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VLUCHT 
DE REGERING 
IN IMMOBILISME? 
Die vraag is eigenlijk overbodig : de regering zoekt al geruime tijd haar 
heil in een immobilisme, dat haar sympathisanten eufimistisch «een 
voorzichtige koers» noemen. 
Alle enigszins stekelige kwesties schuift zij behoedzaam van zich af en 
zadelt er anderen mee op. De staatshervorming is een zaak van de par
tijen. De abortuskwestie een zaak van het parlement. Het sociaal-eko-
nomisch overleg een aangelegenheid voor de sociale partners. 
De vraag is alleen maar: hoelang kan zij dat «talmen » nog volhouden 
zonder grote schade toe te brengen aan de sociale verhoudingen, aan 
de belangen van onze gemeenschapper. aan het land in zijn geheel ? 
Tot het normale tijdstip van de volgende parlementsverkiezingen, over 
anderhalf jaar ? Men kan het betwijfelen. 
Steeds meer politieke waarnemers betwijfelen bijvoorbeeld dat er, 
vóór de parlementsverkiezingen, nog een echte dialoog tussen onze 
gemeenschappen kan tot stand komen. Men praat er wel veel over, 
maar erg veel schot komt er vooralsnog niet in. En de kloof tussen de 
opvattingen van de meerderheid van de Vlamingen en die van de meer
derheid van de Franstaligen schijnt nog elke dag breder te worden. Het 
FDF staat aan Franse zijde al lang niet meer alleen met zijn eis dat het 
artikel 107 quater nog tijdens deze legislatuur definitief moet worden uit
gevoerd. Met andere woorden dat er, onmiddellijk drie volkomen gelijk
waardige gewesten moeten komen. 
Een standpunt dat voor de grote meerderheid van de Vlamingen volko
men onaanvaardbaar is, zoals deze week nog is gebleken tijdens de 
Staten Generaal van de Vlaamse Veréhigingen. 

De PSC liet dezer dagen nog weten dat de grenzen van Brussel moe
ten verruimd worden « volgens de wil en verlangens van de betrokken 
bevolking » (de frankofone inwijkelingen!) En buiten dat grotere Brus
sel moeten de franstaligen bovendien nog beschikken over « persoonlij
ke rechten inzake taal, kuituur en verkiezingen». Faciliteiten dus, om 
over 15 jaar opnieuw ovdr anneksatie van Vlaams gebied bij Brussel te 
kunnen onderhandelen... 
Heeft het wel zin met mensen die er een dergelijke mentaliteit blijven 
op nahouden, aan tafel te gaan zitten ? 
De skeptici die denken dat er van de «dialoog» niet veel meer zal In 
huis komen zouden wel eens gelijk kunnen krijgen. Naarmate de verkie
zingsdatum nadert zullen de standpunten zeker niet versoepelen. Van 
Vlaamse zijde hoeft men daar, hoe dan ook, trouwens niet op te reke
nen ! 
Vandaar de dwingende plicht voor de regering om in elk geval de 
grondwet ruim voor herziening vatbaar te verklaren, wil men althans in 
de volgende legislatuur iets zinnigs beginnen met de staatshervorming. 

Paul Martens 

Er zip er niet zoveel meer over van hen die, als bur

ger of soldaat, die gedenkwaardige 11e november 

1918 hebben meegemaakt, toen eindelijk de kanon

nen zwegen na de eerste grote oorlog op wereld

schaal. 

Onder de lage lucht van West-Vlaanderen, herinne

ren duizenden soldatengraven aan die zinneloze 

moordpartij. Is de wereld er iets wijzer door gewor
den? 
In eigen land hebt^en de Belgische patriotards de 
«elfde november» geclaimd en er een dag van hol 
vertoon van gemaakt Voor ons, Vlamingen, weze 
het de dag om ons het offer te herinneren van de 
Vlaamse frontgeneratie aan de IJzer, waaruit het 
Vlaamse politieke bevrijdingsnationalisme werd ge
boren. 

HISTORISCHE 
STATEN-GENERAAL VAN 
DE VLAAMSE 
VERENIGINGEN 
InIWIJ van 21 oktober publi
ceerden wij de leidende begin
selen van het federalistische 
hervormingsvoorstel dat vori
ge zaterdag te Brussel open
baar werd gemaakt tijdens de 
Staten-Generaal van de Vlaam
se Verenigingen. 

Op biz. 11 licht oud-senator 
Van Haegendoren de betekenis 
van deze historische bijeen
komst toe. 

Vorige week vroegen wij ons in 
dit blad nog af of er een nieuwe 
abortuskampanje op til was. Dit 
aanleiding van het rumoer rond 
de nieuwe beschuldigingen aan 
het adres van de Naamse specia
list dr. Peers, en de aangekondig
de Vrouwendag op 11 november 
in de Passage 44 te Brussel. 
Vandaag haalt deze kampanje al 
de voorpagina's van de dag
bladen, na de ophefmakende 
perskonferentie vorige dinsdag 
door leden van de afdeling gyne-
cologie-verloskunde van het Brus
selse St.-Pietersziekenhuis. 
Op deze perskonferentie ver
klaarden artsen van dit universitai
re ziekenhuis dat er sinds 1973 in 
hun afdeling 1822 vruchtafdrijvin
gen waren gebeurd, en dat er 
nog eens evenveel vrouwen wa
ren doorgestuurd naar buitenland
se abortusklinieken omdat het 

St.-Pietersziekenhuis niet de ma
teriele mogelijkheden had om hen 
allemaal te helpen. 
Onlangs waren drie geneesheren 
van hun afdeling in beschuldiging 

tot de helft van de zwanger
schapstijd, tot 4,5 maand dus, wèl 
werd ingegrepen. De kosten van 
de operaties zouden terugbe
taald zijn door de ziekenfondsen. 

GENOEG 
STRUISVOGELPOLITIEK! 

gesteld wegens abortuspraktij
ken. Het personeel van de afde
ling schijnt zich nu in meerderheid 
met hen solidair te hebben ver
klaard 
Vandaar de perskonferentie, 
waarop nog verklaard werd dat 
er na de helft van de zwanger
schap niet meer werd ingegre
pen. Dit impliceert meteen dat er 

Ten slotte lieten de medische 
woordvoerders nog duidelijk ver
staan dat ze in het St.-Pieterszie
kenhuis zouden doorgaan met 
het afbreken van zwangerschap 

Natuurlijk is dit een provokatie, 
maar de voorstanders van de libe-
ralizatie van abortus zullen daar
op repliceren dat zij werd « uitge

lokt» doordat de gerechtelijke in
stanties het zgn. «abortusbe
stand» verbraken... 
Wij zitten — hoe dan ook — 
weer volop in het onverkwikkelij
ke abortusdebat zoals twee jaar 
geleden. 
Nu de kommissie die het delikate 
probleem onderzocht, haar meer
derheidsrapport (13 leden) en 
minderheidsrapport (12 leden) 
heeft neergelegd, dreigt de kon-
frontatie tussen heftige voor- en 
tegenstanders scherpe afme
tingen aan te nemen. 
In alle partijen is men daarover 
verdeeld, en de regering aarzelt 
Eens moet echter iedereen zijn 
verantwoordelijkheden nemen. 
Wil men niet in de meest vol
slagen dubbelzinnigheid en schijn
heiligheid terecht komen. Verdere 
struisvogelpolitiek is in deze aan
gelegenheid niet aangewezen! 
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DE VLAAMSE PERS 
Al werd de Vlaamse republiek zaterdag nog niet afgekondigd op de Staten-
Generaal van de Vlaamse verenigingen, de duidelijke uitspraak van het Over-
legcentrum voor een federalisme met twee is in de trage evolutie van de 
Vlaamse beweging toch een duidelijk pluspunt 
De desertie van de BSP in het Vlaamse kamp blijft voor GAZET VAN ANTWER
PEN toch een zorg, die het beter maakt te wachten tot er een sterker Vlaams 
front is vooraleer met de Waalse partijen fe gaan praten. HET VOLK denkt dat 
van dit partijenoverleg niet veel meer in huis zal komen. De eerste verkie
zingswolken tekenen zich af aan de horizon. 
PALLIETERKE, nakaartend over het VU-voorstel om de grondwetsherziening 
mogelijk te maken na de volgende verkiezingen, geeft de Volksunie een dikke 
pluim. Nabeschouwingen zijn er ook nog van Van Haverbeke in DE NIEUWE 
GIDS. Hij denkt dat er geen nieuwe grondwetsherziening kan komen. In Nieu
we Gids-kompleks bloeien blijkbaar verschillende bloemen. Roger Balthazar 
in SPECTATOR vindt dat de Belgische volkerenknoop slechts ernstig kan 
ontward worden door een nieuwe grondwetsherziening Waar de Belgische 
warboel welig voortwoekert is in het ABOS: weekblad KNACK ontmaskert 
de hetze van de franstalige ambtenaren die overmoedig geworden door de 
Nols-suksessen op de ASLK hun strategie weeral agressief verleggen. Van 
Elslande maakt er zich vanaf met <onze opvolgers binnen vijf jaar zullen het 
wel regelen ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 
' Zal die toegeving aan de vrijzinnigen 
ertoe bijdragen dat de BSP, die opval
lend afwezig bleef op de staten-gene-
raal te Brussel, toch dit manifest als 
basis voor beraad zal aanvaarden' 
Het blijft afwachten, omdat deze partij 
haar eigen manifest beschouwt als 
een Bijbel, of moet men gewagen van 
een Rood Boekje' en dat socialis
tisch manifest stuurt aan op een drie
ledig federalisme, terwijl het Vlaamse 
manifest duidelijk naar een tweeledi
ge struktuur streeft 
Meteen is de vraag gesteld of de 
onmisbare frontvorming van alle 
Vlaamse partijen haalbaar is Vanwe
ge CVP, PVV en VU zal het Vlaams 
manifest zeker gunstig onthaald wor
den Niet om het zomaar over te 
nemen Dat verwachten de opstellers 
zelf ook met Wel om de grote grondlij
nen ervan mee te verdedigen, als het 
beraad met de Waalse partijen be
gint 

Die dag moeten de Vlaamse partijen 
echter een gezamenlijk standpunt in
nemen Zoniet IS het beter met aan 
het beraad te beginnen Wie met ver
deelde gelederen oprukt wenst de 
nederlaag Dan is het beter de strijd 
even uit te stellen, tot de eenheid in 
eigen kamp een feit is 

Het Volk 
«Trouwens, wij hebben sterk de in
druk dat de dialoog-vlam op dit ogen
blik op een laag pitje brandt Naarma
te het dossier dikker is geworden en 
de standpunten duidelijker werden 
omschreven zijn ook de tegenstel
lingen feller in de verf gezet De vraag 
IS dan ook of thans bij de verschillen
de partijen nog de bereidheid aanwe
zig IS om in alle sereniteit naar een 
duurzame oplossing te streven Bin
nen vijftien maanden staan we op
nieuw voor verkiezingen Geen enke
le partij zal omwille van het nieuwe 
België harakiri willen plegen Naarma-

(Walter Luyten) 

te de parlementsverkiezingen nade
ren zullen de standpunten nog onver
zoenlijker worden 
Wat met het oog op de nieuwe staats
structuur vandaag nog kan en moet 
gebeuren is de politieke beslissing dat 
België een nieuwe staatsvorm nodig 
heeft en dat hiervoor een grondwets
herziening onontbeerlijk is Nadien 
kan men dan nog met de plannen op 
tafel komen 

« Uitdaging vervolgens aan het R W i 
Deze partij wil wel schijnbaar terugke
ren naar de tweeledige federalisti
sche bron, maar kan voorlopig de 
FDF-stad Brussel met loslaten De ver
doken en openlijke chantage die de 
Waalse federalisten, in hun rug ge
duwd door hun fransdolle Brusselse 
FDF-geallieerden, overwegen, wordt 
nu door het politiek tegengewicht van 
de Volksunie taktisch gekortwiekt 
De grootste uitdaging gaat echter in 
de richting van de CVP en de PVV 
Zo het waar is dat de Volksunie met 
haar demonstratieve steunverlening 
precies bereikt dat zij haar voorstel 
nooit zal moeten uitvoeren, vermits nu 
RW, PSC en socio's gewaarschuwd 
zijn, en het bovendien met zeker is dat 
de CVP dat gouden geschenk ooit zal 
aanvaarden, dan blijft er in elk geval 
éen huizenhoog voordeel over de 
Volksunie heeft op een spectaculaire 
wijze de noodzaak van een nieuwe 
grondwetsherziening in de aktualiteit 
getrokken En dat is een kapitaal 
winstpunt I Weliswaar heeft de Volks
unie er steeds voor gepleit dat de vol
gende Kamers een constituante zou
den vormen en meteen de voor
waarden vervullen om tot de grond
wetsherziening over te gaan die een 
federalisme-met-twee moet mogelijk 
maken, dan vormen de RW-onrust en 
het BSP-ongeduld een passend decor 

om het standpunt van de Volksunie 
van de achtergrond naar de voor
grond te rukken Wat bewijst dat een 
politieke partij op het passend ogen
blik, met het passend gebaar, voor het 
politieke voetlicht moet kunnen tre
den I 
Van passend ogenblik gesproken > 
Niet de mogelijke redding van de rege-
ring-Tmdemans is belangrijk, wel de 
toekomst van Vlaanderen als natie 
En die toekomst komt zeer binnenkort 
ter sprake bij de communautaire dia
loog waarvoor Brusselaars, Walen en 
Vlamingen afzonderlijk reeds genera
le repetities hielden » 

DE 
NIEUWE GIDS 
«Aan Vlaamse zijde — behalve de 
onverbloemde oproepen van PVV-
voorzitter Grootjans voor een cen
trumformatie — zijn de kampen voor
alsnog minder duidelijk afgebakend 
Er is meer, we staan voor een radicali
sering van de Volksunie op het vlak 

van de communautaire betrekkingen 
Aldus ontsnapt deze partij aan de 
noodzaak in de een of de andere nch-
ting kleur te moeten bekennen De 
partij blijft open voor allen die de 
Vlaams-nationalistische leer in haar 
traditionele vorm in eer houden Haar 
program heet « Een Vlaamse Staat in 
een Belgische bondsstaat Bakens 
voor een weg naar Zelfbestuur » 
De deelstaat is het centrum van de 
V U-bekommernissen en de Walen 
en Brusselaars moeten hun proble
men liefst zelf uitvechten 

In die verstrakking van een partij die 
tot voor kort — te Steenokkerzeel, in 
de Lambertmontstraat en ook nadien 
nog tot ernstige toegevingen bereid 
bleef, ligt insgelijks een versterkte 
moeilijkheid voor het communautair 
debat dat men met meer kan ontwij
ken 

Maar minder en minder talrijk zijn 
degenen die geloven dat dit debat 
nog voor de verkiezingen kan slagen 
of zelfs dat het as parlement een 
grondwetgevende taak zal toegewe
zen knjgen 

Spectator 

Voor een keer dat (volgens De Rode Vaan) de Vlamingen eens op de rug van 
de Walen omhooggeraken, mogen we onze lezers dit beeld niet onthouden' 

«Ook aan Vlaamse zijde wordt de 
situatie met eenvoudiger nu vroeger 
onschadelijk gemaakte unitaristische 
leeuwen, na een langdurige slaap 
grommend de arena weer zijn binnen
gedrongen Vooralsnog ageren zij 
rond het centrum van Omer Vanau-
denhove Maar wat indien onver
hoeds ook in andere partijen weer 
sympathieën groeien voor een gevaar
lijke unitaire centrumgedachte ' Men 
hoeft geen schnk te hebben voor din
gen die toch geen keer hebben, maar 
de vrees van Hugo Schiltz is gerecht
vaardigd omdat hanepoten op de 
communautaire weg kunnen ge
strooid worden En dat voor rancuneu
ze conservatieven die zelf elke slag
vaardigheid kwijtraakten, maar nu be
hagen scheppen in de moeilijke tot
standkoming van de definitieve staats
hervorming 

Wie zal een stunt vinden om de dia
loog met de franssprekenden vlotter 
te doen verlopen, nu zijzelf de rege
ring in gevaar dreigen te brengen en 
de situatie in Brussel zeker met heb
ben verbeterd ' In Vlaanderen wordt 
een wisselmeerderheid voorgesteld, 
die numenek de verhouding tussen 
Vlamingen en Walen bruskeert Die 
maakt dus weinig kans Maar dat bete
kent nog met dat geen voorwaarden 
kunnen geschapen worden opdat de 
volgende Kamers een constituante 
worden en dat daardoor de knoop 
ernstig wordt doorgehakt 

knack 
« Een bijkomend nadeel is dat precies 
twee weken geleden de vereniging 
van franstalige ambtenaren een tot 
dusver met uitgelekte cirkulaire rond
stuurde naar haar leden, waarin ze de 
nadruk legde op de pas behaalde 
overwinning en nog meer strijd en 
resultaten voor de toekomst aankon
digde Dat het overwegende aantal 
franstaligen binnen de komende vijf 
jaar inderdaad zal uitgedoofd worden, 
was volgens deze vereniging niet 
eens een ernstige veronderstelling, in 
afwachting van door veel (mondeling) 
aangekondigde plannen om dezelfde 
operatie nog eens te herhalen in de 
diplomatie en de kantoren van Buiten
landse Zaken 

Minister Van Elslande antwoordde op 
onze bezorgdheid hierover dat de Vla
mingen vertrouwen moeten hebben in 
de Vlaamse leden van de kabinets
raad over vijf jaar, die er zullen moe
ten op toezien dat het overgangska
der tegen die tijd inderdaad is uitge
doofd 

DE FRANSTALIGE PERS 
Wie op de hoogte wil zijn van wat er aan de overzijde van de taal
grens gebeurt moet uiteraard de franstalige (en niet alleen de Brus-
sels-franstalige) pers lezen. Zo worden we bijna dagelijks Ingelicht 
door < Le Soir» over de evolutie in het Rassemblement Wallon (RW) 
waar de tegenstell ing Perin-Gendebien nu tot een open machtsstri jd 
heeft geleid. Daaruit bl i jkt dat niet de hele RW-basis achter Gende-
bien staat, zoals deze wil doen geloven. - L a Libre Belgique» staat 
tegenover het RW niet zo welwil lend als de « Soir ». In de rubriek -La 
Journée > poogt ze de federalistische polit iek van RW-staatssekreta-
ris Gol als onuitvoerbaar voor te stellen. Kosteli jk is de bekentenis 
dat Wallonië niet zonder de centrale staat en de « nationale solidari
te i t» ( lees: Vlaamse centen) kan bestaan. In «Combat» het orgaan 
van de Mouvement Populaire Wallon (stichter wijlen André Renard) 
pleit Robert Gil lon (bli jkbaar een rijzende Luikse ster) voor Waalse 
autonomie, op grond precies van de totaal verschil lende benadering 
van het ekonomisch systeem tussen Vlaanderen en Wallonië. 

leden van oordeel dat de nnoeilij-
ke toestand, v^^aann de partij ver
keert nog verergert door de « an-
tistatutaire initiatieven» van de h 
Moreau op lokaal vlak Ze zijn 
van nnening dat de houding van 
de h Moreau onvermijdelijk de uit
eenspatting van het RW tot ge
volg zal hebben Ze betuigen hun 
gehechtheid aan het federalis
tisch en pluralistisch RW en wij
zen elke afwijking naar links of 

LE SOIR 
«De kontaktname van de h 

Moreau met een afvaardiging 
van de PSC is bij de pas verko
zen gemeenteraadsleden van 
Groot-Charleroi in slechte aarde 
gevallen In een schrijven aan de 
staatssekretans (Moreau, tevens 
regionaal voorzitter) zijn de raads-

naar rechts af evenals elk mani
fest met de open of verborgen 
bedoeling, de Walen te verdelen 
en Wallonië zelf te misvormen 
Ook de afdeling van Chatelet is 
tegen de hh Gendebien en Mo
reau gekant Ze is van mening 
dat het RW een pluralistische en 
federalistische partij moet blijven 
en dat eenheid is geboden aan de 
vooravond van de hervatting van 
het gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap De haast waar
mee te werk wordt gegaan kan 
slechts zware gevolgen hebben 
Ook IS deze afdeling verwonderd 
over de bijeenroeping van een 
kongres, zonder raadpleging van 
het federaal buro » 

L i LIBBE BELHiaUE 
«Een Waals-gewestelijke uitvoe
rende macht IS alleen met in staat 
de toekomst van zuidelijk België 
te behartigen De nationale solida
riteit moet meespelen, wat het 
behoud van de centrale staat 

betekent, die meer bepaald elke 
financiële begrenzing verwijdert 
De h Gol verklaarde zich daar
mee eens, maar we oordelen het 
nodig het nog eens in zijn plaats 
te herhalen Voor het overige 
heeft Wallonië evenzeer kinderen 
nodig als sociale vrede We schre
ven het reeds dat de Walen in 

plaats van de kongressen en de 
betogingen te vermenigvuldigen, 
er beter zouden aan doen kinde
ren te maken (sic) Men kan de 
toekomst met bouwen op egoïsti
sche onvruchtbaarheid'» 

omba 
«Onze strijd heeft tot doel de 
schepping van een menselijker 
maatschappij, een maatschappij 
die aan elk individu een belang 
van die aard schenkt zoals dat 
nooit in het kapitalistisch bestel 
mogelijk was Daarmee druk ik 
het spoor van André Renard, het 

spoor van het federalisme en van 
de struktuurhervorming Federalis
me omdat dit stelsel dichter bij de 
burger staat en de basis zou moe
ten zijn van een Europa van de 
Gewesten, veel demokratischer 
dan het huidige systeem. 
Federalisme vooral met omdat 
we in een land met twee verschil
lende volkeren leven dan wel 
omdat we te maken hebben met 
twee ekonomisch grondig van el
kaar verschillende ekonomische 
systemen, waarvan de proble
men op een verschillende manier 
moeten opgelost worden Men 
moet de moed opbrengen dit te 
zeggen en er de passende konklu-
sies uit trekken, oplossingen op 
het peil van de sindikale struktu-
ren Daar we in een unitaire staat 
leven kunnen we deze strijd met 
opgeven We zijn evenwel ver
plicht te erkennen, dat de nationa
le strategie een resultaat heeft 
gehad Ik ben er mij dan ook van 
bewust, welke pnoriteit in de ge
westelijke aktie moet gegeven 
worden Robert Gillon » 

WIJ 1 
11 NOVEMBER 1976 
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FRANSTALIGE „ONTWIKKELINGSHEREN" 
WERKEN MET VLAAMSE „LASTDRAGERS" 
De interpellatie over de voor de 
Vlamingen schandalige toestand 
van het Algemeen Bestuur voor 

Ontwikkelingssamenwerking 
(ABOS) heeft de diepere verhou
dingen tussen de zogenaamde ge
meenschappen in deze staat nog 
eens duidelijk opengelegd. Sinds 
Mercier is er nog niets veranderd 
in veler mentaliteit. Er blijven in de 
ogen van vele franstaligen nog 
steeds twee soorten in dit land 
om het woord van Mercier te 
gebruiken «Un race fait pour 
dominer et Ie race flamand fait 
pour servir». Samengevat en an
dere verduidelijking van de toe
stand : een minderheid Vlamin
gen, het Vlaams-nationale kamp 
met nog enkele steunverleners 
uit andere groepen, die deze sla-
venrol beu zijn, dan de doorsnee 
Vlaming, soms opgeklommen tot 
hoge posten als minister van Bui
tenlandse Zaken in de trouwe die-
naarsrol van de blijvende heer
sers, ten slotte die heersers zelf, 
die hun minachting voor dat 
Vlaams slavenras amper kunnen 
verbergen. De tekst die senator 
De Facq aanhaalde in zijn se
naatsinterpellatie spreekt boekde
len. Het is een vertrouwelijke 
tekst, uitgaande van de Associa
tion du Personnel Wallon et Fran
cophone des Services Publics, 
dienst ABOS. 
Wij vertalen. 
Na triomfkreten over de zegepra
len, behaald via de Nols-houding 
waarbij ze een niet-paritair kader 
konden in de wacht slepen op 
basis van het zogenaamde werk-
volume willen de franstalige amb
tenaren tot nieuwe offensieven 
overgaan. 
Wij citeren letterlijk; «Het ogen
blik is gekomen om een nieuw 
eisenprogramma naar voor te 
brengen en de aangepaste midde
len te bepalen om deze eisen bin
nen te halen. Want de resultaten 
bekomen door de frankofonen bij 
de jongste verkiezingen hebben 
opnieuw bewezen dat de franko
fonen winnen daar waar ze slag 
leveren. Alles is in ons handbereik 
op één voorwaarde dat wij het 
willen en dit zal ook zo zijn voor 
het ABOS». Voor de rest kunnen 
zij zich, wat wij Vlamingen niet 
kunnen zeggen, verheugen over 
de sterke steun die zij bij hun 
pers en bij moedige politici vinden 
voor hun eisen. 

Wat die eisen sinds de Tinde-
mans-kapitulatie voor Nols zoal 
zijn met het jongleren van het 
truukje van het zogenaamde 
werkvolume weten de Vlamingen 
van de Spaarkas al. In deze 
dienst voor ontwikkelingssamen
werking, buitenlandse betrek
kingen dus, gaat langs het mani
puleren van ditzelfde werkvolume-
truukje, de franstalige arrogantie 
nu zo ver dat zij zelfs taalrollen 
gaan eisen van 98 % franstaligen 
tegen 2 % Vlamingen zoals de 
heraut van de Waals-Brusselse 
imperialisten « Le Soir », het durft 
eisen. Dit onder de klassieke 
« houdt-de-dief "-kreten van onze 
franstalige « broeders » die jamme
ren over la flamandisation van de 
diensten van ontwikkelingssamen
werking en buitenlandse zaken. 

DE WERKELIJKE TOESTAND 

In een zwaar gestoffeerd dossier 
heeft senator De Facq de ver
schillende knelpunten van die 
Vlaamse lakeiensituatie in ABOS 
opengelegd. 
Waar volgens de bestaande taal
wetten met hun gedetailleerde be
palingen, 54 % van alle zaken 

door nederlandstaligen zouden 
moeten behandeld worden is dit 
slechts voor 30 % het geval. De 
personeelsbezetting is dusdanig 
dat van de begroting voor het per
soneel binnen de centrale dien
sten, tientallen miljoenen aan het 
franstalige personeel worden ge
spendeerd. 

Maar dit lijkt ons niet 
de ergste van de wantoestanden 

genoemde bladen als Le Soir en 
Combat Wallon gesuggereerd 
wordt dat het hoog tijd is dat 
franstalige parlementsleden de re
geringen in de ontwikkelings
landen er toe moeten aanzetten 
iedere medewerking van neder-
landstalige funktionarissen te wei
geren. De Facq antwoordde zeer 
ad rem « wat er dan moet gebeu
ren met de talrijke Duitsers, Italia-

MOTIE 
Het Vlaams Internationaal Centrum vzw heeft op 2 novem
ber jL een bespreking gewijd aan de wantoestanden in het 
Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking, waar 
Vlaamse aanwezigheid stelselmatig wordt geweerd. 
Het VIC stelt vast dat de Belgische ontwikkelingssamenwer
king de begrotingsmiddelen laat afvloeien naar Waalse uni
versiteiten, onderzoeksinstellingen, franstalig personeel over
zee (80 % franstaligen) en hierdoor eerder de franstalige 
gemeenschap in België dan de ontwikkelingslanden onder
steunt 

Het huidig herstruktureringsplan van de minister van Buiten
landse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Van Elslande, 
zal deze toestand niet verhelpen; integendeel, de voor de Vla
mingen onduldbare toestand wordt bestendigd en erger nog, 
de onevenwichtige personeelsverhouding in de Centrale 
ABOS-Diensten te Brussel wordt opnieuw ten voordele der 
franstaligen geïnstitutionaliseerd [taalrol met 58 % fransta
ligen). 

De enige oplossing voor deze voor de Vlamingen beledigen
de toestand is een definitieve splitsing in een Vlaamse en een 
franstalige ontwikkelingssamenwerking en de invoering van 
een Vlaams en een Waals Fonds: een aanvang kan onmiddel
lijk gemaakt worden voor de kulturele en onderwijshulp die 
grondwettelijk onder de bevoegdheid valt van de Kultuurra-
den en de Kommissariaten-Genen al voor de Buitenlandse 
Kulturele Betrekkingen, die eerlang zullen opgericht worden. 

in dit totaal dossier van wat we 
kunnen noemen, «het internatio
naal venster dichtslaan op de 
neus van de Vlamingen». 

De mentaliteit, de personeelsbe
zetting, de recruteringswijze lig
gen zodanig in deze ABOS-dien-
sten dat de Vlamingen amper de 
kans wordt geboden ofwel het 
beu gemaakt om deel te nemen 
aan de gouvernementele ontwik
kelingssamenwerking overzee. 
De recentste gegevens leren ons 
dat 72 % van de koöperanten 
franstaligen zijn en slechts 28 % 
nederlandstaligen. 

Dit ondanks de bereidheid van 
honderden jonge Vlamingen om 
het «Vlaanderen in de wereld» 
ook hier werkelijkheid te maken. 

Zoals De Facq het uitdrukte, is 
het resultaat van zulke ontwikke
lingssamenwerking, bepaald door 
francofonen en oud-kolonialen, 
dat Vlaanderen de tewerkstelling 
van franstalige koöperanten be
taalt met miljardensommen die iro
nisch genoeg kunnen genoemd 
worden «Vlaamse bijdrage om 
de intellektuele werkloosheid van 
Wallonië op te lossen ». 

Het gaat hier over de som van bij
na 3 miljard. 

Dan is er het fabeltje over de 
Nederlandse taal die in geen en
kel ontwikkelingsland gesproken 
wordt en bijgevolg de onmogelijk
heid om in het kader van de uni
versitaire samenwerking de Vla
mingen aan bod te laten komen. 

Hoewel voor andere landen zoals 
blijkt uit UNO-statistieken het ook 
zo is dat bijna 90 % van deskun
digen die naar ontwikkelings
landen trekken niet gestudeerd 
hebben in de taal van deze lan
den. 

Op dit vlak gaat in deze staat de 
franstalige hetze zover dat in 

nen, Skandinaviërs en Neder
landers die wel in deze ontwikke-
lingssektor tewerkgesteld zijn». 
Wi j vragen ons af of in deze frans
talige gedachtengang Denemar
ken, Noorwegen misschien Ameri

kanen en Engelsen moeten aan
werven voor de zaken van ont
wikkelingssamenwerking die zij 
voeren met oud-Engelse kolonies. 

VLAMINGEN IN DE 
ACHTERKEUKEN 

Het afschermen van Vlaanderen 
van de wereld door deze wantoe
standen is ook duidelijk in de sek-
tor van studiebeurzen en stage
beurzen aan studenten uit deze 
overzeese gebieden toegekend. 

Men kent de mentaliteit van Bel
gië «franstalig land» mede door 
onze eigen overheid in het buiten
land hardnekkig in stand ge
houden, het resultaat is er dan 
ook naar. Van de 1.144 studie
beurzen via het ABOS aan deze 
studenten bezorgd studeren 
86 % in franstalige instellingen. 
Zo wordt via onze belastingsgel-
den bijna 1 miljard gedraineerd 
naar de franstalige universitaire in
stellingen. 

Als men de tussenkomsten in het 
senaatsdebat van Waalse heren 
als Neuray en Guillaume er op 
naslaat dan blijkt weer hun triom
falistische hoogmoed «wat zou
den deze vreemdelingen hier in 
uw Vlaams komen studeren ». Als 
dat de mentaliteit blijft moeten de 
zaken grondiger aangepakt. Dui
zenden vreemdelingen studeren 
in het kader van de ontwikkelings
samenwerking in Nederland in 
het Nederlands. Alleen een volk 
zonder staat als het Vlaamse laat 
zich blijkbaar in het zogenaamde 
postkoloniale tijdvak nog beledi
gingen van dergelijke aard door 
zijn vroegere overheersers welge
vallen en dit dan nog op eigen 
kosten. 

Wat de neveneffekten zijn van dit 
eenzijdig dirigeren van deze bui
tenlandse jonge intellektuelen 
naar het franstalige landsgedeel

te wordt ook overduidelijk. Studie
opdrachten die in het binnenland 
door het ABOS aan Belgische 
instellingen worden toegewezen 
gaan voor 80 % naar het franstali
ge landsgedeelte. Ook hier blijft 
Vlaanderen naar de achterkeu
ken verwezen. 

Wij kunnen in de ons voorziene 
tijdruimte niet langer stilstaan 
bij verdere detallgegevens van 
dit ontzettend Interessante dos
sier, wij hopen dat de interpella
tie-De Facq alle Vlamingen die 
het «Vlaanderen-in-de-wereld-
brengen» willen helpen verwer
kelijken de ogen zal doen open
gaan en ook op de houding van 
de medeplichtigen. Het ant
woord van Van Elslande was zo 
typisch de uitdrukking van de 
Vlaamse middelmatist, gevange
ne van de Belgische voorge
schiedenis dat er van die kant 
weinig verandering te verhopen 
is. Zijn klassieke hoogmoedige 
uitlatingen kunnen het best aan
getoond met een citaat uit het 
parlementaire verslag. De 
Vlaams-nationale eis om via her-
strukturering van ons beleid van 

ontwikkelingssamenwerking 
een echte Vlaamse aanwezig
heid te garanderen maakt hij hau
tain af als volgt: «Hef is vrij 
gemakkelijk te komen leuteren 
over de kulturallzering van de 

ontwikkelingssamenwerking, 
doch zulks gebeurt zelfs niet in 
federale landen en het is zeker 
een onwaardevolle suggestie op 
termijn ». We hopen dat dit aan
klachtdossier-De Facq bij de be
trokken Vlaamse kringen als 
VVO en andere Vlamingen die 
ruim willen kijken de nodige aan
dacht zal krijgen. Er is in de naas
te toekomst nog voldoende 
werk op de plank om het mes 
van de Vlaamse aandacht in 
deze stinkende zweer van de 
Belgische ABOS-schandalen te 
blijven steken. Dit zal dan zeker 
niet gaan in een houding als die 
van CVP-er Dewulf die na de 
interpellatie-De Facq ook vond 
dat de onzalige huidige kring
loop moet doorbroken worden, 
maar « inmiddels steunen wij het 
beleid van de minister». 

W.L 

VERBRUIKERS. 
Los verkochte produkten 

worden gewogen waar u bij 
staat. 

Verpakte produkten kunt u 
zelf wegen op de u ter 
beschikking staande 
weegschaal. 

Als u er meer over wilt 
weten, vraag uw handelaar 
dan om de folder 

"prijs-hoeveelheid" 
uitgegeven door het 
Ministerie van 
Ekonomische Zaken. 

Daarin vindt u alles 
over de nieuwe 
reglementering. 

^ Als uw handelaar de 
folder niet meer heeft, 
kunt u hem gratis krijgen 
bijINBEL 
Montoyerstraat 3 
1040 Brussel 
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KOMM6hT^/1R 

Ook vorige week was er weinig 
animo in het parlement Het debat 
over de regeringswijziging kende 
een mat verloop Er waren feite
lijk slechts twee interessante « ge
beurtenissen» de terugkeer van 
gewezen BSP-premier Leburton 
in de arena, met een overigens 
gematigde houding tegenover de 
regeringspartijen en de verklaring 
van RW-fraktievoorzitter Talbot 
dat nl het RW er met aan denkt, 
de regering moeilijkheden aan te 
doen als gevolg van de inwendi
ge gezags- en ideologische krisis 
in het RW. Toen de FDF'er Cler-
fayt baarlijke onzin begon uit te 
kramen over de houding en de 
mentaliteit van de Vlamingen 
tegenover Brussel stak VU-voor-
zitter Schiltz «ten teken van wan
hoop» de armen in de lucht en 
grinnikte VU-kamerlid Baert Dat 
was de enig passende houding 
tegenover de zoveelste FDF-ver-
draaiing en -overdrijving. 
Het wetsvoorstel Olaerts (VU) — 
aan de moeilijkheid verhelpen ver
oorzaakt door de terugvordenng 
van onrechtmatig uitgekeerde 
werkloosheidsvergoedingen zon
der dat de begunstigde daarvoor 
kan verantwoordelijk gesteld wor
den — werd na het verslag door 
VU-kamerlid Nelly Maes eenparig 
goedgekeurd. 

O N N O D I G E V O O R A F B E T A 
L I N G E N 

We maakten reeds melding van 
een parlementaire vraag van VU-
kamerlid Luk Vansteenkiste aan 
de minister van Financien fBulle-
tin nr 49 van zittijd 1975-76) over 
voorafbetaling van de personen-
en vennootschapsbelastingen, 
waarbij beloofd werd dat de be
lastingplichtige een verminde
ring zou knjgen van 20,75 th 
Deze oproep kende sukses, maar 
door de ekonomische krisis ge
raakten vele firma's in moeilijkhe
den en in de rode cijfers, zodat 
hun fiskale voorafbetaling met 
meer overeenstemde met de eko
nomische werkelijkheid Uit goed 
ingelichte bron verluidde dat met 
de terugbetaling van de teveel 
betaalde belasting tot 1977 zou 
worden gewacht dat is ruim 18 
maandeni 
De h Vansteenkiste vroeg ook, 
of er aan deze belastingbetalers 
ook een kompensatie-interest 
zou verleend worden ter vergoe
ding van de interesten die zijzelf 
dienen te betalen wegens gemis 
van tijdige terugbetaling van hun 
geld 
Uit de nogal ingewikkelde uitleg 
die de minister in zijn antwoord 

verstrekte menen we te mogen 
aannemen dat de terugbetalingen 
«binnen zeer korte termijn kun
nen gebeuren», nl binnen de 
twee maanden Einde september 
jl beliep het bedrag van de tegen 
uiterlijk einde november a s te 
vernchten terugbetalingen 3 mil
jard 662 miljoen voor de natuurlij
ke fjersonen en 241 miljoen voor 
de vennootschappen 

Het jaar voordien luidden deze cij
fers resp. 2 miljard 710 miljoen en 
163 miljoen Er was dus een aan
zienlijke stijging, waaruit onrecht
streeks de winstderving of verlies 
in het bednjfsleven blijkt Van toe
kenning van een kompensatie-in-
terest (moratonumintrest) is inmid
dels geen sprake En daarmee 
kunnen onze werkzame bednj-
ven, bednjfsmensen en zelfstan
digen het stellen 

HET KLASSIEKE T O E V A L 

VU-kamerlid Mattheyssens 
vroeg defensieminister Vanden 
Boeynants in verband met de 
kompensatiebestellingen n a v de 
aankoop van gevechtsvliegtuigen 
of er behalve de kontrakten met 
FN en Pratt & Whitney Aircraft 
Group ook nog andere kontrak
ten werden ondertekend en of 
een billijke spreiding over het 
gehele land was voorzien 
Volgens het antwoord van de 
minister werden inderdaad nog 
andere kontrakten afgesloten nl 
met MBLE, ACEC en Siemens 

Op de tweede vraag volgde het 
klassieke Belgische antwoord 
«De spreiding van deze bestel
lingen over de verschillende lands
gedeelten IS uiteraard beperkt 
door de technologische eisen van 
een dergelijk programma, waar
door de fabrikage alleen kan toe
vertrouwd worden aan de indus
trieën, die over een ruime onder
vinding op gebied van jet-moto-

ren, vliegtuigbouw en luchtvaarte-
lektronika beschikken» «En nu 
komt het . «Toevallig bevinden 
die industrieën zich overwegend 

in Wallonië en Brussel»i Als 
doekje voor het bloeden heeft de 
minister het verder over onder
aannemingen en toeleveringen, 

die waarschijnlijk (dus lang met 
zeker) aan Vlaanderen zullen ge
gund worden De bekende krui
mels van de even bekende her-
renvolktafels 

W e zouden een nuchter en zake
lijk antwoord meer gewaardeerd 
hebben, vooral omdat Wallonië 
weinig meer ervanng heeft in de 
betrokken sektor dan Vlaande
ren, waar zich tevens een gespe
cialiseerde industrie aan het ont
wikkelen IS 

En zeggen dat de Walen, omdat 
er geen Frans vliegtuig werd ge
kozen nog bijkomende kompensa-
ties eisen en ook knjgen, dus dub
bel aan de «aankoop van de 
eeuw» verdienen. 
Wat IS dat voor een land 'waarin 
WIJ leven ?. 

IN 

SENAAT 

Voor de bespreking van de inter
pellatie over de wantoestanden in 
de taaiverhoudingen in het Alge
meen Beheer voor Ontwikkelings
samenwerking door VU-senator 
De Facq verwijzen we naar een 
afzonderlijk artikel in dit nummer. 
HIJ werd in zijn strenge kntiek bij
gevallen door de socialistische se
nator Rombaut en door VU-sena
tor Vandezande, die tot het be
sluit kwam, dat Vlaanderen zijn 

eigen politiek moet voeren in de
ze matene 

Vooraf had VU-senator H De 
Bruyne zijn ongenoegen geuit 
over het uitblijven van het verslag 
over de harmonisering van de ver
schillende pensioenregimes, dit in 
het kader van de bespreking van 
de pensioenenbegroting 1977 Hij 
noemde de snelle stijging van de 
pensioenen in vergelijking met de 
evolutie in de ekonomische sek
tor verontrustend 

VAN KRAAINEM 
OVER KRAAINEM/ 
CRAINHEM... 
NAAR C R A I N H E M 

Dat tweetaligheid een wankele 
overgangstoestand is naar een
taligheid in de andere richting 
werd door de verkiezingsuit
slagen nog eens zonneklaar 
aangetoond. 
Kraainem is een van die 
Vlaams-Brabantse gemeenten, 
die na de oorlog vanuit Brus
sel bevolkt werden met Walen 
en min of meer verfranste Vla
mingen. Het is een van de zes 
gemeenten die «dank» zij het 
konklaaf op Hertoginnedal een 
wetteli jk onthaalregime opge
legd kregen, dat in de prakti jk 
reeds gedeelteli jk toegepast 
werd. In die ti jd was de grote 
eis van de Walen en verfranste 
Brusselaars, dat een aantal 
« residentiële randgemeenten » 
TWEETALIG moesten be
stuurd worden. Daarbij werden 
de voordelen van de iweetal ig-
heid (bevorderl i jk voor ruim
denkendheid, staatsburgerli jke 
zin enzo) kwistig geprezen. Zi j 
hebben toen hun zin gekregen, 
al vinden zij een onthaalrege-
ling onvoldoende en is «aan
sluit ing bij Brussel» nu hun 
doel. 
Op 10 oktober II. dongen ver
schil lende lijsten naar de 
gunst van de Kraainemse kie
zers : PSC (Parti Social Chre
tien), FDF, IC-GB (een tweetali
ge lijst), en «Kraainem sa
men ». Zoals men z ie t : één 
Vlaamse lijst, twee Franse en 
één tweetalige. 

En hoe luidt de ui ts lag? 
P S C : 17,04 o/o, 3 zete ls; 
FDF : 40,58 "/o, 9 zetels ; 
IC -GB: 12,60 o/o, 2 zete ls ; 
Samen : 29,78 o/o, 7 zetels. 

Een volstrekte meerderheid 
dus voor... de twee eentalig 
FRANSE lijsten. 
Het is trouwens in deze zin dat 
de coalitie gevormd w e r d : 
PSC -f- FDF; anders gezegd: 
de komende zes jaren zal (het 
nog niet zo lang geleden 
Vlaamse) Kraainem bestuurd 

in een bomvolle Brusselse Beursschouwburg hield 
het «Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen» 
(O V V) zijn aangekondigde Staten-Generaal (zie 
biz 10-11) Hier een beeld van het podium Toespra
ken werden gehouden door de hh De Cuyper, 

(Vlaams Komitee van Brussel), Dael (Vlaamse 
Volksbeweging) Prevenier (Willemsfonds), Hey-
man (Davidsfonds) en Gerio (voorzitter OW) Op 
de belangrijke rede van prof GerIo komen wij in 
ons volgend nummer nog terug 

worden door een college van 
burgemeester en schepenen, 
waar geen enkele Vlaming aan 
te pas komt 
Alleen naïeve zielen kunnen 
zich afvragen waarom al die 
ijveraars voor tweetaligheid 
niet massaal voor tweetalige 
li jsten gestemd hebben maar 
voor eentalig Franse. 
Het is zo klaar als pompwater: 
wanneer franstaligen zich in 
een Vlaams gebied neerlaten, 
beginnen ze met tweetaligheid 
te vragen of eisen. Is dat ge
bied eenmaal tweetalig, dan 
weken zij het los uit zijn voor
malig streekverband en maken 
het met alle kracht eentalig... 
Frans. De t i jd ligt dan niet ver 
meer af dat het de beurt is aan 
de Vlamingen om voor tweeta
ligheid te ijveren (zoals in de 
agglomeratie Brussel) maar 
dan om op hun eigen gebied 
met hun taal nog enigszins 
terecht te kunnen. 

Daar de Vlaamse Brabanders 
met deze gang van zaken ver
trouwd zijn oordele men niet te 
laatdunkend over de « overge
voelige agressiviteit» waar
mee sommigen onder hen in 
het Brusselse randgebied alle 
uitingen van tweetaligheid in 
de kiem willen smoren. (KJ.) 

N E D E R L A N D S E C E N S U U R 

Onze medewerker Eugeen Van 
Itterbeek heeft een bloemle
zing samengesteld (met verta
ling in het Frans door een hele 
schaar medewerkers) van ge
dichten uit ons taalgebied on
der het motto « Politiek en poë
zie ». Enkele Amsterdamse 
dichters hadden echter be
zwaar tegen de opname van 
gedichten « van terdoodveroor-
deelden > en stelden hun veto 
tegen Wies Moens, Marcel 
Beerten (schri jver van de aan
gri jpende ballade « Vrouw Grie-
se») en Bert Peleman. Het 
scheelde weinig of ook het 
beroemde Borms-gedicht van 
Wil lem Elsschot moest eru i t 
maar de Hollandse censoren 
zijn uiteindelijk toch gezwicht 
voor de argumenten van de 
samensteller. Deze slaagde er 
zelfs in, de betekenis van Wies 
Moens als dichter in zijn inlei
ding nader voor te stellen. 
Maar Peleman en Beerten ble
ven er uit (hun opname zou 
immers het hele opzet gekel
derd hebben). Als staaltje van 
eng-Hollandse onverdraag
zaamheid kan dit veto, dertig 
jaar na het einde van Wereld
oorlog II, beslist tellen. 

T A A L K L A C H T E N 
M O E T E N H U N 
T IJD H E B B E N 

Op 14 december 1973 werd 
dhr Luc Ameele na een ver
keersongeval in de wacht
dienst van het Genees- en 
Heelkundig Centrum te Etter
beek verzorgd. Bij de admini
stratieve behandeling weiger
de het instituut de taal van de 
patiënt te gebruiken. Aangete
kende brieven van hem aan de 
KOO's van Wol uwe en Etter
beek bleven zonder gevolg. De
ze diende daarom klacht in bij 
de VKT 
Dhr Ameele verzamelde alle 
brieven en rekeningen en stuur
de deze naar de VKT dat op 
haar beurt klacht neerlegde bij 
de KOO-voorzit ter van Etter
beek. Zoals geweten dienen de 
betrekkingen tussen iedere 
plaatseli jke dienst van Brus-
sel-Hoofdstad en de part iku-
lier in de taal van deze laatste 
te gebeuren. 
In zijn brief aan onze redaktie 
schrijft dhr Ameele : «Einde
lijk (zijn brief naar de VKT 
dateerde van 3 mei 1974, red.) 
heeft de VKT een beslissing 
genomen in de zaak die ik bij 
de KOO van Etterbeek aan

hangig maakte. Hierbij st ip ik 
aan dat meerdere brieven en 
een tussenkomst van de minis
ter van Binnenlandse Zaken in 
die twee en een half jaar en 
enkele maanden aan deze be
sl issing vooraf gingen ». 
Wi j zijn het met dhr Ameele 
roerend eens wanneer hij het 
kras vindt dat nog steeds zo
veel t i jd nodig is « om van een 
bevoegde instantie de bevesti
ging te bekomen van een aan 
elke Nederlandstalige in Brus
sel, wettel i jk toegekend, maar 
evenzeer miskend recht». 
Verder richt dhr Ameele zich 
tot al de toekomstige Neder
landstalige patiënten van Brus
selse KOO-ziekenhuizen en 
wi jst hen op de VKT-beslissing 
die hen van nut kan zijn. 
Voor wie het ooit nodig mocht 
hebben hier het adres van de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
z icht : Voorzitter dhr. RJ. Re-
nard, Wetstraat 70, 1040 Brus
sel tel. 02-51.29.123. Bij taai
overtredingen onmiddell i jk de 
VKT op de hoogte brengen, 
maar je moet (soms) geduld 
hebben... 

D O O L H O F 

Een senator van de meerder
heid noemde vorige week t i j 
dens het debat over de pen
sioenbegroting «een doolhof». 
Betere benaming kan men in
derdaad niet vinden voor een 
wi ldgroei die onvoorstelbare 
vormen heeft aangenomen. 
Maar ook de schrijnende onge
li jkheid (heel wat hoge pensioe
nen zijn een schandaal op zich 
zelf ! ) steekt de ogen u i t De 
bescheiden pogingen, om daar
in wat meer geli jkheid te bren
gen zijn slechts pleisters op 
een houten been. Een radikale 
nivellering dringt zich op. In 
afwachting kan men reeds de 
indexaanpassingen voor zeer 
hoge pensioenen schrappen 
en deze voor middelgrote pen
sioenen gevoelig verminderen. 
Deze maatregel alleen reeds 
zou de zo broodnodige optrek
king van de laagste pensioe
nen (een aalmoes!) kunnen f i 
nancieren. 
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KOMM€riM^R 

DE BRUSSELSE KOOS 

DE VLAMINGEN 
GEDISKRIMINEERD 

In de 19 Kommissies van Openba
re Onderstand in evenveel Brus
selse gemeenten zijn er op 172 
KOO-leden welgeteld 19 neder-
landstaligen Er is maar een ge 
meente waar de pariteit bestaat 
nl Evere met elk vier leden per 
taalrol Andere Brusselse ge 
meenten staan aan het andere 
uiterste nl met nul nederlandstali 
ge leden in de resp K O O s Eise
ne Oudergem Schaarbeek St 
Gillis Sint-Joost Ukkel Vorst en 
Watermaal-Bosvoorde Brussel 
(op 12) Etterbeek (op 10) St-
Agatha Berchem (op 8) Molen 
beek (op 10) St Lambrechts-Wo 
luwe en St Pieters-Woluwe (elk 
op 8) tellen 1 nederlandstalig 
KOO-lid Ganshoren (op 81, Jette 
(op 8) en Koekelberg (op 8) tellen 
er elk 2 Anderlecht ten slotte telt 
er 3 op 10 en IS samen met Evere 
de enige Brusselse gemeente 
waar ten minste de eer is gered 

Wat deze schandelijke disknmina 
tie van de Brusselse Vlamingen 
betekent moet U maar eens vra 
gen aan de nederlandstaligen die 
om een of andere reden een 
beroep op de KOO en de daar 
van afhangende ziekenhuizen 
moeten doen (in de Brusselse 
KOO-ziekenhuizen zijn de taaiver
houdingen in het medische en ver
plegend korps al even schabcu-
welijk) En het gaat hier wel dege 
lijk met alleen om een kulturele 
maar ook (nog schrijnender) so 
ciale disknminatie 

De Brusselse Welzijnsraad heeft 
van de nakende omvorming van 
de K O O s in Centra voor Maat 
schappelijk Welzijn gebruik ge 

maakt om de aandacht op deze 
wantoestanden te vestigen en 
meteen een pleidooi te houden 
om in de nieuwe instellingen tot 
betere taal en sociale verhoudin
gen te komen waardoor de Brus
selse Vlamingen hun persoonsge
bonden materies in de beste voor 
waarden bij de CMW's aanhan
gig kunnen maken Zo wordt voor
gesteld telkens een ondervoorzit
ter van een andere taalrol dan de 
voorzitter te benoemen splitsing 
van het komitee voor de sociale 
dienst die in een frans- en een 
nederlandstalige afdeling zou 
moeten gesplitst worden Deze 
splitsing zou tot op agglomeratie-
vlak moeten doorgetrokken wor
den (overleg en koordinatie) Al
leen op die manier zouden de 
Brusselse Vlamingen optimaal 
aan hun trekken komen wanneer 
ze op diensten van de C M W s 
een beroep moeten doen 

Kennelijk bewust van de onwil 
van de betrokken gemeente- en 
KOO-besturen zou een groep 
Brusselse parlementsleden over
wegen een wetsvoorstel in te die
nen waarin deze gematigde desi 
derata verwerkt zijn Hopelijk 
wordt dit initiatief genomen want 
zoals gezegd op de Brusselse 
besturen kan men slechts voor 
een zaak rekenen nl de met toe
passing van de wetten ter zake 

De Brusselse Welzijnsraad ver
wijst overigens naar de volledig 
gesplitste jeugdbeschermingsko-
mitees tot tevredenheid van lede 
reen Waarom zou het voor het 
ene wel en voor het andere met 
kunnen"? 

UNIVERSITAIRE 
INSTELLING 
ANTWERPEN 
V a c a n t e b e t r e k k i n g . 

Adminis t ra t ie f e n Techn isch Personee l . 

eerste-technicus klinische sclieil(unde 
1. Wedde-197160 F tot 318 000 F - plus indexverhoging (thans 

164,06% - november 1976). 
2. Aanwervingsvoorwaarde: 

Diploma, getuigschri f t of brevet van volledig hoger tech
nisch onderwijs, r icht ing scheikunde, industr iële schei
kunde of kl inische scheikunde. 

Voor deze v a c a t u r e ge iden volgende v o o r w a a r d e n : 
1. Belg zijn 
2. Aan de dienstpl ichtwetten voldoen 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
4 De vereiste l ichamelijke geschiktheid bezitten 
5. De aanwerving gebeurt door vergeli jkende examens voor de toelating 

tot de stage 

K a n d i d a t u r e n m e t vol led ig cur r i cu lum v i t a e e n e e n afschr i f t 
v a n h e t g e v r a a g d e d i p l o m a d i e n e n vóór 5 d e c e m b e r 1 9 7 6 
schr i f te l i jk ger icht t e w o r d e n a a n d e Univers i ta i re Inste l l ing 
A n t w e r p e n , t .a.v. d i r e k t i e P e r s o n e e l , U n i v e r s i t e i t s p l e i n 1 -
2610 Wilr i jk . 

. l S ^ ^ ^ ^ # x '«^?-^3%i^>ï« 

AAN ONZE 

ABONNEES 

IN HET 

BUITENLAND 

Geachte abonnee, 

Het jaareinde staat voor de deur, onze abonnementen die
nen te worden hernieuwd 
Wi) hopen dat <WIJ» ook m 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», Barnkadenplein 12, 1000 Brus
sel 
De prijs van een jaarabonnement bedraagt 

— voor Nederland 600 f r 
— voor de rest van Europa 800 fr 
— voor overzeese landen a) per boot 800 fr 

b) per luchtpost 1 500 fr 

WOENSDAG 3 NOVEMBER 

• Te Brussel wordt een internatio
naal kongres gehouden gewijd aan 
«repressie en repressief geweld>, in
gericht door de VUB in samenwer 
king met Amnesty International Dit 
kongres wil duidelijk maken dat re
pressie niet uitsluitend voorkomt in 
ontwikkelingslanden of onder repres
sieve politieke regimes maar iets 
dat bestaat in moderne geindustnali-
seerde maatschappijen > Meer spe
ciaal wordt uitgegaan van de situatie 
in West-Europa in 1945 Achttien 
sprekers uit België Nederland Enge
land Frankrijk de Verenigde Staten 
West-Duitsland en Zwitserland be
lichten diverse aspekten van het 
repressie-verschijnsel Intussen we-
ze eens te meer onderstreept dat m 
het gastland nog steeds geen amnes
tie werd verleend 

• Verscheidene RW-afdelingen zijn 
het met eens met de «ruk naar 
links • in de partij Intussen verze
kert een RW-woordvoerder in de 
Kamer dat de meningsverschillen in 
zijn partij geen weerslag zullen heb 
ben op de regenngsdeelnemina 

• Staatssekretaris Geens deelt na
mens de regering mede dat er een 
inspanning zal gedaan worden om 
de pensioenen geleidelijk naar me
kaar toe te halen Het hoogste pen
sioen bedraagt momenteel 267 000 
fr per maand ' 

DONDERDAG 4 NOVEMBER 

• De PVV wil onverenigbaarheid 
tussen een nationaal en Europees 
mandaat Ze kondigt ook een parle

mentair initiatief aan iz abortus De 
PVV-onderhandelaars in de komen 
de kommunautaire dialoog zullen de 
volgende zijn de hh Grootjans 
Waltniel De Greve en Pede 

• Nederland kan vooralsnog niet fi
nancieel bijspringen voor de oprich
ting van een «Nederlands Huis> te 
Brussel 
• In de Pravda worden de Brussel
se en Antwerpse stadsbesturen en 
politie van laksheid beschuldigd 
tav de anti-sovjetbetogers tegen 
Russische vestigingen in beide ste
den 
• Het Vlaams Aktiekomitee voor 
Volksgezondheid stelt het ingebre-
ke blijven van minister De Saeger 
vast in het zgn nationaal werk voor 
kinderwelzijn waarvan de splitsing 
wordt gevraagd 

• De bewoners van Niel zullen zelf 
een dijk langs de Rupel bouwen daar 
er van hogerhand niets wordt onder
nomen tenzij een eenzijdige verster

king van de andere dijk op de Imker -
oever ten behoeve van een indus
triepark 

VRIJDAG 5 NOVEMBER 

# Oud-PVV-voorzitter Van Auden-
hove voorgedragen voor het burge
meesterschap van Diest De PVV-
jongeren zijn het echter met eens 
met het samengaan van-de PVV met 
de BSP Te Aalst wordt Mare Galle 
de opvolger bij de e k verkiezingen 
van de ontslagnemende BSP-volks-
vertegenwoordiger Van Hoonck 

• De regering legt de basis voor 
de regionalisering van een gedeelte 
van het ambtenarenkorps het gaat 
om 2000 ambtenaren die echter te 
Brussel zullen blijven werken 

9 In een oproep tot de bevolking 
werpt het FDF zich op als « autentie-
ke woordvoerder van het Brussels 
gewest maar deze positie aldus het 

FDF-manifest zal de bevolking moe
ten bevestigen bij de volgende ag
glomeratie- en parlementsverkiezin
gen » 

• Guido Pauwels lid van TAK 
wordt veroordeeld tot 4 maanden 
gevangenisstraf wegens betoging in 
de neutrale zone het werpen van 
vlugschriften m het parlement en ver
wonding van een politieagent tijdens 
een TAK-betoging te Schaarbeek 

• De konferentie van de Brusselse 
gemeenten wijst het fusieplan voor 
Brussel van minister Michel (de 19 
gemeenten versmelten tot 5 of 6 gro
te gemeenten) af De konferentie zal 
zelf voorstellen formuleren en 
vraagt inspraak van « de rechtmatige 
vertegenwoordigers van de bevol
king» 

• De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen klaagt het gemis aan een 
echt gezinsbeleid aan evenals het 
niet-uitvoeren van een hele reeks 
wettelijke beschikkingen 

ZATERDAG 6 EN 
ZONDAG 7 NOVEMBER 

# De «Staten-generaal» van de 
Vlaamse kulturele verenigingen te 
Brussel vragen de federalisering 
van het land met twee (Vlaanderen 
en Wallonië] en Brussel hoofdstede
lijk gebied met gesplitste kiezers en 
bevolkingsregisters De vier Vlaam
se partijvoorzitters werd om in
spraak van hef Vlaams overlegcen-
trum gevraagd De BSP bleef opval
lend ondervertegenwoordigd 

• RW-voorzitter Gendebien zwakt 
de «zwenking naar links» van het 
RW af nadat verscheidene belangrij
ke RW-afdelingen hun trouw aan het 
oorspronkelijke pluralisme in de par
tij hebben beklemtoond 

MAANDAG 8 NOVEMBER 

9 Standpunten van partijburo s de 
CVP handhaaft het kumujverbod en 
houdt zich in de etische kwesties 
aan de vroeger ingenomen stand
punten die trouwens een bepaalde 
dosis soepelheid toelaten (cf de 
regeringsverklaring). Het BSP-buro 
besprak het politiek kongres dat de 
partij zaterdag as te Harelbeke zal 
houden Voorzitter Claes logenstraf
te het bericht als zou de BSP een 
nieuwe kaart over de begrenzing van 
Brussel hebben Het FDF-buro acht 
de voorstellen van het Overlegcen-
trum van Vlaamse Verenigingen 
«een ernstige bedreiging die zwaar 
kan wegen op de komende gemeen
schapsbesprekingen > 

# Burgemeester Lambrecht van 
Kortrijk verbiedt VOS-hulde op 11 
november wegens « de mogelijkheid 
dat deze manifestatie door de Belgi
sche oudstnjdersbond, die even
eens een plechtigheid inricht als 
een uitdaging zal opgevat worden » 

• Brusselse Welzijnsraad eist 
waarborgen voor de Vlaamse aanwe
zigheid in de op te richten Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Wel
zijn (OCMW) die de KOOs zullen 
vervangen 
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DE ONBEKENDE 
PRESIDENT 
Het Amerikaanse presidentschap 
is jonger dan het bestaan van de 
Verenigde Staten. Deze werden 
in 1776 gesticht nadat de kolonis
ten in opstand waren gekomen 
tegen het gezag van de Britse 
koning George III en diens ver
tegenwoordigers. Het duurde nog 
een lange tijd vooraleer de der
tien staten die de Unie uitmaak
ten een president (staats- en rege
ringshoofd) verkozen in de per
soon van George Washington, 
die als militaire leider de zege op 
de «roodjakken» bevochten had. 
De jonge republiek stond nl. huive
rig tegenover een te sterke, 
bovendien eenhoofdige exekutie-
ve. De USA-peetvaders wensten 
geen «ongekroonde koning» na 
hun ervaringen met de Britse 
kroon. Zelfs wilden ze eerst niet 
weten van de titel «president», 
men dacht aan een «goever-
neur». Uiteindelijk won de titel 
«president» het pleit. Het werd 
de benaming voor een funktie, 
waarvan de macht steeds groei
de, macht die dan weer relatief is 
zoals uit het gedwongen ontslag 
van Nixon duidelijk blijkt. 
Als negenendertigste in de lange 
rij Amerikaanse presidenten wor
den wij vandaag gekonfronteerd 
met een onbekende, een haast 
onbeschreven blad, vooral wat 
de buitenlandse politiek betreft, 
met een president die van zich
zelf zei «Ik zal als president niet 
beter zijn dan als kandidaat» wat 
dan o.m. vaagheden en tegenstrij
digheden zou impliceren, die de 
VSA noch de wereld goed zou
den kunnen doen. Anders blijkt 
Jimmy Carter wel iemand te zijn, 
gesneden naar de maat van de 
doorsnee-Amerikaan • harde wer
ker, weinig kulturele bagage, wei
nig kennis van wat buiten gods 
own country reilt en zeilt, hard 
wanneer nodig, al dan niet ge
meend vroom, voorbeeldig huisva
der, kortom al die burgerlijke 

deugden, die ook een Gerald 
Ford bezit. Waarom dan deze 
laatste niet werd verkozen legde 
een kollega uit met de boutade 
«wat wil je, we hadden immers 
slechts te kiezen tussen tand- en 
hoofdpijn »... 
Carter kan natuurlijk beter mee
vallen dat wordt gevreesd. Ook 

de «kruidenier» Truman was een 
betere president dan verwacht, al 
brak hij geen potten. De man (die 
een soort grovere uitgave van 
John Kennedy schijnt te zijn) die 
op 20 januari 1977 zijn intrek in 
het Witte Huis zal nemen, wacht 
een zware erfenis, wat hem niet 
schijnt te ontmoedigen vermits hij 
zich zonder aarzelen tot over de 
oren heeft ingegraven in de voor
bereiding van zijn ambtsaanvaar
ding, die meteen ook zijn rege
ringsverklaring zal zijn. Van Ford 
werd weinig verbeelding ver
wacht (en die heeft hij ook niet 
aan de dag gelegd), van Carter 
blijkt er meer verbeeldingskracht 
te zullen uitgaan, te oordelen al
thans naar de no^al voortvarende 
belofte « de instellingen te vereen
voudigen en de burger dichter bij 
het beleid te betrekken». Dat 
zegt feitelijk alles en niets. Zwaar
der kalibers dan Carter bonden 
de stnjd tegen de administratie 
aan. En moesten na verloop van 
tijd hun nederlaag bekennen. 
Op buitenlands vlak beging Car
ter een blunder door te zeggen, 
dat de VSA met zouden ingrijpen 
tegen een eventuele Russische in
val in Zuid-Slavië na de dood van 
Tito I Dit was zo mogelijk nog 
erger dan Fords bewering dat de 
Oosteuropese landen niet door 
de Sovjet-Unie onder de knoet 
werden gehouden I De reakties 
lieten niet op zich wachten en bei
den bonden in, vooral Carter, 
omdat hij nu eenmaal gekozen 
was, volgens de jongste vaststel
lingen dank zij de stemmen van 
de zwarte kiezers, die in Carter 
de man zien, die iets zal doen én 
voor de armen én voor de kleur
lingen. Dat zulks precies van de 
eerste zuiderse president sinds 
de burgeroorlog verwacht wordt 
is een der vele paradoksen in de 
States. Daarbij sluit ook Carters 
verzet tegen rassendiskriminatie 
in zijn bloedeigen dorp aan. 
Voor het overige is Carter voor 
ons Europeanen een volslagen 
onbekende (ondanks zijn «liefdes
verklaringen » aan het adres van 
de westerse bondgenoten). Hier
bij past dan ook het oude maar 
nog altijd deugdelijke Britse ada
gio « wait and see ». (RC) 

GRIMMIG 
ITALIAANS 
CAPRICIO 
Na hun jongste elektorale vooruit
gang oefenen de Italiaanse kom-
munisten een steeds zwaardere 
druk uit tot samengaan op de kris-
ten-demokraten, die thans een 
minderheidsregering onder An-
dreotti vormen, wel te verstaan 
alleen mogelijk dank zij een wel
willende en van hoop op later 
mederegeren vervulde neutrali
teit van de Italiaanse kommunis-
ten. 
Dat was nochtans Berlinguer's 
voornaamste bekommernis niet 
na de suksesrijke verkiezingen. 
Deze laatste hebben de positie 
van de Italiaanse KP-leider ver
sterkt wat duidelijk op het okto-
ber-kongres van de partij geble
ken is. De meningsverschillen die 
Berlinguer tegenover de «histori
sche leiders» Longo en Amendo-
la plaatsten en de afloop van de 
debatten hebben slechts bewe
zen hoe vast Berlinguer's greep 
op het partijkader is. Berlinguer 
slaagde er in de voorrang, die hij 
geeft aan de bestrijding van de 
inflatie, in een passend ideolo
gisch kleedje te verpakken. De 
totale ineenstorting van het kapi
talisme uit welks vuurgiqpd de 
nieuwe socialistische maatschap
pij zou te voorschijn komen, zoals 
Longo dit droomde noch Amendo-
la's verslaving aan een ekono-
misch absolutisme werd aan
vaard. 

Eens de triomf van de KP-techno-
kraten verzekerd kon Berlinguer 
een tweede registerknop uittrek
ken. We zijn nog niet in de rege
ring, aldus de algemene partijse-
kretaris, maar we bevinden ons 
ook niet meer in de oppositie. De 
IKP zet nu alles op een nieuwe 
formule, nl. de oprichting van een 
«koalitiekomitee», een soort 
voorgeborchte van de eigenlijke 
regering, waann naast de DC ook 
de IKP zetelt en waar alle belang
rijke beslissingen worden ontwor

pen. De regering Andreotti zou 
nog slechts deze beslissingen 
moeten uitvoeren! Een aardige, 
elegante formule, die sterk gelijkt 
op het Sovjet-systeem, waar het 
Politburo beslist en de regenng 
uitvoert. Er is natuurlijk een gron
dig verschil: in Rusland is dat 
Politburo een homogeen orgaan 
van de Russische Kommunisti-
sche Partij, de enig toegelaten 
partij. Het Berlinguer-afkooksel 
zou uit twee (of meer) partijen 
bestaan, tussen wie nog een bre
de kloof van wantrouwen gaapt. 
In een manifest (waarin Berlin
guer heel wat gedachtengoed uit 
zijn toespraken heeft verwerkt en 
welke verzameling hij van een 
nogal plechtig-feestelijke inleiding 
voorzag) roept Berlinguer Europa 
op, « om samen met de Europese 
kommunisten in zee te gaan, naar 
nieuwe kusten ». Het doet zo een 
beetje denken aan Kennedy's 
«new frontier» (nieuwe grenzen). 

Berlinguer beweert dat de echte 
demokratie er zal komen dank zij 
de kommunistische inzet «terwijl 
de reaktionaire, burgerlijke, kapita
listische krachten steeds de de
mokratie hebben geremd, be
perkt, geamputeerd, uitgehold en 
zelfs hebben vernietigd». Verder 
ziet Berlinguer «frisse krachten 
opdagen in de Europese arena 
terwijl via steeds bredere wegen 
nieuwe vormen van het politiek-
maatschappelijk stelsel aantre
den». 

Dit alles blijft tamelijk vaag en 
zeer gevat stelt de Zwitserse 
publicist Dalma vast «dat kon-
kreet gezien, slechts de «Wille 
zur Macht» zich in dit alles klaar 
en duidelijk heeft afgetekend ». 

(jeeveedee) In Nederland is men er 
weer eens vroeg bij. Op 25 mei van 
het volgende jaar, dus over zowat 
zeven maanden, zijn de verkiezingen 
voor een nieuw parlement, de Tweede 
Kamer dus, en nü al is de verkiezings
strijd losgebrand. Niet alleen staan 
avond aan avond in rokerige zaaltjes 
de heren politici de zegeningen te ver
kondigen die het volk deelachtig zullen 
worden als partij zus of partij zo het 
straks voor het zeggen krijgt, maar 
ook in de hogere partijregionen wor
den strategieën uitgedokterd die dan 
vooral gericht zijn op de periode 
onmiddellijk na de verkiezingen. Want 
dan moet ook een nieuwe regering 
geformeerd worden, en dat belooft, 
evenals vier jaar geleden toen de kabi
netsformatie vele maanden duurde, 
wederom een zaak van lange adem te 
worden. En kennelijk zetten de grote 
partijen zich daar nu al schrap voor. 
Wellicht herinnert men zich dat na de 
vorige verkiezingen de liberalen 
(VVD) het sterkst vooruit gingen, 
maar dat het formatiespel zó gespeeld 
werd dat er een regeringskombinatie 
uit de bus kwam van de drie zoge
noemde progressieve partijen (socialis
ten, Demokraten '66 en PPR oftewel 
Radikalen) samen met de grootste 
twee kristelijke partijen. Deze laatste 
hadden besloten de progressieven 
slechts te gedogen, te verdragen dus, 
wat echter in de praktijk — zij het af 
en toe met horten en stoten — toch 
neerkwam op een redelijke samenwer
king. Die duurt trouwens, onder leiding 
van de socialist Joop den Uyl, nog 
steeds voort. 

Tot half september van dit jaar, toen 
het parlement werd heropend, ging 
men er min of meer stilzwijgend van 
uit dat er na de verkiezingen van vol
gend jaar een nieuw kabinet-Den Uyl 
tot stand zou komen. Dat lag onder 
andere aan het feit dat op twee belang
rijke ministersposten. Sociale Zaken 
en Ekonomische Zaken, kristelijke mi
nisters zitten van wie verwacht werd 

zag men plotseling de grote kans dat 
het CDA met de liberalen in de slag 
zou gaan en dat de socialisten uit de 
regering zouden verdwijnen. 
Nu moet men altijd nog maar afwach
ten wat er van een enquête werkelijk 
uitkomt, en tussen het najaar van 1976 
en de verkiezingsdatum in mei kan 
nog heel wat gebeuren, maar feit is 
dat de cijfers van het onderzoek een 

dat zij ook in de volgende regenng zou
den willen meewerken aan het veelja
renplan dat de socialisten voor ogen 
staat Half september echter raakten 
de cijfers bekend van een verkiezings-
onderzoek dat een zeer seneus bu
reau had ingesteld, en die cijfers sloe
gen in als een bom. Wat bleek name
lijk ? Als de verkiezingen thans zouden 
worden gehouden, zouden de progres
sieve partijen tien zetels verliezen, zou
den de liberalen zich in de Kamer bijna 
verdubbelen (van 22 naar 39 zetels!) 
en zou het onlangs tot stand gekomen 
Christen-Demokratisch Appèl (CDA) 
veruit de grootste partij van het land 
zijn. Dit onderzoeksresultaat beteken
de voor Nederland een ware politieke 
aardverschuiving. Want in één klap 
was de vanzelfsprekendheid van een 
nieuw kabinet-Den Uyl uitgewist en 

geweldige indruk maakten. Dit was 
vooral het geval bij de socialisten, die 
onmiddellijk reageerden met een ma
noeuvre dat bedoeld was om de Kriste
lijke partijen schrik aan te jagen en 
tegelijk hun kiezers ervan te door
dringen dat zij meer dan ooit verplicht 
zijn achter Den Uyl te blijven staan. Dit 
manoeuvre bestond in een overeen
komst met de PPR waarin besloten 
werd dat socialisten en radikalen al
léén verder zullen regeren wanneer ze 
volgend jaar hun zeteltal in de Kamer 
weten te verhogen, wanneer ze sa
men de sterkste groepenng vormen 
en wanneer Den Uyl opnieuw eerste 
minister zal zijn. 
Een nogal fors staaltje van machtspoli
tiek, zo vonden de andere partijen die 
zich ook heftig keerden tegen jje 
«rode» afspraak. Maar al gauw ble«k 

dat ook lang niet alle socialisten het 
eens waren met het potje dat het par
tijbestuur op het vuur had gezet. Drie 
socialistische ministers kwamen «in 
opstand», de Kamerfraktie viel uiteen 
in voor- en tegenstanders, en in een 
lange reeks van vergaderingen ging 
men proberen de gewraakte overeen
komst wat af te zwakken. Met po
gingen daartoe is men nog altijd bezig. 
De verdeeldheid bij de socialisten is 
heel goed te begrijpen. Want de af
spraak die met de PPR is gemaakt, 
maakt de kans groot dat Den Uyl c.s. 
volgend jaar in de opp)ositie terecht 
komen. Als immers socialisten en radi
kalen bij de verkiezingen gelijk blijven 
(en dus hun zeteltal niet verhogen), zul
len ze, zo is afgesproken, niet verder 
regeren. En wanneer men nu nog even 
naar de cijfers van het bovengenoem
de onderzoek ki jkt ziet men dat het er 
inderdaad naar uitziet dat het zeteltal 
van de progressieven niet omhoog 
gaat. Integendeel zelfs. 
Het beeld van politiek Nederland op 
dit moment bestaat dus aan de ene 
kant uit de wel biezonder vroeg begon
nen verkiezingsstrijd en daarnaast uit 
een felle strijd binnen de socialistische 
partij (Partij van de Arbeid). Die laatste 
strijd zal overigens niet lang mogen 
duren, want de kiezers om wie het uit
eindelijk allemaal begonnen is, zouden 
er wel eens op korte termijn genoeg 
van kunnen krijgen. En dan dreigt het 
effekt precies het omgekeerde te wor
den van wat de partijbazen beoogden. 
In dat geval hebben de socialisten de 
politieke aardverschuiving helemaal 
aan zichzelf te wijten ! 
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WOEDEN! 
De gemeenteraadsverkiezin
gen zijn nog maar pas opge
borgen of daar trekt de 
« WIJ "-orkaan zich los. En wat 
zien WIJ ? 

Kamerlid Georgette De Kegel 
staat reeds afgetekend op 
kop van onze eerste TOP 20. 

Verder bekende, maar ook ve
le minder bekende, namen uit 
alle hoeken van het Vlaamse 
land Dat doet ons plezier i 

Het belooft een spannende 
«strijd» te worden waarover 
WIJ wekelijks verslag zullen uit
brengen I 

Vijfentwintig «onbekende sol
daten » sieren de TOP met 12 
punten. 

Volgende week moet de slui
er over deze geheimzinnige 
groep opgeheven zijn. 

Zult U er bij zijn, beste lezer ? 

Voor de aardigheid brengen 
WIJ deze week ook het lijstje 
met de gemeenten waar 
«WIJ» minstens één nieuwe 
thuis gevonden heeft 

1 Georgette De Kegel, Ninove 

2 Pol Verbelen, Tildonk 

3 Albert Jacobs, Benngen 

I Janssens, Meisbroek 

Vital Peeters, Berchem 

Mevr Vanderstraeten, Brussel 

7 Jozef De Meyer, Heverlee 

8 Wouter Bertho, Ekeren 

Paul Cresens, Schaffen 

Achiel Goderis, Oostduinkerke 

Jaak Janin, Oudenaarde 

August Van Imschoot, Weiteren 

Koen Van Meenen, Heusden 

Adhemar Vanderlinden, Mechelen 

15 Vijfentwintig wervers met 12 punten 

372 

m 
48 

48 

48 

48 

36 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

Zorgt U er voor dat uw ge
meente volgende week op on
ze « WIJ "-landkaart kan inge
vuld worden *? 

Tot dan en vergeet met dat 
met «WIJ» de Volksunie elke 
week in de belangstelling 
staat 

Dat IS toch zeer belangrijk! 

HIER VOND 

«WIJ» MINSTENS 

ÉÉN NIEUWE THUIS! 

Aalst, Aartselaar, Anderlecht, Ant
werpen, Appelterre, Aspelare, 
Bassevelde, Belsele, Berchem, Be
ringen, Borgerhout, Brakel, Brug
ge, Bunsbeek, De Pinte, Dender-
houtem, Destelbergen, Deurne 
(Br), Duffel, Dyvorp, Eppegem, 
Gent, Geraardsbergen, Grobben-
donk, Heverlee, Hoeilaart, Hofsta-
de (Aalst), Huizingen, Kalmthout, 
Kessel-Lo, Kortenberg, Kunngen, 
Langdorp, Leefdaal, Leffinge, 
Lembeek, Leuven, Loppem, Lot, 
Meerbeke, Meldert, Meisbroek, 
Merelbeke, Merksplas, Middelker
ke, Mortsel, Muizen (Br), Ninove, 
Okegem, Oostduinkerke, Opwijk, 
Paal, Perk, Reet, Schaarbeek, 
Schellebelle, Schoten, Schnek, 
St-Denijs-Westrem, St-Martens-
Bodegem, Tervuren, Turnhout, Uk-
kel. Vilvoorde, Vollezele, Vossem, 
Waarschoot, Wemmei, Wendui-
ne, Wetteren, Wjjgmaal-Herent, 
Wingene, Zarren-Werken, Zotte-
gem 

LEES «WIJ» 
EN KIJK KLEUR IN 1977 
* 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 overschrijvings- 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 postenjen 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 april 
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 dwz tot 31 
december en in het tweede geval een abonnement voor 4 
maanden dwz tot 30 juni 
* De abonnementsprijzen voor 1977 zijn de volgende 

12 maanden 500 fr 
11 maanden 470 fr 
10 maanden 440 fr 
9 maanden 410fr 
8 maanden 375 fr 

7 maanden 340 fr 
6 maanden 300 fr 
5 maanden 250 fr 
4 maanden 200 fr 
3 maanden 150 fr 

Van dit bedrag mag 10 % afgehouden voor de afdelingskas 
* Als blijk van waardering ontvangt de propagandist een 
puntencheck met een aantal punten gelijk aan het aantal 
abonnementsmaanden, dwz 

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

* Met deze punten kan men een mooie prijs 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 deelnemlngsbewijs in de 
grote tombola die zal getrokken worden aan het eind van 
de abonnementenslag met als inzet een KLEUREN-TV-. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (ARR.) 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
Op vrijdag, 12 november om 20 u 30 
in Trefpunt Deurne Hoofagenda-
punt de gemeenteraadsverkiezingen 
ARRONDISSEMENTEEL BAL 
Op zaterdag 4 december, in het Al 
heusdal te Berchem Niemand ont
breekt op ons jaarlijks dansfestijn 
Heb je al kaarten "^ En de vrienden ' 
PROPAGANDA 
Het arrondissementsbestuur heeft 
het plan opgevat een arrondissemen-
tele propagandaploeg op te richten 
Iedereen die er iets voor voelt mede 
te viferken geeft zijn of haar naam op 
aan Fonne Crick Broydenborglaan 
19 2710 te Hoboken tel 031/ 
278211 
ABONNEMENTENSLAG - W I J » 
Ons weekblad moet blijven bestaan i 
Ons arrondissement zal zijn beste 
beentje voorzetten om dat waar te 
maken Wij rekenen niet alleen op de 
top-verkopers maar ook op iedereen 
om er wat aan te doen Al breng je 
slechts een abonnement aan doe 
mee ' 

ANTWERPEN (STAD) 

KONTAKTBLAD 
Binnen enkele weken verschijnt ons 
« Kontaktblad • als vervolg op het ver
kiezingsblad « Pagadder» weer regel
matig bij alle leden en sympatisanten 
Ook uw ingezonden bnef is welkom 
op onze redaktie Wetstr 12 Antwer
pen 
BAL 
Vlaamse Aktie en Kultuurgemeen-
schap het jaarlijks galabal « Vroeger 
en Nu » op zaterdag 19 februari 1977 
in de Handelsbeurs te Antwerpen 

BERCHEM 

SEKRETARIAAT 
Het Berchemse VU-Sekretariaat, 
Van Marsenillestraat 29 te Ber
chem, zal in de toekomst elke 
maandag en donderdag toegan
kelijk zijn van 19 u 30 tot 21 u 30 
ONZE GEKOZENEN 
Wat het dienstbetoon betreft kan 
men zich wenden tot volgende 
mandatarissen 
Dr H Goemans, Grote Steenweg 
86 , Dh J De Roover, Ruytenburg-
straat 10, Dh J Brentjens, Van 
Vaerenbergstraat 63 , Mv Van 
Beeck-Van der Linden, Juno-
straat 17, Dh J Ferir, Uitbrei-
dingsstraat 568, Dh D Van Gel
der, Apollostraat 73 , Dh Filliers 
A , Statiestraat 9 , Dh Van Hove 
P, Saffierstraat 154, Dh E Deleu, 
F Van Hombeeckplein 27 , Dh J 
Laureyssens, Grote Steenweg 
164 Dh J Maes, Hof ter Schriek-
laan 17 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Eerstdaags mag men ook onze 
bestuurs- en kernleden verwach

ten voor de nieuwe lidkaarten en 
eventueel de abonnementen Ont
vang hen goed en help hen met 
een nieuw lid of abonnement 
Onze dank bij voorbaat 

BOOISCHOT 

SINT-NIKLAASFEEST 
Op zaterdag 4 dec om 14 u wor
den leden met hun kinderen uit
genodigd op ons jaarlijks Sint-Ni-
klaasfeest in zaal de « Kievit» 
Inschnjvingsformulieren zullen 
rondgestuurd worden Deze wor
den zo vlug mogelijk ingevuld en 
terugbezorgd aan een der be
stuursleden 

DOENi 
Door aan te sluiten bij een 
Vlaams Ziekenfonds komt uw bij
drage ten goede aan een Vlaam
se Sociale Organisatie Zoniet 
steunt U organizaties die de 
Vlaamse opgang remmen 
Wacht met langer en sluit aan bij 
het Neutraal Vlaams Ziekenfonds 
«Tak Mechelen» 
Neem kontakt op met onze be
stuursleden, die het nodige zullen 
doen Dank u 

BORGERHOUT 

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 

EKEREN 

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 abonnee wenst te worden 
op het weekblad «WIJ», gelieve 
zich eveneens te richten tot het 
sekretanaat of tot een bestuurs
lid Abonnementsprijs tot einde 
1977 500 fr Aanbevolen i 

ARR DANSFEEST 
Op zaterdag 4 december ek in 
de feestzaal «Alpheusdal» Fr 
Williotstraat 22 te Berchem om 
21 u Toegangskaarten lOOfr Te 
bekomen op het plaatselijk VU-se-
kretariaat te Ekeren of bij een 
bestuurslid 

ST.-KATELIJNE-WAVER 

Zondagnacht 7 november overleed Oma Van de Voorde 
(C.M Borms), amper 64 jaar oud. 
Zij hield hartstochtelijk veel van mensen, haar familie, 
buurt en volk, wou allen het beste bieden wat ze had. Ze 
behoorde tot de oude Vlaams-nationalistische garde die 
meer dan één harde slag kon verwerken. Tegenslagen ble
ven haar trouwens niet bespaard Haar echtgenoot verloor 
ze tijdens de oorlog, een kind tijdens de repressie, ekono-
misch zat ze na de oorlog aan de grond Nochtans slaagde 
ze erin voor haar gezin van zes kinderen terug een welva
rend bestaan te veroveren. Ook politiek was ze ongebro
ken. Overal waar ze kon sprong ze het herboren Vlaams-na-
tionalisme na de oorlog financieel en moreel bij. Zo aan
vaardde ze ondermeer het meterschap over de Volksunieaf
deling SKW, waarvan de eerste vergadering bij haar thuis 
verliep Drie van haar kinderen waren trouwens aktief in de 
afdeling, een op arrondissementsvlak. 
Thans moeten we in dank afscheid nemen van Oma Van de 
V ^ r d e Haar hart klopt echter voort in de beweging. Dit zal 
niet vergaan. Wij hopen dat haar rouwende familieleden 
hieruit enige troost kunnen putten en wensen hen deze 
dagen veel sterkte toe. 

HOBOKEN 

DANK 
Langs deze weg willen wij Lode 
Van Camp danken, voor zijn trou
we inzet waarmee hij zes jaar 
lang ons sekretanaat heeft geleid, 
de meesten onder ons beseffen 
met half hoeveel werk en inzet dit 
alles, na een lange dagtaak nog 
vergt Lode nogmaals DANK ' 
MEDEDELING 
Door het bestuur, werd mevrouw 
Lina Peelman-Cuyt als sekretares-
se aangewezen Adres sekreta
naat Mana Henriettalei. 92, 2710 
Hoboken 
JAARLIJKS BAL 
Op zaterdag 20 november a s 
dansen alle leeuwen en leeuwin
nen op de tonen van het orkest 
«Jacky Sands» in de feestzaal 't 
macadammeke, deuren te 20 u 
Kaarten te bekomen bij alle be
stuursleden en in het Vlaams 
Nationaal Centrum Steynstraat 
85 Alle danslustigen op post, en 
voor de met-dansers een praatje 
bij een glaasje want, «Waar kan 
men beter zijn, dan bij zijn beste 
vnenden » 

MERKSEM 

VUJO-NIEUWS 
Nu de gemeenteraadsverkiezin
gen achter de rug zijn, met voor 
Vujo-Merksem het opmerkelijke 
resultaat van onze vrouwelijke 
VUJO-kandidate Clara Govaert, 
die van de 8e plaats op de lijst, 
met 604 voorkeurstemmen, als 5e 
verkozene uit de bus kwam en de 
I e mannelijke Vujo-kandidaat als 
2e opvolger, kunnen we onze 
gewone aktiviteiten stilaan terug 
gaan opnemen We verwachten 
dan ook vele jongeren terug op 
onze maandelijkse vergadenngen 
waarvan de eerste zal doorgaan 
op dinsdag 15 nov e k om 20 u in 
het Ontmoetingscentrum, Breda 
baan 298 Deze vergadenng zal 
voornamelijk gewijd worden aan 
de laatste voorbereidingen van 
onze • 

VUJO-SPOT-WIJNAVOND 
Deze wijnavond zal plaatsvinden 
op vrijdag 19 nov vanaf 20 u in 
Zaal Tijl, Bredabaan 298 Net 
zoals vong jaar verwachten we U 
allen, om samen met ons, deze 
avond gezellig door te brengen 
bij stemmig kaarslicht, met een fij
ne fles wijn en aangepaste mu
ziek Voor de gennge inkomprijs 
van 30 fr, neemt U tevens gratis 
deel aan een tombola Op 19 nov 
dus allen naar Zaal Tijl 

DE L U N D E N - A T L A N T A 2 - 4 
Dit IS de 2e plaatselijke derby die 
de Atlanta-jongens in hun voor
deel konden beslechten, met dit 
verschil dat het ditmaal met tegen 
de « Rode Lantaarn » maar tegen 
de leider van de reeks te doen 
was De jongens hebben willen 
bewijzen dat de aanval nog 
steeds de beste verdediging is en 
ze zijn daar volkomen in ge
slaagd Toch was de wedstrijd al 
35 mm oud vooraleer een eerste 
maal een aanval met een doel
punt van kapitein Leo werd be
kroond 4 mm vóór rust kon links
buiten Stanny de voorsprong dan 
nog tot 0 — 2 opdnjven In de 51e 
mm echter kon de thuisploeg de 
achterstand milderen maar op de 
70e en de 85e mm was het halflij-
ner Mon die nog tweemaal doel 
trof, waarna de gastheren op de 

86e mm de eindstand nog op 
2—4 konden brengen De scha
duwzijde van deze wedstnjd is 
echter dat achterspeler Johnny 
na een pijnlijk kontakt het veld 
moest verlaten Na onderzoek m 
het hospitaal is dan gebleken dat 
een beentje m zijn voet gebroken 
IS Dat dit wel een handicap voor 
de ploeg is voor de komende 
wedstrijden spreekt vanzelf Toch 
hopen de jongens deze tegenslag 
te boven te komen Ze wensen 
hun kameraad m elk geval een 
spoedig herstel toe en hopen 
hem, samen met de andere sup
porters te mogen ontmoeten op 
zondag 14 nov e k voor hun vol
gende thuiswedstrijd, om 10 u in 
het Fort van Merksem 

Brouwerij 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel. 0 3 1 / 8 6 7 1 21 

V o o r " A L » u w bieren 
en l imonades 

6i|huizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 Gent 
Tel 091/22 45 62 

LAAKDAL 

(fusiegemeente Vorst-Veerle-
Eindhout) 
De VU-afdelmg Vorst-Kempen 
zorgde voor een zeer degelijke 
lijst voor de gemeenteraadsver
kiezingen waarop, naast onze 
VU-mensen van Vorst ook 5 kan
didaten van Veerie en 4 kandida
ten van Eindhout stonden Het 
resultaat was met slecht 4 verko-
zenen en bijna 20 % Wel was de 
uitslag zeer verschillend in Vorst, 
Veerie en Eindhout (wat ook te 
verwachten was) Uit de uitslag 
blijkt dat voor de CVP de fusie 
nodig w a s ' 
VORST-KEMPEN 
In Vorst, waar de Volksunie zes 
jaar geleden ook reeds aan de 
verkiezingen deelnam, kunnen 
we vergelijkingen maken 
De V U behaalde m Vorst in 1970 
535 stemmen Nu, m 1976 waren 
er dat 1053 Praktisch het dubbel 
aantal van 1970 dus In percenta
ges uitgedrukt betekent dit een 
vooruitgang van 16,7 % naar 
2 9 % 
Natuurlijk bedanken wij onze kie
zers van Vorst speciaal voor 
deze simpathie-betuigmg Dergelij
ke grote vooruitgang is zeer zeld
zaam en bijna uniek in Vlaande
ren De Volksunie van Vorst is 
terecht fier op dit resultaat 
VEERLE 
In Veerie was ons stemmenper
centage 8,6 % Voor de eerste 
maal dat wij ons in Veerie in de 
verkiezingsstrijd mengden, kon
den WIJ de Volksunie toch reeds 
de tweede sterkste partij maken 

EINDHOUT 
In Eindhout behaalde de Volks
unie 16,6 % wat voor een begin 
met zo slecht is (het is ongeveer 
het resultaat dat de V U zes jaar 
geleden m Vorst haalde) 
In Laakdal, dus het totaal van de 
huidige gemeenten Vorst, Veerie 
en Eindhout, behaalde de Volks
unie, ondanks de moeilijkheid te
gen drie burgemeesters te moe
ten optornen, 19,14 % wat onge
veer 1 kiezer op 5 is Ook dit resul

taat IS met slecht, het is zelfs het 
beste VU-resultaat van het arron
dissement Turnhout 
Dat WIJ meer stemmen gehaald 
hebben waar onze werking beter 
bekend is, kan ons alleen maar 
hoopvol stemmen voor de toe
komst 
De stemming gaf ongeveer vol
gend beeld in de verschillende 
«wijken» van Laakdal 
Groot-Vorst 1 kiezer op 3 voor 
de Volksunie 
Klein-Vorst 1 kiezer op 4 voor de 
Volksunie 
Eindhout 1 kiezer op 6 voor de 
Volksunie 
Veerie 1 kiezer op 11 voor de 
Volksunie 
Dit resultaat leverde ons 4 verko-
zenen op 
Rob Geeraerts (Klem-Vorst) met 
588 stemmen 
Octaaf Janssens (Groot-Vorst) 
met 387 stemmen 
Mia Maes (Groot-Vorst) met 335 
stemmen 
Jef Van de Weyer (Eindhout) met 
213 stemmen 
Deze 4 mensen zullen oppositie 
voeren zoals de V U in Vorst het 
altijd gedaan heeft positief, eer
lijk, zonder afbraakpolitiek, geen 
partijpolitiek 

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 

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 Umversiteitsplem 
(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 fr) 
bij Tekstiel Bisschop, Heistraat 46 
te Wilrijk Warm aanbevolen ' 

50 WEKEN «WIJ 
IN 1977 VOOR 
SLECHTS 500 F. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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ANTWERPSE PROVINCIERAAD 
WIL EEN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN AMNESTIE 
De gemeenteraadsverkiezingen 
hebben ongetwijfeld hun stempel 
gedrukt op de provincieraad. Om 
te beginnen werden er tijdens de 
week vlak voor de verkiezingen 
geen zittingen gehouden, wat na
dien moest ingehaald worden. 
Aangezien de meeste provincie
raadsleden van nabij betrokken 
waren bij de verkiezingen, wer
den eveneens verscheidene inter
pellaties uitgesteld tot op een 
andere dag. Dit alles was geen 
beletsel voor de Volksunie om 
toch genoegzaam van zich te 
laten horen 
Zo kwam fraktieleider Paul Doe-
venspeck geregeld tussen met 
o.m. voor te stellen de rentesubsi
die te verhogen om de door de 
droogte getroffen landbouwers 
te helpen. Eveneens herhaalde hij 
zijn voorstel om het Provinciale 
Rampenfonds elk jaar te spijzen. 
In zijn antwoord aan de Bestendi
ge Deputatie zette hij klaar en dui
delijk uiteen dat de V U gekant is 
tegen de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing (375 mil
joen), wat een hoofdbrok uit
maakt van de belastingen. 
Voor de studie van het waterre
giem van de Schijn werd in 1975 
acht miljoen fr uitgetrokken, in 
1976 en 1977 telkens een half mil
joen Staf De Lie vroeg zich in dit 
verband af, wat daarvoor werd 
gepresteerd. In de omgeving van 
de Leugenberg heeft men nog 
altijd stankoverlast Bovendien 
wordt door het voortdurend uit

baggeren steeds meer goede pol-
dergrond naar de weerlicht gehol
pen. 
Staf De Lie vroeg tevens een 
betere werking van het Centrum 
voor Lucht- en Waterverontreini
ging. Meer bepaald legde hij de 

nadruk op het feit dat mensen 
met milieuklachten ook een ant
woord zouden moeten knjgen. 
Tijdens een andere tussenkomst 
laakte hij de egocentrische hou
ding van het te Brussel gevestig
de Kommissanaat-generaal voor 
Toerisme. 
Hij betreurde dat de Angelsaksi
sche landen minder «bewerkt» 
worden om toeristen aan te trek
ken en eindigde met een pleidooi 
voor de luchthaven van Deurne 
Toen Staf De Lie een humoristi
sche opmerking maakte over het 
feit dat de uitrusting in het oude 
gebouw te wensen overliet (één 
telefoon, geen enkele schrijfma
chine, e.dm.) schoot hij roos, 
want 's anderdaags stond er een 
schrijfmachine... 
Zowel S. De Lie als Oktaaf Meyn-
tjens hadden het over zuiverings
stations in het Antwerpse Cen
trum voor Lucht- en Waterveront
reiniging. 
Verder pleitte Oktaaf Meyntjens 
voor de vrijstelling van belas
tingen op tewerkgesteld perso
neel voor de eerste vijf perso
neelsleden Hij wou hiermede te
gemoetkomen aan de problemen 
van de kleine en middelgrote 
ondernemingen. Hij was het ook 

niet eens dat de stapelplaatsen 
voor schroot even zwaar werden 
belast als vergunningsplichtige be
drijven HIJ suggereerde even
eens het fort van Borcht-Kruibe-
ke aan te kopen. 
Jan Van Rooy protesteerde met 
klem tegen de subsidie van 
600.000 fr. aan de V Z W Studie
centrum voor de hervormingen 
van de instellingen, ledere partij 
bestudeert zelf deze noodzakelij
ke hervorming, waarom dan zo
veel geld weggeven aan een stu
diecentrum van «oude heren», 
dat nog mets heeft gepresteerd, 
wat maatgevend is bij het verle
nen van subsidies door de provin
cie 
Paul Doevenspeck voegde er
aan toe dat het oprichten van 
deze V Z W in de pers op hoonge
lach was onthaald. 
Hilda Uytterhoeven pleitte voor 
het integreren van de beeldhouw
kunst in het Vrijbroekpark te Me-
chelen naar het voorbeeld van 
Middelheim. De noodzakelijke in-
frastruktuur is ér, het zou dus niet 
al te veel problemen met zich 
brengen. Zonder schade voor het 
natuurschoon is er in het Vrij
broekpark voldoende ruimte voor 
het plaatsen van beeldhouw
werken. Wat het Antwerpse Mid
delheim is geworden op internatio
naal vlak, zou het Mechelse park 
kunnen worden op nationaal 
en/of gewestelijk vlak. 
Mia Monseur nam het Reizend 
Volksteater op de korrel. Van dat 

gezelschap mag meer verwacht 
worden tegenover de 15 miljoen 
die de provincie er jaarlijks in
pompt. Depute Thys wenste geen 
debat aan te gaan over de artis
tieke waarde van het gezelschap. 
Hij vond dat artiesten en politi
ci de moeilijkste mensen wa
ren om overeen te komen... 
Mia Monseur meent eveneens 
dat de provincie de subsidieregle
menten voor de bond van 'de 
gepensioneerden zó opstelt, dat 
alleen de CVP- of BSP-gezinde 
bonden voor veel toelagen in aan
merking komen en dat de 2.000 
aangeslotenen bij de VU-gezinde 
bond helemaal in de kou blijven. 

Jef Brentjens heeft er een loffelij
ke gewoonte van gemaakt elk 
jaar een algemeen menselijk pro
bleem aan te snijden tijdens de 
gewone zittijd van de provincie
raad Hij pleitte voor meer wegvei-
ligheid voor jonge en bejaarde 
weggebruikers vooral in bebouw
de centra. Vooral daar zijn de 
zwakke weggebruikers onvol
doende beschermd, o.a. omdat er 
weinig of geen kontrole is op het 
naleven van de snelheidsbeper
king. HIJ hoopt dat de gemeentelij
ke politie wat meer toezicht zal 
houden, daar waar de zwakste 
groepen zich verplaatsen, d.w.z. 
bejaarden en kinderen 

Hugo Andries vroeg een alarm-
sisteem voor bejaarden en gehan
dicapten. De deputatie beloofde 
dit voorstel te onderzoeken. 

Paul Van der Gucht wist te bewij
zen dat er iets niet klopte met de 
inkomsten van de Arenberg-
schouwburg, terwijl Jules De 
Cuyper pleitte voor subisies aan 
de gemeenten voor de landbouw-
wegen. 

Zowel de V U als de PVV waren 
het eens over een splitsing van 
de belasting op fietsen en brom
fietsen. De V U wil reeds sedert 
lang de fietsen vrij stellen van 
belasting en zal zich daar blijven 
voor inzetten. 

Op het einde van de provincie
raad werden vijf moties inge
diend. Na hoofdelijke stemming 
werd de eerste motie van de V U 
onontvankelijk verklaard. Fraktie-
leider Paul Doevenspeck was de 
woordvoerder om te vragen dat 
de raad zou aandringen bij de 
wetgever om zo spoedig mogelijk 
over te gaan tot de oprichting van 
een autonome provincie Vlaams-
Brabant, bestaande uit de huidige 
bestuurlijke arrondissementen 
Halle, Vilvoorde en Leuven. 

De laatste motie voor het weg
werken van de sociale gevolgen 
van de repressie en van de epura-
tie voor de kleine man werd aan
vaard met 71 stemmen tegen 4 (1 
kommunist en 3 PVV) en 6 ont
houdingen (BSP). 
Met deze optimistische noot be
sloot de Antwerpse provincie
raad zijn gewone zittingstijd van 
dit jaar. 

Hilda Uytterhoeven 

BRABANT 
B R U S S E L - H - V . (arr.) 

Zaterdag 20 november om 14 uur 
Om 15 uur: Speciale vergadering 
voor alle gemeente-, federatie-, ag
glomeratie- en provincieraadsle
den. 

Sportzaal Caerenberghveld 
Kerkhofstraat 

1750SCHEPDAAL 

ASSE 

Met deze vijf verkozenen vormt 
de V U in Groot-Asse een be-
stuursmeerderheid met de CVP 
(13) en bekomen 2 schepenen, 
namelijk J Van Dooren (1 e sche
pen) en L. Pletinckx. 

Op 12 NOVEMBER om 20 u., zal 
er een ledenvergadenng plaats
hebben in het «Kummelshof», 
Stationsstraat Asse, hierop wor
den alle leden van de afdeling 
Asse uitgenodigd voor een nabe
spreking over de voorbije sukses-
volle verkiezingen. Deze vergade
ring zal worden geleid door de 
nieuwe voorzitter van de afdeling 
Asse, Lode Plas. 

DIEGEM GRIMBERGEN 

F.V.V. 
De Federatie der Vlaamse Vrou
wen organizeert een gratis pre
ventief kankeronderzoek. Dit ge
schiedt door de diensten van de 
opsporingskliniek van de Vrije 
Universiteit van Brussel (Jules 
Bordet-lnstituut) en onder de aus
piciën van het gemeentebestuur 
Zo U hiervoor geïnteresseerd 
bent, kunt U verdere inlichtingen 
en inschrijvingsformulieren op on
derstaand adres bekomen. 
F.V.V., Mevr. Pannekoek Kristien, 
Denonstraat 28, 1920 Diegem, tel. 
02/720.66.80 

BEERSEL 

WELKOM 
Zaterdag 27 november 1976, 
21 ü., Kesterbeek-bal (Alsemberg 
- Beersel - Dworp - Huizingen -
Lot) in «Feestzaal», Hoogstraat 
10 Beersel. Orkest : The Play
boys. 

WIM DE CRAENE! 
Voor VUJO-Gnmbergen treedt 

Wim De Craene op zat. 18 de
cember op. In het kultureel Cen
trum, om 20 u. (90 fr. inkom -
VUJO, CJP, A/oorverkoop 70 fr.). 

HUIZINGEN 

WELKOM 
Zaterdag 20 en zondag 21 no
vember 1976, vanaf 14 u. Grote 
Pannekoekenkermis, ingericht 
door de VU-afdeling in café 
«Tijl», Torleylaan 26, Huizingen 

HULDENBERG 

6 % 
In onze gefusioneerde gemeente 
kwam de Volksunie voor het 
eerst op bij de jongste gemeente
raadsverkiezingen. Het werd 
voor ons geen grote overwinning. 
Wij behaalden 6 % van de stem
men maar hebben hiermee geen 
zetel. 

Toch hebben wij de moed niet 
verloren. Inderdaad, alle omstan
digheden in acht genomen ko
men wij er nog vrij goed uit 
Eén van die omstandigheden is 
het bestaan van de lijst« Onafhan
kelijke Volksbelangen» waarbij 
de heer De Baetselier lijsttrekker 
was. De Baetselier was VU-raads-
lid in de federatie Tervuren maar 
heeft nu voorgoed de rug toege
keerd aan onze partij. 

Het is dan ook zo dat voor verder 
dienstbetoon de heer De Baetse
lier door de Volksunie niet langer 
meer kan aanbevolen worden. 
W I J raden onze lezers dan ook 
aan om voortaan voor het sociaal 
dienstbetoon zich te wenden tot 
Jos Trappeniers, Vrangsberg 10 
te Loonbeek. 

KAPELLE-OP-DEN-BOS 

De V.U.-afdeling van Kapelle-op-
den-Bos, Nieuwenrode en Rams-
donk nodigt de Wij-lezers van De 
Panne, van Maaseik en van alle 
gemeenten die ertussen liggen uit 
op hun jaarlijks bal dat plaats 
vindt op 4 december e.k. in de 
Flandria-feestzaal, Molenstraat 
95 te Nieuwenrode. Aanvang: 21 
uur, orkest .«the Goofys », deelna
me in de onkosten 70 fr. 

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! 

GELUKWENSEN 

Oprechte gelukwensen van
wege onze redaktie en de VU-
ploeg van het arrondissement 
Leuven aan Frans Kempe-
naers die 48 jaar werd. 
Sinds jaren reeds gehospitali
seerd zou het hem veel genoe
gen doen mocht hij veel geluk
wensen ontvangen. 
Zijn adres: Kerkstraat 61, 
2232 's Gravenwezel - tel. 
031758.88.46. 

LOT 

WELKOM 
Op zondag 14 en maandag 15 
november Bruegelfestijn in zaal 
Alcazar, Dworpsestr. 208 te Lot. 
Iedereen welkom! 

Juul Van Dooren Piet Thomas 

11 NOVEMBER 1976 

Lode Pletinckx Eugeen Van den Broeck Dr. Karel Ringoet 
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STATEN-GENERAAL 

VAN DE 

VLAAMSE 

VERENIGINGEN 

Zaterdag 6 november 1976 
hielden de Vlaamse Verenigingen 
hun Staten-Generaal. 
De bijeenkomst bestond vooral uit 
het bekendmaken en het toe
lichten van een plan tot Staatsher
vorming (zie «WIJ» van 21 okto
ber). 
Dit plan en deze bijeenkomst zijn 
biezonder belangrijk in het licht 
van de aan gang zijnde gesprek
ken tussen de Vlaamse partijvoor
zitters over hetzelfde gegeven. 
Oud-senator Maurits Vanhaegen-
doren ^schreef voor «WIJ» zijn 
bedenkingen bij deze historische 
bijeenkomst neer. 
Van dichtbij bekeken. 

Y:U ie 11 NOVEMBER 1976 
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Het Overlegcentrum kon zijn derde lustrum niet beter inzetten dan met 
deze « Staten-Generaal» waar een volledig uitgewerkt schema van een 
federale staatsstruktuur voor België plechtig werd bekendgemaakt. 

Vermits In het Overlegcentrum alle levensbeschouwelijke en politieke 
strekkingen (niet de partijen) evenwichtig vertegenwoordigd zijn, mocht 
men niet verwachten dat het dokument zou ingeleid worden op basis 
van politieke ideologie. 

De federale staatstruktuur wordt vooropgezet vanuit de ervaring, de bit
tere ervaring, dat er voor Vlaanderen geen andere uitweg meer bestaat. 

Wat het Overlegcentrum betreft is het de ervaring dat haar vrij beschei
den eisen van de Halle-betoging geen enkel gehoor vonden. 

Indien morgen de unanieme Vlaamse Beweging een stap verder zet 
naar kon-federalisme, zal dit niet de schuld zijn van de Vlamingen maar 
van het Brussels Establishment dat de giftige splijtzwam van de officië
le en sociale verfransingsmachine op gang hield in de hoofdstad. 

Het Overlegcentrum is zonder twij
fel ertoe gerechtigd als Staten-Ge
neraal van de Vlamingen op te tre
den. In de Nederlandse demokra-
tie van de late-middeleeuwen en 
van de geuzentijd waren de Sta
ten-Generaal tegenover Bourgon
disch en Spaans bestel, represen
tatief voor de toenmalige politiek 
mondige bevolking. 

Zo is het Overlegcentrum, dat 
even als de oude Staten-Generaal, 
erg verscheiden en intern verschil
lend IS en daarom soms traag, wer
kelijk representatief voor de gehe
le Vlaamse Beweging zoals zij reilt 
en zeilt. 

Het eist als dusdanig erkenning op 
vanwege de officiële politieke we

reld en wil kontakt houden met alle 
politieke partijen. Het aanvaardt 
daarbij geen enkele premie van 
wie dan ook. 

Voor aangelegenheden van de 
staatsstruktuur verdient het Over
legcentrum evenzeer inspraak als 
b.v. de werknemersorganisaties in
spraak hebben in sociale aangele
genheden. Evenmin als de werkne
mersorganisaties heeft het Over
legcentrum een publiekrechtelijk 
statuut maar evenzeer als de syn-
dikaten is de inspraak ervan een 
aannemelijke vorm van zgn.« paral
lelle demokratie». 

De betekenis van wat prof. Gerio, 
de 6 november-verklaring noemde 
reikt nochtans verder dan de re

presentativiteit en eensgezindheid 
van de Staten-Generaal. De grote 
betekenis van de verklaring be
staat erin dat zij precies en uitvoe-
ng is. De niet politieke Vlaamse 
Beweging mag het een gewezen 
parlementair niet kwalijk nemen 
dat sommige van haar vroegere 
«moties» overkwamen als nogal 
vrijblijvende sloganistiek. Daar 
heeft het Overlegcentrum zich nu 
aan ontworsteld door volledige 
blauwdruk voor een «Nieuw Bel
gië» te ontwerpen. 

Strukturen en bevoegdheden wor
den in detail ontleed. Deze blauw
druk kan als het ware dadelijk 
naar de onderhandelingstafel 
gaan, in handen van allen die ernst 
willen maken met een federale 
staatstruktuur. 

Het is dan ook een bijzaak of men 
met alle modaliteiten akkoord gaat 
of niet. Er zijn inderdaad enkele 
konstitutionele «Schönheitsfeh-
ler» in de tekst geslopen. In het 
Vlaams belang zelf, gaat hij in som
mige opzichten te ver en elders 
niet ver genoeg. Niet onbelangrijke 
bepalingen ontbreken erin. 

Dit alles is bijzaak. Het Overlegcen
trum zelf maakt overigens van 
deze tekst geen evangelie. 

In hoofdzaak is de 6 november-ver
klaring een historische mijlpaal, die 
toelaat de eenheid van de Vlaam
se Beweging te herstellen. 

De splitsing in «minimalisten» en 
«maximalisten» heeft Vlaanderen 
tientallen jaren lang verlamd. 
Voortaan zou het kunnen zijn dat 
er alleen vlaamsgezinden en niet-
vlaamsgezinden bestaan. Alleen 
deze, zijn vlaamsgezinden die kon-
sekwente federalisten zijn. Basta. 
De 5-november-betoging te Ant
werpen in 1967 was de aanloop 
tot de overplaatsing van Leuven-
Frans, waarbij de laatste hypoteek 
op de homogeniteit van Vlaande
ren gelicht werd. Deze 6 novem
ber-verklaring moet de aanloop 
zijn tot het afdwingen van een eer
lijk tweeledig federalisme. 

In eer en geweten kunnen de men
sen van het Overlegcentrum bewe
ren dat door haar plan geen enkel 
Waals landgenoot, geen en
kel franstalige Brusselaar ge
schaad wordt en aan de Franse 
gemeenschap geen «morzel 
grond ontwrongen wordt». 

De Staten-Generaal van 6 novem
ber moge geen eenmalige gebeur
tenis blijven. Zij kunnen het ver
trekpunt zijn voor een blijvende 
kohesie van alle vlaamsgezinden, 
de oude Nederlandse geuzen-
spreuk indachtig : « Uw pijlen vast
gebonden houdt.» 

Het is nu de taak van het Overleg
centrum geen dag te rusten op de 
lauweren van een overvolle zaal 
maar door te zetten Fidèles 
jusqu'a la Besage». 

M. Van Haegendoren 
Oud-senator 

11 NOVEMBER 1976 
WIJ II 
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GRIMBERGEN LEUVEN (arr.) 

10 JAAR VOLKSUNIE 

Wellicht Is de drukte voor en na 
de gemeenteraadsverkiezingen 
er oorzaak van geweest dat een 
toch niet onbelangrijke gebeurte
nis haast onopgemerkt voorbij 
ging. Het was inderdaad volop 
verkiezingsstrijd toen VU-Grim-
bergen haar 10-jarig bestaan vier
de. 
De voorstelling van de VU-kandi-
daten voor die verkiezingen bete
kende de start van een vijf we
ken lange VU-maand, die verliep 
in die zo typische Vlaamse Volks
unie-stijl. De verkiezingen zelf wa
ren het sluitstuk, en vielen best 
mee: voor zover vergelijking mo
gelijk is werd er vooruitgang ge
boekt, maar het mogelijke werd 
er niet uitgehaald: de zesde zetel 
ontsnapte ons net. 
De vier-gemeenten-zoektocht 
bood velen de kans de nieuwe 
(fusie)gemeente beter te leren 
kennen. En op het eindpunt kon je 
ook VUJO beter leren kennen 
dank zij een uitgebreide info-
stand met o.a. twee jaar Vujo-wer-
king in beeld. 
En de «informatieve luchtdoop» 
gaf een «bovenzicht» van de 
gemeente. «Met de Volksunie 
kom je hogerop» was de slogan. 
Andere aktiviteiten waren een po
litiek smijtkot tijdens het kermis-
weekend, een boeiende dia-mon
tage over IJzerbedevaarten, en 
een luchtig toneelstuk. De V U leg
de ook twee bomvolle bussen in 
naar het even bomvolle sportpa
leis te Antwerpen voor Nekka. 
Het hoogtepunt van die VU-

maand was zeker de akademi-
sche zitting. Muziek, zang en voor
dracht van de familie Meskens, 
Kurt Fleming, Senne Rouffaer en 
P. Feyen. Arthur De Bruyne 
bracht een boeiende voordracht: 
«Tussen gisteren en morgen». 
Een «gisteren» die we kennen 
maar een « morgen » vol vraagte
kens I Een «morgen» waar we 
vandaag voor werken en vechten 
Die avond werd ook "de VU-vlag 
gewijd en de VUJO-vlag overhan
digd. 

Freddy Minten zette de kroon op 
de avond met «10 jaar Volksunie 
Grimbergen». Een brok geschie
denis, kritiek op een indommelen
de Volksunie Grimbergen (die in 
het schepenkollege «zat»] en 
krachtlijnen voor de politiek van 
de komende jaren: KONSE-

KWENT, RADIKAAL VLAAMS, 
SOCIAAL mens gericht -f IN
SPRAAK. 

Vijf dagen voor « bollekensdag» 
kwam Vic Anciaux ons waarschu
wen voor de gevolgen van een 
« gewestvorming » met drie. De mi
litanten sprak hij moed in voor de 
laatste maar kwaadste dagen. En 
Hilda Verwacht belichtte het mi-
lieu-beleid van de VU met een 
dia-reeks. En dan de dag der 
waarheid. Maar daar werd reeds 
genoeg inkt en papier aan gewijd. 
10 jaar. Daar hoort een geschenk 
bij. Wat kan beter zijn dan nog 
eens 10 jaar Volksunie. En over 
tien jaar de «krachtlijnen en dro
men » van Freddy Minten als ver
slag van die tien jaar VU-werking 
te Grimbergen. Als het kan... een 
pracht-geschenk 11 (R.R.) 

SPORTRAAD VOOR 
VLAAMS-BRABANT AKTIEF 
De sportraad voor Vlaams Brabant 
(SVBB) en voor de Nederlandstalige 
Kultuurgemeenschap van Brussel be
sliste tijdens de laatste beheerraads-
vergadering, over te gaan tot het 
oprichten van wijksportraden in de 
nieuwe fuslegemeenten. 
Bij een enquête in de Vlaams-Brabant-
se gemeenten stelde men vast dat er 
weinig of geen gemeenten zijn die 
een subsidiëringsreglement hebben. 
Wel worden de toelagen aan de sport
verenigingen verdeeld volgens een 
vaste verdeelsleutel. Toelagen zonder 
vaste en objektieve criteria zijn onver
antwoord, niet eerlijk en stelt het 
gemeentebestuur bloot aan zeer veel 
(dikwijls) gegronde kritiek. De meest 
logische en best verdedigbare hou
ding is dat het gemeentebestuur sa
men met de sportraad zo objektief 
mogelijke cnteria vastlegt, die iedere 
vereniging dezelfde kansen geven, 
voor éénzelfde aktiviteit 
Voor de tcomende oprichting van wijk
en sportraden werd een verdeelsleu
tel uitgewerkt die voor iedere gemeen
te van toepassing kan zijn. 
De gemeente wordt ingedeeld in wij
ken, ledere wijksportraad zal een 
sekretaris aanduiden die dan in de 
gemeentelijke sportraad zal zetelen. 
De gemeentelijke sportraad bestaat 
uit tenminste tien leden, waarvan drie 
gemeenteraadsleden, vertegenwoor
digers van de verschillende vereni
gingen en een vertegenwoordiger 
van het BLOSO zullen zetelen. De 
gemeenteraadsleden worden aange
duid door de gemeenteraad. 
De verdeelsleutel werd op volgende 
wijze samengesteld. De gemeentelij
ke toelagen zouden verdeeld worden 
volgens het aantal inwoners. Gemeen
ten tot 10.000 inwoners 80.000 frank. 

tot 20.000 inwoners 150000 frank, tot 
30.000 inwoners 250.000 frank, tot 
40.000 inwoners 350.000 frank. 50.000 
inwoners 450.000 frank. 

VERDEELSLEUTEL 
1 /4 van het bedrag is een vaste toela
ge voor al de klubs. 3/4 van het 
bedrag wordt verdeeld volgens de 
aktiviteiten van de klubs. 
Daarvoor werden vijf beoordelings
normen opgesteld: ledenaantal, kader
opleiding, tecfinische begeleiding, 
jeugdwerking en aktiviteiten. leder 
van deze 5 normen geeft een punten
verdeling van O tot 5 punten. 
Door leden verstaan we uitsluitend 
aktieve leden, degenen die lidgeld 
betalen, waarvoor verzekering be
taald is en die eventueel een federale 
vergunning hebben. Op technisch ge
bied zullen de leden in de toekomst 
steeds meer en meer eisen gaan stel
len. Zelden of nooit zullen de leden 
spontaan een opleiding gaan volgen. 
Het initiatief zal moeten uitgaan van 
het bestuur De opleiding van eigen 
mensen uit de klub moet een voortdu
rende bekommernis zijn van het be
stuur Het goed funktioneren van een 
klub zonder degelijk technisch kader 
is niet denkbaar. 

Het jeugdwerk blijft de basis van het 
voortbestaan en de bloei van een ver
eniging. Niet iedere klub kan zich ver
oorloven vedetten te kopen voor for
se bedragen en dan het tekort laten 
betalen door de gemeenschapsgel
den. De jongeren moet daarom sport 
op zeer jonge leeftijd geleerd worden 
als ze nog vatbaar zijn voor motive
ring en leiding willen aanvaarden. Hier
voor zal ieder jaar door de sportraad, 
aan de hand van inlichtingen gegeven 
door de klubs, een kriterium aange-

BAR RESTAURANT 

B e tEDabeerm 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

legd moeten worden, waar alle ele
menten in verwerkt zijn om tot een 
puntentoekenning te kunnen over
gaan. Initiatiekursussen, jeugdkompeti-
tie, scholenkompetitie en bekerwed
strijden zullen hierbij een grote rol spe
len. Een puntentoekenning van O tot 5 
punten zal eveneens gegeven wor
den voor de aktiviteiten die door de 
verenigingen georganizeerd worden. 

Om een voorbeeld te stellen met een 
gemeente van 10.000 inwoners ont
vangt de sportraad 80.000 frank. Het 
aantal klubs is 15. 
1/4 van 80.000 frank is 20.000 frank 
dat verdeeld wordt onder de 15 klubs, 
dat maakt een vast tjedrag van 1.300 
frank. Het maximum te bekomen pun
ten IS 25 per klub. Laat ons stellen dat 
het totaal behaalde punten van de 15 
klubs 330 is, dan is het bedrag per 
punt 180 frank (60.000 : 330). Een 
klub die 22 punten behaalde krijgt dan 
1 300 frank + (180 x 22) 3.960, dat 
maakt dan 5.260 frank. 
Eerstdaags zal de sportraad van 
Vlaams-Brabant een driemaandelijks 
tijdschrift uitgeven waar heel wat hulp 
bij het oprichten van sportraden zal 
verleend worden. De verantwoordelij
ke uitgever en redaktiesekretaris zal 
de heer Johnny Berebroeckx, Konsu-
lent BLOSO, zijn. Het eerste nummer 
zal vermoedelijk in de maand januari 
verschijnen. 

Voor meer inlichtingen kan men te
recht bij de leden van de Raad van 
Beheer: Voorzitter D Deserrano, Pr. 
Paolalaan 31, te Halle, tel. 356.80.64; 
Sekretaris Michel Van Espen, De 
Croylaan 27/1, 3030 Heverlee, tel. 
513.75.60; Redaktiesekretaris Johnny 
Berebroeckx, Reinaertstraat 6, 1720 
Groot-Bijgaarden, tel. 466.13.42. 
Info-avonden zullen georganizeerd 
worden in alle fuslegemeenten. Een 
eerste zal plaatshebben op maandag 
15 november te Halle in het centrum 
«De Bres» achter het stadhuis. Alle 
verenigingen die belangstellen kun
nen er terecht om 20 uur. 

Johnny Berebroeckx 

ZO€WBCl€ 
PLAATSAANBIEDINC 
Wenst U een nieuw beroep als gezins
adviseur i.v.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 

SCHITTEREND GESLAAGD 
OVERWINNINGSBAL 
Mannen die dachten 
Mannen die deden 
Vrouwen die wachtten 
Mannen die reden 
Schrijvers en plakkers 
Bussers en sprekers 
Strijdende makkers 
Van Vlaanderen de wrekers 
Van de stenen de sjouwers 
Van de toren de bouwers 

Allen kwamen zij op zaterdag 30 
oktober jl. naar de Salons Geor
ges te Leuven, waar de Volksunie 
van het arr. Leuven haar overwin
ning van 10 oktober vierde. 
Wij zijn inzake opkomst voor 
onze arrondissementele dans
feesten heel wat gewoon, maar 
wij hebben zelden zoveel mensen 
op een bal bijeengezien als vorige 
zaterdag. Reeds vanaf kwart 
voor negen stroomde de massa 
toe. Toen om halftien de nieuwe 
verkozenen het dansfeest moch
ten inzetten, zat de enorme zaal 
van de Georges proppensvol. De 
leden van het feestkomitee glun
derden. Want eerlijk gezegd, zij 
hadden zich wat zorgen gemaakt 
Op de eerste plaats had men 
wegens de voorbije kiescampa
gne slechts twee weken ter be
schikking gehad voor de prakti
sche organisatie, terwijl de reus
achtige voorverkoop van kaar
ten andere jaren, ditmaal ontbrak 
wegens te weinig tijd. Ondanks 
deze hindernissen werd 'n ware 
overrompeling. Bovendien was 
de sfeer fantastisch. Daarvoor 
zorgde het goede orkest van 
Rudy Anthony, een prachtige tom
bola met 300 prijzen en met als 
blikvangers een televisietoestel, 
een reis naar Parijs enz. Maar de 
grootste attraktie van deze 
avond is heel zeker en ongetwij
feld geweest: het enthousiaste 
publiek, een bonte wemeling van 
oude getrouwen en van ontzet
tend veel nieuwe gezichten. 
WELKOM 

Het arrondissementele VU-dans-
feest op 30 oktober te Leuven 
betekende meteen de start van 
een reeks overwinningsbals in 
het arrondissement Leuven. Van
daag publiceren we er al enkele: 
— zaterdag 6 november wordt u 
uitgenodigd in de parochiezaal 
van Wilsele-Putkapel. 
— zaterdag 13 november gaan 
de deuren van het Hof van Bier
beek open waar de VU-verkoze-
ne zal gevierd worden. Het is 
voor de eerste maal dat de V U in 
Bierbeek een bal organiseert. 
— zaterdag 11 december danst 
de V U van Diest in de Hallezaal 
van de Oranjestede. Ook hier is 
iedereen welkom. 

LEEUWEKLEVERS 
Op aanvraag van velen hebben 
wij prachtige leeuweklevers voor 
de auto beschikbaar (rond mo
del). U kan ze bestellen via W. 
Somers, Klappijstraat 55 Molen-
stede, 013/33.26.69. Prijs: 20fr., 
verzending inbegrepen. 

MEDELEVEN 
Op een week tijd rouwden we 
met onze arrondissementele 
vriendenploeg op 3 plaatsen : te 
Holsbeek begroeven we Angela 
Vorster-Jacobs, nauwelijks 43 
jaar; te Kessel-Lo rouwden we 
met de familie Ringelé bij het 
overlijden van Mevr. Thérèse 
Ringelé-Wouters. 
Te Keerbergen overleed ons 
nieuw verkozen raadslid Paul 
Cuvry, architekt-urbanist en na
tuurvriend. Zoveel hoop hadden 
we met de afdeling gezet op zijn 
kennis en dienstbaarheid- In dat 
stuk-verkaveld Keerbergen met 
sterke verfransing had hij een 
grote opdracht binnen de nieu
we gemeenteraad. Het heeft niet 
mogen zijn. 
Aan de families bieden wij zeer 

oprecht onze rouwgevoelens 
aan. 

RUISBROEK 

WELKOM 
De VU-afdeling nodigt U uit op 
haar Vlaams Bal, zaterdag 13 
nov. om 21 u. in zaal Concordia, 
Fabriekstraat 82. Orkest The Ron-
ny Boys. 

WOLVERTEM 

WELKOM 
Op 11 december gaat in zaal St-
Cecilia ons VU-bal door. 

LONDERZEEL 

TAK-BOETENBAL 
Op zaterdag 27 november organi-
zeert het Taal- en Aktiekomitee 
zijn tweede boetenbal te Londer-
zeel in het Egmontkompleks, Kerk
straat 17. Aktie voeren voor de 
Vlaamse zaak kost geld. Ook U 
kunt uw steentje bijdragen. Wij 
rekenen dan ook op uw aanwe
zigheid ! 

TERNAT 

KURSUS 
Op maandagen 8, 15 en 22 no
vember 1976 van 20 u. tot 
22 u. 30 richt het Dosfelinstituut 
een kursus in betreffende « Ruim
telijke Ordening» in zaal Uilen
spiegel, Kerkstr. 24 te St.-K.-
Lombeek. Inschrijvinggen bij Lau
rent De Backer,'tel. 582.13.45. 

Op zondag 3 oktober hebben deze groep VU-mensen de koude getrot
seerd om de lijst Volksbelangen van VU-volksvertegenwoordiger dr. 
Jef Valkeniers te steunen door aan de kerken in de 6 fuslegemeenten 
de mensen uit te nodigen om hun stem te schenken aan de lijst van dr. 
Valkeniers. Overal kwam dit Initiatief van de oude getrouwe Miei Van 
de Weyer zeer simpatlek over. De lijst van dr J. Valkeniers zorgde er 
voor dat de CVP-burcht In NIeuw-Dllbeek Ineenstortte zodat de CVP 
nu moet samenwerken met de PVV en de BSP en dan nog hebben ze 
maar 1 zetel meer. Proficiat aan dr J. Valkeniers en aan zijn mede
werkers/sters. 
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LIMBURG 
DILSEN 

HUWELIJK 
Op 20 november e k zal het 
huwelijk ingezegend worden van 
onze afdelingsvoorzitter Adam 
Deckers met mej Lieve Klaps 
Langs deze weg wensen wij het 
jonge paar alle sukses toe 

HASSELT 

GEWESTPLAN 
Vnjdag 12 november om 20 u in 
Hotel Warson voordracht over 
en bespreking van het Gewest
plan Hasselt-Genk door de h S 
Vlaeminck, socioloog Een unieke 
gelegenheid om vrijuit van ge
dachte te wisselen over deze pro
blematiek 
AFDELINGSBAL 
Op vrijdag 26 november in zaal 
Sterhof te Stevoort Vanaf 
20 u 30 Iedereen is vriendelijk uit
genodigd 

HERDEREN 

Alhier overleden op 2 november, 
de heer Pieter Sunncx Wij bie
den de familie onze oprechte 
gevoelens van deelneming aan 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 

Reuze kaartavond op 14 novem
ber om 20 uur in « Zaalkerk » van 
Houthalen-Oost Talrijke prijzen 
ter waarde van 15 000 B F, ten 
voordele van de gepensioneer
den V V V G 

MAASEIK - NEEROETEREN -

OPOETEREN 

Ondanks de minder overtuigende 
uitslag bij de jongste gemeente
raadsverkiezingen — zeker in ver
gelijking met onze vrienden-gebu-
ren uit Kinrooi en Bree-Leek werd 
de eerste ontgoocheling vlug 
overwonnen Vergeten wij met 
dat WIJ toch drie verkozenen heb
ben Proficiat aan alle werkers en 
zeker aan de verkozenen Leon 

Pieters, Jaak Cuppens en Jef Cor-
nelissen Woensdag 27 oktober 
7 6 vergaderden de lijst en de ker
nen in « De Kring » Er werd open 
gesproken over financiële mobili
satie (flink werk, proficiat i), de 
propaganda en de gedane zaken 
nemen geen keer, doch de nodi
ge, nuttige konklusies werden eer
lijk uitgepraat, de zich opdnngen-
de koerswijzigingen aanvaard 

Was onze lijst te eenzijdig *? Biedt 
een eenheidslijst volgende keer 
(cf Bree, Kinrooi) meer mogelijk
heden f Was onze propaganda 
te braaf *? Hebben wij de politieke 
volwassenheid van de kiezer on
derschat 7 Vele vragen die uitvoe-
ng aan bod kwamen 

Opvallend was de vaste wil om 
door te varen i 

DO banden 
TiTJSEN HVE 

Lui kersteenweg 32 
3800 Sint-Truiden 
Tel. (011)67.27.07-67.41.92 

Luikersteenweg 184 
3700 Tongeren 

Tel. (012)23.05.69 

OOST-VLAANDEREN 
BURST 

JOELEN 
Op 27 nov geeft de afdeling haar 
elfde Joeldansfeest in zaal Perfa, 
Stationsplein 6 te Burst Eerste 
dans om 21 u 30 

BEVEREN-WAAS 

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 

NEVELE 

Op vrijdag 12 november 1976 
gaat een mosselsouper door 
voor Nevele, Vosselare en Poese-
le Inschrijvingen bij de bestuursle
den Spreker is senator Oswald 
Van Ooteghem De festiviteit 
grijpt plaats in het «Boerenhof» 
op de Markt te Nevele 

NIEUWKERKEN 

OVERWINNINGSBAL 
Senator Maurits Coppieters en 

de VU-afdeling Nieuwkerken-
Waas nodigen U hartelijk uit op 
hun «Overwinningsbal» (24 % 
der stemmen en 10 zetels in de 
fusie van Groot St-Niklaas) dat 
doorgaat op vrijdag 3 december 
1976 te 20 u 30 in Dancing «De 
Star » met de zéér gekende D J 's 
Enk en Luk 
Steunkaarten te verkrijgen bij alle 
bestuursleden aan 80 fr 
ST-NIKLAASFEEST 
Naar jaarlijkse gewoonte komt 
ook dit jaar de Sint bij onze klein
tjes op bezoek en brengt hun 
snoep en speelgoed en dit geheel 
gratis, in de week van 29 nov tot 
4 december 

Kinderen van leden die daarvoor 
in aanmerking komen gelieven zo 
gauw mogelijk naam, adres en 
ouderdom van hun kleintjes aan 
een bestuurslid van onze afdeling 
mee te delen 
Niet-leden hoeven slechts lid te 
worden i (slechts 120 f r ) en geme
ten dan van dezelfde voordelen 

NINOVE 

Op zaterdag 6 november had «In 
de Keizer» te Ninove een ge-

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331 05 

PVBA 

* 

A A L S T 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedies en wiegen -
stoelen en looprekken schommels kanierversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

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

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen autobanen 
elektr treinen der beste merken - auto e go-carts trakteren pop
pen - poppenwagens en -wiegjes burelen lesbenaars borden -
fietsies - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken school

tassen - borden tuinmeubelen tuinschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

slaagd feestje plaats met de 31 
kandidaten van de VU-lijst Groot-
Ninove en hun echtgenoten en 
de bestuursleden De voorzitter 
dankte de kandidaten, bestuur, 
propagandisten en allen die mee
werkten aan de gemeenteraads
verkiezingen HIJ wees erop dat 
de Vlaams-nationalisten nog 
nooit in de gemeenteraad van 
Ninove gezeteld hebben, dat we 
nu 2 verkozenen hebben waaron
der een vrouw De verkozenen 
voor Ninove zijn volksv Georget
te De Kegel en André Baro 
Er werden plannen gemaakt om 
in de nabije toekomst verschillen
de nieuwe afdelingen op te nch-
ten 

WAARSCHOOT 

BAL VLAAMSE VRIENDSCHAP 

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

GROOT-TEMSE 

OVERWINNINGSBAL 
De VU-afdeling Groot-Temse (of 
TEST Temse - Elversele - Steen-
dorp - Tielrode) nodigt u uit op 
hun overwinningsbal Vroeger 1 
zetel, nu 4 zetels Het bal gaat 
door op zaterdag 20 november in 
zaal Brouwershof, Edgard Tinel-
plaats, Temse Aanvang 21 u In
kom 80 fr 

SLEIDINGE 

WE WERKEN VERDER 
De gemeenteraadsverkiezingen 
zijn achter de rug Het resultaat is 
goed voor onze gemeente Een 
10-tal stemmen meer en we had
den een zetel meer (de zevende 
in Groot-Evergem i) We kunnen 
nu ook officieel op gemeentelijk 
vlak onze stem laten horen 

Onder het motto « Gelijkheid, ontwikkeling en vrede • ontwik
kelde de kommissie voor de vrouw van de V N een aktieplan 
dat gedurende de volgende tien jaren de vrouwenontvoog-
dingsstnjd in de wereld bepaalde richtingen wil uitsturen 
Het aktieplan is een «mimmumprogramma » al naargelang 
het werelddeel en de graad van ontwikkeling van de plaatselij
ke bevolking kan elk punt mm of meer worden uitgewerkt 
Een eerste streefdoel is het analfabetisme bij de vrouwen 
bestrijden en haar een politieke opvoeding geven, wat vooral 
in landbouwgebieden (lees ontwikkelingslanden) op onze 
wereld van belang zal zi|n 

Het tweede d o e l ' De werknemers en werkneemsters, of ze 
nu in de landbouw of in de industne hun brood verdienen, 
moeten een beroepsopleiding knjgen in een gelijkaardig en 
gemengd onderwijs dus : gelijke opleiding voor jongens en 
meisjes 

Zo IS het logisch dat in een derde punt van het tienjarenplan 
gepleit wordt voor gelijke onderwijskansen op elk onderwijs
niveau De eis tot verplicht maken van lager onderwijs voor 
allen en het aanbevelen tot het nemen van maatregelen 
opdat minder studenten het opgeven in de loop van het 
schooljaar, kan ons tegelijkertijd vreemd én vertrouwd in de 
oren klinken Vergeten we met dat in de ontwikkelingslanden 
de meisjes meestal geen school lopen en dat in de geïndus
trialiseerde gebieden het de meisjes zijn die de minderheid 
van de universiteitsstudenten leveren 
In een vierde punt lezen we de eis tot bevorderen van de 
beroepsmogelijkheden voor de vrouw, vermits zij in tijden 
van werkloosheid het vlugst haar werk verliest, moeten we 
trachten het euvel van de vrouwenwerkloosheid te bestnjden 
en de discriminaties inzake tewerkstelling tegen te gaan Een 
vrouwelijke ingenieur heeft nog altijd véél minder kansen op 
een goede baan dan een mannelijke collega 
De vrouw moet op politiek vlak evenwaardig zijn aan de 
man ze moet stemrecht verwerven en verkiesbaar zijn, ze 
moet evenwaardige mandaten kunnen bekleden, evenveel 
betaald worden en het recht verwerven gelijkaardige macht 
uit te oefenen 

Gedurende het volgende decennium moeten de vrouwen 
zich steeds actiever met politiek gaan bezighouden, op plaat
selijk, nationaal en internationaal vlak 

Alle vrouwen ter wereld moeten kansen krijgen zich te vervol
maken in kennis van hygiene, voedingsleer, familiale opvoe
ding, familieplanning 

Elke vrouw moet de waarborg krijgen op gelijke burgerrech
ten, sociale en politieke rechten, dat wordt nader omschre
ven het huwelijk, het staatsburgerschap, de handel voor 
elke wet eist Eva haar gelijkheid op 

Heel belangrijk is de rubnek die vooropstelt dat de economi
sche waarde van de vrouwenarbeid moet erkend worden, 
vooral voor wat betreft de huishoudelijke taken 
Opnieuw komt in een volgend punt het onderwijs aan bod, 
maar dan met alleen het schoolse maar ook het naschoolse 
onderricht en de permanente vorming de vrouw en de man 
moeten zich voortdurend bekwamen, maar dan in volle gelijk
waardigheid, zodat het «rollenpatroon» vervalt Alleen dan 
kan de persoonlijkheid van elk tot volle ontplooiing komen in 
het kader van het gezin en de gemeenschap 
De vrouwenorgamzaties zouden, weliswaar « ad intenm », op 
voet van politieke gelijkheid moeten worden geplaatst met de 
vakverenigingen, de onderwijszuilen, de andere beroepsver
enigingen 

Een volgend punt beschrijft de mogelijkheden tot vereenvou
diging van de vrouwenarbeid, dit geldt vooral voor de arme 
vrouwen uit de ontwikkelingslanden wordt hun arbeidslast 
verlicht, dan krijgen zij de gelegenheid onderwijs te volgen en 
een rol in het gemeenschapsleven te spelen. 
Ten slotte moeten in de regenngen de mogelijkheden tot 
stand komen — een mimstene «voor de vrouw » ? — opdat 
alle bovenstaande punten zo vlug mogelijk voor theorie naar 
praktijk zouden evolueren 

We zien in deze tekst een compromis tussen Noord en Zuid 
van onze wereld, tussen de geindustrializeerde en ontwikke
lingslanden De vrouwen aan de gindse kant moeten zich nog 
als menselijke wezens in eigen samenleving doen erkennen, 
de dames aan de andere zijde doen een bewuste greep naar 
de macht In alle vaagheid is het programma toch duidelijk 
genoeg het schetst een aantal nieuwe doelstellingen naast 
gekende objectieven 

Zal de vrouwenemancipatiebeweging, in een onderstroom 
weer op gang gebracht en nu even uitgeebd, van bovenuit 
aldus weer nieuwe impulsen krijgen ' 

Huguette De Bleecker 

AANDACHT 
Huguet te D e Bleecker en Hilda Uy t te rhoeven laten 
w e t e n da t het P V V . vo lop bezig is met het verzannelen 
van gegevens in ve rband met de v rouwel i j ke gekoze
nen als gemeenteraadsl id , schepene of burgemeester 
D e resul taten van deze gegevens — w a t heel w a t t i jd 
zal in beslag nemen — zullen nadien in « W i j » gepubl i
cee rd w o r d e n 
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COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen volgen
de betrekkingen opengesteld 
1 Een betrekking van bijzonder geschoold kok, 
2 Een betrekking van geschoold B kok 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief wor
den gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, Gasthuis
straat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk 
op 27 november 1976 ter bestemming te zijn 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst (Tel 053/212393 binnenpost 104, be-
stuurssecretans H Barrez] 

MEDEGEDEELD 

OOSTVLAAMSE Dr AUGUST 
BORMS-DAGEN 

Op vnjdag 26 zaterdag 27 en zondag 
28 november gaan te Gent in de kel-
derzaal van de « Jan Yoens » Boriuut-
straat 8, de Oostvlaamse dr Bormsda-
gen door Op vnjdag 26 nov is er een 
spreekbeurt met dia's over « Wie was 
B o r m s ' » door Dries Bogaert op 
zaterdag 27 doorlopend van 15 tot 21 
uur, Borms-tentoonstelling op zondag 
28, doorlopend tentoonstelling van 11 
tot 21 uur en om 17 uur in de kerk 
van de e p Dominikanen Holstraat 41, 
een Borms-mis met homilie door e p 
Arnouts Innchters van dit alles zijn 
het B D A C en de Jef Goosenaerts-
knng 

WEST-VLAANDEREN 
Feestzaal « JAGEJRSHOF > 

Zaal voor huwelijken vergadenngen 
e d m met 1 200 zitplaatsen 

Gemeenteplaats, St-Andr ies 
Tel 050/3132 10 en 31 3406 

BLANKENBERGE 

VUJO 
Er wordt ons meegedeeld dat 
enkele jongeren het plan hebben 
opgevat met de uitbouw van een 
degelijke afdeling van de Volks-
uniejongeren te starten Wie in dit 
initiatief belang stelt kan zich voor
lopig in verbinding stellen met 
gemeenteraadslid Jef Fryns, Gen 
Lemanstraat 12, tel 41 22 39 of 
vanaf 1 december tot Pol De-
cleer, Kemmelbergstraat 71 On
ze lezers worden vriendelijk ver
zocht dit aan alle mogelijke be
langstellenden mee te delen 

ZO€K€RC 

Firma in St-Joost-ten-Node zoekt dne-
talige steno-daktylo N-F-E in dienst 
1/1/77 Tel APPELTANS G 015/ 
611747 N129 

Juffrouw 18 jaar lager middelbaar en 
2,5 jaar publiciteitstekenen, zoekt be
trekking in de publiciteits- of verkoops-
sektor of als hulp in het huishouden 
Belangstellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Joos So-
mers op zijn kantoor Liersesteen-
weg 11, 2580 St-Kat-Waver telefo
nisch 015/217900 N130 

Vader van jong gezin humaniora wet 
A, perfekt tweetalig vnj van militiever-
plichtingen zoekt dringend werk in of 
in omgeving van Brussel (Liefst afwis
selend en met verantwoordelijkheid) 
Schnjven of telefoneren naar 
Daan Vervaet, Hallestraat 41 1683 
St-Laureins-Berchem Tel 02-
5325795 (na 18 u ) 

Jonge man 27 jaar metaalkonstruk-
teur heeft opleiding als patroon geno
ten, 11 jaar ervaring zoekt aangepas
te betrekking Bij voorkeur in het Lim
burgse Zich wenden tot volksv E 
Raskin Ursulastraat 1 3745 Eigenbil-
zen, tel 011 /412454 of provincieraads
lid J Gabnels Siemenstraat 28 3690 
Bree tel 011/462290 N I 2 7 

Ik zoek het VNV-weekblad van het 
arrondissement Antwerpen «De 
Stnjd» jaargangen 1 en 2 (1933-
1934), en dit i v m mijn licentiaatsver-
handeling Alle andere informatie en 
dokumentatie i v m het VNV-arrondis-
sement Antwerpen (1933-1940) zal in 
dank worden aanvaard Thierry Van-
derkindere Garden Citylaan 34 2610 
Wilrijk N126 

Tuinbouwtechnicus A2 zoekt in Zuid-
Limburg ± 6 ha fruitaanplanting voor 
uitbreiding van bednjf 

N128 

Heer 50 j West-VI VU-lid, alleen 
wenst kennis met meisje of j vrouw 
25-50 j Adres en schnjf bur blad 

N122 

I Z E G E M O O S T E N D E 

V U - S I N T E R K L A A S F E E S T 
He t jaar l i jkse VU-S in te rk laas -
fees t o p z o n d a g 28 n o v e m b e r (in 
zaal Cen tu r y ) w o r d t o p n i e u w e e n 
s u k s e s B IJ d e afs lu i t ing v a n d e 
inschr i j v ingen is het geta l v a n 
vo r ig jaar o p n i e u w o v e r t r o f f e n 
T e r l o o p s v o o r inschr i jv ing m e t 
k i nde ren onde r de t ien jaar is het 
nu ech t t e l a a t M e n kan z ich w e l 
n o g la ten inschr i j ven v o o r de kof
f ie ta fe l (40 fr per persoon) , maa r 
d a n z o v lug mogel i jk 
S C H E P E N K O L L E G E B E K E N D 
D e Izegemse C V P haa lde o p 10 
o k t o b e r een n ipte o v e r w i n n i n g 
me t 15 zete ls o p 29 Z o a l s zij z ich 
h a d aanged iend onde r de leuze 
« s a m e n s te r k» , h a d zi j s p o e d i g 
m o e t e n meede len hoe de ve rde 
l ing v a n d e gemeen te l i j ke m a n d a 
t e n z o u g e b e u r e n In p laats daar
v a n v ing d e bevo lk ing w e k e n a a n 
e e n s tuk f l a rden o p v a n haar 
ruzies, ve ten en tegenste l l ingen 
V a n z e l f s p r e k e n d d e d e n o o k d e 
w i lds te g e r u c h t e n de r o n d e M a a r 
w e z i t ten met ve r v a n de waar 
he id als w e vasts te l len da t d e 
C V P ei z o na aan de u i teenspat 
t ing on t snap t is En als d e eenhe id 
naa r bu i ten t oe hers te ld is, hoe zit 
he t d a n m e t d e eenhe id b innen
in •? H o e d a n ook , d e C V P heef t 
duidel i jk haa r z w a k h e i d b loo tge
g e v e n d o o r pas bi jna v ier w e k e n 
na de ve rk iez ingen d e verde l ing 
v a n de gemeente l i j ke m a n d a t e n 
b e k e n d te m a k e n 

Z o n d e r en ige raadp leg ing v a n d e 
C V P - k a d e r s en t r o t s d e k l inken
d e nede r l aag e n hun s t e m m e n v e r 
l ies aan d e soc ia l is ten, g ing d e 
C V P e e n n ieuw a k k o o r d a a n m e t 
d e soc ia l is ten — O n z e par t i j d ien
d e e e n t e g e n v o o r s t e l in o p bas is 
v a n 10 C V P . 2 P V V , 2 V U , na rug 
g e s p r a a k m e t d e P V V Z u l k e koa-
litie z o u d e g o e d k e u r i n g w e g d r a 
g e n v a n d e o v e r g r o t e meerde r 
he id d e r bevo lk ing , en w a t straf
f e r IS, o o k v a n d e C V P - l e d e n i 
D i t voo rs te l w e r d a f g e w e z e n , o m 
d a t m e n zi jn w o o r d met w o u 
t e r u g t r e k k e n T o e n Piers bu rge 
m e e s t e r w e r d , h a d hij n o c h t a n s 
o o k r e e d s e e n a k k o o r d g e m a a k t , 
w a a r hij t o e n he t e r o p a a n k w a m , 
zi|n laarzen a a n v e e g d e 
D e m y t h e « P i e r s » hee f t e e n fl in
k e d e u k g e k r e g e n e n h o o r t nu 
w e l t o t he t ve r l eden M e t e e n ver
l ies v a n 2000 v o o r k e u r s t e m m e n 
m o e t he t v o o r h e m w e l e e n pi jn
lijk o n t w a k e n g e w o r d e n zi jn Hij 
za l nu w e l o p n i e u w zes jaar de 
c l o w n e s k e b u r g e m e e s t e r b l i jven, 
z o n d e r en ige d iepgang , d o c h m e t 
vee l p ro f i j t W a t er m e t d e C V P 
na h e m zal g e b e u r e n , r a a k t z i jn 
k o u d e k le ren met A p r e s mo i Ie 
deluge 

MIDDELKERKE 

Op 25 oktober kwam Tamara ter 
wereld, dochter van Roland Ci-
cou en Hilda Debacker Onze 
hartelijke gelukwensen 

lustrerie 
mare de viiese 
baron ruzattelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

PVjBARomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom en Sanitaire installaties 
Motenstr 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadryimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/2681402 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/33^37 56 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten mag
neetband, cassetten en toebehoren 

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

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

OOK NAAR MAAT 

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

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Ciaes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/234794 

ELECTRA-BREEpvba 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742 441743 
MIELE AEG LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
031-374572} 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar mid
dag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in 

een gezellige sfeer 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste 

Oberbayern-orkesten 

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

Duitsland 

LEUVEN Tervuursevest 60 Tel 016/228672 - 1 500 zitpl 
ANTWERPEN Groenpl 33 Tel 031/312037 - Mooiste zaal van de 
stad 
LEUVEN (Bierkelder) Oude Markt 11 Tel 016/22 68 69 - Mooiste 
kelder van Europa 
AALST (Klaroen) Autoweg Tel 053/21 28 53 - 1 000 pi 
HULSTE (Kortri ik) Brugseslwg 1 Tel 056/71 1536 2400 pi 
KONTICH Kon Astndlaan 87 Tel 031/573032 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichterv, 2 000 pi Tel 051/722822 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende Tel 091/2674 32 
SINT-TRUIDEN Spaansebrugstraat Tel 011/673630 
KESSENICH VenIo Steenweg Tel 011/565340 
KNOKKE Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke Tel 050/5002 96 
BERINGEN Grote Markt 17 Tel 011/432051 
OOSTENDE Oude luchthaven Middelkerke Tel 059/30 2086 
WIJ zoeken dringend als medewerkers ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast loon — Kost en 
inwoon gratis — In regel met de sociale wet — Liefst mensen van t 

vak 
Schrifteli jk aanbieden bij ABTS, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-LEEUW, Tel 02/37618 72 

OPENSTAANDE BETREKKINGEN 
In het Staatsblad van 5 november 
1976 verscheen een oproep tot de 
kandidaten voor de aanwerving van 
148 kandidaten voor het Nationaal 
Geografisch Instituut 

Deze betrekkingen worden begeven 
zonder eksamen en de kandidaturen 
moeten op straf van nietigheid bii 
aangetekend schnjven worden ge
adresseerd aan de leidende ambte
naar van het Nationaal Geograf isch 
Instituut, Abdi i Ter Kameren 13, 1050 
Brussel en aldaar aankomen ten laat
ste op 23 november 1976 

ZIJ moeten vergezeld gaan van een 
getuigschrift van nationaliteit en van 
goed gedrag en zeden en van een 
door het gemeentebestuur afgelever
de verklanng dat voldaan is aan de 
dienstplichtwetten (dit laatste enkel 
voor de kandidaten van het mannelijk 
geslacht) alsmede van een curncu-
lum vitae met vermelding van de ver
kregen diploma's en studiegetuig
schriften (een door het gemeentebe
stuur of door de onderwijsinrichting 
die ze heeft afgeleverd voor eenslui
dend verklaard afschnft van die diplo
ma s en studiegetuigschriften moet 
daaraan toegevoegd zijn) De kandi
daturen moeten duidelijk de gegeerde 
betrekking vermelden 
De bezoldiging is dezelfde als in de 
Ministenes 

De volgende betrekkingen zijn te 
begeven (Nederlandse taalrol) 
Hoofdgeograaf-direkteur (2), eerst
aanwezend gêograaf-hoofd van 
dienst (3) geograaf of eerstaanwe
zend geograaf (2) eerste adviseur (1) 
direkteur (1) adjunkt-adviseur (2) be-
stuurssekretans (1) bestuurssekreta-
ns of direkteur of rechtskundig advi
seur (1), bestuurschef (1) maatschap
pelijke assistent of maatschappelijk 
assistent Ie klas of eerstaanwezend 

maatschappelijk assistent of hoofd-
maatschappelijk assistent (1) onder-
bureauchef (3) vertaler of eerste-ver-
taler of hoofdvertaler (1) direktiese-
kretaris of eerstaanwezend direktiese-
kretaris (1) rekenplichtig opsteller (2), 
opsteller (2) hoofdoperateur-mecha-
nograaf 1e klas (1) hoofdklerk-steno-
typist(l) hoofdklerk (3) hoofdklerk-ty-
pist (1) operateur-mechanograaf Ie 
klas (1) klerk-stenotypist of eerste 
klerk-stenotypist (1) klerk of eerste 
klerk (8) klerk-typist of eerste klerk-ty
pist [IJ operateur-mechanograaf 2e 
klas (1) telefonist of eerste agent (1), 
hoofdtechnisch ingenieur (IJ, eerst
aanwezend kartograaf f* klas of 
hoofdkartograaf (5), technisch inge
nieur of eerste technisch ingenieur 
(3) kartograaf of kartograaf Ie klas 
of eerste kartograaf (36J, opperwerk-
meester (2) meesterknecht (2J. ad-
junkt-meesterknecht C (2) adjunkt-
meesterknecht B (7) adjunkt-meester-
knecht A [21 eerste geselekteerd 
werkman C (2J eerste geselekteerd 
werkman B (8) eerste geselekteerd 
werkman A (IJ geselekteerd werk
man C (2J geselekteerd werkman B 
(2J geselekteerd werkman A (2J, 
hoofdwerkman (4J geschoold werk
man B of eerste vakman (6J, hulpar-
beider B of geschoold werkman A 
(18) 

Wij verzoeken onze lezers en vnen-
den en kennissen die menen in aan
merking te komen voor een van deze 
betrekkingen hun kandidatuur in te 
dienen op voornoemd adres Graag 
zouden wij een afschrift bekomen 
van de ingediende kandidaturen op
dat WIJ zouden kunnen nagaan welk 
gevolg er gegeven wordt door het 
Ministene van Landsverdediging dat 
de aanwervingen moet doen Dit af
schrift dient gestuurd te worden aan 
de Redaktie van WIJ 

WIJ 14 11 NOVEMBER 1976 
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AGRESSIE: SOCIAAL PROBLEEM 
Het begrip «agressie» staat de jongste 
jaren in het middelpunt van de belangstel
ling. Er is dan ook reeds een hele litera
tuur aan het onderwerp gewijd. Toen Kon-
rad Lorenz — Nobelprijs geneeskunde 
en fysiologie, 1973 — in 1963 met zijn 
boek « Das sogenannte Böse - Zur Natur-
geschichte der Agression» de aandacht 
op het agressie-fenomeen vestigde, volg
de een hele diskussie, een hele literatuur, 
waarbij zowel Europese als Amerikaanse 
wetenschapslui in het debat tussenbeide 
kwamen. De «Deutsche Forschungsge-
meinschaft» spendeerde drie miljoen D M 
voor een tweejarig onderzoek door 15 art
sen en 10 psychologen van de universi
teitskliniek Eppendorf in Hamburg. 

K. Lorentz had de agressie gesitueerd in 
de menselijke natuur zelf, maar voor de 
Heidelbergse filozoof Arno Rack was zij 
aangekweekt door zgn. frustraties. Ge
volg : in de opvoeding geen frustraties 
kweken, zodat de agressiviteit in de mens 
en in de maatschappij kan verdwijnen. De 
anti-autoritaire scholen bleken echter juist 
kweekplaatsen van agressieve mensen 
te zijn. De frustratie-teorie, die vooral in 
de VSA opgeld deed, was er dus naast. 

Uit onderzoekingen in primitieve maat
schappijen door de bekende prof. Ireneus 
Eibl-Eibesfeldt kwam naar voor dat agres
sie geen aangeleerd gedragspatroon, 
maar een verworven en overgeërfde 
instinktieve neiging van de mens is. De 
psychiater Erich Fromm meende de kerk 
in het midden te plaatsen door twee soor
ten agressie te onderscheiden : de biologi

sche, overgeërfde, die positief is, en de 
aangekweekte, de negatieve, datgene 
wat het «boze in de mens» is. 
Het agressie-probleem is niet individueel 
alleen, maar raakt de hele maatschappij: 
daarom is het een belangrijk vraagstuk 
voor wie de sociale strukturen en gele
dingen bestudeert en evenzeer is het van 
belang te weten waar de oorzaken en de 
remedies — indien mogelijk — liggen. 

PRK VAN 
BOND ZONDER NAAM 
Snuggere lezers van dit blad, 
m.a.w. alle lezers, zullen opge
merkt hebben dat het middenge
deelte van de prk. van de Bond 
Zonder Naam in ons nummer 
van vorige week slechts zes cij
fers telde. Dat moeten er van
zelfsprekend zeven zijn. Het juis
te prk-nummer is dus : 000/ 
0144021/73. 

Zowel Mitscherlich als Hacker beves
tigen de biologische basis, maar wel zijn 
er uiterlijke omstandigheden die agressie 
versterken en manipuleren kunnen en te 
voorschijn roepen onder de meest valse 
voorwendsels. Hacker spreekt van het 
«etiketten-bedrog». Men roept «demon
stratie voor de vrede», maar van binnen 
woedt de oeroude heimelijke lust voor de 
(heilige) oorlog ! Men heeft de jongste tijd 
aan linkse zijde vooral van het «fascisti
sche» in de mens gesproken om bepaal
de aspekten van het menselijk gedrag te 
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SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 

BOUWPREMIE (II) 

I O 
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Wie een te hoog inkomen heeft verliest nog niet noodza
kelijk de hele bouwpremie. Voor het aankopen van een 
woning bij een erkende bouv*>maatschappij wordt van 
staatswege een zgn. aankooppremie toegekend. En ook 
voor belangrijke verbouwingen wordt wat voorzien. Deze 
drie punten worden hiema behandeld. 

DEGRESSIEVE PREMIE 

Wanneer het gezinsinkomen het toegelaten maksimum 
overtreft, kan toch nog een gedeeltelijke premie verkre
gen worden, volgens onderstaande gegevens: (bedragen 
op 1/6/76): 
inkomen 252.001 Fr./262.000 Fr 50.000 Fr. 
Inkomen 262.001 Fr/272.000 Fr. 35.000 Fr 
inkomen 272.001 Fr/282.000 Fr. 20.000 Fr. 
Hier gelden vanzelfsprekend ook de gewone regels: 
1. Het inkomen mag ook hier nog 17.800 Fr. hoger liggen 

per kind ten laste. 
2. Het verlaagd premie-bedrag wordt ook verhoogd met 

20 % per kind ten laste. 

AANKOOPPREMIE 

De zgn. aankooppremie wordt verleend bIj de aankoop 
van een woning gebouwd en verkocht door een erkende 
bouwmaatschappij van de Nationale Maatschappij voor 
de Hulsvesting of van de Nationale Landmaatschappij, bIj 
de aankoop van een woning verkocht door een gemeen
te, een interkommunale of een COO. 

omschrijven. Maar men zou evengoed 
van het « kommunistische », van het « reli
gieuze », enz., in de mens kunnen spreken. 
Agressie, als explosie van het agressie
erfdeel in de mens, uit zich immers overal 
waar ideologie of leer met machtswellust 
en machtsmisbruik, met onverdraagzaam
heid, met klasse-, rassen- of geloofsfana-
tisme gepaard gaat. Niet de leer, maar 
haar tot het fanatieke opgedreven agres
sieve totalitarisme roept afwijkingen op, 
tot het misdadige toe ! Dat was het geval 
in de inquisitie, in de Franse Revolutie, in 
de moord op tien miljoen koelakken en 
tegenstanders van het bolsjevisme. Nog 
vooraleer er van enig fascisme sprake 
w a s ! 

In hun boek «Creative Agression» (Ne
derlandse t i tel: « Geen angst voor agres
sie») hebben de Amerikaanse psycholo
gen George R. Bach en Herb Goldberg 
het probleem op hun beurt benaderd. 
Vooral de Nederlandse titel drukt zeer dui
delijk de bedoeling van het werk uit : 
Agressie is niet iets wat, als een bedrei
ging, van kindsbeen af moet onderdrukt 
worden. 

Deze twee auteurs zijn geen leken in het 
vak. Bach is direkteur van het Instituut 
voor Groepsterapie in Beverly Hills. Gold
berg is hoogleraar in de psychologie aan 
de « University of California »te Los Ange
les. In hun boek onderzoeken ze de agres
sie in de verschillende levensfazen en ves
tigen de aandacht op de agressieve zelf

bevestiging van het kind tegenover de 
autoriteit der ouders, op de heimelijke en 
onderdrukte agressie in het huwelijk en 
op het werk, op de agressiviteit in erotiek 
en seksualiteit. Zij brengen een gamma 
van terapeutische mogelijkheden die de 
agressie ombuigen en ze plaatsen in een 
zingevende relatie met de anderen. Wat 
nog geenszins een ongebreideld uitleven 
van de agressieve drang betekent, maar 
wel een sublimeren ervan, juist in die rela
tie. 

Als mensen moeten wij met mensen 
leven in de maatschappij. De kennis van 
onszelf én van de anderen — en niet de 
utopie van een ideaal mensenbeeld, van 
Rousseaus goede wil tot de homo sovieti-
cus — is daarbij een absolute vereiste om 
geen ontgoochelingen op te lopen. Al wat 
bijdraagt om ons de «onbekende mens» 
meer vertrouwd en begrijpelijker te ma
ken, dienen wij in ons streven naar een 
menselijker maatschappij te betrekken. 
Daarom is elke kennismaking met en elke 
benadering van een verschijnsel — de 
agressie — dat met onze psyche en onze 
biologie verbonden is, van grote invloed 
op ons sociaal gedrag daarenboven, een 
bijdrage tot een menselijker maatschap
pij. Als wij er maar rekening mee houden I 

jv. 

G. Bach en H. Goldberg — «Geen angst 
voor agressie» — Uitg. De Nederiand-
sche Boekhandel, Antwerpen/Amster
dam - 1976 - 228 biz. - 350 fr. 

VERBODEN TOEGANG 
Op 19 en 26 oktober jl. zond de BRT een edu-
katlef programma uit onder de titel - Verboden 
toegang » Het scenario van dit tweedelig pro
gramma maakte Kris Smet in samenwerking 
met Marianne Rabdau, echtgenote van prof 
Cor Bakker en co-auteur van diens boek « No 
Trespassing », in 1973 verschenen te San Fran
cisco en In 1974 In Nederlandse vertaling uitge
geven door De Nederlandsche Boekhandel. 
Dit jaar verscheen de tweede druk van dit o.l. 
belangrijk werk. 
Het boek draagt als ondertitel: - Verkenning 
rond het menselijk territorium». Dit menselijk 
territorium staat opnieuw In de belangstelling. 
«De reden», zegt prof. Bakker in zijn voor
woord bij de Nederlandse vertaling, « kan men 
vinden In de sociale verschuivingen in de wes
terse maatschappij, die de verdeling van voor
recht en eigendom op onzekere basis hebben 

V/07 n 

Er zijn drie premie-bedragen voorzien, volgens de datum 
waarop de woning werd gebouwd: 
a) Woning gebouwd vóór 10 mei 1940: In dit geval 

bedraagt de premie 10 % van de verkoopprijs, met 
een maksimum van 32.500 fr 

b) Woning gebouwd tussen 10 mei 1940 en 31 maart 
1972 : In dit geval bedraagt de basis-premie 32.500 Fr. 

cT Woning gebouwd na 31 maart 1972: In dit geval 
bedraagt de basis-premie 60.000 Fr. 

Noteer dat voor deze drie premies ook volgende regels 
van toepassing zijn: 
— wanneer het toegelaten maksimum-lnkomen over

schreden wordt is een degressieve premie voorzien; 
— het toegelaten maksimum-lnkomen stijgt naarmate het 

aantal kinderen ten laste groter Is (zie: Bouwpremie (I) 
- rubriek V/06); 

— de basispremie wordt verhoogd met 20 % per kind 
ten laste. 

GRONDIGE VERBOUWING 

Een verbouwing wordt met nieuwbouw gelijkgesteld, 
Indien 
— bij de verbouwing of vergroting de behouden bewoon

bare oppervlakte van de oude woning maksimum 
49 % bedraagt; 

— het behouden metselwerk van een ander gebouw 
(bvb. stal) maksimum 49 % bedraagt 

Cw 
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gesteld. Dat verschijnsel zag de auteur zowel 
in Amerika als In West-Europa. - Onze regelma
tige bezoeken aan Europa », zegt de auteur ver
der, « hebben ons ook een ontwrichting van de 
sociale struktuur getoond die niet onderdoet 
voor die In de Verenigde Staten. Ook hier is 
vooral de relatie tussen man en vrouw, de 
plaats van het kind In het gezin en het gezin in 
de maatschappij tot vraag geworden. Dit zijn 
de omstandigheden die de territoriale proble
men centraal stellen om het Individu», 
tot een van de fundamentele menselijke nei
gingen en hIj waarschuwt voor sociale struktu
ren die zouden gekozen worden tegen deze 
fundamentele nelging In. « Onze waarnemingen 
In verband met menselijke Interaktle », zo lezen 
we op bIz. 11, «hebben ons overtuigd hoe 
belangrijk de menselijke terrltorialltelt is, zowel 
voor het leven van het individu als voor dat van 
de groep. Ze hebben ons aangetoond dat een 
zelfbewuste verwezenlijking van deze nei
gingen een essentieel element is van de zelf-
wordlng.» Zijn boek werd geschreven om dit 
verwaarloosd aspekt de centrale plaats te 
geven die het volgens de auteur, verdient bij 
de studie van het menselijk gedrag. Terrltoriali-
teit acht prof Bakker zeer nuttig voor het ont
wikkelen van een doeltreffend sociaal gedrag 
en voor het oplossen van relatlekonflikten. Bak
kers filozofle is gesteund op het ekslstentialis-
me, maar zijn benadering van de werkelijkheid 
Is volledig pragmatisch. De auteur wil niet mora-
lizeren, maar hij hield evenwel een zeer duide
lijk doel voor ogen: de individuele vrijheid en 
autonomie op te voeren en de zeggenschap 
over het leven binnen de maatschappij te ver
groten. Dat men de zin voor territoriallteit zelf 

zou moeten uitroeien om kontrole te krijgen 
over het menselijk territoriaal gedrag, noemt 
prof. Bakker een « naïeve idee ». 
Wat is nu een territorium ? «Iemands territori
um bestaat uit die gebieden waar hij een bijzon
dere deskundigheid bezit initiatief neemt en 
verantwoordelijkheid op zich neemt». Het blijft 
dus niet beperkt tot de fysische ruimte alleen, 
maar omvat de vele aspekten van ons sociaal 
en Intellektueel leven. 
De lezer verwacht van ons niet dat wij het hele 
vooriiggend werk gaan samenvatten op de 
beperkte ruimte waarover we hier beschikken. 
Ook voor enige vorm van kritiek Is geen plaats 
voorhanden. • Verboden toegang » Is trouwens 
geen boek om mee akkoord te gaan of te ver
werpen. Het is een boek om over na te denken. 
Het verschaft vele inzichten In wat vroeger mis
schien niet duidelijk was en waarvan we de 
samenhang niet goed zagen zitten. Dat we de 
aksenten eventueel anders leggen dan prof. 
Bakker hier doet heeft minder belang. 

Cw. 

C. Bakker en M.K. Rabdau — «Verbo
den toegang» — Uitg. De Nederland
sche Boekhandel, Antwerpen/Amster
dam - Tweede druk - 320 bIz. - 395 Fr. 
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Gastvoorste l l ing K N S 
in KVS-Brusse l 

O R E S T E S - H U G O C L A U S 
O F E U R I P I D E S 
G E V A R I E E R D . . . 

Regie: Walter Tillemans 
Orestes. Peter Strynckx 
Electra: Camilla Blereau 

Niettegenstaande de erg ingewikkel
de Intnge, waarvan regisseur Walter 
Tillemans zegt dat het een beeld 
ophangt van deze wereld omdat ook 
hier drie onschuldige, wanhopige men
sen (Orestes, Electra, en Pylades] 
onderling door liefde en trouw aan 
elkaar gebonden, om hun leven vech
ten, tegen een hatelijke wereld zonder 
liefde, trachten wij het stuk samen te 
vatten. 
Na zijn terugkeer uit de Trojaanse oor
log, wordt Agamemnon, Griekse vorst 
van Argos, door zijn vrouw Clytaem-
nestra en haar minnaar Aegisthus in 
zijn bad vermoord. Jaren nadien 
wreekt Orestes, op bevel van Apollo, 

samen met zijn zuster Electra deze 
vadermoord en doodt zijn moeder en 
haar minnaar Na de moord wordt 
Orestes achtervolgd door de Erinyen 
die hem plagen met vlagen van waan
zin en razernij. Op aanstoken van Tyn-
dareus, vader van Clytaemnestra en 
Helena pleiten de volksvergadering 
en de buurvrouwen tegen hem en 
Electra. 
Menelaus, Agamemnon's broer geeft 
ontwijkende antwoorden op Orestes' 
verzoek om steun. Het drama nadert 
zijn hoogtepunt 
Uit wanhoop besluiten Orestes, Elec
tra en haar verloofde Pylades, Helena 
te vermoorden en haar dochter Her-
mione te gijzelen. 
En dan... het burlesk-komische einde. 
Apollo verschijnt, een zelfzekere Ame
rikaanse play-boy-manager (Hugo 
Claus zelf?) hij zal alles zelf regelen. 
Helena zal voortaan als godin in de 
hemel verblijven, Menelaus moet naar 
Sparta terugkeren, Orestes een jaar 
boete doen, met Hermione huwen en 
koning van Argos worden. Pylades, 
ten slotte moet Electra tot vrouw 
nemen. 
Tijdens de «anticlimax» in het stuk 
en na de voorstelling kon ik mij van de 
indruk niet ontdoen dat Claus mij in 

het ootje genomen had, dat ik voor 
schut s tond : zo ridikuul banaal vond 
ik het einde. Ik ben weliswaar geen 
voorstander van menging van trage
die en groteske, (beide genres waren 
zuiver van mekaar gescheiden) maar 
velen moet het met ontgaan zijn dat 
de deus ex machina met veel « kitsch » 
ten tonele gebracht werd (muziek Bel-
ga Vox, wit dandy-pak, zonnebrillen, 
bestorming paleis, rookbommen, rijks
wachtuitrusting, achtergrondgeluiden 
van betogingen, lichteffekten, enz.). 

Goedkoop is vaak ook de « eenvoudi
ge» taal waarin Claus dit verheven 
stuk (helaas) herschreef. (Is Claus 
een vrouwenhater ? Waarom die plat
te volkse voorliefde voor geweld en 
sex ? Waarom tot Hermione Wat 
heb je mooie billen, kind. (zucht) 
Enfin ?). 

Misschien ware het melodrama beter 
geschikt geweest voor een filmscena
rio. Het dekor, dat nochtans sober 
gehouden werd, deed vrij ingewikkeld 
en uitvoerig aan en het voortdurend 
heen en weer geloop van spelers en 
hulpjes achter de doorzichtige scher
men of in het halfdonker was storend. 
Kostuums (op die van Orestes zelf, 
Electra en Pylades en dat minuskuultje 

van Agamemnon na) waren overdre
ven dekadent. 
Orestes, Electra en Pylades, Hermio
ne waren geloofwaardig. Menelaus 
echter, evenals Tyndareus en de ka
menier van Helena chargeren gemak
kelijk en vissen naar persoonlijk goed
koop sukses. 
De furiën, alias buurvrouwen zijn ste
reotype figuren die echte dramatische 
dimensie missen. 
Alles bij mekaar niet een toneelstuk 
om erover te zitten piekeren of ervoor 
wakker te liggen. 

H. Van den Abeele 

JOOP VISSER IS 
JAAP FISHER! 
Het heeft me eigenlijk niet verwon
derd ooit nog, in deze tijd van retro en 
terug naar de muziek van de zestiger
jaren, een man als Jaap Fisher even
eens door zijn platenhuis opgerakeld 
te zien. Van toen herinner ik me de 
twee elpees die hier ook even werden 

SPECIAAL AANBOD VOOR DE LEZERS VAN " W U " 

Winkler Prins Encyclopedie 
'''>" Vlaanderen 

De WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE 
VAN VLAANDEREN 
een unieke encyclopedie 
Vlaanderen is de eerste regio ter wereld die voldoende stof 
kon opleveren voor het samenstellen van een echte 
encyclopedie. 
De faam van de medewerkers is een waarborg voor 
degelijkheid, volledigheid en ook eerlijkheid. 

een onmisbaar naslagwerk 
Wie Vlaanderen beter wil kennen vindt hier een overzicht van 
de rijke geschiedenis van Vlaanderen. Toch is deze 
encyclopedie In de eerste plaats actueel. Zij behandelt alle 
facetten van het hedendaagse Vlaanderen. 

een monument voor Vlaanderen 
2.800 bladzijden informatie. Over geschiedenis, toeristisch en 
artistiek schoon, over het roemrijke verleden en over alle 
belangrijke personen en feiten van ons politiek, sociaal, 
ekonomisch en kultureel leven. 

DE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE 
VAN VLAANDEREN 
- het meest volledige naslagwerk dat ooit over Vlaanderen 

is verschenen; 
- een onuitputtelijke bron van feiten, een onmisbare en 

betrouwbare bron van kennis; 
- vijf grote delen in rode kunstlederen banden met 

goudopdruk; 
- 2.800 bladzijden op glanzend papier, 160 bladzijden in 4 

kleuren en 1.500 illustraties in de tekst; 
- honderden tekeningen en kaarten; 
- 6.000 alfabetisch gerangschikte trefwoorden en in elk deel 

grote overzichtsartikelen; 

DIT ALLES NU TEGEN 3 ABSOLUUT 
UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN 
Wanneer U onderstaande bon binnen de 8 dagen ingevuld 
terugzendt geniet U van: 

I Het eerste deel één week GRATIS EN 
VRIJBLIJVEND ter inzage zodat U het rustig kunt 
inkijken zonder enige verplichting; 
Als U intekent betaalt U slechts 4 3 5 F gedurende 
12 maanden en meteen na uw eerste storting 
ontvangt U de vier volgende delen! Wenst U in één 
keer het volledig bedrag te voldoen dan bieden wij U 
nog een extra voordeel van 2 4 5 F! 
GRATIS een historische wandkaart getekend door 
MERCATOR! Deze mag U behouden ook wanneer 
U niet intekent op de encyclopedie. 

fBÖN 

GRATIS een kostbare wandkaart in 6 kleurendruk op origineel 
formaat (55 x 40,5 cm), getekend door Vlaanderens meest 
beroemde kartograaf Mercator 
Elsevier schenkt u deze prachtige reproduktie uit het Theatrum 
Orbis Tcrrarum, die dateert uit 1570 en het graafschap 
Vlaanderen voorstelt zoals het er uitzag in de XVIde eeuw, 
volledig gratis, enkel om u te feliciteren met uw belangstelling 
voor Vlaanderen en de Winkler Prins Encyclopedie van 
Vlaanderen 

Ingevuld terug te zenden naar 
Centraal Boekhuis 

Beeldhouwersstraat 12 2000 Antwerpen 

JA, zend mij het eerste deel van de 
WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE VAN 
VLAANDEREN, zonder kosten en vrijblijvend 
10 dagen ter Inzage samen met de 
prachtige oude kaart van Vlaanderen die ik 
in ieder geval mag behouden 

Naam: 

Adres: 

Brievenbusnummer: 

Woonplaats; 

Postnummer-

Leeft i jd: 

Handtekening: 

- advi 
I Indii 
I zone 

Indien ik na inzage wens in te tekenen geniet ik 
van de speciale voordelen d/e u in deze 
advertentie aanbiedt 
Indien ik met inteken zend ik U het eerste deel 
zonder kosten na 10 dagen terug I 

V V 2 J 

uitgebracht, met vooral het cynisch 
makabere over «de cipier» en dan 
ook « Suzanne » (dat met Cohen niets 
heeft te maken). Het werk van een 
toen hip laat-existentialist die na de 
studententijd zag dat hij andere din
gen kon doen op deze wereld dan blij
ven liedjes zingen in de weinig overblij
vende chansonkroegen en keldertjes. 
HIJ werkte dan ook in het buitenland 
voor de wereldvoedsel-organizatie, 
het welzijnsbeleid in eigen land, en 
vorig jaar in april bekleedde hij de lei
dende funktie aan een volkshoge
school. Zijn ingeboren powetische en 
zachte aard heeft hem daar ook niet 
kunnen houden, en thans is hij ge
woon lesgever te Haarlem. Met het uit
brengen van een nieuwe plaat bij 
I.B.C. wordt echter niet duidelijk ge
maakt of producer Ger Hali enkel de 
bandjes kwijt wil die toen in 1961 wer
den opgenomen in de promotietent 
van het Groenendaalse bos te Heem
stede, of anders Joop Visser stiekum 
aast op een nieuwe chansoncarrière, 
die tussen haakjes in deze tijd van 
artistieke inspiratieloos gedoe mis
schien wel kans heeft Voor de velen 
die hem niet kennen is de achterkant 
van de plaat een aanrader Het «live »-
optreden komt erg prettig over en is 
wat in stijl van wat Cools en Van 
Toren brengen, echter steeds speels 
en kabaretesk. De woordspelingen 
zijn eenvoudig maar nooit platvloers, 
en de steeds weerkerende allusies op 
het Veerse gat komen fijn over. Een
voud maar degelijkheid sieren ook 
«Sprookje» en het verhaal van het 
«Eendje», raak en smaakvol. Volgt 
dan het voornoemde Suzanne, dat 
erg aanspreekt. Dat schalks studenti
koze, speelse en soms wat onhandige 
ontbreekt daarentegen op de nieuwe 
(?) liedjes van de voorkant, met de 
vier jaargetijden als onderwerp plus 
als vijfde liedje «Lola». Lente is niet 
enkel terug naar de natuur en de wei
de, maar naar de mooie dagen van de 
onbekommerde jeugdjaren, even in 
drie lijnen ook die oorlogsjaren. Onom
wonden volgt dan de «zomer», de 
bloei van het leven, en de niet zo mak
kelijke man-vrouwrelatie. Maar niks 
blijft duren, en met de «herfst» van 
het leven gaat heelwat kapot. Met « er 
is geen hemel zonder hel» of nog 
«geen lever zonder dorst» beklem
toont hij even de onvolmaaktheden 
van het leven. Maar er zijn de gelukki
ge momenten zoals als december in 
het land is, en alle mogelijke samen
stellingen met «kers t - en de omge
vende sfeer maakt veel goed. Hoewel 
er tussendoor wel bij moet dat ie de 
kerstman nooit heeft vertrouwd, en 
het kerstekind nooit heeft zien zitten. 

De oningewijde manier van zingen en 
de té eenvoudige gitaarpicking in 
deze reeks liedjes en ook in de 
beschrijving van « Lola • doen me erg 
denken aan wat Hugo Raspoet tien 
jaar geleden bij ons placht te brengen, 
en ik geloof sterk dat deze dan ook 
een tiental jaar terug, even voor zijn 
«verdwijnen» uit de artistieke wereld 
zijn opgenomen. 

KONCERTAGENDA 

Na Peter Frampton erg weinig nieuws 
onder de zon. Belangrijkste voor deze 
maand blijft de twintig-zalen toer die 
Boudewijn de Groot in het Vlaamse 
land onderneemt. Juiste data en plaat
sen worden tijdig medegedeeld Ver
der nog op vrijdag 19 voor de eerste 
maal in ons land Roy Harper, in het 
Schaarbeekse teater 140. Niet beves
tigd wordt ook Linda Ronstadt alhier 
verwacht, terwijl Wishbone Ash op 24 
en Thierry op 29 en 30 november 
voorlopig de reeks afsluiten. In Neder
land trekt Jan Akkerman met zijn 
groep Lux rond na het Amsterdams 
concertgebouw, en aan deze super
sessie die een eenmalig karakter 
heeft nemen ook Rick van der Linden 
aan de toetsen, drummer Pierre van 
der Linden, Jasper 't Hof, Cees van 
der Laarse, en zangeresjes Patncia 
en Yvonne Paay plus Ina Arnolds nog 
deel. Sergius 

WERF 
NU 
EEN NIEUWE 
ABONNEE 
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BARRY 
LYNDON 
De Britse romancier William Makepea
ce Thackeray schreef «Barry Lyn
don » in 1844. Tien jaar voordien had 
hij door verkeerde handelstransakties 
het fortuin dat hij van zijn vader had 
geërfd, verloren. In 1840 werd zijn 
vrouw krankzinnig na de geboorte 
van hun derde kind. De grondslagen 
van zijn meest bekende werk « Vanity 
Fair» (1848), o.a. dat de wereld een 
kermis van ijdelheid is, staken reeds 
in « Barry Lyndon » : dit is het portret 
van een avonturier die persé « gentle
man» wil worden in dit aardse leven. 
Dit streven naar aanzien én adel 
wordt zijn ondergang. Thackery dra-
matizeert niet, hij beschrijft met ironie 
en gevoel; met kntische waardigheid. 
«Barry Lyndon» is geen pamflet te
gen een bepaalde maatschappijvorm 
of levensstijl. Het is de koele, bijna 
cynische ontleding ervan. De lezer 
wordt geacht de nodige konklusies te 
trekken. 

Na een aanmatigend en demagogisch 
anticiperende beschrijving van onze 
maatschappij in A Clockwork Oran
ge lijkt het me niet vreemd dat sukses-
kineast Stanley Kubrick even uit
blaast in de aristokratische wereld 
van het 18-eeuwse Europa. De hard
heid, de dekadentie heeft plaats ge
ruimd voor een galante leefwereld, 
waarin de filmkijker van vandaag 
even heerlijk kan grasduinen, bij de 
hand geleid door historikus-filmer Ku
brick, Want op het eerste gezicht lijkt 
Barry Lyndon een rustige, ontspan
nen film met in het eerste deel de vrij 
bewogen avonturen van Barry aan 
beide zijden van het toenmalige oor
logsfront . de Britten en ko tegen de 
Pruisen en ko, waaruit hij dan maar 
het besluit trekt dat beide partijen 
best via kansspelen en gokken in het 
ootje kunnen worden genomen. Na 
deze vrij pikareske avonturen toont 
het tweede deel ons het huwelijksle
ven van Barry met weduwe Lady Lyn
don met de zeer tragische afloop, na 
de dood van hun enig kind, als de stief
zoon van Barry opnieuw zijn rechten 
komt opeisen en Barry na een duel 
tussen beiden een been verliest. 
Het duel staat in Barry Lyndon eigen
lijk centraal als metafoor voor een zelf
vernietigende samenleving. Barry's va
der wordt bij het begin van de film in 
een duel gedood. Om de eer van een 
nicht te verdedigen kwetst Barry zijn 
tegenstander in een duel en moet 
vluchten. Onderweg verliest Barry 

wel een zeer ongewoon « duel» tegen 
struikrovers die hem van have en 
goed beroven. De armoede dwingt 
hem dienst te nemen in het leger (eew 
truuk die vandaag de dag weer «in » 
is) alwaar hij hogerop geraakt via 
duels. En zo gaat dit maar door: Barry 
levert zijn dagelijks duelletje, nu eens 
met de degen dan weer met het 
woord (als hij Lady Lyndons oude 
echtgenoot op slag een hartaanval 
berokkent!) gekapseld in het grote 
overkoepelende duel tussen Enge
land en Pruisen. Barry is kind van zijn 
tijd en later zelfs, kind van de reke
ning! 

Het tragische lot dat Barry uiteindelijk 
Ife wachten staat, is eigenlijk een uit
drukkelijk moralistisch cliché, typisch 
voor de 18de eeuw. De moderne kij
ker zou zoiets vandaag eigenlijk bela
chelijk of onecht moeten vinden. Ku
brick heeft die klip weten te omzeilen 
door een merkwaardige, geraffineer
de en oorspronkelijke kinematografi-
sche vormgeving, waar je de hele tijd 
verbluft zit tegen aan te kijken, te kreë-
ren. Je houdt het niet voor mogelijk 
dat een kameraman (John Alcott), in 
staat IS zo'n bloemlezing van het werk 
van bekende schilders (Constable, 
Gainsborough, Hogarth, Zoffany) op 
pellikule te toveren. Elk beeld is «au-
tentiek», is dusdanig bestudeerd en 
bewerkt dat het een «levend » schilde
rij lijkt, zowel wat de binnenopnamen 
(opgenomen met een speciaal gekon-
strueerde kamera die zelfs bij kaars
licht kon filmen) als de buitenopna
men (waar vooral het spel met tegen
licht en verschillende kleurschake
ringen opvalt) betreft. 

Voeg daarbij een schitterende vertol
king van Ryan O'Neal en Marisa 
Berenson, terwijl we daarnaast op
nieuw enkele bekende gelaten uit het 
Kubrick-universum in vrij lugubere rol
len aantreffen : Patrick Magee bijv., de 
gekke schrijver uit A Clockwork 
Orange, is hier een superbe eenogige 
kansspeler-spion voor rekening van 
de Britten. Ook de make-up verdient 
enige bewieroking, hoewel mensen 
die vertrouwd zijn met het werk van 

Fassbinder of George Moorse hier en 
daar wel gelijkenissen zullen ontdek
ken. Het komt me zelfs voor dat 
Kubrick hoofdzakelijk dezelfde kame
rabewegingen hanteert (sierlijke 
achterwaartse travellings en zooms) 
die je ook aantreft in Georges Moor
se's subtiele analyse van de pre-nazis
tische periode: Schattenreiter. 

De muziek in Barry Lyndon is, zoals 
we dat van Kubrick gewoon zijn, een 
zorgvuldig gekozen mengeling van 
klassieke muziek (dit keer niet «be
werkt») en Ierse volksmuziek. Een 
soundtrack die nu eens sterk gezellig 
dan weer een melancholische indruk 
wekt Barry Lyndon opent en sluit 
met Handels «Sarabande»). Dat 
stemt perfekt overeen met Barry Lyn
dons meewarige verschijning, een per
sonage dat door Kubrick met liefde 
omkleed wordt, dat zijn simpatie 
meedraagt maar die uiteindelijk toch 
als een typische verliezer het leven 
moet verder ingaan. De les dat macht 
en eer slechts voor enkele mensen is 
weggelegd wordt door Stanley Ku
brick subtiel vermomd in een histori
sche film waarin voortdurend met niet 
mis te verstane ironie gezegd wordt 
dat de wereld één rotte, egoïstische 
bedoening is, vol berekening en 
meestal gepaard met een zowel gees
telijke als fysische zelfbevrediging. 
Barry Lyndon eindigt op het tekenen 
van een check door Lady Lyndon. In 
haar omgeving staat haar zegevieren
de zoon Lord Bullington en de even
eens in ere herstelde persoonlijke 
geestelijke raadgever van de Lyn
dons. De machtstruktuur is weer gaaf 
rondgemaakt. We schrijven 1789. Ku
bricks cynisme viert een hoogtepunt 
omdat iedereen onderhand weet dat 
de Franse revolutie aan bovenvermel
de machtstruktuur niet veel gewijzigd 
heeft. Achter het schitterende en 
magistrale estetische uiterlijk van Bar
ry Lyndon heeft Kubrick de grond
slagen van het failliet van onze samen
leving op een rijtje uitgestald. Het valt 
je als kijker écht niet zwaar dat 
beschavingsmasker af te rukken. 

Ronnie Pede 

OPNIEUW EEN AGRESSIEVE LAUWENS... 
Van Willy Lauwens verscheen naar 
aanleiding van de Boekenbeurs van 
Vlaanderen De verre eilanden ('), de 
derde verhalenbundel van een bewo
gen en ongewoon taalvaardig schrij
ver. Een man ook met een soms cha
otische verbeeldingskracht. Dat laat
ste kenmerkt vooral het titelverhaal 
De verre eilanden, eerder een kollage 
dan een verhaal: flarden aktuele be
richtgeving, reminescenties naar ont
moetingen met schrijvers en andere 
kunstenaars, plots afgeknapte ge
sprekken, enz. Lauwens zegt hier
over: 'Een aanval op de chaos van 
onze samenleving. Een wreed, nat 
fresco hoe het met mij ten dele 
gesteld was, een heel gemakkelijk 
geschreven en eindeloos moeilijk ge
rijpt griezelverhaal: op zoek naar dui
zend poëtische effekten, blijkbaar een 
anti-story met de kleuren van een 
massa angsten en een massa namen, 
en de vreugde die mij zelden streelde. 
De idealist die marcheren en doden 
moet» 

Overigens zijn al de verhalen van Lau
wens gekenmerkt door een wrang
heid die niet opgezet wordt om het 
schok-effekt, maar naar ons gevoelen 
het diepste wezen van de mens Lau

wens vormt Er wordt al te vaak het 
woord «gekwetste» gebruikt als het 
om het kenschetsen van een schrijver 
gaat. Een cliché dus. Maar voor Lau
wens is het géén cliché I En net als in 
zijn vorige bundel, zijn precies de ver
halen waarin de gekwetste uit zijn 
hoek komt en machteloos-vruchte-
loos terugslaat, de sterkste kant van 
Lauwens. Voor dit boek zijn het voor
al Optimist met trieste ogen en Zwar
te honger, het eerste is het relaas van 
een (gedroomde) wraak van een 
machteloze werkloze tegenover de 
bureaucratische vakbond, het tweede 
het zielige zelfmoord-offer van een 
miskend kunstenaar. De twee hierna
volgende excerpten zullen de lezer 
meteen de bekwame stilist Lauwens 
tonen. 

« Toen werd hij, zwaar ademend, wak
ker De kamer was koud en vreemd 
verlicht Het was alsof een nat stuk 
hout hem op de borst drukte. Om 
zeker te zijn dat hij zich met had voe
len sterven stond hij walgend op en 
ging plassen. Alles was stil. Het was 
vroeg in de ochtend. Het sneeuwde. 
Heel de tuin was sprookjesachtig wit 
Frank huiverde. Hij ging terug naar 
bed en trok de dekens over zijn 

hoofd. 'Iemand heeft me verdoemd' 
hoorde hij zichzelf fluisteren.» (Opti
mist met trieste ogen). 

'Hij was klein, lelijk, onbemiddeld, 
gebocheld. Niemand had medelijden 
met hem. Zij voelden slechts de angst 
om hun eigen huid knagen. Het enige 
wat hij niet werktuigelijk deed was 
schilderen. Al de rest deed hem pijn 
en leed. (...) Zijn voeten bengelden 
een halve el boven de plankenvloer 
De tippen van zijn pantoffels reikten 
niet ver genoeg. Zijn lichaam schokte. 
Hij huilde. Hij wenste zijn ouders naar 
de duivel Maar de storm raasde van 
over de rivier verder aan om het oude 
huurhuis.» (Zwarte honger) 

Genoemde merkwaardige verhalen 
maken De verre eilanden tot een goe
de bundel, waarvoor zelfs «zeer 
goed» of «uitzonderlijk» had kunnen 
geplaatst worden indien Lauwens de 
moed had gehad een paar eerder 
waardeloze verhalen niet op te ne
men. Frans-Jos Verdoodt 

(') Willy Lauwens, De verre ei
landen, NIjgh en Van Ditmar, 's Gra-
venhage, 1976, 151 biz., 18,5 f. 

'Dat schrijven vervangt het geloof 
waaraan het mij totaal ontbreekt -

Willem Elsschot 

Het literaire genre van het kursiefje dat Carmiggelt beoefent wordt 
niet tot de grote literatuur gerekend. Het is een kort journalistiek stuk 
dat dagelijks in de krant verschijnt en er een door plaats en stijl vaste 
bestemming heeft gekregen. Het is dagelijkse lektuur die niet spe
ciaal bestemd is voor bepaalde groepen van lezers, bij voorbeeld lief
hebbers van poëzie of toneel. Door het feit dat het kursiefje door 
iedereen kan gelezen worden en daadwerkelijk door velen, ook niet 
literair geoefenden, gelezen wordt staat het als genre aan de rand 
van de eigenlijke literatuur. Het is een vorm van volksliteratuur. De 
auteur schrijft over gewone gebeurtenissen, die hem in zijn dagelijk
se doen en laten overkomen en waaraan hij, met zijn scherpe aan
dacht voor al het menselijke in zijn omgeving, een bepaalde beteke
nis hecht Hij schrijft als je wil, in de rand van de gebeurtenissen. De 
journalist schrijft over de gebeurtenissen, hij verwerkt de feiten die 
op de teleks verschijnen. Een man als Carmiggelt maakt een ervaring 
tot een gebeurtenis: wat hij vertelt komt niet op de teleks. Journalis
tiek bekeken, staat het kursiefje niet alleen aan de rand van de litera
tuur, maar het staat evenzeer aan de rand van de journalistiek. 
Dat rand-karakter kenmerkt de hele stijl van Carmiggelt Aan de 
hand van een willekeurige passage uit Ze doen maar, de jongste bun
del van de schrijver, wil ik Carmiggelts stijl en zienswijze iets nader 
omschrijven. Hierbij de passage: «Vlak bij mij lag een man op zijn 
buik te slapen. Hij had zijn hoed op, zodat het leek of hij daar was 
neergestort. Een kleurloos, verkreukeld pak droeg hij, en door de 
gaten in zijn schoenzolen zag je zijn vlees want sokken behoorden 
niet tot zijn uitrusting. Hij lag volkomen roerloos». 

DE MENSEN 

VAN CARMIGGELT 
Het tafereel heeft plaats op het stadsplantsoen. Voor een journalfst 
valt er daar weinig nieuws te garen. Voor Carmiggelt is het« nieuws », 
een menselijk gebeuren. In de onmiddellijke omgeving zijn er jongens 
aan het voetballen, achter een van de doelen lag een meisje te zon
nen en aan de rand van het gazon zaten Engelsen te lunchen. En dan 
volgt de beschrijving van.de slapende man. Carmiggelt zelf zat «in 
het gras van het stadsplantsoen helemaal niets te doen », een ideale 
houding om de kleine wereld om hem heen gade te slaan. 
Op het eerste gezicht lijkt er over de taal van Carmiggelt weinig te 
zeggen. Toch zou een journalist zo niet schrijven. Hoe realistisch de 
stijl ook is, toch is hij stylistisch merkwaardig. Vooreerst heeft Carmig
gelt een bepaalde voorkeur voor mensen die aan de zelfkant van de 
samenleving staan. Hij is solidair met de « kleine mensen » en rekent 
er zich zelf enigszins toe. In dat opzicht is er een duidelijke verwant
schap met Elsschot die ook in deze bundel herhaaldelijk tot uiting 
komt Compositorisch is het belangrijk vast te stellen dat alles 
beweegt om de slapende man, hij is als het ware dood. Verderop zal 
blijken dat hij alleen op de wereld staat en dat die eenzaamheid alle 
psychisch leven in hem gedood heeft. 

Carmiggelt beschrijft de man als een voorwerp dat uit de hemel 
gevallen is. Een journalist schrijft zo iets niet In zijn ding-zijn weet Car
miggelt de man onmiddellijk in zijn wezenskern te treffen. « Roerloos » 
wil hier zeggen: door niets en niemand beroerd, gesloten voor het 
leven. Carmiggelt die vlak bij hem ligt gaat niet naar de man toe. Die 
rol laat hij over aan een vrouw die daar toevallig voorbijkwam. In het 
algemeen bekijkt de schrijver de wereld vanop een afstand, hij komt 
niet tussen, hij laat gebeuren, hij laat ook amper zijn gevoelens spre
ken, hij laat de mensen akteren en beperkt er zich toe nu en dan een 
schampere opmerking te maken in de trant van: «Ik walm te veel 
scepticisme uit», of «Ik keek de jongen na en probeerde niet aan zijn 
moeder te denken», of nog: «Jammer. Begrepen worden is maar 
een kale boel», «Maar lachen en huilen wonen op dezelfde trap». 
De ondertoon van Carmiggelt is helemaal niet vrolijk. Als hij ontroert 
zoals in het meesterlijke stukje Herfsttinten, dan vindt dat gevoel zijn 
oorsprong in een toestand van gekneusd idealisme. In Carmiggelt 
schuilt heel duidelijk een dichter, maar die laat hij maar zelden aan 't 
woord. Hij is zich te zeer bewust van het niet-dichterlijke in onze 
wereld: « Kleine Surinaamse jongetjes zien er allemaal uit of ze van 
een vrolijker planeet in ons sjagrijnig land getuimeld zijn ». Carmiggelt 
staat met zijn gevoelens aan hun kant; kinderen krijgen overigens 
een bevoorrechte plaats in zijn verhaal van de wereld. 
Hoe zou je Carmiggelt als schrijver ideologisch of politiek situeren ? 
Hij is, zoals gezegd, de woordvoerder van de kleine man, van wat de 
Transe fabeldichter La Fontaine «la racaille» noemde. Artistiek 
gezien vindt die maatschappelijke houding zijn uitdrukking in een 
vorm van realisme, dat in het morele vlak, samenvalt met een sterke 
dosis scepticisme. Eugene VAN ITTERBEEK 

S. CARMIGGELT, Ze doen maar. Arbeiderspers, 1976, 180 bIz. 

den van Vlaanderen). Net zomin 
de regenten en kooplieden van 
Holland veel belang- stelden In 
ZuldNederland net zonnin interes
seerde hen het land van Kleef. 

In het jongste nummer van NEER-
LANDIA (nr 4) gaat de heer van 
Puffelen de geschiedenis van dit 
gew/est na mitsgaders de betrek
kingen met Nederland. 
In het zelfde nummer kunt u nog 
bijdragen lezen over de pacifika-
tie van Gent, kunst en kunstbeleid 
(G. Groothoff); het Zuidneder-
landse boek in Nederland (J. Van 
Hove), simbolen (J.H. Scheps); 
Kristoffel Plantin (B. Govaerts), 

NEERLANDIA verschijnt zes 
maai per jaar. Een abonnement 
kost 245 fr. Jongeren 150 fr. Los 
nr. 50 fr. Rekening 408-7012041-
73 tn.v. ANV Neerlandia. Redak-
tie: Jozef Platteaustraat 16, 
Gent 

Zoals Vlaanderen aan zijn zui
dergrens ten gevolge van de 
Franse expansiedrang een flink 
stuk van zijn grondgebied (het hui
dige Frans-Vlaanderen) heeft 
moeten afstaan, zo heeft ook 
Rijksnederland het zgn. Land van 
Kleef aan Pruisen moeten af
staan, nadat het eerst tot «neu
traal gebied » was verklaard. Oor
spronkelijk was dit nederlandsta-
lig gebied (zie ook het jongste nr. 
van «Ons Erfdeel»). Het Kleefs-
Rijnlandse dialekt staat trouwens 
vandaag nog heel dicht bij het 
Nederlands. Deze afstand is gelei
delijk ontstaan, zonder gewapen
de konflikten (zoals wel in het zul-

11 NOVEMBER 1976 WIJ 17 

http://van.de


TI/-PROGR/^MMKS 

11 NOVEMBER 

BRT 

1600 Betovering Amerikaanse 
film (1948) 

18 00 De avonturen van Peter Se-
lie 

18 05 Jonger dan je denkt 
1845 Leef nu 
1910 Veilig verkeer 
1915 Expeditie naar het eiland 

Bathurst Dokumentaire 
1945 Nieuws 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Premiere 
2215 Frontpoezie Gedichten 

over het f ront 
2240 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1400 Schooltelevisie 
1500 Van hart tot hart 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 Zendtijd van het Simplisties 

Verbond 
1925 De goudmijn Dokumentai

re 
2000 Van Oekel 
21 05 Mary Hartman 
21 35 Nieuws 
21 50 Mary Hartman 
2210 Oost west, thuis best 
2310 Nieuws 

NEP. 2 

18 45 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wick iede Viking 
1930 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers 
21.15 Met heel ons har t Showpro-

gramma 
2205 Brandpunt 
2245 Hotel op stelten 
2315 Levensloop Dokumentaire 
2325 Den Haag vandaag 
2355 Nieuws 

RTB 

1500 Le paysan du Gange 
15 40 La Traviata Opera van Ver

di 
1745 Een schapebout voor Grog-

nard 
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 Dagboek van een piloot uit 

W 0 1 
2020 Trafic Frans-Italiaanse film 

(1970) 
21 55 Nieuws 
22 05 Tips voor veilig verkeer 
2210 Le carrousel aux images 
2250 Nieuws 

12 NOVEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Mumfie 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 Protestants-godsdiensbge 

uitzending 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 Cincinnati Kid Amerikaan

se film (1965) 
2215 K T R C 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 't Spant erom Kindershow 
1955 De show van Sonja en Lex 

Showprogramma 

21 35 Nieuws 
21 50 Haagsche knngen 
22 40 Terug naar de natuur Doku

mentaire 
2310 Day-top Filmdokumentaire 

over drugs 
2335 Nieuws 

NEP. 2 

1845 TV-Informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 Calimero 
1918 Disko Cirkus 
2000 Nieuws 
20 25 De Jordaches 
21 15 Nana Mouskoun in koncert 
21 55 Wordt u al geholpen ? 
2225 A k t u a T V 
2320 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 De komedie van de dief 
1750 1 ,2 ,3 j'ai vu 
1815 Sept sur sept 
1845 Twee tekenfilmpjes 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 La pêche miraculeuse 
20 36 Neuf millions neuf 
21 45 Nieuws 
21 55 Hollywood canteen Amen-

kaanse musical (1944) 
2255 Nieuws 

i 

13 NOVEMBER 

BRT 

1530 
1600 
1800 

1805 
1855 

1945 
2015 
2105 

2140 
2225 

Doe mee 
Open school 
De avonturen van Peter Se-
lie 
Disneyland 
Milieuprogramma 
morgen wordt het beter 
Nieuws 
Wies Andersen show 
Lieve Moeder, dat doet de 
wind 
Keukenmeidenliederen 
De Jordaches 
Nieuws 

NEP. 1 

1015 Teleac 
1530 Nieuws 
15 32 O, gaat dat zo ' 
1615 Familieprortret 
1710 De film van Ome Willem 
1815 Telac 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Run Joe, run 
1930 Kangaroos 
1940 Sandokan 
21 35 Nieuws 
21 50 Tros Sport 
2220 Ik hou van Holland 
2340 Nieuws 

NEP. 2 

1840 Lied van de week 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Bolke de Beer 
1915 Tweekamp 
2000 Nieuws 
2025 Kojak 
21 15 HIJ en ik 
21 30 Sil de strandjutter 
2215 Hier en nu 
2255 Hier en nu - studio sport 
2320 Nieuws 

RTB 

945 
1045 
1245 
1345 
1430 
1525 

1715 
1820 
1830 
1900 
1915 
1935 
2005 

TV-Droit 
L'entrepnse aujourd'hui 
Tele-debat 
Videographie 
TV-Femmes 
Waals toneel 
Al Samin - ne des qwate 
djCidis 
A vos marques 
Cedeon 
Spectacles 
Antenne-soir 
Nieuws 
Le Jardin extraordinaire 
L'arc de Tnomphe 
Toneelstuk 

2200 Nieuws 
2210 Telescope 

14 NOVEMBER 

BRT 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
12 30 Dag aan dag 
1430 Open school 
1500 Doe mee 
1530 Korfbal uit Borgerhout-Boe-

kenberg 
1650 Sesamstraat 
1715 Voetbaluitslagen 
1720 Suske en Wiske 
1740 Muziekfestival van Luzern 
18 45 De avonturen van Peter Se-

lie 
1850 Van Pool tot Evenaar 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 Hartenvrouw 
21 20 Ten huize van 

Hendnk Fayat 
2210 Sunset Boulevard 
2300 Nieuws 

NEP. 1 

11 00 Omroepparochie 
14 00 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat 
16 27 Paradijs der dieren 
1655 Voetbal- en Toto uitslagen 
17 00 Joodse liturgie en poëzie uit 

de synagoge 
1730 Bericht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1855 De Bereboot 
1900 Nieuws 
19 05 In het voetspoor der ontdek

kers 
1955 Ruimte 
2030 Blijf schitteren, mijn ster 

Russische film 
21 50 Ondanks alles, een genieter 
2220 Het Humanistisch verbond 
2240 Nieuws 

NEP. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
18 35 Rogier van ter Doest 
19 00 Van gewest tot gewest 
1915 Studio Sport 
20 30 Ot en hoe zit het nou met 

Sien? 
21 10 Promenadekoncert 
21 45 Nieuws 
21 50 Een baai in balans 
2240 Beeldspraak 

Armando en het gevecht 
2305 Nieuws 

RTB 

930 

1000 
1100 
1200 
1300 
1305 
1346 
1425 
1430 
1520 
1705 
1710 
1800 
1855 
1900 
1915 
1935 
2006 
21 15 

Independents, a votre ser
vice 
L'entrepnse aujourd'hui 
Eucharistevienng 
Faire le point 
Nieuws 
Concertissimo 
Arts-Hebdo 
Calimero 
Vivre Libre 
Visa pour le monde 
Sportresultaten 
Folllies' 

La RTB en questions 
Gedeon 
Antenne-soir 
Nieuws 
Sportweekend 
Chansons a la carte 
Absurde n'est-il p a s ' 

21 45 Nieuws 
21 55 Du sel sur la queue 
2255 Nieuws 

15 NOVEMBER 

BRT 

1700 Schooltelevisie 
1800 Simon in het land van de 

knjttekeningen 
1805 Klein, klein kleutertje 
18 20 Rogier van ter Doest 
1845 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Micro-macro 
2050 Wij, koning der Belgen 
21 40 Wikken en wegen 
2215 Nieuws 
22 35 Open school 

NEP. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Mini-voetbal show 
2000 Vluchtroute 

(Franse film) 
2025 De tijd stond even stil 

De Hongaarse opstand 
21 35 Nieuws 
21 50 NCRV-springtrofee 1976-

1977 
2240 Was getekend 
2255 Uitzending van Symbiose 
2259 Nieuws 

NEP. 2 

1855 Nieuws 
1905 Addams Family 
1930 Harry zoekt werk bij de 

Kolombiaanse boeren 
2000 Nieuws 
20 25 Beryl's lot 
21 15 Koning klant 
21 40 Volgende patient 
2205 Achter het nieuws 
2255 Nieuws 

RTB 

1740 Gedeon 
1745 1,2, 3 J'ai vu 
1810 TV-Cuisine 

Met medewerking van An
dre Viatour 

1845 Lundi-Sports 
1915 Nieuws 
1936 Fuenteovejuna 

Toneelstuk 
21 45 Nieuws 
21 55 Le crayon entre les dents 
2240 Nieuws 

16 NOVEMBER 

BRT 

1400 
1800 

1805 
1830 
1900 

1945 
2015 
2105 
2155 
2225 

Schooltelevisie 
Simon in het land van de 
knjttekeningen 
Wickie, de Viking 
Open school 
Studio aan huis - Frank 
Dene 
Ontspanningsprogramma 
Nieuws 
Sil, de strandjutter 
Verover de aarde 
Het vrije woord 
Nieuws 

NEP. 1 

1045 
1815 
1845 
1905 

1955 

2035 
2135 
2150 

Schooltelevisie 
Teleac 
Nieuws 
Multinationals 
Dokumentaire 
2 voor 12 
Kwis 
FC Avondrood 
Nieuws 
De Kommissans 

22 50 Terug naar de natuur 
2320 Nieuws 

NEP. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitfjarade 
2000 Nieuws 
2025 IJssterrenaparade 
21 25 De gebroeders Hammond 
2215 Televisier magazine 
2300 Den Haag vandaag 
2315 Nieuws 

RTB 

1400 Schoolteleviisie 
1745 Gedeon 
1750 1 ,2 ,3 j'ai vu 
1805 Seniorama 
1845 John L'lntrepide 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
1935 Le Drame du 

Cazier 
Dokumentaire 

21 45 Nieuws 

bois 

21 55 Les Chretiens dans la 
sociale 

2225 Nieuws 

du 

vie 

17 NOVEMBER 

BRT 

1730 Tip-Top 
1845 Simon in het land van de 

knjttekeningen 
1850 Bonanza 
1945 Nieuws 
2015 Rhoda 
2040 Voorjaars ontwaken 

TV-spel 
2240 Fundamenten 

The Wealth of Nations 
2230 Nieuws 

NEP. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 Oog-roos-bolleboos, kijk 

mee in de kijkdoos 
1615 Lappenkat 
16 30 Liedjes uit de trom 
1650 Het raadsel van het Silver-

grona-kasteel 
1815 Teleac 
18 45 De Bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendti jd politieke partijen 
2000 Na de solo 

TV-spel 
2100 Het programma met de 

map 
21 35 Nieuws 
21 45 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 
2300 Sprekershoek 
2315 Nieuws 

NEP. 2 

1855 Nieuws 
19 05 1000 Jaar als een dag 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Doe 
2055 De Nederlandse Top 40 
21 00 Will wil wel 
21 20 Veronica sport 
21 40 Volendam in Wenen 
22 05 Starsky & Hutch 
2255 Veronica Aktueel 
23 37 Veronica's agenda 
23 30 Nieuws 

RTB 

13 30 L'entrepnse aujourd'hui 
1415 Schooltelevisie 
1630 Feu vert 
1810 Politiek en de jeugd 
1820 Gedeon 
1845 John L'lntrepide 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
1935 Chapeau Melon et Bottes 

de cuir 
2030 T4le-Memoires 
21 45 Nieuws 
21 55 La pensee et les hommes 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 

Het kan nog ! De goed uitgedokterde voorstudies \/an 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 

U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met z i jn 1001 mogelijkheden, zi jn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ! Ter plaatse of op plaatjes ! Maak NU een 
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
INFORMATIECENTRA: 
Antwerpen Genk Leuven 
ISMeir 031/317820 22Winterslagstraat 011/354442 33Brusselsestraat 016/233735 
Brussel Gent St-Niklaas 
50 Kolonienstraat 02/2194322 43 Ondertiergen 091/251923 54 Zamanstraat 031/767327 

600 ARBEIDERS... 

1001 MOGELIJKHEDEN! 



VIRIJC TIJD 

NIET S L E C H T S P L I T S I N G ? 

Verleden woensdag werd nog maar 
eens Europees gevoetbald, en er 
waren nog steeds vier Belgische 
klubs bij betrokken Klub Brugge 
moest het opnemen tegen Real Ma
drid Na het gelijk spel in de heenwed-
stnjd moesten de Bruggelingen win
nen om zich te plaatsen voor de vol
gende ronde, en zij deden het overtui
gend Anderlecht had in Turkije met 
de minste moeite om uitgebreid te win
nen, en gaat dus ook een trapje 
hoger Erweedeejem had het kwaad 
tegen de Polen uit Krakau, maar na 
een eindeloze reeks strafschoppen 
(eigenlijk maar een flauwe manier om 
tot een beslissing te komen) bleken 
de Brusselaars (nou ja ] toch de 
sterksten En Lokeren tenslotte heeft 
het nipt moeten afleggen tegen Barce
lona, de klub van Cruyff Voor Lierse 
(al vroeger gewipt) en Lokeren is het 
Europees «sprookje» dus uit Brugge, 
R W D M en Anderlecht dnngen door 
tot de volgende ronde Voor een land
je als het onze is het met slecht, al zijn 
de spelers grotendeels buitenlanders 

S C H A K I N G 

W I J lezen dat in Duitsland Hendnk 
Snoek werd gekidnapt Hij is een 
goed gekende figuur in de middens 
van paarden en ruiters Bovendien de 
zoon van een rijke vader, eigenaar 
van een keten grootwarenhuizen Zijn 
ouders werden aangemaand 5 mil
joen mark (75 miljoen frank) af te dok
ken als ze hun zoon levend wilden 
terugzien Zij hebben het ook gedaan 
Hopelijk begint daarmee met een gan
se serie schakingen van sportkam-
pioenen Het komt ons namelijk voor 
dat ZIJ aan dergelijke zottigheden wel 
tamelijk bloot staan Zij zijn door ieder
een gekend, en hun «verdwijnen» 
gaat dus met onopgemerkt voorbij 
Verder zijn ze allemaal schatnjk, als 
wi j de gazetten-die-het-kunnen-weten 
mogen geloven En tenslotte zijn zij 
voortdurend «op den bol», zodat de 
gelegenheden voor schaking met zo 
zeldzaam zijn Maar hopen dus dat 
het geval Snoek met al te serieus 
was, en dat er met teveel rondlopen 
met de idee iets dergelijks te onderne
men. 

W O N D E R M A N 

Monsieur 2,69, Guy Moreau, heeft 
een nieuwe trainer aangeworven De 
tot Duitser omgedoopte Joegoslaaf 
Dragan Tancic Tancic gaat in het atle-
tiekwereldje zo een beetje door als 
een wondertrainer Ja, nog een Hij 
gaat er nu voor zorgen dat Guy-Guy 
binnen de twee jaar 2,25 m haalt (al 
zal hij daar internationaal nog met 
veel aan hebben, want een andere 
leerling van de wonderman, de Neder
lander Wielaart, zal daartegen 2,32 
springen) Tancic heeft in alle beschei
denheid al al laten weten dat alles wat 
Moreau tot dusver deed en leerde, 
zever in pakskens was Dat hij alles 
maar moest vergeten, en helemaal 
opnieuw beginnen En dat hij, Tancic, 
zich wel in België zou komen vestigen, 
omdat het leven hier zo goed lijkt op 
dat in Joegoslavië In éen woord, wij 
denken met dat daar nog een woord 
moet aan toegevoegd worden 't Zijn 
tenslotte Moreau zijn centen 
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W I J weten met of het waar is — onze 
gewone «spion» heeft er ons nog 
mets van gezegd, maar « Les Sports » 
meldde er toch wèl iets van — maar 
naar het schijnt zou er hoe langer hoe 
meer gesproken worden over een 
splitsing van de handbalbond in een 
Vlaamse en een Waalse federatie 
Door een aantal mensen wordt daar
voor al verschillende jaren geijverd, 
en het feit dat de splitsing nog met is 
doorgevoerd heeft in de handbalbond 
al meermaals moeilijkheden veroor
zaakt Ach, WIJ weten het Aan een 
splitsing zouden ook moeilijkheden en 
nadelen verbonden zijn, o m nu al met 
het oog op de internationale wed
strijden die voorzien zijn Maar ééns 
zal de knoop toch moeten doorge
hakt worden en met alleen in de hand
balbond Waarom dan met ineens 
ieder zijn eigen weg gaan, in volle 
vnendschap voor elkaar, liever dan 
mekaar voortdurend voor de voeten 
te blijven lopen ' 

D A A R O O K 

Het komt ons voor dat wij met de sjot-
terij hoe langer hoe meer de plezante 
toer opgaan Nu werd in Afnka weer 
voor de lol gezorgd De nationale 
ploeg van Kongo-Brazzaville moest 
gaan spelen in Kameroen, en deed 
het zo goed dat ze een paar minuten 
voor het einde met 1—2 aan de lei
ding stond Toen floot de Zambiaanse 
arbiter maar een strafschop De man 
wou blijkbaar nog met opgevreten 
worden De Kongolezen deden als gro
ten ZIJ protesteerden En dat hadden 
ze met moeten doen, want het Kamer-
oense leger bestormde het terrein om 
dit begin van oproer de kop in te druk
ken De soldaten tuigden de sjotters 
van Kongo zo degelijk af dat er een 
stuk of vier naar de kliniek moesten 

A L V A S T G O E D B E G O N N E N 

Dat de Brusselse voetbalklub Royal 
Union falliet werd verklaard weet stil
aan iedereen Onder de leiding van 
een curator kreeg de klub echter de 
toelating om voorlopig verder te spe
len De enige voorwaarde die eraan 
verbonden was binnen een bepaalde 
tijd moest een bepaalde som ver
diend zijn Er werd dan nog maar 
eens beroep gedaan op de gejachte 
sportliefhebber om veel entreekaar-
ten te kopen, ook als hij met naar de 
match gaat kijken Die brave man 
heeft dat gedaan, zoals hij zo dikwijls 
herstelt wat grote heren verknoeien 
In die mate zelfs dat Union nu de toe
lating kreeg om alvast nog tot het ein
de van dit jaar aktief te blijven De 
vraag of het veel zin heeft « perfors » 
te willen verderspelen, en of de voet
balliefhebbers zo gul zullen blijven, die 
blijft natuurlijk nog open Maar Aken 
en Keulen zijn met in één dag ge
bouwd 

VAN DAG... 
M A A N D A G : Naar het schi jnt zal 
ons dierbaar vaderland een primeur 
kri jgen : Vlamingen die Walen buiten 
zwieren met de woorden «Dehors, 
sales Wa l lons !» • 
D INSDAG : Allerzielen ! Eén minuut
je toch om even te denken aan de 
vele sport l ieden die op een zinloze, 
dwaze manier om het leven kwamen. 
Het had telkens anders gekund • 
W O E N S D A G : Weer niet afwassen 
vanavond. Er wordt Europees ges jo t 
En de schoolmeesters moeten afle
ren op zo'n dagen huiswerk mee te 
geven Wat zwaarst is moet zwaarst 
wegen 9 

DONDERDAG Grote verwondering 
van een Belgisch joernal is t ; Cruyff 
hielp een simpele jongen van Loke
ren recht Zi jn « Ollanders » dan toch 
mensen "> 9 
VRIJDAG : Een meneer uit het boks-
milieu stelt zijn kandidatuur in het 
Belgisch Olympisch komitee. Als 
penningmeester. Waarom het luid 
misbaar daarover in Les Spor t? • 
ZATERDAG: Naar het schijnt zit 
Monne Goethals nog alt i jd een beet
je met een rommelige maag van de 
vele appelsienen die hij in Turkije 
at • 

Z O N D A G : Een provinciaal komitee 
bestrafte twee tegen elkaar spelen
de voetbalploegen met forfaltci j fers. 
Z i j verloren dus allebei met 5—0. 

SPORTINFRASTRUKTUUF 

IN VLAANDEREN (4) 
Wat « ommsportzalen » of sport
hallen betreft vindt BLOSO 1 m^ 
per inwoner de na te streven 
norm Wij hoorden een gemeen
teraadslid — die blijkbaar over 
de zaal nog met goed had nage
dacht — vertellen dat 10 m^ per 
inwoner mets te veel zou zijn 
«omdat ge die nodig hebt om 
met zwier en gemak uwen draai 
te kunnen pakken» Persoonlijk 
dachten wij dat 1 m^ per 10 inwo
ners voldoende is, als de installa
tie dan goed gebruikt wordt en 
als de reeds bestaande infra-
struktuur — bij voorbeeld de 
turnzalen van de scholen, die 
ten slotte toch ook van de ge
meenschap zijn — op een ver
antwoorde wijze wordt inge
schakeld W I J zien bij voorbeeld 
met in waarom o m de prenatale 
gymnastiek, de lichaamsoefenin-
gen voor bejaarden e d m met 
zouden kunnen gegeven wor
den in een of andere school, 
waarvan de turnzaal toch voor 
het grootste gedeelte van de 
week leeg staat Op die manier 
zou men natuurlijk de behoefte 
aan sporthallen verkleinen, én 
bespanngen doen In de veron
derstelling altijd dat men dat wer
kelijk wil 

De oppervlakte van de sporthal
len IS met het enige probleem Er 
IS bij voorbeeld ook nog de sprei
ding 

Om het voorbeeld van onze 
eigen gemeente te nemen zij 
bestaat nu uit vier gemeenten 
die vroeger zelfstandig waren 
Twee daarvan waren aktief op 
het gebied van sporthallen Zij 
bouwden er ieder twee De an
dere twee gemeenten bouwden 
er geen Dat maakt dat er in de 
nieuwe fusiegemeente nu wel 
vier sporthallen zijn voor zowat 
30000 mensen — wat in grote 
trekken overeenkomt met onze 
norm van 1 m^ per 10 inwoners, 
maar dat de inwoners van twee 
(vroeger zelfstandige) gemeen
ten er nog geen in hun onmiddel
lijk bereik hebben 

Anders gezegd, er is sedert 
enkele jaren een soort wildgroei 
in de bouw van sporthallen merk
baar geweest, die gemaakt 
heeft dat de totale oppervlakte 
overdekte sportruimte wel in de 
nchting van het gestelde doel 
evolueert, maar dat er ander
zijds een heel onevenwtohtige 
ruimtelijke spreiding is ontstaan 
W I J weten vanzelfsprekend met 
welke faktoren door het ministe
rie in aanmerking werden geno
men bij het toekennen van subsi
dies voor sporthallen Nu, na de 
fusies, zou men er toch moeten 
toe komen de uitbouw en de 
spreiding degelijk in de hand te 
houden, en dus verantwoorde 
normen eerst grondig te bestu
deren en nadien toe te passen 
Dit lijkt ons echter met zo een
voudig Er spelen veel faktoren 
een rol in O m deze wijken met 
grote bevolkingsdichtheid — 
dus weinig open ruimte — heb
ben een grotere behoefte aan 
overdekte sportruimte dan plat
telandsgebieden, waar minder 
behoefte bestaat aan sporthal
len omdat er voldoende plaats is 
voor sport in openlucht 

Ten slotte zou men ook eens 
moeten nagaan, in gebieden 
waar men ver gevorderd is met 
de uitbouw van infrastruktuur 
(van sporthallen natuurlijk), in 
hoeverre deze nu de massale 
sportbeoefening heeft gestimu
leerd Ook alweer met gemakke
lijk, want een volleybalklub die 
vroeger buiten speelde en nu 
binnen, is op zichzelf geen be
wijs van vooruitgang op het 
gebied van de sportbeoefening. 

ZIJ IS het wèl als het aantal aktie-
ve beoefenaars in de klub door 
het betrekken van de hal (met 
uitsluiting van andere redenen) 
verdubbeld of verdrievoudigd is 
Toch zou men die moeilijke ra
ming eens moeten maken, als 
men wil bepalen welke de ware 
behoefte en het werkelijke nut 
zijn van de overdekte sportruim-
ten (vervolgt) 

M e t de g r o e p s r e i z e n v a n d e 

VLAAMSE 

... TOT DAG 

TOERISTENBOND 
k u n t u ve le r i c h t i n g e n u i t ! 

Een g r e e p ui t he t p r o g r a m m a v o o r de k e r s t v a k a n t i e . 
V e r r e h o r i z o n t e n 

Cent raa l - Ind ie en Nepa l 
Zu id- Ind ie 
S n Lanka (Cey lon) 

Tha i land 

Z o n n e b e s t e m m i n g e n 
Kana r i sche Ei landen 
M a d e i r a 
C o s t a del So l 
C o s t a B lanca 

W i n t e r s p o r t 
K a r p a t e n (Roemen ie ) 

Wi ldhaus , G r a e c h e n , K a n d e r s t e g , Saas-A lmage l l , 
Saas-Fee, S a n Bernard ino , S c u o l (Zw i t se r land ) 
Nav is , Sank t -An ton -am-Ar l be rg , V e n t (Oos tenr i j k ) 
Gossensass , inn ichen, Sank t -U l r i ch , Su lden , To-
b lach (Zuid-Tiro l - Italië) 

S t a d s b e z o e k e n 
Londen , Praag, A t h e n e , Is tanboel , L i ssabon 

W e n s t u een reis in V l a a m s g e z e l s c h a p en m e t V l a a m s e reis-
leiding ? 

D e V T B kan u d ie w a a r b o r g e n O p v e r z o e k z e n d e n wi j u 
g r a a g onze p r o g r a m m a ' s 

V o o r a l le i n l i c h t i n g e n en i n s c h r i j v i n g e n : V T B -sek re tanaa t , 
S t - J a k o b s m a r k t 45-47 A n t w e r p e n Tel 0 3 1 / 3 1 7 6 8 0 , v e r g u n 
n ing nr 1185-Kat A, en d e k a n t o r e n te Aa ls t , B rugge , Brusse l , 
Genk , Gent , Hassel t , Heren ta ls , Kor t r i j k , Leuven , M e c h e l e n , 
O o s t e n d e , Roese la re , St . -Nik laas, T u r n h o u t e n V i l v o o r d e 
In l icht ingen e v e n e e n s bij o n z e p laatse l i jke 
v e r t e g e n w o o r d i g e r s 

DE K O S M O S 

Zou men mogen zeggen dat de 
mens, van zodra hij het hoofd kon 
oprichten, deed wat A. Pien ons zo 
dikwi j ls aanraadde, nl. «Ki jk om
hoog », in een vertwi j felde poging 
om een verklaring te vinden voor 
de verbazende vaststel l ing van 
zijn eigen zijn ? 

Is het onjuist te beweren dat alle 
godsdiensten — hoe progressief-
wetenschappel i jk ze achteraf ook 
deden of wi lden doen — hun go
den, oorpsprong en verklaring van 
alle dingen, in de kosmos hebben 
gesitueerd ? 

Doet de astrologie — in feite toch 
ook een modern geloof met (he
laas) vaak bi jbedoelingen — ten 
slotte iets anders wanneer zij 's 
mensen lot bindt aan de loop der 
hemell ichamen ? 

Is uiteindeli jk het werk van de 
astronoom — dat hij nogal eens 
wetenschap om de wetenschap 
noemt — niet nog steeds zoeken 
naar «goden » ? 

Als de moderne geleerde nage
noeg met zekerheid kan aantonen 
dat de mens een kind van de kos
mos is, en op dit ogenblik koorts
achtig zoekt naar de bevestiging 
dat leven niet iets is dat eigen Is 
aan onze aarde, maar een in ruimte 
en t i jd universeel verschi jnsel , 
staat hij dan al veel verder dan de 
primit ieve mens die het nog maar 
enkel vermoeden kon ? 

Het zijn allemaal maar vragen, die 
iedereen zich alt i jd gesteld heef t 
Vragen waarop men al dan niet een 
antwoord, zelfs al dan niet weten
schappeli jk mogelijk, aanvaardt 

Maar er bl i j f t dan nog alt i jd een 
geweldige vraag open • hoe men 
ook zijn antwoorden verschuif t , 
wat ruimte en t i jd betreft, in de kos
mos, wi j bl i jven alt i jd met de vraag 
zitten : wat is die kosmos ? 

Door zoekers en denkers zijn in de 
loop der t i jden miljoenen stukjes 
van een grote puzzel verzameld. 
Men heeft honderden jaren gevi j ld 
aan de randen van ieder stukje. 
Men is erin geslaagd stukjes aan 
elkaar te passen. Maar men mag 
niet zeggen dat de puzzel al in die 
mate vo l too id zou zijn dat men al 
een antwoord zou kunnen geven 
op de vraag : wat is het heelal. 

Méér dan één astronoom zegt 
zelfs dat hij er niet aan denkt een 
sintese te wil len maken, een totaal
beeld te wil len opbouwen. Hij v indt 
het — en terecht — al een hele 
bekroning van een leven vol studie 
als hij erin slaagt één stukje van 
de puzzel te vinden of bij te vi j len. 

Toch zijn er in de loop der t i jden 
pogingen gedaan om een sintese 
te maken, en wij zullen er hier een 
paar — uiteraard oppervlakkig — 
bekijken. Vooraf zouden wij echter 
moeten proberen ons af te vragen 
of het heelal ook een oorsprong 
heeft gehad. En daarvoor zouden 
wij ons even vert rouwd moeten 
maken met een paar vaststel
lingen. O.m. deze : men neemt ob-
jekten waar tot op afstanden van 
15 mil jard lichtjaar. Wat wi j er nu 
van zien is de toestand van 15 mil
jard jaar geleden, want zoveel t i jd 
heeft het l icht nodig^ g^ehad om tot 
ons te komen. Hubble heeft daaren
boven berekend dat de hemell icha
men zich van elkaar verwijderen 
met een snelheid van ongeveer 
100 km per sekonde per 3,2 mil
joen lichtjaar afstand. Dit alles over
wegende kunnen wij ons afvragen : 
als we nog veel verder kunnen 
waarnemen, gaan wij dan de oor
sprong van het heelal kunnen 
zien ? 
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