CVP-staat nochtans zo 
sterk in haar propaganda naar voren 
geschoven. 
Op zovele plaatsen waar de BSP, 
overeenkomsten kon afsluiten zonder 
de CVP heeft ze dit niét gedaan doch 
heeft deze laatste als bondgenoot ver
kozen. 
Door dit wachtwoord van hogerhand 
hebben CVP en BSP de gemeentelijke 
zelfstandigheid, nochtans zo sterk en 

In een rad io toespraak, na de ge-
nneenteraadsverkiezingen van 10 
ok tobe r ].!., leverde W i m Jor issen, 
VU-f rakt ie le ider in de Senaa t en 
lid van het Part i jbestuur, k o m m e n -
taar op de verk iez ingsui ts lagen. In 
het licht van de V laamse resulta
ten te Brussel ste lde hij daarb i j het 
ja ren lange (wan)bele id van de t ra
dit ionele part i jen aan de kaak. 

Tevens w a a r s c h u w d e hij de V la
mingen voo r het gevaar van nieu
w e toegev ingen n.a.v. het aange
kond igde gesprek tussen de ge
meenschappen . 

Senator Wim Jorissen 
VU-fraktieleider Senaat 

schijnbaar idealistisch in hun propa
ganda beklemtoond, een nieuwe deuk 
gegeven. Hun nationale beslissing be
tekende een aanfluiting van de ge
meentelijke autonomie. 

O N Z E PLICHT 

Of in het gemeentebestuur of in de 
oppositie, de Volksuniemandatarissen 
zullen hun plicht vervullen en datgene 
doen wat het demokratisch stelsel van 
hen verlangt. 
Geen demokratie zonder oppositie. 
En zonder beschermde rechten van 
de oppositie. 
Deze beschermde kontrolerende en 
opbouwende oppositie is het wezenlijk 
onderscheid tussen demokratie en dik-
tatuur of gezagsstaat. 
Bij de gulzigheid waarmee te allen prij-
ze naar de macht wordt gegrepen 
schijnt men deze stelregel soms te ver
geten. 
Deze machtswellust betekent noch
tans een gevaar voor de demokratie. 
Zoals het een gevaar betekent voor 
de demokratie als eenzelfde politieke 
kombinatie té lang aan de macht blijft. 
Dit laatste bevordert immers al te 
vaak machtsmisbruik, plichtsverzuim 
en geldverspilling. 
Het zal de taak zijn van een waakza
me en vinnige oppositie alle misbrui
ken van die aard aan de kaak te stel
len en tekeer te gaan. 

V L A M I N G E N 
TE B R U S S E L 

Men heeft met bijzondere aandacht 
toegekeken op de uitslag van de 
Vlaamse lijsten te Brussel. 
Sommigen menen dat die uitslagen 
niet al te best zijn. 
Ten onrechte. 
Zij vergeten hoe moeilijk het is bij 

gemeenteraadsverkiezingen de eerste 
zetels te behalen. Zeker wanneer men 
met weinig bekende kandidaten moet 
uitpakken, met een voorbereiding van 
slechts enkele maanden en met een 
gebrekkige organisatie. 
Zij vergeten dat twee verkiezingen 
terug, in 1964, het FDF in alle Brussel
se gemeenten met 1, 2 of maximum 3 
zetels begonnen is in de gemeentera
den. 
Thans krijgen de Vlaamse lijsten te 
Brussel, op St.-Gillis na, in 18 gemeen
ten op de 19 verkozenen : van 1 tot 5. 
Dit is onbetwistbaar een sukses. 
Wanneer men thans de organisatie 
goed zou uitbouwen zal men verwon
derd zijn over wat bij een volgende 
verkiezing mogelijk wordt. 
Want ook hier geldt de oude Vlaamse 
volkswijsheid dat men niet kan lopen, 
vooraleer men kan gaan. 

Z O N D E R 
ffUGGEGRAAT 

Men heeft anderzijds te Brussel het 
sukses van het FDF eerst met verba
zing toegegeven, nadien geprobeerd 
het belang ervan te verminderen. 
Wij geloven dat dit laatste fout is. Men 
moet zichzelf niets wijsmaken. De 
waarheid is dat Brussel massaal anti-
Vlaams en pro-Frans heeft gestemd. 
De waarheid is dat het FDF de Vlamin
gen te Brussel, oorspronkelijk een 
Vlaamse stad, geen normale plaats 
gunnen en dat ze rond Brussel zoveel 
mogelijk gemeenten willen veroveren. 
Daarvan getuigen hun franstalige lijs
ten in gemeenten waarvan de grenzen 
reiken tot aan de poorten van Halle en 
van Mechelen. 
Het is met dit FDF, dat de PSC, zuster
partij van de CVP, hand in hand is 
gegaan op éénzelfde lijst, in tal van 
Brusselse randgemeenten. 
Het is met ditzelfde FDF dat PSC en 
PSB bestuursakkoorden hebben afge
sloten in en rond Brussel. 
Het is zelfs zo dat de PSC, zusterpartij 
van de CVP, aan opbod deed en doet 
met het FDF inzake fransdol ekstremis-
me. 
Toch laat de CVP de PSC nooit los en 
is haar zelfstandigheid dus een lacher
tje. 
Het FDF dikteert in grote mate de poli
tieke lijn van de Brusselse en van de 
Waalse partijen. 
Het FDF is de grootste partij te Brus
sel. Het is de partij van de taalracisti-
sche anti-Vlaamse Brusselaars. 
Vlaanderen is daar zeer slecht tegen 
gewapend omdat de Vlaamse partij, 
de Volksunie, niet de sterkste partij is 
in Vlaanderen. 
Omdat de andere partijen in Vlaande
ren nooit even scherp de Vlaamse 
eisen durven stellen als dat de frans-
dolle Brusselaars de hunne steeds 
opnieuw naar voren brengen. 
Vlaanderen is nog steeds de zwaar 
benadeelde partij in dit land. 
De Vlaamse Brusselaars worden als 
gekoloniseerden behandeld, het 
Vlaamse grondgebied wordt bedreigd 
en jaarlijks wordt Vlaanderen tiental
len miljarden ontstolen ten voordele 
van Brussel en Wallonië. 
Daartegenover geen protest en geen 
verweer van de traditionele partijen in 
Vlaanderen. 
Integendeel, ze zoeken steeds weer 
kompromissen waarbij Vlaanderen 
het kind van de rekening wordt. 
Wat Vlaanderen geeft bij zulke kom
promissen — het verleden heeft het 
bewezen — is het voorgoed kwijt. 
Zo de vrijheid van het gezinshoofd, zo 
de federaties van randgemeenten, zo 
Edingen, de Platdietse streek en Ko-
men-Moeskroen. Zo de grendelgrond
wet. Wat Vlaanderen bij zulke kompro
missen krijgt heeft het nooit verwor
ven. 
Dat wordt steeds opnieuw betwist. 
Zo de Voerstreek, zo v/laams-Brabant, 
zo de taalwetten te Brussel, die 
schaamteloos en straffeloos worden 
gesaboteerd met toelating van de 
Vlaamse ministers, zo de gelijke verde

ling van schepenambten in het Brussel
se agglomeratiekollege, waar de Vla
mingen ontstolen werd wat in de wet 
was bepaald en dit zonder dat de rege
ring ingreep. 
Altijd opnieuw bezwijken CVP, BSP 
en PVV voor de Brusselse arrogantie 
en de Waalse aanmatiging. Het ont
breekt de Vlaamse ministers zelden 
aan talent en kennis doch steeds 
opnieuw aan ruggegraat, aan moed en 
aan karakter. Het behoud van hun 
ministerportefeuille en hun zucht tot 
paraderen wint het telkens weer op 
hun strijdlust en hun wilskracht. 

Z E L F M O O R D ? 

In het gesprek van gemeenschap tot 
gemeenschap, dat de regering thans 
weer vooropzet, starten de Vlamingen 
andermaal als verliezers. Omdat in de 
plannen die de traditionele partijen 
hebben uitgewerkt weer een hele 
reeks toegevingen zijn ingebouwd. 
Geen gelijkwaardigheid voor de Vla
mingen te Brussel, gelijkwaardigheid 
die men de franstalige minderheid in 
het land wél gewaarborgd heeft bij de 
jongste grondwetsherziening en waar
voor die waarborgen sindsdien wor
den toegepast. Geen beveiliging van 
het Vlaamse grondgebied rond Brus
sel. 
Geen gewestvorming met twee, doch 
wel met dne, waardoor de Vlaamse 
meerderheid een machteloze minder
heid wordt van één tegen twee. 
Het is beschamend en onaanvaard
baar voor onze volksgemeenschap. 
Het doel van het nieuw gesprek kan er 
dan ook uitsluitend in bestaan zichzelf 
zo goed mogelijk af te dekken tegen 
de kritiek door zoveel mogelijk rege-
ringsbeluste partijen te binden, partij
en die weer eens al hun invloed zullen 
aanwenden om in de media hun toege
vingen te minimaliseren en goed te pra
ten. 

W A A R S C H U W I N G 

In deze noodsituatie kunnen we dan 
ook slechts onze Vlaamse bevolking 
hartstochtelijk waarschuwen tegen 
het nieuwe bedrog dat op touw wordt 
gezet, versluierd achter alle mogelijke 
goochelknepen, valse beloften en ijde
le verzekeringen. 
Meer in het bijzonder wensen we hier
bij de jongeren op te roepen tot hard
nekkig verzet. In de volgende jaren zal 
een deelstaat worden geboren waarin 
zij hun leven zullen moeten doorbren
gen. 
Het zal slechts een rompstaatje zijn 
zonder veel macht en bestendig gerin
geloord door Wallonië en vooral door 
het Vlaamsvijandige Brussel die hun 
meerderheid vaYi twee tegen één zul
len opleggen. 
Het zal een aanfluiting zijn van de logi-
ka, een aanfluiting van de demokratie 
en een bestendige vernedering ons 
aangedaan door een Vlaamse parle
mentaire meerderheid die de moed 
mist belangen te verdedigen van dege
nen die hen kozen. 
Zonder scherpe reaktie vanuit Vlaan
deren zal de Vlaamse meerderheid in 
de toekomstige staat, een struktureel 
onderdrukte minderheid worden. 
En wij zouden zelf de schuldigen zijn 
door onze politieke onverschilligheid 
en het gemis aan moed om ons kracht
dadig te verzetten. 
De Volksunie zal doen wat ze kan, 
doch ze heeft geen meerderheid in 
Vlaanderen zoals het FDF in Brussel. 
In de hoogste nood in het verleden is 
het Vlaamse volk echter altijd zelf in 
verzet gekomen. 
Vooral de jongeren. 

Hopen we maar dat ze ook thans 
weer die moed zullen opbrengen om 
de traditionele partijen te verplichten 
de belangen van hun kiezers ernstig te 
verdedigen. 
In plaats van uit ruggegraatloosheid 
knoeiwerk voort te brengen en ons 
volk mateloze schade te berokkenen. 
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KLEINE EN GROTE 
ONDERNEMINGEN 
KMO-GROEP 

K M O IS de gebruikelijke afkorting van Kleine 
en Middelgrote Ondernemingen. Dat is een 
voor iedereen duidelijke benaming. De moeilijk
heid begint evenwel wanneer een konkrete 
omschrijving gevraagd word t : Hoe groot mag 
een onderneming zijn om nog tot de KMO-sek-
tor gerekend te worden ? 

Algemeen wordt aanvaard dat een onderne
mer in het klein- en middengroot bedrijf tal van 
funkties persoonlijk uitoefent, waar diezelfde 
funkties in het groot-bedrijf door verschillende 
personen en diensten worden waargenomen. 
Vooreerst is hij, alleen of met familieleden, eige
naar van het bedrijf. Hij onderhoudt persoonlijk 
het kontakt met het personeel, met de leveran
ciers en met de klanten. Vanzelfsprekend 
onderscheiden de KMO's zich van de grote 
ondernemingen door de omvang van hun ver
schillende facetten : vermogen, produktie mid

delen, afzet, personeel, financiële middelen, 
enz. 
Wanneer ci j fergegevens gevraagd worden, 
stelt het probleem van de omschrijving zich in 
al zijn scherpte. De meest gebruikelijke maat
staf IS de personeels bezetting. Dat is de maat
staf met de belangrijkste sociale weerslag en 
we zullen het hier dan ook daarbij houden. De 
meest gebruikelijke grenzen zijn deze van de 
zgn. Middenstandswet van 24 mei 1959. Daann 
worden als KMO's beschouwd de dienstverle
nende ondernemingen die met meer dan 20 
personeelsleden tellen en de industriële bedrij
ven die niet meer dan 50 personeelsleden tel
len. Een belangrijke uitzondering op die regel 
vormen evenwel de hotels en restaurants, die 
als KMO's beschouwd worden zolang zij de 50 
werknemers niet overtreffen. 
De hierna volgende informatieve cijfers geven 
vanzelfsprekend slechts een ruwe benadering 
van de werkelijkheid, zoals in bovenstaande 
paragrafen duidelijk gemaakt werd. Wij trach-
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ten in deze cijfers twee zaken tegelijk weer te 
geven; De omvang varr de KMO-sektor to.v. 
van het totaal aantal ondernemingen in België 
en de jongste ontwikkeling van deze omvang. 
Midden 1970 stonden 2.816.860 werknemers 
ingeschreven bij de diensten van de RMZ, zee
lieden ter koopvaardij en binnenschippers niet 
meegerekend. Deze werknemers waren te
werk gesteld in volgende ondernemingen, inge
deeld naar grootteklasse: 

max. 19wkn 179.644 
20-49wkn 11.835 
50 wkn. met meer 8.696 

Totaal 200.175 

Midden 1974 stonden 3012.598 werknemers 
ingeschreven bij de RMZ, zeelieden ter koop
vaardij en binnenschippers niet meegerekend 
Zij waren tewerk gesteld in volgend aantal 
ondernemingen, ingedeeld naar grootteklasse: 

max. 19 wkn '. 182.352 
20-49wkn 12.549 
50 wkn. en meer 9.299 

Totaal 204'.200 

Nog een laatste gegeven dat iedereen zal inte
resseren : midden 1970 telde men 228 onderne
mingen die meer dan 1.000 werknemers in 
dienst hadden en in totaal 543.947 personeels
leden hadden. Midden 1974 waren dat er 
reeds 248 geworden met gemiddeld meer dan 
1.000 werknemers in dienst en die in totaal 
583.943 personeelsleden hadden. Even verge
l i jken: midden 1960 waren dat respektievelijk 
136 ondernemingen met gemiddeld meer dan 
1.000 werknemers en met een totaal perso
neelsbestand van 366.567 werknemers. 

Z E L F S T A N D I G E N 

Zelfstandigen zijn met altijd ondernemingen in 
de strikte zin van het woord. Maar de statisti
sche gegevens omtrent hun aantal sluiten toch 
onmiddellijk aan bij de voorgaande gegevens. 
Want zelfs als ze geen personeel in dienst heb
ben, zijn het nog altijd «eenmanszaken». Ook 
nu geven we twee zaken tegelijk weer • Het 
aantal zelfstandigen vandaag en de jongste 
ontwikkeling van dit aantal. 
Op 31 december 1970 groepeerden de sociale 
verzekeringsfondsen voor zelfstandigen in to
taal 682.231 aktieve zelfstandigen, van wie er 
575.588 een hoofdbezigheid, 38916 een bijko
mende bezigheid uitoefenden en 67.727 na de 
pensioenleeftijd voortwerkten. 
Op 31 december 1975 telden de sociale verze
keringskassen in totaal 664.999 aangeslotenen, 
waarvan 500.023 die hun aktiviteit als zelfstan
dige als hoofdbezigheid uitoefenden, 58.942 
van wie de zelfstandige aktiviteit een bijberoep 
was en 59.276 die na de pensioengerechtigde 
leeftijd nog voortwerkten. 
Voor de juiste interpretatie van deze en voor
gaande gegevens moet wel opgemerkt wor
den dat er gedeeltelijk dubbel gebruik is. Een 
zelfstandige die personeel in dienst heeft, komt 
in de twee statistieken voor : eenmaal als 
onderneming, eenmaal als zelfstandige. 

J.V.B. 

SOCIAAL VADE-MECUM VOOR IEDEREEN 
V/06 

n 

BOUWPREMIE (I) 
Bij de bouw of aankoop van een nieuwe woning — appar
tement of eengezinswoning — kan in bepaalde voor
waarden een premie aangevraagd worden, evenals voor 
een belangrijke verbouwing. Een der formules is de gewone 
bouwpremie. 

Voorwaarden 

a / Inzake inkomen. Het inkomen hier bedoeld is dit van 
het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan dat waarin de pre-
mie-aanvraag wordt ingediend. V b : Aanvraag in 1976, 
inkomen van 1974. Met inkomen wordt bedoeld • belast
baar bedrag. 

Dit maximum toegelaten inkomen van beide echtgenoten 
samen is gekoppeld aan de indeks. Indien het echtpaar 
minder dan 6 jaar gehuwd is, mag hun inkomen vermin
derd worden met 40 %. Op 1 juni 1976 golden volgende cij
f e rs : 

Kind. t/laste 
0 
1 
2 
3 

plus per kind 

Max inkomen 
252.000 fr. 
268.800 fr. 
285.600 fr 
302.400 fr. 

+ 16800fr. 

Premie 
60.000 fr. 
72.000 fr. 
84.000 fr. 
96.000 fr. 

+ 12.000 fr 

Elke persoon met minstens 66 % invaliditeit geldt als bijko
mend kind ten laste. Deze regel geldt ook voor de andere 
voorwaarden 

Een kind geboren binnen de 300 dagen na de aanvraag, 
geldt ook als kind ten laste. Noteer ook dat het basis

bedrag van de premie op 32.500 fr. gebracht wordt, 
I- ndien de woning geen twee slaapkamers telt. 

b / Inzake oppervlakte: 

1. Het bewoonbaar gedeelte van de woning mag maks. 85 
m2 (flatwoning 65 m2) bedragen, plus 10 m2 voor elk 
inwonend ongehuwd kind, plus 10 m2 voor elke minstens 
sedert 6 maanden inwonende ascendent, plus 20 m2 
indien de aanvrager minder dan 6 jaar gehuwd is of het 
jongste kind nog geen 6 jaar is. 

2. Het onbewoonbaar gedeelte mag niet meer dan 1/3 
van de bewoonbare opp beslaan. Noteer dat kelder, koe
le berging, zolder, niet-bewoonbare bijgebouwen en gara
ge niet meetellen bij het berekenen van de totale opper
vlakte. Hal, trapzaal, gangen, toilet, bergkamer zijn als niet-
bewoonbaar te beschouwen. 

3 Het te bebouwen terrein moet minstens 150 m2 tellen, 
c / Inzake bewoning: De aanvrager moet de nieuwe 
woning zelf en gedurende minstens 10 jaar betrekken, 
d / Inzake eigendom van de aanvrager: De aanvrager 
mag geen tweede woning in eigendom of vruchtgebruik 
bezitten. 

N B : Noteer dat minder-validen van het Rijksfonds een 
tussenkomst kunnen krijgen voor het aanpassen van een 
nieuwe woning aan hun handicap. 

Aanvraag 

Aanvragen moeten gestuurd worden aan het Bestuur 
voor de Huisvesting, Handelsstraat 123, 1040 Brussel^ 
(Vervolgt) Cw. 

• > ^ 
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DOKUMENTATIE | 

VOORZIENINGEN 
VOOR 
MINDER-VALIDEN 
Gehandikapten vragen geen medelijden. Ge-
handlkapten vragen wel begrip en hulp. Daar
van is iedereen nu zo stilaan wel overtuigd 
Het werd ons ten andere reeds honderden 
keren voorgehouden, we horen het op elke 
voordrachtavond, we lezen het In elk artikel. 
Aan hulp schijnt het de minder-validen in ons 
land niet te ontbreken. Iedereen staat zo wal 
te trappelen van ongeduld om zich met hun 
dossiers te bemoeien. Elke minister verdringt 
zoveel mogelijk de anderen, in de hoop ook 
zijn naam geplaatst te krijgen onder een of 
andere sociale tegemoetkoming ten bate van 
de minder-validen en vanzelfsprekend in de 
hoop dat de betrokkenen het zich bij de'vol
gende verkiezingen nog zullen herinneren! 
Neen, we maken er geen spelletje van. We 
lachen helemaal niet! De feiten liegen er niet 
om ! Er zijn in ons gezegend vaderland niet 
minder dan 31 voorzieningen, sommigen met 
vijf onder-verdelingen. Wat betreft het onder
zoek van de dossiers, slaan we beslist alle 
rekords; vanuit medisch oogpunt zijn er 47 
mogelijkheden ; sociaal gezien noteren we 18 
mogelijkheden, op financieel gebied zijn er 27 
mogelijkheden; administratief zijn er — hoe 
kon het anders — niet minder dan 64 moge
lijkheden ; wat betreft de nationaliteit zijn er 9 
mogelijkheden; en met het oog op hel 
arbeidsverleden zijn er 20 mogelijkheden ! Er 
staan de betrokkene 25 verschillende moge
lijkheden op voor wat betreft het aanvragen 
van de voorzieningen. Er spelen in het hele 
gehandikapten-beleid niet minder dan 9 minis
teries mee. En wat de uilbouw van de dien
sten betreft, er is keus Ie over: 20 regionale 
en 37 nationale diensten staan klaar om zich 
over het dossier te buigen ! 11 
Ere wie ere toekomt: Ondergetekende heeft 
al deze voorzieningen, mogelijkheden, minis
teries en diensten niet zelf geteld. Dal werd 
gedaan door de «Werkgroep Voorzieningen 
voor Minder-validen» van de Bond Zonder 
Naam. In de brosjure waarin al deze gege
vens werden opgenomen, staan deze cijfers 
in hoofdstuk I onder de passende titel: « De 
grote warboel van verschillende voorzienin
gen >, en de samenstellers noemen hun over
zichtelijke label een < puzzel •. 
Nogmaals, we maken er geen spelletje van. 
We lachen niet! Dit is allemaal d-o-o-d-e-r-n-
s-t-i-g ! Deze soms onontwarbare wirwar van 
diensten en dossiers : dat is de rauwe werke
lijkheid waarmee een gehandicapte te maken 
heeft! Niet zonder reden zeggen de samen
stellers van voorliggende brosjure : « Door 
het gebrek aan duidelijke informatie worden 
heel wal voozieningen laattijdig of helemaal 
niet aangevraagd.» Hoe kan hel ook anders, 
In alle eerlijkheid : Wie geraakt daar nog wijs 
uit? 

Daarenboven gaal het niet altijd zeer snel. 
Sommige zaken slepen méér dan één jaar 
aan vooraleer er een beslissing is ! Ondertus
sen wacht de aanvrager op zijn/haar centen... 
De voornoemde BZN-brosjure heeft twee gro
te kwaliteiten: Primo wordt de menselijke 
kant van de zaak niet vergeten. Aan de hand 
van voorbeelden en brieven uil de werkelijk
heid duwt men de lezer met zijn neus direkt 
op het probleem! En sekundo geeft deze 
publikalie duidelijke informatie over de ver
schillende soorten voorzieningen. 
We hebben maar één wens : Moge deze uitga
ve én als aanklagend pamflet én als werkin
strument zijn weg vinden naar iedereen die 
wat met de gehandikapten te maken heeft Op 
de eerste plaats naar de negen ministers die 
hier hun vinger in de pap houden. Misschien 
gaan ze dan inzien dat het zo echt niet langer 
kan! 

Cw. 

»Voorzieningen voor minder-validen» — 
Uifg. Bond zonder Naam - 56 biz. - 1976 -
Prijs: 100 fr. (plus een vrijwillige deelname in 
de portkosten), over Ie maken op prk. 000/ 
014021/73 van de Bond Zonder Naam, Lge 
Klarenstraat 24, 2000 Antwerpen. 

4 NOVEMBER 1976 
WIJ IS 



VIRIJ€ TIJD 

KLASSE APART 

Scheidsrechter-advokaat van Melke-
beke vertelde te Brussel dat hij een 
arbiter kent die voorzichtigheidshalve 
zijn auto geparkeerd had een heel 
eind van het stadion, waar hij een 
wedstrijd zou leiden, vandaan. Toen 
hij na de match opnieuw zijn wagen 
ging opzoeken vond hij hem terug 
met doorgesneden banden en gans 
beschadigd koetswerk De schade be
liep ongeveer 60000 frank 
Persoonlijk vinden wij het bescha
digen van goederen, zelfs als die van 
een arbiter zijn, nogal aan de « beesti
ge» kant en wij denken dat er in 
Vlaanderen nog heel wat mensen zijn 
die er net zo over denken Het ziet er 
dus meer en meer naar uit dat de 

Welnu, een ploeg van Europees for
maat samenbrengen is een grote 
investering (die met sport in feite wei
nig te maken heeft). Wie gaat zoveel 
geld riskeren om één jaar de grote 
jongen te spelen in Europees ver
band, dat dan financieel nog minder 
interessant kan uitvallen dan in eigen 
land naar de titel te dingen. 
Wij willen nu met zo direkt het bekrom
pen boerken uithangen, maar o.i is de 
sjottenj al Europees genoeg Andere 
dingen trouwens ook 

EUROPEES 2 

Toch IS er een aspekt aan die Europe
se kompetitie die er misschien wel 
eens zou kunnen komen, dat ons aan-

bekeken zou men wel geneigd zijn 
iets te voelen voor die Europese 
catch-kompetitie 

DEVALUATIE 

Onlangs trok een jongedame die een 
olimpische gouden medaille had ge
wonnen naar een juwelier, om aan de 
«madolle» een halsketting te laten 
bevestigen, kwestie van het kostbaar 
stuk overal te kunnen meedragen De 
onsportieve juwelier vroeg « Ge hebt 
u dat toch niet laten aansmeren voor 
goud, zeker?» Het blijkt namelijk dat 
de gouden medailles helemaal geen 
goud zijn, maar wel zilver overdekt 
met een fijn laagje goud En dat 
schijnt al het geval te zijn sedert 1936, 

VOORBEREIDING 

Spelers kunnen het de scheidsrechters soms zeer moeil i jk maken... 

groep beroepssupporters zich gaat op
werpen tot een klasse apar t die zich 
alleen kan beroepen op gewekd « ham-
bras» en gebrek aan beschaving om 
haar plaats m de samenleving te wet
tigen. De sptter i j moet er niet fier op 
zijn dergelijk fenomeen in het leven te 
hebben geroepen 

^ 

EUROPEES 1 

In Frankrijk is weer eens de idee 
gelanceerd van een heus Europees 
voetbalkampioenschap, met heen- en 
terugwedstnjden, waaraan de kam
pioen van ieder land zou deelnemen. 
Wie deelneemt aan de Europese kom
petitie zou vrijgesteld zijn van de natio
nale Het klinkt allemaal aanlokkelijk 
natuurlijk, maar er zitten nadelen aan 
vas t De onkosten zouden veel groter 
worden Men zou maar één jaar Euro
pees kunnen spelen, en dan weer 
terugkeren naar de nationale kompeti
tie, om te proberen zo snel mogelijk 
weer kampioen te worden, om weer 
voor één jaar Europees te spelen 
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lokkelijk lijkt Er zou 's woensdags 
gespeeld worden, en dat betekent dat 
de trouwe supporters, die natuurlijk 
hun klub zouden vergezellen, één 
week op de twee bijna van 's maan
dags tot 's vrijdags « op den bol» zou
den zijn. Er zou dus nog veel minder 
moeten gewerkt worden Bovendien 
zouden tientallen supporterstreinen 
kris-kras door Europa razen, volgela
den met stiepelzatte herneschoppers 
In de stations zouden zij elkaar ont
moeten en elkaar eens lekker kunnen 
aftuigen, en aldus voor een fris spekta
kel zorgen Er zouden stations, stami
nees, ganse dorpen, treinen afgebro
ken worden, en in de landen waar 
men nog centen heeft — voor andere 
dingen dan voetbal natuurlijk — zou 
men aan wederopbouw kunnen den
ken Wat voor de met-supporters 
werkgelegenheid zou betekenen Zo 

VAN DAG... 
M A A N D A G : In Bocholt kwam een 
wielertoerist om het leven. Gaat die 
zuiver rekreatieve sport nu ook al 
slachtoffers e isen? « D I N S D A G : 
En nog een ongeluk: in Dilbeek 
werd Roger Moens betrokken bij 
een verkeersongeval. Gelukkig 
kwam hij ervan af zonder al te veel 
blutsen en builen. « W O E N S D A G : 
Wi j betalen de lezer van • Het Laat
ste Nieuws > een pint die schreef 
aan zijn k rant : «Bi j Royal Sport ing 
Club Anderlecht is men vol ledig 
tweetal ig >. Dergeli jk diep geloof ver
dient een beloning. « D O N D E R 
DAG : Bij ons dient « naar de voetbal 
gaan» soms als alibi om kroeg te 
lopen. Rond Gent schijnt boogschie
ten een gelegenheid te zijn om aan 
kansspelen te gaan doen. Toch ook 
sport zogezegd. « V R I J D A G : De 
Oostenr i jkse sjotter Hiess werd 
voor een jaar geschorst omdat hij 
oorvegen uitdeelde. Hier heeft men 
al medeli jden met de vedetten als ze 
drie zondagen « kri jgen » voor derge
li jke dingen. « Z A T E R D A G : In Hoei-
laart spelen de dames voetbal om 
een zwaar getroffen gezin te kunnen 
steunen. Wij zeiden al zoveel kwaad 
over het damesvoetbal dat wi j bli j 
zijn ook dit eens te kunnen melden. 
« Z O N D A G - Als de vissers van 
Humbeek zoveel vissen vangen als 
er op hun • soepee » pensen werden 
binnengekast zullen er niet lang 
meer vissen «rondlopen » op deze 
planeet « 

dus sedert de spelen in Berlijn Waar 
men, terloops nezegd, altijd zo een 
beetje specialist is geweest in «er
satz» Het zal de vele bezitters van 
gouden medailles helemaal met ont
goochelen De waarde ligt niet op het 
matenele vlak Maar als de gouden 
medailles zilver zijn, wat zijn de zilve
ren dan? En de bronzen'? Echte 
onvervalste plastiek proper geschil
d e r d ' ' 

Voor wie het nog met mocht weten 
in 1980 wordt er weer olimpisch 
gespeeld, weer of geen weer, en deze 
keer m Moskou Het is nodig dat wij 
ons tijdig op dit groots evenement 
voorbereiden, en daarom beginnen 
de eerste berichtjes door te sijpelen 
Zo zal het Amenkaans olimpisch komi-
tee 25 miljoen dollar ter beschikking 
van de atleten stellen opdat zij zich 
degelijk zouden kunnen voorberei
den Fizieke konditie is in de moderne 
sport, zoals men weet, een kwestie 
van geld De Russen hebben ook al 
iets laten horen uit het buitenland zul
len maar 300000 gapers mogen ko
men Ze moeten daarenboven komen 
via Intoenst (Russisch reisbureau) en 
ten slotte in groep komen (kwestie 
van de bewaking en de geleide bezoe
ken te vergemakkelijken allicht) Uit 
eigen land verwachten wij het bencht 
dat WIJ er in Moskou nog eens zullen 
bij zijn, met zozeer om te winnen, als 
wel om te leren 

NAAR NIEUWE TIJDEN ? 

Het regent momenteel voorstellen in 
Franknjk Zopas werd voorgesteld de 
olimpische spelen altijd op dezelfde 
plaats te houden — voorstel waar
over WIJ het reeds hadden — en nu 
vertellen de Fransen weer dat er 
moet voor gezorgd worden dat het 
internationaal olimpisch komitee weer 
de werkelijke orgamzator van de spe
len wordt De huidige innchters, de 
naties, hebben de spielen doen ont
aarden, aldus steeds de Fransen, tot 
propagandamanifestaties, en de inzet 
van de spelen is minder van sportieve 
aard dan van ideologische en politie
ke De olimpische jongens moeten het 
roer weer in handen nemen, en de 
spelen weer doen uitgroeien tot een 
hoogfeest van zuivere sport Dat is 
allemaal scherp gezien, maar wij vre
zen maar dat de spelen, ontdaan van 
alle politiek en dergelijke, oerverve-
lend gaan worden, en, om het met 
Godfned Bomans te zeggen, zo stom 
als 't gat van 't verken Maar ja, als het 
voor de mensen goed genoeg is 

... TOT DAG 

SPORTINFRASTRUKTUUR 
IN VLAANDEREN (3) 
Verleden week trachtten wij in 
grote trekken te ramen wat Vlaan
deren aan sporthallen nodig heeft 
en kwamen daarbij tot het besluit 
dat het met heel wat minder zou 
kunnen dan de ca. 1,1 miljoen m^ 
sporthal die het BLOSO nuttig 
acht Maar, wij hielden geen reke
ning met verschillende faktoren 
BIJ voorbeeld dat die sporthallen 
bij gelegenheid ook kunnen ge
bruikt worden voor heel andere 
dingen dan sportbednjvigheid Wij 
denken aan handelsbeurzen, festi
vals allerhande, parlements- en ge
meenteraadsverkiezingen, fancy-
fairs, schoolfeesten, vienngen 
e d m Dat zijn allemaal lovens
waardige ondernemingen, die ook 
plaatsruimte verdienen te krijgen 
Maar het heeft stnkt genomen 
weinig zin daarvoor de gemeente
lijke sporthal zoveel groter te bou
wen Immers, of ze nu groot of 
klem IS, tijdens de veertien dagen 
durende handelsbeurs kan er 
moeilijk aan zaalvoetbal gedaan 
worden, en wanneer de sportbeoe
fenaars gedurende een periode 
van het jaar om welke reden ook 
met in de sporthal terecht kunnen, 
beantwoord deze met aan het 
gestelde doel Ook met als ze tien 
keer groter zou zijn 
Wij hielden er bij onze raming ook 
geen rekening mee dat de sport
hal ook ter beschikking kan wor
den gesteld — al dan met tegen 
seneuze betaling — van alle moge
lijke klubs Die ze dan om beurt 
zoveel uren per week huren voor 
trainingen en wedstrijden Kluble-
den zijn ook mensen, en tot dus
ver IS het vaak zelfs zo dat zij de 
meerderheid uitmaken van de ge
bruikers van de sporthal, omdat 
de « simpele » mens toch met komt 

opdagen De vraag of de gemeen
schap moet opdraaien voor klubs 
met een vaak eerder vertrouwelijk 
ledenaantal zullen wij maar in het 
midden laten Vervelender komt 
het ons voor als mensen die toch, 
zo maar voor de lol, samen met de 
kinderen wat willen gaan sporten, 
voor de deur blijven staan omdat 
de hal op dat ogenblik toevallig 
weer verhuurd is aan een of ande
re trainende klub 
Andere faktoren waarmee geen re
kening werd gehouden dat reeds 
bestaande infrastruktuur — bij 
voorbeeld turnzalen van scholen 

— zou kunnen ingeschakeld wor
den, dat zaalsport goed is maar 
sport in openlucht beter, dat ruim
te moet worden gelaten voor pri-
vé-imtiatief, dat de klubs ook wel 
eens zouden kunnen denken aan 
een alternatieve oplossing zoals 
bij voorbeeld het bouwen van een 
zaal in samenwerking met elkaar 
op gemeentegrond, e a m 

Al met al zouden wij het dus hou
den bij een mimmumprogramma 
— hoogstens de helft van wat 
BLOSO voorstelt (terloops ge
zegd, WIJ lezen in het BLOSO-
blad de norm van 0,2 m^ per inwo
ner IS waarschijnlijk nogal hoog) 
— en enerzijds meer streven naar 
een goed gebruik van wat er is 
(en bij nader onderzoek zou het 
meer kunnen blijken dan men 
denkt), en anderzijds de bespaar
de gelden gebruiken voor andere, 
nieuwe initiatieven Met een beet
je verbeelding moet men andere 
zaken dan sportzalen kunnen be
denken die de mensen gelegen
heid bieden op een zinnige wijze 
de zo noodzakelijke lichaamsbe
weging te nemen. (vervolgt) 

QUASARS 

Met de extra-galaktische stelsels 
zijn wi j al een heel eind verwi jderd 
van onze aarde. Het zal dus weldra 
t i jd worden dat wi j het even gaan 
hebben over het heelal in het alge
meen. 
Zi jn eindigheid of oneindigheid. 
Zi jn afmetingen in t i jd en ruimte of 
gebrek aan afmetingen. Zi jn oor
sprong en evolutie of ontbreken 
daarvan. Zi jn toekomst of toe-
komst loosheid. 
Lastige vragen uiteraard, die ook 
nu nog, ondanks het feit dat de 
wetenschapslui een aantal elemen
ten — en wie deze stukjes af en 
toe volgde kent er toch enkele 
van — samenbrachten, nauweli jks 
met meer kans op juistheid kunnen 
beantwoord worden dan honderd 
of duizend jaar geleden. 
Vooraleer ons daaraan te wagen 
kan misschien echter nog iets ge
zegd worden over een «aktueel 
probleem » in de astronomie, name
li jk dat van de zogenaamde QUA
SARS. 

Het probleem is gerezen in 1960, 
toen de eerste quasar werd ont
dek t 
Eerst de woordverklar ing : quasar 
is de samentrekking van quasi stel
lar objects, en zou dus kunnen 
omschreven worden als : voorwer
pen die op sterren li jken. Deze 
vage omschr i jv ing maakt meteen 
al duidel i jk dat het nog niet zo dui
deli jk is wat quasars precies zijn. 
Aanvankeli jk kende men ze enkel 
als eigenaardige, prakt isch niet 
thuis te brengen radiobronnen. 
In 1963 werd er een voor de eerste 
keer ook opt isch waargenomen, en 
kon — zo goed en zo kwaad als 
het ging — een spektrumanalyse 
gemaakt worden. 

Een aantal kenmerken konden met
een op een rijtje worden gezet : 
sterke radiobron, van uitzicht ster
achtig fantastische l ichtuitstra-
l ing (tot honderd maal die van een 
gans melkwegstelsel) die variabel 
kan zijn, en een zeer sterke rood
verschuiving in het spektrum, wi j 
zend op zeer grote afstanden en 
hoge verwi jderingssnelheid. 
Wat dit laatste bet ref t : onlangs 
werd aan de universiteit van Arizo
na van een quasar een afstand 
berekend van meer dan 16 mil jard • 
l ichtjaar, en een vluchtsnelheid 
van 270.000 km per sekonde. 
A ls het heelal een oorsprong heef t 
zouden de quasars kort na die oor
sprong ontstaan zijn, maar zelf nu 
niet meer bestaan. Wi j zien er nu 
de stralen van die mil jarden jaren 
geleden vertrokken. 
Er werden quasars ontdekt die min
der ver van ons verwijderd zijn, die 
jonger zijn, en minder aktief zijn. 
Men noemt ze Seyfert-stelsels. 
Tenslotte werden quasars ontdekt 
die alle hoger genoemde kenmer
ken bezitten, behalve één, nL dat ze 
geen radiobronnen zijn. 
Met dat al is de vraag niet beant
woord wat quasars nu in feite zijn. 
Sterren zijn het n ie t : daarvoor is 
hun l ichtsterkte en radiostral ing 
veel te g roo t 

Melkwegstelsels zijn het evenmin : 
daarvoor zijn de veranderingen in 
l ichtsterkte te g roo t Wat dan wel ? 
En wat kan de geweldige sterkte 
van de radiostral ing verklaren bij 
de meeste, terwij l andere er nauwe
l i jks vertonen ? 
De astronomie moet hier het ant
woord schuldig bli jven. Men weet 
het (nog) n ie t 
Er bestaan natuuHijk verschi l lende 
theorieën. Eén ervan is deze — in 
de astronomie hoogst ongebruike
l i jke en ook niet van aard om een 
duidel i jk antwoord te geven — dat 
het gaat om objekten die niet 
gehoorzamen aan de op aarde 
gekende wetten van de fysika. 
Laten wij er ons voor lopig bij neer
leggen dat er ook voor de astro
noom nog onverklaarbare zaken 
zijn. Zoals de quasar. 

In foKOSMOS 
Kultureel Centrum 

1820 Strombeek-Bever 

WIJ 16 
4 NOVEMBER 1976 



KRITircH D€K€K€M 

EUTOPIA:EEN REISVERSLAG 
Door het verschijnen van Thomas 
Morus' Utopia, m 1516, kreeg een 
soort fantasie, die sedert mensenheu
genis in de literatuur voorkomt, einde
lijk een naam. Sindsdien is men de 
term utopie ook gaan hanteren als 
een nevenschikking van de term ide
ologie. Het minste dat we er met 
zekerheid kunnen over zeggen is dat 
de utopie een ideaalbeeld tegenover 
de bestaande maatschappij plaatst, 
met de bedoeling de huidige samenle
ving te wijzigen. Sommige auteurs 
beschreven, in plaats van een aantrek
kelijke, een afschrikwekkende samen
leving Deze variant noemt men de 
«kontra-utopie» of de «negatieve 
utopie ». Brave New World (« Heerlij
ke Nieuwe Wereld »), van Aldous Hux
ley, IS daarvan een voorbeeld. 
Utopie komt van het Grieks «ou» 
(niet) en «topos» (plaats). Voor de 
gelegenheid vertalen we het woord 
als « de nergens-plek », om op het ver
schil te wijzen met Gayomards titel, 
Eu-Topia, die vertaald werd door zijn 

ondertitel: « De goede plek ». 
Dr. M. LIetaert Peerbolte geboren in 
1905, is sinds 1935 als psychiater en 
psychoterapeut werkzaam in Den 
Haag. Hij is lid van de Internationale 
Studiengemeinschaft für prenatale 
Psychologie en van de Deutsche Aka-
demie für Psycho-analyse te Berlijn. 
Een zekere Gayomard (pseudoniem 
van LIetaert Peerbolte?) schreef zo
gezegd een verslag over een paar rei
zen naar Eutopia en vroeg aan LIe
taert Peerbolte het manuskript te ver
zorgen. Gayomard is ondertussen al
weer naar Eutopia vertrokken, moet 
je weten. 
Per schip, een modern soort Vliegen
de Hollander, voer Gayomard in min
der dan geen tijd naar Eutopia. Daar 
was hij te gast bij de heer Abu en 
maakte hij kennis met het Eutopische 
leven. Het centrale uitgangspunt voor 
dat leven is de filosofische en psycho
logische basis: de menselijke relatie 
met de kosmos en — aansluitend 
daarop — de kosmische geest, het 

diepste en meest wezenlijke in de 
menselijke psyche. 
Vanuit dat standpunt beschrijft Gay
omard het ekonomisch leven, de archi-
tektuur, de riten, de opvoeding van de 
kinderen, de tussenmenselijke rela
ties. . 
Na het verslag volgt een kommentaar 
van Lietaert Peerbolte, waarin hij — 
en hier citeren we de tekst op de 
omslag — «de meest ver gevorderde 
inzichten in de menselijke psychody-
namica, samen met zowel de reli
gieus-meditatieve houding van de Eu
topische mens als het koöpererende' 
element van die maatschappij toe
licht». 

Jan Van Bossuyt 

Gayomard: EU-TOPIA. Qfi goede 
plek. 
Met kommentaar van dr. Maarten Lie
taert Peerbolte. 
1976. - De Nederlandsche Boekhan
del - Antwerpen & Amsterdam. 
Futura 6. - 95 biz. - 220 F. 

HET D O S S I E R B E R N H A R D 

Het tweede nummer van het 
«Tijdschrift voor Diplomatie» is 
bijna geheel gewijd aan de affaire 
prins Bernhard, met lange uittrek
sels uit het rapport van de Kom
missie van Drie met een samen
vattend situatieoverzicht (Berr-
hard-Lockheed, de feiten) en 
een notitie (de affaire Bernhard 
laat maar het topje van de ijsberg 
zien). Een paar bIz. bibliografie 
besluiten dit Bernhard-Lockheed-
nummer. Uit de lezing van dit rap
port komt de prins te voorschijn 
als een man, tuk op grof geld, hoe
zeer de formulering ook gewikt 
en gewogen is. 
Abonnement: 800 fr , los num
mer 80 fr. Postgiro 000-0015691-
74 van De Nieuwe Pers, Zolalaan 
31, 1030 Brussel. 

Het september-oktcber-nummer 
van «Ons Erfdeel» bevat ander
maal een lijst van werken van 
nederlandstaligo auteurs, die in 
het buitenland werden vertaald. 
Het is samengesteld door de 
Nederlandse en Belgische konink
lijke biblioteken onder redaktie 
van E. Van Raen. Het meest wor
den onze schrijvers in het Engels 
vertaald gevolgd door Frans en 

STILTE 
ALS REFREIN 

OVER 

JOHAN VERMINNEN'S 

ALLERBESTE 

Hem voorstellen hoeft niet meer. Vijf 
jaar terug zag je hem naast Toon Her
mans, en inmiddels heeft hij meer dan 
een toer-de-chant achter de rug met 
niemand minder dan respektievelijk 
Ramses Shaffy (vonge week te 
Strombeek) en de Nederlandse 
chansondame Liesbeth List. En zijn 
begeleiders zijn op hun vlak van even 
groot karaat Waar hem bij vorige 
plaat wat werd verweten teveel te 
bouwen op pianist Koen De Bruyne, 
wat de plaat wat overgeproduceerd 
deed overkomen, is hij deze maal met 
een prachtschijf die hem tot onze 
grootste in de chansonstijl bevestigt 
Het lichte gitaarintrootje klinkt hoop
vol uitnodigend op de wat triest ingeto
gen ode aan het oude Brussel dat de 
naoorlogse generatie nog even heeft 
mogen smaken voor er teveel werd 
kapotgemaakt. En jeugdherinnenngen 
blijven ondanks alles zoveel waard 
Iedereen kent inmiddels het grijsge-

EEN BOEK OVER 
ANTON 
VAN WILDERODE 
Er komt een boek over Anton van Wilderode. 
Anton van Wilderode is de gerenommeerde dichter, de kreatieve ver
taler, de schitterende voordrachtgever, de bezielende leraar (sedert 
1946), de gewaardeerde lesgever voor de radio, de vedette van poè-
zieprogramma's op de televisie, de essayist (over Filip De Pillecijn en 
André Demedts), de scfirijver van het steeds beroemde handboek 
«De Dubbelfluit», de samensteller van de bloemlezing «Het groot 
jaargetijdenboek» enz Intussen is Anton van Wilderode redaktielid 
van Dietsche Warande en Belfort, van De Bladen voor de Poëzie en 
De Bladen voor de Grafiek. 
Anton van Wilderode is de auteur van de dichtbundels:« De moerbei-
toppen ruisten», «Herinnering en gezang», «Najaar van Hellas», 
«Het land der mensen», «Het herdertje van Pest». In 1974 versche
nen zijn «Verzamelde Gedichten». 
Hij schreef bovendien herhaaldelijk de teksten voor de IJzerbede
vaart te Diksmuide en voor het Vlaams Nationaal Zangfeest te Ant
werpen, voor de evokatie van de Guldensporenslag te Kortrijk en 
voor « De Groote Stoonnghe » (1975). 
Anton van Wilderode bezorgde eveneens een uitstekende vertaling 
van al de werken van Vergilius: Bucolica, Georgica en Aeneïs. 
Wegens zijn hoge verdiensten werd hij gepromoveerd tot doctor 
tionoris causa aan de Katolieke Universiteit te Leuven en tot lid van 
de Koninklijke Akademie voor Taal- en Letterkunde. 
Willem Persoon heeft in dit boek over Anton van Wilderode 
gestreefd naar biografische en bibliografische volledigheid. Hij heeft 
de unieke kans waargenomen om over Anton van Wilderode een ern
stige studie te schnjven. 

Dit boek met talrijke buitentekstillustraties kan van nu af reeds 
besteld worden bij het Artiestenfonds v.z.w., Edegemstraat 215 te 
2510 Mortsel. Prijs : 250 F. 

draaide «kom Jeanine» dat de aan
loop is tot een reeks meer realiteitsbe-
wuste liedjes. En voor veel mensen is 
het café een zo belangrijke plek tot 
sociaal kontakt en uitblazen. En dan 
volgt melancholie, en bij het bereiken 
van de «laatste bocht» vraag je je ont
nuchterd af of wat je thuis heet echt 
de moeite is, en de liefderelatie niet 
helemaal kapot gaat aan de matenële 
en andere zorgen. De verwoording is 
eenvoudig maar welgekozen, zonder 
hoogdravende woordenkramerij of 
pseudo-poezie, voor hem die wil luiste
ren genietbaar. En een kijk in de spie
gel brengt Johan met zijn «20 jaar» 
in een fijn voorgedragen chanson met 
geslaagde Brel-allures, geschreven 
door Leo Ferrè in vertaling van Frank 
De Crits. En dan wordt ie even weer 
de vrijgezel, de nachtvlinder, de le
vensgenietende straatkat in en om de 
artistieke kroegen, de Brusselse Tom 
Waits, in «lonesome cowboy» hangt 
het licht verwijt voor hen die de outsi
der uithangen, en voor wie helden niet 
mogen wenen. In zelfde sfeer gaat het 
verder over de weinige vrienden die 
overblijven, behalve « mijn lief meisje », 
de verpersoonlijkte eerlijke tederheid. 
Maar het wordt weer goed op «zater
dagavond », uitgaan, drinken, lachen en 
versieren, allen «broeders aan de 
toog », en je leeft toch maar een keer... 

En dan valt het doek, de weerkerende 
« stilte als refrein », waarmee op waar
dig rustige manier wordt afgerond. 
(Biram 6450-918) 

Sergius. 

Het oktobernummer van het 
tweemaandelijks «Heel-Neder
lands Vormingstijdschrift» is ge
heel gewijd aan Brussel met o.m. 
de verklaring van acht bekende 
Vlaamse auteurs (over de onaan
tastbaarheid van taal- en gewest
grenzen) ; over «Vier jaar wer
king van de Nederlandse Kommis
sie van Kuituur» (H. Weckx) ; 
over « Het Brussels labyrint» (drs 
Yvo J.D. Peeters), over « Een pro
gramma voor Brussel» (Mr. A.G. 
De Kuyper, voorzitter van het 
Vlaams Komitee voor Brussel); 
over «In Brussel leven mensen» 
(Lydia De Pauw-Deveen); over 
«Vormen de Brusselse Vlamin
gen een aparte gemeenschap?» 
(Clem De Ridder);« Vlaamse een
heid te Brussel» door A. Montey-
ne ;« De politieke vertegenwoordi
ging van de Brusselse Vlaming» 
door oud-minister Rik Fayat. 
Jaarabonnement 100 fr., giro 
000-0987465-05 van De Neder
landen V.Z.W., Alfred Coolsstraat 
33, 2020 Antwerpen. Dit Brussel-
nummer is ook afzonderlijk ver
krijgbaar tegen storting van 30 fr. 

VAN 30 OKTOBER TOT EN MET 11 NOVEMBER 

boekenweek 
tijd om de (erkende) boekhandel te ontdekken ! 

45e BOEK IN VLAANDEREN 

De najaarsproduktie in één boek voor 30 fr. 
(bij de erkende boekhandel) 

40e boekenbeurs 
voor Vlaanderen 

Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan, Antwerpen. 

Zaterdag 30 oktober t /m donderdag 11 november. 
Alle dagen van 10 tot 19 uur. 

Vereniging ter bevordering v/h Vlaamse boekwezen 
Antwerpen. 

Duits. De meeste Europese talen 
komen eveneens aan bod en 
zelfs in het Welsh wordt vertaald. 
Ook het Zuidafrikaans kent ettelij
ke vertalingen uit het Nederlands. 
Het nummer zet in met een uitge
breid overzicht van de Nederland
se literatuurstudie buitengaats 
door prof. Walter Gobbers. Fer-
nand Bonneure is de tweede 
auteur, die het deze keer heeft 
over «de eenzame strijd van Ja
kob Smits». De Hagenaar Jan 
van der Vegt wijdt beschouwin
gen aan de laatste poëzie van 
Adriaan Roland Holst, van wie 
enkele aangrijpende gedichten 
zijn opgenomen (Bij de vijver). 
Jan Franken schrijft over de Vos 
Reinaarde. De Nederlandse pe
dagoog Marten Heida schetst de 
ondergang van het Nederlands in 
het Nederrijnland (net zoals wij 
Frans-Vlaanderen verspeelden). 
Ook in het Rijnland streefde het 
Pruisische landsbestuur de siste-
matische verduitsing na, zonder 
de Kerk te vergeten die hand- en 
spandiensten verleende. 
«Sentiment en satire bij Adam 
Small» is een in het Afrikaans 
geschreven bijdrage van André 
P. Brink over de dichter Small. 
Volgt een artikel over de beeld
houwer Willem Vermandere, die 
beter gekend is als folkzanger, 
van Hedwig Spellers. Prof. dr. A. 
Verhulst bespreekt het boek van 
E.H. Kossman «De Lage Landen 
1780-1940». 
Een jaarabonnement kost 475 fr. 
Giro 000-0907100-53 van de 
Stichting Ons Erfdeel, Murisson-
straat 160 te Rekkem (8530). 

SEPTENTRION 
Deze «Revue de la culture néer-
landaise», franstalige evenknie 
van «Ons Erfdeel» (19e jaar
gang !) is nu ook al aan zijn 5e 
jaargang toe. 
Olga Weiers leidt het september
nummer in met overwegingen 
over de oorsprong van de Neder
landse kuituur. Met Manu Ruys 
stappen we van het verleden in 
het heden, waar hij schrijft over 
« de Vlamingen en de hervorming 
van de Belgische staat». Mare 
Galle belicht de verhouding tus
sen Louis Couperus en Frankrijk. 
Van de thans herontdekte Neder
landse auteur is het verhaal «de 
lorgnet» in de vertaling van Willy 
Devos opgenomen. Hans van der 
Hoeven heeft het over «30 jaar 
Nederlandse historiografie», 

Hans Redeker ontleedt het werk 
van de beeldende kunstenaar 
Joop van den Broek. Van Fer-
nand Bonneure is er nog een hul
de aan Frans Masereel met een 
prachtige houtsnede in reproduk-
tie. Een politiek portret schreef 
Herman Balthazar over de om
streden figuur van Hendrik De 
Man. Het nummer sluit met noti
ties. 
Een jaarabonnement kost 350 fr. 
te storten op postgiro 000-
0907100-53 van de Stichting Ons 
Erfdeel, 8530 Rekkem. 
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TI^-PROGR/IMMKS 

4 NOVEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
18 00 De avonturen van Peter Se-

lie 
1805 Kim en zijn vrienden 
1830 Toestand 76 

Programma voor en over 
jonge mensen 
Dieren in het cirkus 
Dokumentaire 
Nieuws 
Coronation street 
Panorama 
Rooien en blauwen 
Standpunten 
Première 

1915 

1945 
2015 
2040 
2130 
2135 
2155 
2250 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1500 De Waltons 
1600 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 De kinderkrant 
19 30 Het kleine huis 
2015 Windkracht 16 
2040 Muziek motief 
21 25 Tenslotte 
21 35 Nieuws 
21 50 Die bitteren Traenen der Pe

tra von Kant 
Film van Fassbinder (1972) 

NED. 2 

18 45 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking 
1930 Cijfers en letters 

Spelprogramma 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers 
21 15 Reisterkade 17 
2200 Brandpunt 
22 40 Was dat voor mets ' 

Dokumentaire 
23 20 Den Haag vandaag 
2340 Nieuws 

RTB 

1715 Schooltelevisie 
1745 Gedeon 
1750 1, 2, 3 j'ai vu 
1815 Savoir-vivre cuisine 
1845 Le renard a l'anneau d'or 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 De luchtverontreiniging 
1955 La veuve Couderc 

Franse film (1971) 
21 30 Le carrousel aux images 
21 55 Nieuws 
2205 Le carrousel aux images 
2230 Nieuws 

5 NOVEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 
1815 
1845 
1910 
1945 

Mumfie 
Open school 
Dag aan dag 
Trajekt 
Nieuws 

2015 De Flintstones 
2040 

2215 

2245 

Ondergang van 
Deare 
VS-film (1959) 

de 

Onafhankelijke kerken 
Afnka 
Dokumentaire 
Nieuws 

Mary 

in 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 BIJ ons in Piaam 
1955 Sissi, de jonge keizenn 
21 35 Nieuws 
21 50 Het spel en de knikkers 

2220 Hotel op stelten 
2300 Praten met moeder Teresa 
2340 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 De vrouw van zes miljoen 
2000 Nieuws 
20 25 Hotel De Botel 
20 55 De Jordaches 
2215 Aktua TV 
2305 Tros Sport 
23 30 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Gedeon verzet zich 
1750 1 ,2 ,3 j'ai vu 
1815 Sept sur sept 
1845 Le renard a l'anneau d'or 
1915 Nieuws 
1935 De wonderbare visvangst 

TV-reeks 
2036 Chicago 

Reportage 
21 50 Nieuws 
22 00 La poison 

Franse film (1951) 
2340 Nieuws 

6 NOVEMBER 

BRT 

16 00 Doe mee 
16 30 Open school 
1800 De avonturen van Peter 

Selie 
1805 Disneyland 
18 50 Ook dit IS leven Harry, kon-

servator in blauwe kiel 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen Show 
21 10 Terloops 
21 55 De Jordaches 
2240 Nieuws 
2300 Einde van de uitzending 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Studio vrij 
1620 Klassewerk Schoolkwis 
1740 Amro tennistornooi 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 Wie van de dne ' 
1935 De Zeehavik Amenkaanse 

film (1940) 
21 35 Nieuws 
21 50 Avro's sportpanorama 
2230 José Felicia no 
2320 Nieuws 

NED. 2 

1840 Lied van de week 
1845 TV-Informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Bolke de beer 
1915 Ted's show 
2000 Nieuws 
2025 Ted's show 
21 30 Sil de strandjutter 
2220 Hier en nu 
23 00 Hier en nu - Studio sport 
2325 HIJ en ik 
2335 Nieuws 

RTB 

1045 De onderneming vandaag 
1245 Tele-Region 
1345 Entree libre 
1430 TV Femmes 
1530 De knolgewassen 
1545 Interwallonie 
1715 A vos marques 
1825 Sosthene het konijn 
1830 Spectacles 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Le jardin extraordinaire 
2005 Khartoum Amenkaans his

torisch drama (1966) 
21 50 Nieuws 
21 55 Dokter Browet, koloniaal ge

neesheer in 1950 
2300 Nieuws 

7 NOVEMBER 

BRT 

I o 00 Eucharistieviering vanuit Za-
ventem 

I I 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag 
14 30 Open school 
1500 Sesamstraat 
1505 Rangi's vangst 
1540 Cross der jongeren te Wa-

regem 
1630 Doe mee 
17 00 ' Vnjetijdsmagazine 
1740 Voetbaluitslagen 
1745 Suske en Wiske 
1810 Kiosk 
18 45 De avonturen van Peter Se

lie 
1850 Het huis waarvan wij dro

men 
19 20 Paling en ko 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 
2030 Meneer gaat op jacht Blij

spel 
22 30 Sunset Boulevard De Ame

rikaanse film 
2330 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharistievienng 
1415 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
1627 Amro tennistornooi 
1655 Voetbal- en toto-uitslagen 
17 00 Joodse liturgie en poëzie uit 

de synagoge 
1730 Bencht van de wilde gan

zen 
1732 EK Biljarten 
1815 Teleac 
1855 De bereboot 
1900 Nieuws 
1905 MacMillan en vrouw 
2040 Vara's internationale 
2150 2 voor 12 Kwis 
2230 Trouwen 
2300 Nieuws 

NED. 2 

1830 TV-Informatie voor Turken 
18 35 Rogier van Ter Doest 
19 00 Van gewest tot gewest 
1915 Studio sport 
2030 Artsenij Medisch program

ma 
21 10 Cinevisie 
21 35 Nieuws 
21 40 Zienswijze Diskussiepro-

gramma 
22 40 Jan Cap en de mannen van 

de dam De Internationale 
Nieuwe Scène 

2305 Nieuws 

RTB 

945 Knolgewassen 
1000 De onderneming vandaag 
12 00 Faire le point debat 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1341 Artistieke informaties 
1425 Calimero 
1430 Elsa de leeuwin 
1520 Visa pour le monde 
1705 Sportuitslagen 
1710 De Sint-Hubertusmis 
1750 Folllies 
1825 Le chien, le chat et quel-

ques autres 
1855 Gibassier de stroper 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Sportweekend 
20 05 Voulez-vous jouer "̂  
21 55 Du sel sur la queue 

8 NOVEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
18 00 De avonturen van Peter Se

lie 
1805 Klem, klein kleutertje 
1820 Hond op de vlucht 
1845 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 

21 05 De rode affiche Franse film 
(1976) 

22 35 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Avro's 3 x 20 
2005 Superstars dames 1976 
21 15 Voor u zingt Cees Veer

man 
21 35 Nieuws 
21 50 Weet de werknemer veel "̂  
2250 Uitzending van symbiose 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-Informatie voor Sun-
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1905 Wonderland Over popmu

ziek 
19 30 Harry zoekt werk in Bogota 
2000 Nieuws 
20 25 Beryl's lot 
21 15 Vara-ombudsman 
21 40 Volgende patient 
22 05 Achter het nieuws 
2255 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Gedeon 
1750 1, 2, 3 J'ai vu 
1815 TV Femmes 
18 45 Lundi sports 
1915 Nieuws 
19 35 Stavisky Frans-Italiaanse 

film (1974) 
2200 Nieuws 
2210 Eerste van zes program

ma's gewijd aan humoristi
sche tekenaars 

9 NOVEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
18 00 De avonturen van Peter Se

lie 
1805 Wickie, de Viking 
1830 Open school De onderne

ming 
1900 Slalom Show 
1945 Nieuws 
2015 Sil, de strandjutter 
21 05 De Pacifikatie van Gent 
21 55 Het vrije woord 
2225 Nieuws 

NED. 1 

11 10 
1815 
1845 
1855 
1905 
1955 

2135 
2150 
2240 

2330 

Schooltelevisie 
Teleac 
De bereboot 
Nieuws 
KRO's wereldcirkus 
The All-Rounders Sportief 
spelprogramma 
Nieuws 
Alias Smith and Jones 
Verscheurde Nederlanden 
verenigde Nederlanden Do
kumentaire 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 

2025 Avro's wie-kent-kwis 
21 45 De gebroeders Hammond 
22 35 Televisier-magazine 
2320 Den Haag vandaag 
2335 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1745 Vive Gedeon 
1750 1 2, 3 j'ai vu 
1815 Seniorama 
1845 Le renard a l'anneau d'or 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 De Markten Reportage 
2030 Musique mosaique 
21 15 Les Flamands 
21 45 Nieuws 
21 55 La pensee socialiste 
2225 Nieuws 

Mi 

10 NOVEMBER 

BRT 

1730 Tip-top 
18 45 De avonturen van Peter Se

lie 
1850 Bonanza 
1945 Nieuws 
2015 Het meisje van de tv 
20 40 De laatste opstand 
2220 Heeft het literair boek nog 

toekomst "̂  
2310 Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
15 30 Suske en Wiske 
1555 Scapa 
1610 Ren je rot 
1640 Run Joe, run 
1705 Wij en onze huisdieren 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Uitzending politieke partijen 
2000 The glittenng pnzes 
21 15 Sprekershoek 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio sport 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1905 1000 Jaar als een dag - D e 

gouden eeuw» 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Amenka 200 Dokumentai

re 
2105 Nader bekeken special 

«Het kommunisme» 
21 55 De Hebriden Dokumentai

re 
2245 Tenslotte spreekt Ds W 

Glashouwer 
2250 Nieuws 

RTB 

1330 
1415 

1600 
1630 
1810 
1840 
1845 
1900 
1915 
1935 

2030 
2125 
2155 

De onderneming vandaag 
La belle et la béte Sprookje 
van Jean Cocteau (Frank
rijk, 1946) 
Schooltelevisie 
Feu vert 
Les volants 
Grognard en de hond 
Le renard a l'anneau d'or 
Antenne 'soir 
Nieuws 
Chapeau melon et bottes 
de cuir 
Tele-memoires Jean Rey 
11 11 11 
Katoliek-godsdienstige uit
zending 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog sfeeds de 
verstandigste belegging ! 

Het kan nog ' De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reëel over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ' 
Met zi jn 1001 mogelijkheden, zi jn kwaliteitswerk 
en servide, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom ki jken ' Ter plaatse of op plaatjes ' Maak NU een 
afspraak Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
INFORMATIECENTRA . 

Antwerpen Genk Leuven 
18Meir 031/317820 22 Winterslagstraat 011/354442 33 Baisselsestraat 016/233735 
Brussel Gent SL-Niklaas 
50 Kolonienstraat 02/2194322 43 Onaertsergen 091/251923 54 Zamanstraat 031/767327 

600 ARBEIDERS • I l 

1001 MOGELIJKHEDEN! 



AKlUAimJ 

Hugo Schiltz: 

«Een nieuwe legislatuur loten aonvongen 

zonder de mogelijkheid 

orde te scheppen in de stootsstruktuur 

zou een m/scfoaof zijn 

tegen het land» 

Vorige week donderdag gaf VU-voorzitter Schiltz te Brus
sel een perskonferentle, die een grote weerklank kreeg. De 
nieuwsdienst van de BRT vond zijn verklaringen belangrijk 
genoeg om ze nog diezelfde avond in de TV-rubriek « Pano
rama» te brengen. En de volgende dagen waren de politieke 
kommentaren in de Vlaamse en franstalige pers legio. 
Sommige kommentators noemden het zuurzoet «een 
stunt». Anderen een handige zet op het politieke schaak
bord. Sommigen spraken van een uitdaging. Feit is dat de h. 
Schiltz door zijn verklaring de kaarten van RW-voorzitter 
Gendebien (en zijn FDF-vriendjes) door elkaar heeft ge

haald, en ook blijkbaar een streep heeft getrokken door 
bepaalde rekeningen van de socialisten. De woeste manier 
waarop de h. Jos Van Eynde tegen het initiatief van de 
Volksunie tekeer gaat, spreekt boekdelen. 

Terwijl wij deze regels schrijven, is de Kamer van Volksver
tegenwoordigers bijeen en wordt daar gedebatteerd over 
de algemene politiek van het kabinet-Tindemans. Ongetwij
feld zal daar ook verwezen worden naar deze perskonferen-
tie, waarvan wij de tekst, zoals die aan de journalisten werd 
overhandigd, hieronder integraal afdrukken. 

1. De gemeenteraadsverkiezingen 
zijn definitief achter de rug. Of
schoon het beschikbare cijferma
teriaal ihgevolge de fusies en de 
wijziging van de gemeentekieswet 
met omzichtigheid moet gehan
teerd worden kunnen toch enkele 
samenvattende konklusies getrok
ken worden. 

Wat de Volksunie betreft blijkt 
onbetwistbaar dat de partij in ver
gelijking met de gemeenteraads
verkiezingen van 1970 haar positie 
heeft verstevigd. In elf arrondisse
menten steeg percentsgewijze het 
stemmenaantal evenals over 
Vlaanderen als geheel. Het totaal 
aantal gemeentelijke mandataris
sen steeg van 613 tot 745 en dit 
niettegenstaande de vermindering 
van het globale aantal te begeven 
mandaten. 

Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de vorige gemeenteraadsver
kiezingen plaats hadden in een 
periode waarin de VU parlemen
tair een toppunt bereikte (uit
slagen 1971). 

Wij kunnen dus met tevredenheid 
onderstrepen dat de VU zich 
bevestigd heeft als een blijvende 
en hechte faktor in het politieke 
leven van Vlaanderen. 

De VU is in méér bestuurskoalities 
betrokken dan in 1970. Het feit dat 
deze koalities werden afgesloten 
met een gespreide samenstelling 
bevestigt tevens de volwassen
heid van de partij. Dit is een belang
rijk politiek fenomeen en de bekro
ning van een jarenlange geduldige 

en doelbewuste opbouw van het 
eigen partijprofiel. 

2. De uitslag van de verkiezingen 
over het gehele land wijst tevens 
op een groeiend mentaliteitsver-
schil tussen Vlaanderen en Wallo
nië. Het wordt steeds duidelijker 
dat, wil men de noodzakelijke 
samenhang tussen staat en bevol
king verder bewaren, grondige 
struktuurhervormingen nodig zijn. 
Vlamingen en Walen moeten de 
gelegenheid krijgen om hun ver
schillende benaderingswijze van 
de politiek in ruime mate in het 
beleid van hun gemeenschap ge
stalte te geven, zoniet zullen de 
frustraties zich blijven opstapelen. 

Deze verkiezingen hebben de so
ciologische realiteit van het fede
ralisme ongetwijfeld bevestigd. 

¥r 

3. In het Brusselse heeft zich een 
vrij agressieve en partikularisti-
sche stroming gemanifesteerd. 
Hoe men het ook draaie of kere, 
het FDF heeft zijn politieke machts
positie in het Brusselse gevoelig 
versterkt, evenals in sommige 
randgemeenten. De Vlamingen 
zouden ongelijk hebben deze reali
teit te verdoezelen met behulp van 
vergelijkingen die erg theoretisch 
zijn. Een belangrijk aantal gemeen
tehuizen wordt bezet door een par
tij die de verkiezingsstrijd voerde 
onder het motto: «Bruxellois 
maitre chez toi I». 

Dit feit dreigt alleszins op korte ter
mijn door te wegen op de aange
kondigde « dialoog van de gemeen
schappen». De franstaligen schij
nen deze dialoog immers te willen 
omvormen tot een dialoog van de 
gewesten. 

4. Naast de politieke implicaties 
van het verloop van de gemeente
raadsverkiezingen op de nationale 
politiek spelen de intussen geble
ken verwikkelingen in een der 
regeringspartijen, m.n. het R.W. 
een rol. 

De vraag rijst op in hoeverre, aan 
welke voorwaarden en voor hoe
lang de huidige regering nog 
over een meerderheid beschikt. 

Naar de mening van de VU is het 
land thans niet gediend met een 
overhaaste regeringskrisis. De 
zorgwekkende sociaal-ekonomi-
sche toestand en de budgettaire 
moeilijkheden laten geen lange kri-
sisperiode toe. Een duidelijke en 
koherente wisselmeerderheid is 
nog niet voorhanden. 

Bovendien zou het volkomen on
verantwoordelijk zijn de Kamer on
verhoeds te ontbinden vooraleer 
er een ruime verklaring van grond
wetsherziening zou zijn goedge
keurd. 

Een nieuwe legislatuur laten aan
vangen zonder de mogelijkheid or

de te scheppen in de staatsstruk-
tuur zou een misdaad zijn tegen 
het land. 

5. De VU zal dan ook in alle 
omstandigheden en op de wijze 
die is aangepast aan de konkrete 
aktualiteit hare verantwoordelijk
heid opnemen om zulks te voor
komen. 

Zij stelt hierbij wél dat een verkla
ring van grondwetsherziening ruim 
genoeg moet worden opgevat op
dat zij de mogelijkheid zou openla
ten voor een verstrekkende her
vorming, voor de invoering van het 
federalisme. 

Zoniet ontkracht men bij voorbaat 
de zin van de parlementsverkiezin
gen. De Vlamingen moeten hierbij 
de kans krijgen te zeggen of zij al 
dan niet vrede nemen met een 
decentralizatie naar drie gewesten 
toe dan wel of zij door het tweele
dig federalisme de opbouw wen
sen van een federale bondsstaat. 

Wij menen dat de zgn. dialoog 
van de gemeenschappen in de 
eerste plaats moet georiënteerd 
worden op het formuleren van 
een dergelijke verklaring van 
grondwetsherziening. 

Nu verder willen gaan houdt het 
gevaar in dat een voor de Vlamin
gen nadelige of minimalistische op
lossing wordt opgedrongen, zon
der enige waarborg dat na de ver
kiezingen wordt uitgevoerd wat nu 
niet kan verwezenlijkt worden. 
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