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VOOR ALLES 
RUIME HERZIENING 
VAN DE GRONDWET! 
Gaan wij weldra naar een politie
ke krachtproef rond het gemeen
schapsdossier. Of wordt de hele 
zaak toch maar uitgesteld tot 
betere tijden, en krijgen wij verkie
zingen in het vroege voorjaar? 
Journalisten en politici van alle 
partijen trachten het antwoord te 
puren uit het politieke koffiedik, 
maar slagen er niet in. En van de 

verklaringen van eerste-minister 
Tindemans vorige zondag op het 
BRT-scherm is niemand veel wij
zer geworden. Gisteren hebben 
de Vlaamse partijvoorzitters ge
sproken met de leiders van het 
«Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen » (en dat is een goe
de zaak) en vandaag om 10 u. 
hebben ze bij de premier een eer

ste kontakt met de voorzitters 
van de franstalige partijen. Er zal 
enkel gepraat worden over de te 
volgen procedure voor de dia
loog ten gronde. Steeds minder 
waarnemers geloven echter dat 
die dialoog ten gronde er ook nog 
werkelijk zal komen vóór de vol
gende parlementsverkiezingen. 

De jongste tijd zijn de posities 
van de Franstaligen én van de 
Vlamingen duidelijk verstrakt, en 
ze spitsen zich steeds meer toe 
op de tegenstelling: eerst de 
gewestvorming met drie definitief 
doorvoeren, en daarna een be
perkte grondwetsherziening 
(Franstaligen), ofwel vóór alles 
zorgen dat de volgende regering 
een ruime grondwetsherziening 

mogelijk wordt (Vlaamse stand
punt). 

Nu overhaast de (drieledige) ge
westvorming nog definitief door
voeren zou neerkomen op een 
volledige Vlaamse nederlaag. De 
Volksunie zal zich daartegen met 
hand en tand verzetten. Hopelijk 
gaan de vertegenwoordigers van 
de andere Vlaamse partijen niet 
door de knieën I 

De belangen van de franstaligen 
worden in genendele geschaad 
wanneer men de grondwet ruim 
voor herziening vatbaar verklaart, 
zodat de herstrukturering van het 
land doelmatig kan gebeuren tij
dens de volgende legislatuur. 
Indien men echter vooraf de ge
westvorming definitief doorvoert. 

op basis van het huidige artikel 
107 quater, dan worden wèl de 
belangen van Vlaanderen ge
schaad. De Vlaamsbewuste opi
nie van alle politieke en levensbe
schouwelijke richtingen heeft 
daarover niet de minste twijfel 
meer laten bestaan. 

Het is dan ook de plicht van de 
Vlaamse partijvoorzitters aan de 
franstaligen diets te maken dat 
de definitieve staatshervorming 
maar mogelijk wordt zo men vóór 
alles de grondwet ruim voor her
ziening vatbaar verklaart. 

En om dit doel te bereiken moe
ten van Vlaamse zijde alle be
schikbare middelen worden aan
gewend. 

Paul Martens 

Gendebien: 
IK KEN ALLEEN 
KRACHTSVERHOUDINGEN 

SchUtz (VU) Gendebien (RW) 

Vandaag komen al de parti jvoorzitters van het land, op uitnodiging 
van eerste-minister Tindemans, een eerste maal samen ter voorberei
ding van de grote dialoog tussen de gemeenschappen. In dat ver
band publiceerde het weekblad Knack deze week een vraaggesprek 
met de parti j leiders Schiltz (VU) en Gendebien (RW), waaruit wij met 
toestemming van Knack hieronder ruime uittreksels publiceren. Uit 
dit gesprek bli jkt duideli jk waar de grote knelpunten zitten. 

Knack: Waar staat het RW nu juist, 
aan de vooravond van uw ideolo
gisch kongres op 4 december ? 
Gendebien: Wij zullen het helemaal 
met moeilijk hebben om dat aan Tinde
mans te vertellen: het RW is in de 
regering gekomen omdat het kabinet 
tot drie dingen bereid was: eerst een 
voorlopige gewestvorming, daarna 
een aktieve poging om een tweeder
den-meerderheid te knjgen voor de 
definitieve toepassing van 107quater, 
en tenslotte het voorbereiden van 
een nieuwe grondwetsherziening. Die 
drievoudige verbintenis was de grond
slag van onze regeringsdeelneming, 
maar ik begin te geloven dat het er 
niet van komt als het kabinet Tinde
mans zo blijft aarzelen. Het is vooral 
de PSC die de communautaire kwes
tie momenteel blokkeert. 
Tijdens dat beraad zal het RW aand
ringen op de uitvoering van de drie
voudige verbintenis in het regeerak
koord. 

Schiltz: Ook de CVP wil afremmen 
en de kat uit de boom kijken. Zij heeft 
uitsluitend belangstelling voor de 
vraag hoe zij de politieke macht kan 
behouden, dat is altijd haar lijn ge
weest. De huidige groeikrisis binnen 
het RW stemt mij ook daarom be
zorgd, want niemand is gebaat met 
een verzwakte invloed van de federa
listen in dit land. Wij gaan naar het 
communautair overleg met de voorw
aarde dat er in één keer een totale 

regeling moet komen. Niet eerst 
107quater definitief uitwerken en het 
dan weer aan de goede trouw van 
een volgende regering overlaten of er 
een grondwetsherziening komt met 
de versmelting van kuituur- en de 
gewestraden (dat is het ware federa
lisme) en of de twee deelstaten hun 
eigen financieel huishouden knjgen. 
Wij betrouwen zo'n tweetrapsrege-
ling niet meer, het moet allemaal 
ineens. 

Gendebien: Voor het RW is een 
onmiddellijke toepassing van 107qua-
ter voldoende. De rest kan dan behan
deld worden in een op de toekomst 
gericht communautair pakt, ongeveer 
naar het model van het schoolpakt 
destijds. 

Knack: Dat verschil van onderhan
delspositie zou misschien niet be
staan hebben indien het RW in 1974 
zijn veto niet had gesteld tegen de 
toetreding van de VU tot de rege
ring ? 

Schiltz: Dat is inderdaad een zware 
taktische vergissing van Perin ge
weest, waaruit hoe dan ook moeilijk
heden moesten voortvloeien. Terwijl 
het RW binnen de regering gebonden 
was aan de macht aan de teksten, 
aan de grote gemene deler van de 
meerderheidspartijen, liet het ons de 
handen vrij om van buitenuit het fede-
ralizeringsproces aan te vuren en te 
leiden. Bij de franstalige vleugel van 

de regering is het RW eigenlijk de eni
ge oprechte federalist. Aan Vlaamse 
zijde heeft het kabinet geen alter ego 
om dezelfde druk uit te oefenen. Dat 
is het gevolg van dat dwaze veto. 

Gendebien: Ik heb het niet uitgespro
ken, dat was mijn voorganger Perin 
die bovendien niet goed raad wist met 
de Vlaamse eis voor amnestie. 

Schiltz; Kom, kom. Perin sloot de VU 
uit omdat hij ons niet kon toelaten zon
der het FDP, dat niet kon meedoen 
met déze regeringsverklaring. 

Gendebien: Ik geef toe dat de aanwe
zigheid van alle federalisten in de 
regenng ons vandaag al een definitie
ve gewestvorming zou bezorgd heb
ben en op zijn minst een ontwerp op 
papier van de nieuwe grondwetsher
ziening. Ik moet echter aan Schiltz de 
vraag stellen of de VU het eens zou 
geweest zijn met een definitieve uit
werking van 107quater, als ze in juni 
1974 in de regering gekomen zou zijn. 

Schiltz: Ja, want dan zouden wij een 
procedure in twee etapes aanvaard 
kunnen hebben. Via de eerste trap 
van de gewestvorming zouden we, 
binnen de regering, verder onderhan
deld kunnen hebben naar de tweede 
trap toe, het volledige federalisme. 
Dat is heel wat anders dan de huidige 
situatie waarin we vanuit de oppositie 
onderhandelingen moeten voeren 
met de regeringsmacht die er morgen 
weer anders kan uitzien en dus onbe
rekenbaar is. Vandaar onze nadruk 
op alles ineens of niets. 

Gendebien: Maar we kunnen u de 
tweede etappe toch al garanderen op 
basis van het pakt over de kulturele 
autonomie en de regionalizering uit 
1970-1971. 

Schiltz: Dat is al lang voorbijge
streefd. 

Gendebien: Dat is een heel belangrij
ke verklaring van u. 

Schiltz: Ja, en begrijpt u ze vooral 
niet mis. De Volksunie heeft de ronde 
tafel-overeenkomst van 1970 nooit 
mee ondertekend. En de meerderhe
den in beide taalgemeenschappen die 
de toenmalige premier Eyskens bij 
elkaar wist te krijgen, werden met een 
duivelse handigheid en een ongezon
de dubbelzinnigheid ontfutseld. Daar
om hebben wij dat pakt met alle mid
delen proberen te verhinderen, zelfs 
op het gevaar af dat we populariteit 
verloren. 

Gendebien: Maar het vyas toch een 
pakt met een dubbele communautaire 
meerderheid en het kan ons nog altijd 
stapsgewijs naar een vrij radikaal 
federalisme voeren. Ik hoop dat u er 
niet in volhardt om een verdere rege
ling in twee etappes af te wijzen, want 
dat zou de krisis van het regiem kun
nen meebrengen. Al begrijp ik wel dat 
u hardnekkig mikt op een radikaal 
federalisme-met-twee. 

Knack: Waarom opeens zowaar die 
krisis van het regime ? 

Gendebien: Ik bedoel daarmee dat zij 
zou ontstaan als alle Vlaamse partijen 
de weg van de VU zouden kiezen, 
juist omdat Wilfried Martens zo hard
nekkig aandringt op een algemeen 
Vlaams front. Wegens zijn angSt voor 
een val van het kabinet-Tindemans 
heeft de VU grote maneuverruimte 
om door een hard standpunt de ande
re Vlaamse partijen naar zich toe te 
trekken. Dat is eigenlijk de huidige fun
damentele kwestie in de Belgische 

politiek aan de vooravond van het 
gesprek tussen de gemeenschappen: 
beperkt de CVP zich tot de akkoor
den van 1970 en 1971 of laat ze zich 
door de VU opvijzelen tot de eis van 
een federalisme-met-twee ?- Nog eens 
anders gezegd: is voor de CVP de 
nationale rol belangrijker dan de 
Vlaamse ? 

Schiltz: Vergeet bij al uw vrees toch 
niet, mijnheer de RW-voorzitter, dat 
wij als federalisten veel punten ge
meen hebben. 

Ik heb in uw manifest het begrip inte
graal federalisme gelezen, een begrip 
dat ook in onze partij al veld gewon
nen heeft. 

Want het is de noemer waaronder wij 
onze sociale opvattingen brengen. De 
VU en het RW hebben dus een 
gemeenschappelijke grondlaag om in 
te wortelen, maar in de dagelijkse rea
liteit van de Belgische politiek hebben 
die twee partijen alle moeite om 
elkaar te vinden. Waarom? Enkele 
ongelukkige historische omstandig
heden verhinderen ons samen op te 
trekken als het gemeenschappelijk 
front van de federalisten in België, en 
op die manier een echte politieke fami
lie te vormen zoals de liberalen en de 
socialisten. Wij hebben een waarach
tig gemeenschappelijke opdracht on
ze benadering van de politiek is dezelf
de en wat ons verdeeld houdt zijn wel 
toevallige sociologische toestanden 
die uit het banale Belgische verleden 
voortvloeien. Om heel duidelijk te zijn, 
zie ik momenteel twee tekens van 
tegenspraak tussen ons: het statuut 
van Brussel en de manier waarop de 
financiering van de twee deelstaten in 
België zal worden geregeld. 

Zie verder biz. 3 
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DE VLAAMSE PERS 
In het 11 november-nummer van «De Vlaamse Oudstrijder' wordt in de 
geest van het echte inter-nationalisme van de Vossen de klemtoon gelegd op 
de noodzakelijke politieke bewustwording in Vlaanderen voor de Europese 
en wereldproblemen. Een pluim krijgt het pas opgerichte Vlaams Internatio
naal centrum. Enkele weken voor de iamnestie—sfeer» van het eindejaar, 
graag een stukje uit een vraaggesprek van • Gazet van Antwerpen » met Leo 
Poppe, de bekende uitgeweken Vlaming «uit noodzaak des Belgischen 
gebod > (na 1945). De inhoud van het gesprek getuigt van de hoge menselijke 
waarde van vele van die uitgeweken Vlamingen. In « De Tijd » wordt de beteke
nis nog afgewogen van het degelijke zes-november-manifest van de Vlaamse 
verenigingen. Hoever er van gemeenschapsgesprekken nog wat zal in huis 
komen vraagt Ruys in «De Standaard' zich af n.a.v. de spanningen in het 
Rass. Wallon. 
De verklaring van Tindemans voor de BRT, dat bij kapseizen van de RW-
steun men hulp van « buitenaf » toch zou kunnen gezorgd worden voor moge
lijke nieuwe grondwetsherziening na volgende verkiezingen roept bittere 
bedenkingen op bij de unitarlstische bittereinders van «Belang van Lim
burg '. 
Na het Kongres ziet Leo Marijnissen de socialisten toch nog niet zo direkt 
als alternatief voor een regering. De reden zegt de hoofdredakteur van Het 
\/o//r: gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij de BSP; (Walter Luyten). 

Daarom zijn vŷe zo gelukkig U het ont
staan van het Vlaanns Internationaal 
Centrum (VIC) v.z.w. te kunnen mee
delen. » 

«Hoe dikwijls heb ik hier al niet 
geschreven dat de Vlamingen drin
gend internationaal-politiek be>N>J?̂  
moeten worden en over de internatio
nale problemen en de rol van Vlaande
ren daann een eigen mening moeten 
vormen en op het internationale vlak 
proberen door te drukken ? Vele ke
ren ! ^ 
En wel omdat VOS de grondlegger is 
van het internationalistisch en pacifis
tisch bewustzijn van de Vlaamse Be
weging. Wie zelfbestuur wil, wie een 
politiek-zelfstandige entiteit wil zijn, zal 
noodzakelijkerwijze betrekkingen 
moeten onderhouden met andere poli
tieke entiteiten. Die betrekkingen kun
nen op alle vlakken liggen: het zuiver 
internationaal-politieke of het militaire, 
het ekonomische, het kulturele enz. 
De Vlaamse Beweging wordt stilaan 
rijp voor internationaal bewustzijn. De 
jongste grondwetswijziging, hoe 
slecht ze ook was, liet al doorscheme
ren dat op het internationaal-kulturele 
vlak de gemeenschappen hun eigen 
potje koken konden. Men maakt ech
ter al weer plannen om dit schone 
beginsel in zijn toepassing tot niets te 
herleiden en de kultuurgemeenschap 
op het internationale vlak alleen advi
serende taken te laten vervullen. 
Vooral nu in het kader van de Europe
se integratie aan Europese verkiezin
gen wordt gedacht is het van vitaal 
belang dat de Vlaamse Beweging 
haar streefdoelen naar het internatio
nale gebied uitbreidt 

GAZET VAN ANTWERPEN 
«Neen, ik ben echt aangenaam ver
rast door het huidige Vlaanderen, dat 
ik nu, na 31 jaar, eindelijk terugzie. 
Alles is nieuw, anders. Ik bekijk, ik 
adem alles met gretigheid. Steden en 
dorpen vind ik mooier dan vroeger. En 
vooral, het is allemaal veel Nederland-
ser: opschriften, uithangborden, rekla-
mes. Veel mensen, ook schoolkinde
ren, praten een taal die heel wat 
beschaafder en vlotter klinkt dan in 
mijn tijd». 
Voor ons zit Leo Poppe, een levens
krachtige man op leeftijd. Hij praat 
opgewekt, met vriendelijke ogen over 
dat nieuwe Vlaanderen, over oude 
vrienden, mensen, steden en dorpen, 
die hij, binnen de korte tijdspanne van 
één maand heeft teruggezien. 

De 
Financieel 

Ekonomische 
« De zes november-verklaring van het 
overlegcentrum van Vlaamse vereni
gingen omtrent de hiervoor samenge
vatte blauwdruk voor de staatshervor
ming vertrekt, zoals het hoort, vanuit 
de natuurlijke geledingen die de ge
meenschappen zijn. Om het gebinte 
van de toekomstige staatsstruktuur 
op te bouwen is een verdere grond
wetswijziging nodig en het overleg
centrum ziet het bijgevolg anders dan 
het studiecentrum voor politieke her

vormingen dat een regionaal model 
voorstaat in het raam van de grond
wet van 1971. Het overlegcentrum 
dat geen mantelorganizatie is van één 
bepaalde partij maar een overkoepe
lend orgaan van de Vlaamse vereni
gingen, was het aan zichzelf verplicht 
een helder standpunt in te nemen, in 
de beste traditie van de met-politieke 
organizaties die steeds hun stem heb
ben laten horen naar aanleiding van 
uitzonderlijke omstandigheden voor 
Vlaanderen. Zelfs wanneer men zou 
aanvaarden dat het hier gaat om een 
ideale blauwdruk (volgens sommigen 
te ideaal om haalbaar te zijn in de hui
dige konstellatie), dan nog heeft het 
overlegcentrum goed werk verricht. 
Het heeft uit het overleg onder ver
scheidene verenigingen een doku-
ment gepuurd dat nu toegespeeld 
wordt naar de politici. Dit is de goede 
weg, nl. de frisse wind van de op de 
gemeenschappen gebaseerde hervor
ming jagen doorheen de schermen 
van de partijformaties en meteen die 
partijen verduidelijken dat zij hun 
standpunten, zeker inzake Brussel, 
niet met op voorhand berekende risi
co's van elektorale aard moeten be
zwaren, maar moeten komen tot een 

zo ruim mogelijk gemeenschappelijk 
inzicht» 

De Standaard 
« De krisis van het R.W. is een feit van 
betekenis. De anstokraat Gendebien 
duwt dag na dag, zijn partij iets ver
der in linkse richting. De oud-socialis-
ten Perin en Gol zien hun basis krim
pen en zoeken naar een vergelijk, ook 
en vooral om de fatale botsing nog 
even uit te stellen Maar intussen ron
selt Gendebien bij de linkse kristen-de-
mokraten, wat de PSC-partner in de 
regering erg nerveus maakt. De evolu
tie in het RW kan vele kanten uit Ze 
kan de BSP stemmen kosten, maar 
ze kan ook de steun aanbrengen, die 
de BSP nodig heeft om Wallonië te 
kontroleren. Ze kan het RW doen ver
schrompelen tot een mini-fraktie, 
maar ze kan ook de verzameling van 
de «progressieven» ten goede ko
men. De vraag voor de komende 
weken is, of de regering nog op het 
RW kan rekenen ? Tindemans zou 
voor de keuze kunnen staan. in een 
trage doodsstrijd vechten tegen de 
afdreiging, of korte metten maken 
met een parlement dat geen zinnig 
beleid mogelijk maakt » 

TIJD 

Het weekblad « Knack* publiceert deze week een gesprek onder federalisten 

'HETBEIAKCVAHLIHBUBC* 

«Politiek geladen was ook de verkla
ring van Tindemans dat hij desnoods 
nog een poosje zou kunnen doorgaan 
met wisselmeerderheden. De premier 
hapte daarmee enigszins in het aan
bod dat enige tijd geleden door VU-
voorzitter Schiltz werd gedaan en 
vorige week op de parlementaire 
stemblokken als een eerste afspiege
ling kreeg Tindetnans voerde voor dit 
dubieuze politieke krachtenspel het ar
gument aan dat de volgende Kamers 
in de gedaante moeten kunnen tre
den van een Konstituante. 
Al onderkenden we in deze uitspraak 
van Tindemans wel enige taktische 
afdreiging aan het adres van het Ras-
semblement Wallon, toch staan we 
hier voor een belangrijk politiek feit. 

Hij aktiveert met deze 
getuigenis ongetwijfeld het federalisti
sche opbod dat tussen diverse politie
ke partijen aan de gang is en de een
heid van het land zwaar begint te 
hypotekeren. 
Een andere konklusie is dat premier 
Tindemans de socialisten nog steeds 
de rug toekeert en in zijn haat-liefde
verhouding tot de oppositie milder is 
voor de VU dan voor de BSP. De pre
mier weet nochtans dat de BSP-lei-
ders hem al sedert geruime tijd verze
kerd hebben dat ze best onder zijn 
gezag een solide koalitie willen sme
den.» 

Het Volk 
«Indien de socialisten aan een volgen
de regering wensen deel te nemen 
dan zullen ze wat meer verantwoorde
lijkheidszin moeten aankweken en 
hun geloofwaardigheid bij de bevol
king opnieuw waar moeten maken. 
Het kongres van Harelbeke heeft ons 
duidelijk gemaakt dat er in het socialis
tische kamp de volgende maanden 
nog hard zal dienen gewerkt om, 
zoals Willy Claes het zaterdag zegde, 
«de socialistische-konstruktieve so-
ciaal-ekonomische voorstellen te bun
delen, te aktualiseren en te konkretise-
ren ». 

Intussen stellen wij alleen maar vast 
dat het land op dit ogenblik helemaal 
niet gebaat is met een regeringsknsis 
omdat er precies op het sociaal-eko-
nomische vlak nog een massa vraag
stukken op een dnngende oplossing 
wachten ». 

DE FRANSTALIGE PERS 
De spanning tussen de gemeenschappen is en blijft het dageli jks 
terugkerend onderwerp in de Belgische pers. De toestand van de 
pers is anders al evenmin rooskleurig. Enkele maanden na het op het 
nippertje vermeden Standaard-drama slaakt oud-premier Leburton 
een noodkreet voor de (franstalige) socialistische pers : indien er 
niet vlug hulp opdaagt mag men ze per 1 januari a.s. opdoeken! De 
socialist ische nevenorganisaties zullen andermaal in hun beurs moe
ten tasten, maar zonder regeringshulp op Standaard-schaal, zal deze 
hulp slechts een plaaster zijn op een houten been. Zullen we het 
straks in Wallonië moeten meemaken, dat alleen het Renard-dagblad 
»La Wallonië » overeind blijft ? Dat ware het toppunt I »La Wallonië » 
onderschat alvast het belang van het Belgische nationaliteiten vraag
stuk niet, zoals de officiële BSP/PSB-pers zovele jaren wel heeft 
gedaan. Intussen maken de Volksgazet- en Vooruitschepen even
eens water op de woelige zee, die de perswereld is geworden, een 
zee van bestaansonzekerheld. 

lingen van het kapitalistisch be
stel ontnnaskert. De mitologie rond 
de zgn. vrije ondernenning, de 
winst, bepalend voor de investe
ringen en de sociale konkurrentie 
tussen de nijverheidsbekkens 
werd door de feiten weggeveegd. 
Door de gewestelijke werkelijk
heid zal door deze bewustwor
ding sterker naar voor treden, op 
voorwaarde nochtans dat diep
gaande social-ekonomische en 
politieke wijzigingen haar begelei
den.» 

LA WALLOME 
«Opvallend is inderdaad het ver
band tussen de genneenschaps-
dialoog en het debat over de 
struktuurhervornningen. Dit laat 
ons denken aan de dwingende 
gelijktijdigheid, die André Renard 
gaf aan de essentiële eisen van 
de Waalse volksbeweging: fede
ralisme en struktuurhervormin-
gen. De heldere blik van deze gro
te Waalse sindikalist blijkt nog 
eens extra uit het feit dat vooral 
in de Waalse partijen ideologi
sche meningsverschillen konser-
vatieven opstellen tegen progres
sieven. Zulks is vooral het gevolg 
van de Waalse ekonomische 
achteruitgang, die nog beklem
mender aan de dag treedt door 
de slechte konjunktuur, die hier 
meer dan elders de ware bedoe-

amba 
»De toestand Is niet minder deli-
kaat op het vlak der gemeen
schappen. De ontleding van de 
uitslagen van 10 oktober toont 

aan dat in de drie gewesten tel
kens één partij 35 th . van de 
stemmen behaalt: de CVP in 
Vlaanderen, de PSB in Wallonië 
en het FDF in Brussel. De kommu-
nautaire dialoog, die nu voor de 
deur staat, zal er ongetwijfeld 
door beïnvloed worden. In tegen
stelling nochtans met wat vele 
politieke waarnemers beweren, 
staat het niet vast dat er ernstig 
tussen de gemeenschappen zal 
onderhandeld worden. Er zal heel 
zeker diskussie zijn. Geen enkele 
partij durft het aan, zich te verzet
ten. Het FDF heeft stellig een 
samenhangend programma be
treffende de nieuwe begrenzing 
en de zending van het Brussels 
gewest Van haar kant heeft de 
PSB in Wallonië een tamelijk 
nauwkeurig idee van de oriënte-
nng die moet gegeven worden 
aan de industrialiseringspolitiek 
en van de middelen, die daarvoor 
ten voordele van de gewesten 
poëten opgeëist worden. We zijn 
nochtans minder optimistisch ge
stemd over de werkelijke wil van 
de Vlaamse gemeenschap, om 
globale onderhandelingen met de 
andere gewesten aan te gaan. 

De Vlaamse gemeenschap 
maakt immers de meerderheid uit 
in België. Ze bezit derhalve de 
macht om het ekonomisch beleid 
te bepalen in nationaal verband, 
die haar het best past. Ze heeft 
dus geen enkele reden om te 

gaan diskussiëren over het sta
tuut van Brussel of de industriali
sering van Wallonië, net nadat 
het FDF zijn posities in het Brus
selse versterkte. Een dergelijke 
diskussie kan slechts onaanvaard
bare toegevingen veroorzaken. 
De taktiek van de Vlaamse ge
meenschap zou er wel eens kun
nen in bestaan, gewoon voort te 
doen in het unitaire kader en daar
bij de schijn te verwekken alsof 
ze een kompromis met de Walen 
en de Brusselaars zou zoeken. 
Een oplossing van de gemeen
scha psprobleemen zal pas moge
lijk zijn wanneer ze noodzakelijk 
zal blijken te zijn niet alleen voor 
de Walen en de Brusselaars, wat 
reeds zo is, maar ook voor de Vla
mingen, wat echter momenteel 
lang niet het geval is.» 

»We menen dat het goed is dat 
het Rassemblement Wallon terug
keert naar zijn bronnen: bevrij
dend kan ze konservatief noch 
opportunist zijn. Wanneer de defi
nitieve gewestvorming welkom is, 
dan zal ze toch onvoldoende zijn 
voor federalisten als wij, federalis
ten die we zijn en blijven. Onze 
diepgaande solidariteit met de 
franstaligen van Brussel en van 

de Voer — die een gelijke strijd 
als wij voeren — kan niet onder
geschikt gemaakt worden aan de 
wisselvalligheden van een be
weeglijk politiek schaakbord, aan 
voorbijgaande stemmingen, aan 
de strategie van een eerbare poli
tieke karrire. We zijn nog naïef 
genoeg om aan onbaatzuchtig
heid in de aktie te geloven: ze 
heeft het RW zijn geloofwaardig
heid en zijn efficiency geschon
ken. We kunnen zijn teloorgang 
niet aanvaarden ten koste van 
een regenngsdeelneming met ge
lijk wie om gelijk wat te doen. Dat 
laten we aan de PLP over... en 
aan de PSC, op zoek naar een 
partner om haar te verstoren in 
een geregionaliseerd Wallonië. 

Men beschuldigt ons van gauchis-
me. Dat zou ons dan samen met 
het FDF doen terecht komen in 
het kamp van Ernest Mandel. Het 
is te gek om los te lopen. Men 
beschuldigt ons van wallingan-
tlsch idealisme, politiek irrealisme, 
en zelfs onverantwoordelijkheid, 
die de waanzin benadert. Wie zijn 
hond wil verdrinken beschuldigt 
hem van razernij (aldus Molière 
tot zijn kommedianten). We blij
ven vertrouwen koesteren in de 
hachelijkste «moeilijkheden. De 
Waalse beweging heeft voor he
tere vuren gestaan. Het ideaal 
dat we nastreven heeft voldoen
de wortel geschoten om te overle
ven en later uit te bloeien.» 
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SCHILTZ EN GENDEBIEN 

Gendebien: Over die geldkwestie 
valt te onderhandelen. 

Schiltz: Blijft Brussel. Een wezenlijk 
Vlaamse stad die onder de druk van 
de bourgeoisie en van het liberale, uni
taire centralisme verfranst werd. Daar 
ligt onze steen des aanstoots. Zowel 
van Vlaamse als van franstalige zijde 
zullen wij derhalve moeten pogen om 
een uitweg te vinden voor iedereen. 
De Brusselaars moeten we het mid
del geven om min of meer hun gezicht 
te redden en alleszins de zekerheid 
dat niet met ze gesold zal worden. De 
Vlamingen hebben behoefte aan een 
toekomst waarin ze zullen weten dat 
ze in hun hoofdstad met langer behan
deld kunnen worden als vijanden en 
vreemdelingen zoals dat vandaag 
voor ons — en wij zijn een volk van 
zes miljoen mensen — het qeval is. 

Knack: Men kan van de betrekkelijk 
linkse Waalse federalist Gendebien 
toch moeilijk begrijpen dat hij zijn 
steun blijft geven aan dat burgerlij
ke, alles opzuigende Brussel 

Gendebien: Die lelijke eigenschap
pen van de hoofdstad zijn niet gewild 
of veroorzaakt door de Brusselse 
bevolking, maar het gevolg van een 
politiek systeem. Je moet die twee 
niet verwarren. Bij het ontwerpen van 
een nieuw België moeten de Vlamin
gen de Brusselaars niet doen boeten 
voor iets dat zijzelf niet gedaan heb
ben. 

Knaak: Door uw volgehouden solida
riteit met het FDF blijft u nochtans 
twee grondig verschillende sociaal-
ekonomische dossiers door elkaar 
mengen. 

Gendebien: Ik begrijp uw verbazing 
daarover niet. Als Vlamingen vecht u 
toch ook voor een gemeenschapsbe
grip : de Vlaamse natie. Wel, onze soli
dariteit met Brussel heeft te maken 
met datzelfde gevoel van kuituur en 
gemeenschap. Puur strategisch beke
ken zijn wij trouwens bang van de 
artisjokken-teorie: als wij ons van de 
Brusselaars laten lospellen, staan zo
wel zij als wij alleen voor het geweld 
van de Vlaamse staat, allebei een klei
ne minderheid. 

Schiltz: Maar dat klopt toch niet, 
want de hele federalistische strategie 
voor Brussel gaat ervan uit dat elke 
hoofdstedeling tot een van onze twee 
gemeenschappen zou behoren, en 
Wallonië krijgt op de koop toe het 
grootste part van die menselijke aan
hang. 

Gendebien: Ik zou daar graag vrede 
mee nemen als de grote Vlaamse 
nationalist Lode Claes niet altijd her
haalde dat Brussel een afzonderlijk 
derde feit is, grondig verschillend van 
de rest van het land. Daarom ga ik 
met de Volksunie mee als die zegt dat 
de centrale staat, bondsstaat België, 
beheerd zal moeten worden door de 
twee grote gemeenschappen. Maar 
als goede federalist zal ik al het lokale 
in Brusselse handen laten. 

Schiltz .Toch mogen we de persoons
gebonden zaken niet te gering opvat
ten. Want dat zou erop neerkomen 
dat het beginsel van de subnationali
teit in de toekomstige hoofdstad van 
zijn inhoud ontdaan wordt. Het zal 
van essentieel belang zijn in Brussel 

te weten wie wie is en daarover geen 
vaagheden meer te laten bestaan. 

Gendebien: Ik ben het daarmee eens. 
De subnationaliteit is de beste garan
tie voor de persoonlijke rechten van 
de Brusselaars. 

Schiltz: De enige moeilijkheid zal 
bestaan in het technisch vastleggen 
van die garanties. Is u echter niet 
bang dat een aantal Belgische politici 
de laatste tijd minder ver willen gaan, 
in die richting, uit angst voor een reële 
macht van de gewesten ? 

Gendebien: Dat zal uiteindelijk niet 
het hoofdprobleem zijn. Praktisch be
keken, stel ik mij vooral de vraag 
waarom het stelsel van de subnationa
liteit en van waterdichte garanties 

voor de Vlaamse minderheid in de 
hoofdstad niet kunnen samenlopen 
met het koncept van Brussel als der
de gewest. En ik vrees dat men de 
persoonsgebonden materies in te gro
te mate uit de handen van de Brusse
laars zal willen halen en binnen de 
hoofdstad twee sociale en ekonomi-
sche politieken tegen elkaar zal doen 
opbotsen. 

Schiltz: De ekonomische zaken wil
len de Vlamingen beslist niet aan Brus
sel zelf onttrekken. Maar voor de rest 
moet men niet te veel problemen in 
funktie van het individu behandelen, 
maar langs instellingen. Ook inzake 
persoonsgebonden kwesties zoals 
Onderwijs en Volksgezondheid of per
manente opvoeding en beroepsoplei
ding, zullen de Brusselaars geen ster 
op hun kraag hoeven te dragen. Hun 
gemeenschap, in Vlaanderen en Wal
lonië, zal de financiële en politieke ver
antwoordelijkheid opnemen om met 
de noodzakelijke instellingen hun men
sen in de hoofdstad te voorzien van 

het nodige. Vlaanderen zal voor zijn 
Brusselse Vlamingen eentalige hospi
talen bouwen en onderhanden. 

Gendebien: Toch blijf ik die Vlaamse 
druk om de persoonsgebonden mater
ies zo uitgebreid mogelijk te maken, 
een van de grote problemen vinden. 

Knack: Plus natuurlijk de hoofdste
delijke gebiedsuitbreiding. Het Waal
se linkse federalisme dat stomweg 
in de kaart speelt van de Brusselse 
grondspekulanten en bovendien ver
geet dat ook heel veel Walen 
schoon genoeg hebben van die Brus
selse expansiezucht 

Gendebien: De Waalse afkeer voor 
Brussel vermindert snel. Wij hebben 
ingezien dat om machtig te blijven, we 
de Brusselse bondgenoot nodig heb
ben, ook financieel. Brussel transfe
reert veel geld naar ons, niet de Vla
mingen. Samen kunnen we dan zitten 
aankijken tegen de Vlaamse strategie 
waarvan wij overigens nog niet duide
lijk weten of ze zal uitmonden in een 
Vlaamse staat, dan wel in een over
meesteren van het Belgische centrale 
geheel. Het is me eerlijk gezegd de 
vraag of de CVP wel zo federalistisch 
is, als ze zich af en toe voordoet. En 
wat die immobiliënmakelaars betreft: 
wij zijn voor een administratieve de-
kongestie van Brussel, niet andersom. 

Knack: Waarom staat u de mensen 
van Neder-Overheembeek dan altijd 
toe te schreeuwen dat zij Brusse
laars moeten worden ? 

Gendebien: Dat doen wij niet en dat 
doet het FDF maar sinds de tijd van 
de Vlaamse marsen op Brussel. Er is 
daar een reaktie van vervi/eer ge
weest bij de mensen. Het FDF is niet 
iets wat men zomaar op een blauwe 
maandag heeft uitgevonden. Het 

beantwoordt zichtbaar aan een legitie
me behoefte. Voor de rest zeg ik: de 
afbakening van Brussel is een onder
geschikt probleem, als het vraagstuk 
van de Belgische strukturen maar 
opgelost is. 

Schiltz: Dat is logisch en daarom 
wens ook ik van mijn kant pas bespre
kingen te voeren over die afbakening", 
nadat de strukturen zijn vastgelegd. 
En ik ga ervan uit dat het RW zich op 
het goede moment wel eens zal bera
den over de vraag of een gebiedsuit
breiding eigenlijk wel nodig is. 

Gendebien: We moeten ons zeker 
niet vastschroeven op de kwestie van 
de grenzen, want dat speelt alleen 
maar in de kaart van de unitaristen 
die erop hopen dat elke hervorming 
uitblijft omdat de federalisten niet uit 
de impasse van het Brusselse territori
um geraken. Voorlopig zie ik noch
tans duidelijk in dat je niet eeuwig ver-
kiezingslijsten in de randgemeenten 
kunt hebben die een meerderheid 
voor inlijving-bij-Brussel krijgen, zon
der dat daarop wordt ingegaan. 

Schiltz: Maar wees toch eens ern
stig. Staten laten toch niet om de 
haverklap hun grenzen wijzigen. Stel 
eens dat ik in Vlaanderen twintig man 
vind met veel geld, die in Waterloo de 
ene hektare na de andere opkopen. 

Ze gooien het met de regeringen op 
een koopje, want dat kunnen ze, en 
ze beginnen er sjieke Vlaamse flats 
en kantoren te bouwen. De Krediet
bank en de Gevaert installeren er zich 
en na dertig jaar vragen we een wijzi
ging van de grenzen van Wallonië. 

Gendebien: Als vijftien procent van 
de inwoners van de Waalse randge
meenten daarover een referendum 
zouden vragen, mag dat van mij. 

GRATIS 
TOMBOLA 

OP 8 FEBRUAR11977... 

... wordt een speciale trel<king gehouden waaraan alle 
spaarboekjes en alle termijnboekjes bij de ASLK gra
tis deelnemen. 

WAT U MET DIE TWEEDE TOMBOLA KUNT WINNEN? 

1. Is het uw spaarboekje dat bij de speciale trekking 
In de prijzen valt, dan wordt het gemiddelde saldo 
tijdens de periode van 31 oktober 1976 tot en met 
31 januari 1977 verdubbeld. Spaar dus zoveel 
mogelijk en laat uw geld zolang mogelijk op 
uw boekje staan. 

2. Indien uw termijnboekje wint, komt er een 
verdubbeling van het gemiddelde saldo van de 
interest die van 31 oktober 1976 tot en met 
31 januari 1977 als interest Is blijven staan. 

Verdubbel 
uw 

spaargeld! 

ASLKi 

DE UITSLAG 
van de tweede gratis tombola van de ASLK komt in 
alle kranten van 12 februari 1977. 

3.000 CONTACTPUNTEN TE UWER BESCHIKKING : 

• Het hoofdkantoor, de agentschappen, de landbouw-
kantoren, de erkende kredietvennootschappen van 
de ASLK en de meeste Discontokantoren; 

• De afgevaardigden van de ASLK; 
• De door de ASLK erkende agentschappen en agen

ten van de NMKN; 
• De Nationale Bank, haar bijbanken en agent

schappen; 
• Alle postkantoren. 

U kunt er het volledige reglement raadplegen. 
En vanzelfsprekend kunt u er meteen alle inlich
tingen verkrijgen die u-maar wenst. 

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS Machtiging K B van 29'S 76 
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MOOIE WOORDEN VOOR DE MIDDENSTAND, 
MAAR MEN BOORT HEM IN DE GROND 
H«t verloop van het senaatsdebat over de begroting van het ministerie van 
Middenstand heeft aangetoond met welke moeilijkheden de zelfstandige mid
denklasse te worstelen heeft, en hoe traag de regering vordert in haar aanpak 
van de fundamentele vraagstukken van het middenstandsleven Misschien 
kan men zich trachten te troosten met de vaststelling dat het debat doordron
gen was van de nieuwe waardering die, in deze tijd van ekonomische inzin
king, gegroeid is voor de kleine en middelgrote onderneming 

Zowel de minister van Middenstand 
Hannotte als de meeste deelnemers 
aan het debat hebben overvloedige 
lof toegezwaaid aan de kleine of mid
delgrote zakenlui die beter dan de 
grotere bedrijven stand gehouden 
hebben in de huidige recessie Ze heb
ben zich beter weten aan te passen 
dan de grote broers Aan hun perso
neel hebben ze een grotere vastheid 
van betrekking kunnen verzekeren 
dan menige roemruchte multinational 
Het behoort nu zelf tot de goede toon 
te onderstrepen dat inzake schepping 
van nieuwe arbeidsplaatsen geen 
overheidsbeleid meer denkbaar is 
waann aan de kleine en middelgrote 
onderneming geen gewichtige rol 
wordt toegekend 

ARBEIDSPLAATSPREMIE 
TE WEINIG EN TE LAAT 

Men zou het zonder te veel wrevel 
aanhoren indien in het Belgische mid 
denstandsbeleid aan die mooie woor
den ook tastbare maatregelen en tel 
en meetbare begrotingsposten beant 
woordden Helaas er blijft nog veel te 
wensen over Men heeft op het uitvoe 
nngsbesluit van 5 februari 1975 moe 
ten wachten alvorens het mogelijk 
werd een premie toe te kennen aan 
kleinere ondernemingen (minder dan 
10 tewerkgestelden) wanneer ze een 
nieuwe arbeidsplaats schiepen (op 

voorwaarden dat ze aan een reeks 
voorwaarden onder meer inzake hg 
ging in een rekonversiezone vol 
doen) Het gaat dan over het te kleine 
bedrag van 15 000 fr per jaar en per 
man In de begroting voor 1977 is hier 
voor iets meer dan 100 miljoen fr 
voorzien Mag er even aan worden 
herinnerd dat deze idee vervat was in 
het eerste anti inflatieplan van de 
Volksunie met een hogere premie en 
volgens betere normen berekend ' 
«Te laat en te weinig» zou men nog 
eens te meer over het regenngsbeleid 
moeten zeggen 

DISKRIMINATIE TEGEN VLAAMSE 
DOSSIERS 

In dit verband blijkt uit de begrotings 
dokumenten een bevreemdende be
handeling van de Vlaamse kleinere 
bedrijven 
In het verslag van senaatskommissie 
van Middenstand staat een antwoord 
van de minister met een statistiek van 
de aangevraagde arbeidsplaatspre-
mies Op 31 december 1975 waren er 
uit Vlaanderen 221 dossiers binnen 
en was geen enkele gunstige beslis 
sing genomen Uit Wallonië waren er 
233 aanvragen en reeds drie met 
goed gevolg Op 31 september van 
het huidige jaar tekende de stiefmoe
derlijke behandeling van de Vlaamse 
middenstanders zich duidelijk af Op 

IN DE KAMER 
BEGROTING PENSIOENEN 

De Kanner wijdde vorige week 
dinsdag een debat aan de begro
ting voor pensioenen 1977 en de 
aanpassing van deze van 1976 
Namens de VU-kannerfraktie be
treurde kamerlid Olaerts dat het 
bejaarden- en pensioenbeleid met 
samengaan In geen geval kan 
men de bejaarden de bevoorrech
ten van ons systeem noemen 
integendeel Met de welvaart en 
zijn kultus van de produktiviteit 
verdween het respekt voor de 
bejaarden die al te vlug worden 
afgeschreven Door vervroegde 
pensioenen poogt men de werk
loosheid te keer te gaan de ver
vroegd gepensioneerden moeten 
maar zien hoe ze hun tijd door 
brengen waardoor hun nutteloos
heid dubbel wordt onderstreept 
Is dat met immpreel "^ 
De h Olaerts beklemtoonde dan 
nogmaals de noodzaak van het 
samengaan van het bejaardenbe
leid met het pensioenbeleid Deze 
samenhang wordt maar al te dui
delijk als men de konkrete leefsi 
tuatie van de bejaardengepensio
neerden nagaat alleen hij die 
een behoorlijk pensioen geniet 
kan op een menswaardige wijze 
zijn oude dag organiseren In dit 
verband kloeg de h Olaerts de 
sociale gevolgen aan van een 
industriepolitiek die de bejaarden 
verwaarloost 
Het tweede gedeelte van zijn tus
senkomst was gewijd aan de 
begrotingscijfers Hij wees vooral 
op de enorme verschillen in de 
pensioenen en illustreerde dat 
met sprekende cijfers Het kamer
lid vroeg inkijkrecht voor het par
lement in het eindrapport van de 
kommissie voor de harmonisenng 
van de pensioenen vooraleer dit 
aan het parlement voorgelegd 
word t Het moet vooral op zijn 

budgettaire weerslag onderzocht 
worden Sprekend over de talrij
ke wantoestanden gaf de h 
Olaerts enkele voorbeelden een 
alleenstaande trekt per maand 
6568 fr per maand maar moet 
voor zijn verblijf in een beschei
den bejaardentehuis 11 408 fr 
neertellen Met amper twee jaar 
afstand bedraagt het verschil tus
sen twee mijnwerkerspensioenen 
15000 fr I Dat is onverantwoord 
en deze voorbeelden tonen duide 
lijk aan dat niet iedereen gelijk is 
voor de wet 

BELL 

Mevrouw Noella Dinant interpel-
leerde de minister van Ekonomi
sche Zaken over de dreigende 
sluiting van de Siemensfabriek te 
Baudour (Ook in de Siemensvesti-
ging te Oostkamp bij Brugge 
wordt een personeelsverminde-
nng gepland n v d r ) In het daar 
op volgend debat wees V U ka 
merlid Luk Van Steenkiste de 
regering op haar verantwoorde
lijkheid tegenover enkele grote fir
ma s (Bell en Siemens ook met 
Philips en MBLE) die sinds 1971 
dank zij oudminister Anseele een 
praktisch monopolium in handen 
kregen zonder dat ze evenwel 
hun tegenprestaties (investe
ringen en tewerkstelling] nakwa 
men Het gaat nochtans om zeer 
belangrijke werken zo vertegen
woordigt het kontrakt met Bell 
voor de automatisenng van de 
postcheck een waarde van 80 mil
jard I In plaats van de beloofde 
7 730 werkplaatsen kwamen er 
slechts 2030 MBLE beloofde er 
4 500 doch nep er slechts 2 900 in 
leven Nu wordt over sluiting en 
afdanking gesproken Er werden 
nochtans door de overheid vo' 
doende bestellingen geplaatst (de 
ze lopen tot in de miljarden) 

982 dossiers uit Vlaanderen was in 95 
gevallen een gunstige beschikking ge
nomen maar op 780 Waalse dossiers 
had de (Waalse ) minister 377 keer 
gunstig geantwoord — viermaal meer 
dan ten opzichte van de Vlaamse aan 
vragers waarvan het aantal in vol
strekte cijfers daarenboven hoger lag 
We hopen dat met alleen uit Volks 
uniekringen geprotesteerd wordt te 
gen deze eigenaardige stand van 
zaken Het Nationaal Kristelijk Midden
standsverbond kan hier met van krom 
men naas gebaren i 

STIPTERE BETALERS, EN TOCH 
EERDEp VERVOLGD 

Nu we het hier toch over verschillen
de politieke en administratieve nor
men hebben naargelang het over 
Vlaamse of Waalse middenstanders 
gaat dient verwezen naar een publika-
tie van het «Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekenng der Zelfstan 
digen» Qaarverslag over dienstjaar 
1975) Met een deficit dat einde 1975 
was opgelopen tot 109 miljard fr en 

Maar de elektronische overheids
markt werd volledig in handen 
gespeeld van enkele firma s zon
der kontrole of voldoende tewerk
stelling Luk Van Steenkiste ein
digde zijn korte maar inslaande 
tussenkomst met enkele precieze 
vragen hoe kan de overheid 
haar vrijheid hernemen waar blij
ven de uitvoeringsbesluiten van 
de programmawet tot sanenng 
van de informatie "^ Of wil de rege
ring wel ingrijpen ^ 

VU-PARLEMENTSLEDEN 
BLIJVEN VERVOLGD 

In tegenstelling met wat een dag
blad meldde kwam de Kamer met 
vonge week donderdag bijeen 
doch woensdag 10 november Er 
werd o m over de luizenplaag in 
de scholen gesproken (wat 
Alidor in Pan heerlijk inspireer
de I) doch ook over het al dan 
niet opheffen van de parlementai
re onschendbaarheid van 13 
kamerleden die beschuldigd wor
den van «bezetting van het kabi
net van minister Michel» De Ka
mer sloot zich aan bij de zienswij
ze van de Senaat nl de vervol
ging laten doorgaan maar de uit 
voering van een eventuele straf 
te verdagen tot 15 juni van 1977 
dus tot het einde van de huidige 
zittijd VU-fraktievoorzitter An-
ciaux pleitte tevergeefs voor de 
stelling dat het hier geen gewoon 
misdrijf betreft maar een zuiver 
politieke aangelegenheid Bij de 
stemming stemden de met bij de 
aktie betrokken VU-leden en drie 
socialisten tegen de betrokkenen 
onthielden zich Vik Anciaux ver
klaarde nog dat gezien de meer
derheid de in het verleden gehul 
digde solidanteit met naleeft de 
V U daaruit de passende konklu-
sie zou trekken 
Dit belette met dat de VU-fraktie 
samen stemde met de meerder
heid en minister Perm tot goed-
keunng van de vertrouwensmotie 
na het debat over de toestand in 
de staalnijverheid Het RW ont
hield zich 

Senator Hektor de Bruyne 

einde 1976 volgens de minister van 
middenstand vermoedelijk tot 11 4 mil
jard ziet de toestand er langs die kant 
somber uit Maar daarover zullen we 
verder nog iets zeggen 

Het «Rijksinstituut voor de Sociale 
Verzekenng der Zelfstandigen » heeft 
af te rekenen met een aantal bijdrage 
plichtige kleine en middelgrote onder 
nemingen die ten achter zijn geraakt 
op de verschuldigde bedragen Of
schoon het aantal bijdrageplichtigen 
in Vlaanderen groter is dan in Wallo
nië blijkt uit de desbetreffende statis
tiek dat het aantal achterstallige geval 
len aanzienlijker is in Wallonië (8970 
in 19751 dan in Vlaanderen (6674 
gevallen) Het is alleszins bevreem
dend dat in Vlaanderen echter sneller 
tot gerechtelijke invordenng wordt 
overgegaan dan in Wallonië in 1 835 
gevallen in Vlaanderen tegen 1 786 in 
Wallonië of respektievelijk 2749 % 
en 1991 % Men kan het ook in het 
totaal van de ingevorderde bedragen 
uitdrukken en dan zijn de cijfers al 
even bevreemdend afgerond 269 mil 
joen in Wallonië tegen 194 miljoen fr 
in Vlaanderen 

Men moet eruit afleiden dat ten eer 
ste de Vlaamse middenstanders stip 
ter hun Wettelijk verplichte bijdragen 
betalen Maar dat tweedens er tegen 
hen niettemin sneller wettelijk wordt 
ingevorderd 

Indien het beeld anders was zouden 
RW FDF en tutti quanti op dit ogen 
blik volop in het offensief zijn om aan 
die toestand een einde te maken en 
om «kompensaties» te eisen De 
Vlaamse Lammegoedzak echter 
zwijgt en duldt 

WELDRA MEER 
GEPENSIONEERDEN DAN 
AKTIEVEN 

Om terug te keren tot de begroting 
van middenstand en tot het debat 
Minister Hannotte werd lynsch als hij 
de sociaal-ekonomische betekenis 
van de kleine en middelgrote bedrij 
ven bezong Maar ondertussen is het 
bestaan van de middenklasse zo 
moeilijk en is de toegang voor jonge 
mensen tot het zakenleven zo lastig 
en onveilig dat het het aantal zelfstan 
digen in dit land van jaar tot jaar 
afneemt en zulks met (of met meer) 
ingevolge de daling van het aantal 
landbouwers 
In 1975 bleven er blijkens de officiële 

statistieken nog 500 000 zelfstandigen 
over die hun aktiviteit als hoofdbe
roep uitoefenen Dat is 23 000 minder 
dan in 1973 en 12000 minder dan ein
de 1974 

Ook de leeftijdsopbouw wordt steeds 
ongunstiger Tegenover de 500 000 ak-
t'eve zelfstandigen stonden er einde 
1975 reeds 385 000 gepensionneerde 
zelfstandigen Die verhouding zal van 
jaar tot jaar verslechten zodat reeds 
in 1980 het aantal gepensionneerden 
even groot zal zijn als het aantal aktie 
ve zelfstandigen Daarna wordt het 
nog slechter Maw de pensioenlas
ten zullen steeds aangroeien en 
steeds door een kleiner aantal aktie-
ven moeten gedragen worden 

ONGENIETBAAR GEKNOEI EN 
GEKLUNGEL 

Zelfs zonder dit sombere vooruitzicht 
laat de financiële toestand van het 
sociale verzekenngswezen der zelf 
standigen in de huidige vorm een uiter 
mate zorgwekkend beeld Een rege
ring met zin voor verantwoordelijk 
heid zou al lang hebben ingegrepen 
en zich met tevreden stellen met belof
ten zoals minister Hannotte er vonge 
week deed namelijk «dat het pro 
bleem van de financienng in zijn 
geheel moet worden overdacht Een 
fundamentele hervorming kan even 
wel met in enkele maanden worden 
ingevoerd (sic i) en wordt thans aan 
een diepgaand onderzoek onderwor
pen» (resic ) 

Het IS een opmerking die cynisch 
klinkt in een tijd waann een groot aan 
tal middenstanderspensioenen met of 
nauwelijks het wettelijke bestaansmi
nimum bereiken een tijd waarin eenie
der erkent dat de kleine zelfstandige 
de grens heeft bereikt van wat hij 
voor sociale bijdragen op zijn netto-in
komen kon afnemen Het bedraagt nu 
reeds van 30 tot 41 % Indien men op 
de ingeslagen weg verder gaat is het 
ogenblik met ver meer af dat een zelf
standige de helft van zijn netto-inko
men zou moeten besteden aan socia 
Ie bijdragen die hem dan nog geen 
evenwaardig statuut met de loon en 
weddetrekkenden zouden verzeke
ren 

De Volksunie heeft jaren geleden 
voorstellen gedaan die op een ande
re grondslag rusten dan het huidige 
bestel en die een uitweg tonen aan 
de klasse der zelfstandigen Met des 
te meer bitterheid maakt men het 
jongste debat m de Senaat mee Met 
als toemaatje het ongenietbare ge
knoei met de parallelle kredieten, 
dwz het in de wereld unieke geklun
gel waardoor aan Wallonië subsi
dies verleend worden (o m om onroe
rende eigendommen voor midden-
standersorganizaties te Luik aan te 
kopen ] «als kompensatie voor de 
werken te Zeebrugge » 
Wie het met gelooft verwijzen we 
naar bladzijde 23 van het verslag 
waarin de woorden van de minister 
vereeuwigd worden 

Senator Hektor de Bruyne 

De Senaat kwam vorige week 
slechts een namiddag bijeen 
(woensdag) en besprak het wets
ontwerp tot wijziging van de ge-
koordineerde dienstplichtwetten 
Hierbij diende VU-senator Van In 
een amendement in 
In het debat over de midden
standsbegroting 1977 vertolkte 
V U senator Persyn de verontrus
ting bij de middenstand door de 
voortdurende daling van het aan
tal middenstanders en zelfstan
digen (er zijn thans 385000 ge
pensioneerde zelfstandigen en 
een half miljoen aktieve) Van zijn 
kant verheugde VU senator De 
Bruyne zich over de mogelijkheid 
tot kredietverlening aan de hande 
laars die schade lijden ingevolge 
bepaalde openbare werken 
En daarmee was de parlementai
re kous voor de eerste maand
helft weer af 
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WORDT DE GEMEENSCHAPSDIALOOG DOVEMANSGESPREK? 
Het antwoord van de Brusselse frankofonen op de Staten-Generaal van de 
Vlaamse Verenigingen te Brussel heeft niet lang op zich laten wachten. 
Het FDF heeft er geen gras laten over groeien, en zei reeds de volgende 
maandag : non possumus i De bepalingen van de resoluties worden in globo 
onaanvaardbaar genoemd, met nadruk op diegene waarin er sprake is van de 
begrenzing van hef hoofdstedel i jk gebied tot de huidige negentien gemeen
ten. 

De gewone reaktie van het verwende jochie : « Ik speel niet meer mee als ik 
mijn goest ing niet krijg.» En die goest ing i s : Een nieuwe portie Vlamingen, een 
nieuw stuk Vlaamse qrond 

Dat weten we dus ook weer Dat wis- , 
ten we trouwens al lang Het is het 
refrein dat al jaren wordt gezongen, 
de wensdroom die sinds jaren wordt 
nagestreefd de verdere uitbreiding 
van hoofdstad Brussel en de verdere 
uitzwerming van frankofonie over 
Vlaams-Brabant En tenslotte komt 
dan, zoals naar gewoonte, de afdrei
ging de voorzitters van de Vlaamse 
partijen wordt verweten, dat ze voe
ling willen nemen met het Overlegcen-
trum van de Vlaamse Verenigingen 
van Brussel, en ze moeten een duide
lijk antwoord geven op de vraag, of 
ze al dan niet artikel i07-quater, dat 
voorziet in een dneledige gewestvor
ming, willen toepassen Zo niet komt 
er mets van een gemeenschapsdia-
loog I 

En dan weer maar zwammen over 
het recht van de frankofonen in de 
rand- en aanpalende gemeenten, en 
over hun wil te behoren tot het twee
talig gewest Brussel Wij hebben het 
reeds tot in den treure herhaald de 
franstaligen hebben bij ons niets te wil
len, en tegen het recht van de ge
meenschap moet het vermeende 
recht van de vreemdeling het afleg
gen 

DE PSC-STELLINGEN 

En nu heeft kortelings ook de Brussel
se PSC haar stem in het frankofone 
koncert laten horen Dit partijtje is zo 
mogelijk nog rabiater dan het FDF, en 
wil om elektorale redenen te Brussel 
het FDF de loef afsteken Wat eist de 
P S C ' Brussel moet een gelijkwaar
dig derde gewest zijn, totstandbren
ging van een ruime faciliteitengordel 
rondom Brussel met franstalig onder
wijs en het recht om bij de parlements
verkiezingen te stemmen voor de 
Brusselse kandidaten, de regering 
moet pantair zijn, niet alleen in hoofde 
van de staatssekretanssen en van de 

Senaat, en natuurlijk moet er een 
volksraadpleging komen om de gren
zen van het Brusselse gewest vast te 
leggen (voor de zoveelste maal i) 
Vóór een eventuele grondwetswijzi-

tiek in Vlaams-Brabant voortzetten, is 
het ondenkbaar dat de Vlaamse poli
tieke partijen hun houding tegenover 
de frankofonen met zouden verstrak
ken Iedereen zal nu wel inzien dat alle 
mogelijke tegemoetkomingen uit den 
boze zijn 

De jongste ontwikkelingen hebben 
aangetoond dat er met de frankofo
nen hoegenaamd geen land te bezei
len IS Het moet nu voor goed gedaan 
zijn met de defensieve ingesteldheid 
van de Vlaamse onderhandelaars, die 
tot nu toe geen andere strategie had
den dan te wachten op de frankofone 

waar, de volledige afscherming van 
ons grondgebied tegen alle vreemde 
invloeden (zoals in Wallonië], 
* de afschaffing van de panteit op 
regeringsniveau, en de verdeling van 
de ministerportefeuilles naar verhou
ding van de respektieve bevolking 
van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, 
* het doortrekken bij alle benoemin
gen in overheidsdienst op alle niveaus 
van de 60/40 verhouding, die bestaat 
tussen de beide taalgroepen , 
* de onmiddellijke invoenng te Brus
sel van het stelsel van de tweetalige 
diensten met tweetalige ambtenaren, 
zodat aan de Brusselse loketten 
iedereen door iedereen kan te woord 
gestaan worden , 
* de zodanige inrichting van de Bel
gische diplomatieke en konsulaire ver
tegenwoordigingen in het buitenland, 
dat ZIJ altijd en overal en bij alle gele
genheden een juiste weergave zijn 
vein de tweeledige struktuur van Bel
gië, zo ook moet te Brussel bij alle offi
ciële plechtigheden, ontvangsten van 
buitenlandse gasten, enz de tweeledi
ge samenstelling van het land en van 
zijn hoofdstad duidelijk tot uiting ko
men , 

* de fiskale autonomie van Vlaande
ren en Wallonië, zodat elke deelstaat 
met zijn eigen inkomsten in zijn eigen 
uitgaven kan voorzien, 
•*• de vestiging van de maatschappe
lijke zetels van de handels- en nijver-
heidsmaatschappijen op het grondge
bied van hun exploitatiezetels, en de 
lokalizenng van de desbetreffende be
lastingen : 
* de onmiddellijke invoenng van het 
stelsel van de subnationaliteit te Brus
sel, met alle gevolgen vandien 

W I J hebben niet de pretentie, hierme
de een volledig beeld te schetsen van 
wat de normale innchting van een 
tweetalig land normaal moet zijn Al 
onze eisen zijn normaal, redelijk en 
gegrond, en zijn in geen enkel geval in 
stnjd met wat de franstaligen, op 
grond van hun getalsterkte, kunnen 
verhopen 

Uit de ontwikkelingen van de jongste 
jaren blijkt steeds duidelijker, hoe de 
Vlamingen te Brussel in een straatje 
zonder einde en zonder uitzicht zijn 
gemaneuvreerd door de zogenaamde 
« grote nationale » partijen, die ingevol
ge hun unitaire strukturatie nooit bij 
machte zijn geweest de knngloop van 
het frankofone opdringen te doorbre
ken Het kan met geloochend worden 
dat met de toespitsing van de weder
zijdse posities te Brussel de te Steen-
okkerzeel overwogen oplossing volko
men IS voorbijgestreefd, en dat een 
verstrakking van de houding der 
Vlaamse partijen geboden is, wat hun 
geloofdwaardigheid enkel kan ten 
goede komen 

Het kan sommigen wellicht verwonde
ren dat de houding van de Brusselse 
Vlamingen radikaler is dan die van de 
Vlamingen buiten de provincie Bra
bant, maar men mag daarbij niet over 
het hoofd zien dat wij, Brusselse en 
Brabantse Vlamingen in de frontlijn 
vechten, met de rug tegen de muur, 
en dat wij dagelijks aan den lijve over-
vinden hoe ongelijk onze stnjd wel is 
Hoe dan ook, wij zijn met optimist wat 
het verloop van de komende gemeen-
schapsdialoog betreft Wij denken eer
der dat het een uitzichtloos dove-
mansgesprek zal worden M V d B . 

ging moet via een akkoord toegezegd 
worden dat aan de verworven rech
ten van de franstaligen met zal ge
raakt worden, en tenslotte hervat de 
PSC, als de klap op de vuurpijl, het 
Lambermont-denkbeeld dat aan de 
franstaligen van buiten de penferie 
gepersonalizeerde taalkundige, kultu-
rele en kiesrechten zullen verleend 
worden 

DE VLAMINGEN 
MOETEN HET OFFENSIEF NEMEN ! 

Gelet op de driestheid waarmede de 
frankofonen hun verovereringspoli-

eisen om dan voorzichtig in het ver
weer te gaan 
Tegenover de mets ontziende aggres-
siviteit van de Brusselse frankofonen 
moeten wij kalm maar onwnkbaar 
onze voorwaarden stellen, in de stelli
ge overtuiging dat wij met op verove
ringen uit zijn, en enkel vragen wat 
ons normaal toekomt Ons eisenpak
ket zal aldus omvatten 

• de afschaffing van alle bestaande 
faciliteiten op nederlandstalig grond
gebied en absolute verwerping van 
nieuwe faciliteitseisen om het even 

Hugo Schiltz, VU-voorzitter, heeft in een brief aan het 
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen de steun 
van de Volksunie toegezegd voor de verwezenlijking 
van een hervorming van de staatsstruktuur zoals door 
het Overlegcentrum voorgesteld op de Staten-Gene
raal van 6 november jl. 
De Volksunievoorzitter drukte tevens de hoop uit dat 
het Overlegcentrum ondubbelzinnig alle konkrete hou
dingen of stellingnamen ter zake op het politiek vlak 
zou toetsen aan de beginselen van zijn basisdokument. 

W O E N S D A G 10 N O V E M B E R 

9 Het assisenhof van West-Vlaan-
deren te Brugge spreekt Leopold 
Maes, beschuldigd van moord op 
zijn vriend Coopman, vri j wegens 
twi j fel en gebrek aan bewi jzen. 

# De sociale partners bereiken 
geen akkoord voor een nieuwe cen
trale overeenkomst. Daarom zal 
thans de regering moeten ingescha
keld worden. 
# Op een woelige RW-vergadering 
te Charleroi gaan voor- en tegenstan
ders van voorzit ter Gendebien met 
elkaar op de vuist. Staatssekretaris 
Moreau ontzegt aan staatssekreta
ris Knoops de toegang tot de be
stuursvergadering te Charleroi en 
doet hem « uit de parti j stoten ». 
9 Minister Van Elslande keert te
rug uit Portugal en Spanje en ver
klaart dat de demokrat isering van 
beide landen goed op weg is. Spaan
se kristendemokratjsche en social is
t ische leiders hebben hem gezegd 
dat een federalist ische struktuurher-
vorming voor Spanje de enige vala
bele oplossing b ied t . . 

D O N D E R D A G 11 N O V E M B E R 

# De wapensti lstand 1918 wordt te 
Brussel en elders in het land tradi
tioneel herdacht Te Diksmuide 
vraagt het IJzerbedevaartkomitee 
amnestie en verwerpt het elk federa
lisme met drie. 
# Na een stormachtige zitt ing, die 
zes uren duur t keurt het federaal 
buro van het Rassemblement Wallon 
het voorstel van part i jvoorzit ter Gen
debien goed, op 4 december a.s. een 
«ideologisch kongres • te houden. 

VRIJDAG 12 NOVEMBER 

• De h Vaast Leysen wordt als 
voorzi t ter van het Vlaams Ekono-
misch Verbond opgevolgd door de 
h. Robert Stouthuysen. 
• Per einde oktober j l . telde ons 
land 230.751 vol ledig werklozen, het
zij 7.766 meer dan in september j l . 
De st i jging bij oktober 1975 be
draagt 21.875 of 10 th . Er zijn 75.909 
werkloze jongeren van minder dan 
25 jaar. 
• Eerste-minister Tindemans be
sprak het vraagstuk van de ziekte
verzekering en het standpunt van de 
geneesheren tegen bepaalde maatre
gelen (o.m. de f iskale strook) met dr. 
Wynen (die de jongste t i jd dreigde 
met een artsenstaking). Volgens 
diens verklaring zoekt de regering 
naar een kompromis. 
• VU-voorzi f fer Schil tz zegt in een 
brief aan het Overlegcentrum van de 
Vlaamse verenigingen de steun van 
zijn parti j toe inzake de eisen, gefor
muleerd t i jdens de Staten-Generaal 
van het O W op 6 november j l . 

ZATERDAG 14 
EN Z O N D A G 15 NOVEMBER 

• De h. De Smaele, oud-algemeen 
direkteur van «Periodica • (die o.a. 
de Standaard-groep uitgaf) trad van 
1 november jl als direkteur in 
dienst van de afdeling • verkoops
promotie » van La Derniére Heure-
La Libre^ Belgique. Geruchten doen 
de ronde dat de groep La Derniére 
Heure-La Libre Belgique eveneens 
m financiële moeil i jkheden zou ver
keren 
• BSP-medevoorzit ter Wi l ly Claes 
verklaart op het BSP-kongres te 

Harelbeke, dat de sanering van de 
openbare financiën jaren zal duren... 
Het kongres spreekt zich uit voor de 
BSP-deelneming aan de regering, 
meer bepaald voor een koalit ie tus
sen de CVP-PSC en de BSP-PSB 
«omdat alleen een sterke regering 
de polit ieke, financiële en sociaal-
ekonomische vraagstukken kan op
lossen >. 
• Volgens de nederlandstal ige 
pers wi jst premier Tindemans het 
VU-voorstel tot een wisselmeerder
heid (indien nl. het RW de regering 
verlaat), op voorwaarde dat het huidi
ge parlement een grondwetsherzie
ning door hef volgende parlement 
mogeli jk maakt van de hand. De pre
mier zou liever de verkiezingen ver
vroegen dan nog anderhalf jaar te 
sukkelen. Volgens de franstalige 
pers daarentegen zou de premier 
wel oor hebben naar VU-steun in ruil 
voor een herzieningsopdracht aan 
het volgende parlement Eens deze 
voorbereiding vol tooid zou het parle
ment ontbonden en vervroegde ver
kiezingen gehouden worden. 

M A A N D A G 15 NOVEMBER 

9 Bij het begin van de plechtigheid 
n.a.v. het Feest van de Dynastie in de 
O-L -Vrouw Katedraal te Antwerpen 
verlaten de vaandeldragers van de 
nationale str i jdersbond en van de 
weerstand het hoogkoor uit protest 
tegen het spelen van de Vlaamse 
Leeuw 
• De Vlaamse Uitgeversmaat
schappij (VUM) koopt twee rotatie
persen van de gefail leerde NV Perio
dica aan in de drukkenj te Groot-Bi j 
gaarden. De V U M is zinnens een 

drukkeri j in eigendom te verwerven. 

• Het BSP-bestuur acht de ge
meenschapsdialoog overbodig als 
de staatshervorming terzelfdert i jd 
en in progressieve zin wordt doorge
voerd. 
• De advokaten zullen voortaan 
een dagboek en ontvangstboekjes 
moeten gebruiken. Het ministerieel 
besluit ter zake komt in feite op de 
invoering van de fiskale strook neer. 
• De VU-parti jraad keurt de hou
ding van het parti jbestuur (zijde
lingse steun aan de regering om een 
grondwetsherziening mogeli jk te ma

ken) goed. De VU vindt de reaktie 
van de eerste-minister vr i j posit ief 
en is verder van oordeel dat aan het 
RW nog een kans moet gegeven wor
den om zich te hervatten. 
• Zowel het FDF als de BSP-PSB 
menen dat artikel 107q(iater (gewest
vorming met drie) nog t i jdens deze 
legislatuur van kracht kan worden. 
Pas daarna zou de grondwet mogen 
gewijzigd worden Met deze eis sl in
ken de kansen op een posit ieve kon-
ferentie inzake gemeenschapspro-
blemen en grondwetaanpassing. 

Aktie voeren voor Vlaanderen 
Kost geld 

TWEEDE 

TAK-BOETENBAL 
ZATERDAG 27 NOVEMBER 

OM 20 U. 30 
IN HET 

EGMONTKOMPLEKS 
KERKSTRAAT 17 

LONDERZEEL 
ADVERTENTIE 
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VAN MONROE NAAR SONNEVELD 
De lapsus van Carter, toen nog 
geen verkozen president maar 
kandidaat, over Oost-Europa, 
meer bepaald over de non-lnter-
ventie van de USA voor het 
geval de Sovjet-Unie na Tito's 
dood Zuid-Sla vië zou binnen val
len, verwekt nog steeds deining, 
ondanks de korrektie van een 
geschrokken Carter En dank zij 
de verklaringen van twee US-se-
natoren en NATO-bevelhebber 
Haig, die de stelling van de Belgi
sche kolonel Close bijtreden. 
Men weet dat deze Belgische mili
tair enkele maanden geleden op
schudding verwekte door zijn stu
die over de militaire krachtverhou
dingen o.a. in Europa en daarbij 
tot de slotsom kwam dat ingevol
ge de onvoldoende klassieke be
wapening van het Westen, de 
Russen in geval van konflikt » bin
nen enkele uren aan de Rijn zou
den staan ». Dit zou mogelijk zijn 
dank zij het Russische overwicht 
in de lucht, inzake pantserwa
gens, de raketbewapening en niet 
in het minst door het groter aan
tal manschappen. 
Tot nog toe konden minder pessi
mistische geesten deze sombere 
waarschuwingen — waarbij zich 
met de regelmaat van een klok 
ook Mao-Chinese waarschuwin
gen tegen een Russische aanval 
op het Westen voegen — pare
ren door te verwijzen naar de 
Amerikaanse overmacht aan 
kern- en raketwapens. Maar nu 
blijkt het Oosteuropese over
wicht in de klassieke bewapening 
zo groot te zijn, dat ten eerste 
een nukleaire riposte wel eens te 
laat zou kunnen komen en dat 
ten tweede een evenwicht [nog 
liever: een overwicht!) in klassie
ke bewapening de eventuele vol
gende oorlog in Europa zou kun
nen voorkomen, in het slechtste 
geval kernwapenvrij zou houden 

[wat echter niet kan bewezen wor
den). 
Kissinger [die overigens ernstig 
de machtsoverdracht voorbe
reidt) deed na de Carter-slipper 
verontwaardigd, niet erg oprecht 
vermits hij eigenlijk onder invloed 
van Sonnenfeld geen Amerikaan
se interventie in Oost-Europa 
wenst Sonnenfeld betreurt dat 

ELEKTORALE 
AARDVERSCHUIVING 
TE QUEBEC 
De verkiezingen in Quebec — 
waarvan de bevolking voor 80 % 
franstalig is — draaiden uit op een 
spektakulaire nederlaag van de re
gerende liberale partij en op een 
even daverende overw/inning van 
de zgn. separatistische partij. Het 
is duidelijk, dat Ottavî a hierdoor 
en thans meer dan ooit rekening 
zal moeten houden met de autono-
mistische verzuchtingen van de 
franstalige Canadezen (die door 
onze bloedeigen frankofone land
genoten geestdnftig gesteund 
worden, ook al is de toestand van 
de franstaligen in Canada te ver
gelijken met deze van de Vlamin
gen in België...) 
We komen op deze betekenisvol
le wending volgende week uitvoe
riger terug, (sw) 

Moskou er maar niet in slaagt, 
zijn satellieten in een « organische 
eenheid" te krijgen, en daarvoor 
op machtsmiddelen een beroep 
moet doen. Toch aanvaardt Son
nenfeld de Russische suprematie 
in Oost-Europa, Zuid-Sla vië inbe
grepen. Du laatste was het nieu
we in de Amerikaanse houding, 
die sinds Jalta 1945 ongewijzigd 
was gebleven. Het was Churchill 
die zich tegen de opname van 
Zuid-Slavië in het Oostelijk blok 
verzette en Roosevelt volgde 
hem daarin, zij het niet zonder 
weerstand [onder invloed van 
zijn later veroordeelde adviseur 

Alger Hiss) Daarbij is het dan 
gebleven, en Zuid-Slavië poogde 
«zijn" socialistische maatschap
pij te verwezenlijken, wat de wre
vel van Moskou opwekte doch 
dat niet gewapenderhand kon 
ingrijpen zoals in Oost-Duitsland, 
Hongarije en Tsjechoslovakije. 
De relaties tussen Belgrado en 
Moskou wisselden af met uitsto
ting en verzoening. Maar tot hech
te vriendschap kwam het niet 

Het toeval wil nu dat juist te mid
den van de kontroverse, uitgelokt 
door een onvoorzichtige of onwe
tende Carter Breznjev naar Bel
grado reist en zich vriendschap
pelijk onderhoudt met de hoogbe
jaarde Tito, wiens nakende dood 
het signaal tot een Russische 
invasie heet te zijn [zonder wes
terse tussenkomst en dus on
danks Jalta, waarbij de vraag dan 
rijst waarom de Sovjets in hun 
invloedssfeer met rust gelaten 
worden doch het Westen in het 
zijne, zelfs half-neutrale niet ?) Of 
grote Amerikaanse wapenleve-
ringen en ekonomische hulp een 
rechtstreekse tussenkomst zou
den evenaren wordt betwijfeld, te-. 
meer daar de Zuidslavische Stali
nisten zich klaar maken om in het 
post-Tito-Slavië het bewind over 
te nemen [cfr Mileta Perovitsj) en 
zijn neutrale koers op te geven in 
ruil voor Russische «bescher
ming ». 

Een en ander prikkelt de NATO 
om ondanks de ekonomische kri-
sis meer gela aan de westerse 
klassieke bewapening te beste
den [naast de uitgaven voor de 
atoomparaplu en de op hol ge
slagen raketbewapening) NATO-
bevelhebber Haig betoogt trou
wens met klem, dat een sociaal-
ekonomisch herstel «Slechts mo
gelijk is achter een stevig verdedi-
gingsschild "... 

!S JIMMY CARTER EEN FEMINIST ? 
Zoals bijna overal bestaat de bevolking van de Verenigde Staten uit 
een lichte meerderheid vrouwen. Dit betekent 51,3 procent. Noch
tans zijn slechts enkele vrouwen erin geslaagd 3 procent van de top
posities in de Amerikaanse regenng in te nemen. Jimmy Carter heeft 
beloofd dit grote verschil te verminderen. 
Om hem te helpen heeft het <- Nationaal Komitee voor Vrouwen - een 
lijst opgesteld met namen van enkele duizenden hoogbegaafde en 
gekwalificeerde vrouwen. Daarvoor heeft dit komitee vakvereni
gingen, universiteiten, zakenmensen en plaatselijke demokratische 
kommissies geraadpleegd. Gevraagd werd namen door te geven 
met de kwalifikatie. Dit alles werd in een computer gestopt om te 
weten wie er al dan niet geschikt was. Ongeveer 4.000 namen rolden 
uit de machine. Deze lijst moet Carter helpen meer vrouwen te 
benoemen als minister, op de hoogste bestuursfunkties, als ambassa
deur, als rechters en over het algemeen om vrouwen een integraal 
deel te laten uitmaken van de federale regering. 
Enerzijds zijn er aanhangers van Jimmy Carter, die beweren dat de 
nieuwe president niet meer moest overtuigd worden van de nood
zaak, van gelijke rechten en anderzijds zijn er die het doen voorko
men alsof hun kandidaat de vrouw ontdekt had en alsof nog geen 
enkele president ooit wat om vrouwenrechten had gegeven. Presi
dent Ford was de eerste om toe te geven dat hij voornamelijk onder 
impuls van zijn vrouw Betty ertoe gebracht werd om Annie Arm
strong als ambassadrice in Londen en Carla Hill als minister van Huis
vesting te benoemen. Uit zichzelf had hij er waarschijnlijk nooit aan 
gedacht Velen beweren dat deze beide benoemingen tot zijn beste 
behoren. 

Als Jimmy Carter zich graag een «geboren feminist» laat noemen 
heeft hij daar zeker politieke redenen voor. Pat Cudell, één van zijn 
opiniepeilers, heeft nl, vastgesteld, dat de meeste Amerikaanse vrou
wen onafhankelijk van hun man stemmen (wat in ons land nog altijd 
niet het geval is). Ook ontdekte Cudell dat de vrouwen zich met laten 
beïnvloeden door een mooi gezicht, maar terdege nadenken over de 
persoonlijkheid van de kandidaat voor wie ze zullen stemmen. 
Na al de bevindingen van zijn opiniepeilers riep Carter het « Komitee 
van de 51,3 % » in het leven. De opdracht van dit komitee is driele
dig • vrouwen in de campagne betrekken, zoeken naar gekwalificeer
de vrouwen voor regeringsposten en het geven van advies over 
zaken die vrouwen het nauwst aan het hart liggen. 
Dit komitee deed zeer interessante ontdekkingen. Het stelde om. 
vast dat vrouwen zeer begaan waren met de inflatie. Méér dan man
nen zijn ze voor de beperking van de defensie-uitgaven en tegen 
wapenverkoop aan vreemde mogendheden. Zij zijn zeer bekommerd 
om het levensmilieu en zijn heel wat voorzichtiger wat betreft de 
atoomkracht. Meer vrouwen dringen aan op strengere wapenwetten. 
Jimmy Carter heeft veel op deze wensen gezinspeeld in zijn toespra
ken. Hij schijnt er dus wel gesensibiliseerd voor te zijn. Als de Amen-
kaanse feministen hoopvol naar hem uitkijken hebben zij redenen 
daartoe. 

Hilda Uytterhoeven 

VERKIEZINGEN AAN DE NUL 
De jongste Egyptische verkiezin
gen waren om meer dan een 
reden belangrijk. Ook al was de 
overwinnaar bij voorbaat gekend, 
mochten uiterst links noch uiterst 
rechts meedoen en waren de 
meeste netelige problemen ta
boe. Ondanks deze beperkingen 
waren deze verkiezingen de 
meest vrije In de geschiedenis 
van het onafhankelijke Egypte. 

De open kritiek op de regerings-
politiek door tal van kandidaten 
en' de buitengewoon open diskus-
sies over de ongunstige aspekten 
van het regime logen er met om. 

Desondanks kon niet geloochend 
worden dat er In Egypte nog lang 
geen sprake kan zijn van een par
lementaire demokratie naar west
europees model en was er tot 

vlak vóór de verkiezingen geen 
sprake van een meer-partijensys
teem. Officieel was er maar één 
partij, nl. de Arabisch Socialisti
sche Unie (ASU), gesticht door 
Nasser. 

Begin 1976 liet evenwel president 
Sadat de oprichting binnen de 
ASU toe van drie partijvleugels, 
een Imker- en een rechtervleugel 
en een centrumfraktie, die trou
wens de grootste en de mach
tigste is en dat ook blijft. Na de 
verkiezingen mochten de drie 
frakties zich « een partij» noemen, 
doch veel wordt daardoor met 
veranderd. 

Meer dan de helft van de kandida
ten was lid van de ASU, de over
ige kandidaten dienden zich als 
.«liberalen » of 'onafhankeiijken » 

aan. Niemand waagde het zich 
als «links» ot «rechts•> aan te die
nen. Vermits de staatspartij de 
volstrekte meerderheid en nog 
meer boven de helft veroverde, 
kon Sadat wat stoom afblazen en 
de linker- en de rechterfrakties 
toelaten, zich van een uithang
bord te voorzien. 

Alle «partijen» beroepen zich op 
Nasser en treden aan als socialis
tische partijen. Dat belet de gron
dige meningsverschillen niet, die 
pas naar aanleiding van de jong
ste verkiezingen aan het licht tra
den. 

Zo is de rechtervleugel van de 
ASU gekant tegen elke nationali-
zering, afgezien van de zware nij
verheid. Alle overige ekonomi
sche bedrijvigheid moet in privé-

handen blijven en de reeds gena-
tionalizeerde sektoren moeten op
nieuw aan het privé-initiatief toe
vertrouwd worden. De linkervleu
gel eist uiteraard het tegenoverge
stelde. De «partij» van Khaled 
Mohiedin vraagt een centraal ge
leide planekonomie en het uitwij
zen van vreemd kapitaal. De poli
tiek van Sadat — het buitenlands 
kapitaal aantrekken — wijst Mo
hiedin resoluut als een breuk met 
Nassers politiek af. Khaled is een 
oud-gediende in de Egyptische 
politiek; hij behoorde tot de klan 
van jonge officieren die in 1954 
koning Faroek aan de dijk zette. 

Khaled geldt in politiek Egypte als 
marxist, doch vermijdt zorgvuldig 
de klassenstrijd te prediken. Dat 
is niet alleen van bovenaf verbo

den, ook de geringe basis van de 
kommunisten vergt vanwege Kha
led en zijn vrienden uiterste voor
zichtigheid. 
Intussen speelt Sadat resoluut de 
westerse kaart, zonder nochtans 
de eerste schuchtere toenade
ringspogingen van de Sovjets (na 
de quasi totale breuk) alsnog te 
dwarsbomen. De verkiezingen 
hebben de Egyptische president 
alvast geleerd, dat zijn regime 
nog steeds vast in het zadel zit. 
Wellicht daarom viert hij thans 
een weinig de teugels en stelt hij 
alles in het werk om de Genève-
konferentie over het Midden-Oos
ten te hervatten, terwijl hij nog 
steeds ijverig naar westerse 
steun hengelt, om de zwaar ver
kommerde Egyptische ekonomie 
uit het moeras te halen, (sw) 

WIJ 6 18 NOVEMBER 1976 



ÏÏÏ-I&,' 

OE GEMEENTE 

BOUWSTEEN 
voor een 

FEDERAAL 
VLAANDEREN 

uit de startblokken 

JANUARI: 
AKTIEMAAND 

Het jaar 1977 wordt mis
schien (sommigen zeggen 
reeds waarschijnlijk) een ver
kiezingsjaar. 

Na de gemeenteraadsverkie
zingen hebben partijbestuur 
en partijraad opdracht gege
ven tot het uitwerken van een 
aktieplan 1977. Dit aktieplan is 
inmiddels klaar gekomen en 
goedgekeurd. 

De zaag zal de volgende 
maanden zeer strak gespan
nen worden 

GEMEENTERAADSLEDEN 
Op zondag 9 januari gaat een 
nationale bijeenkomst voor al
le gemeenterasdsleden door. 
Deze bijeenkomst wordt ge
houden in de Universitaire In
stellingen Antwerpen te Wil
rijk. 

In de voormiddag, vanaf 11 u., 
is er een ontmoeting tussen 
de partijtop en onze burge

meesters en schepenen. 
In de namiddag, vanaf 
14 u. 30, gaat een plenaire ver
gadering door in de grote aula 
met al onze gemeenteraadsle
den en CVMW-vertegenwoor-
digers. 

PROVINCIALE 
KADERDAGEN 
Op zondag 23 januari te Has
selt (Kultuurcentrum) en op 
zondag 30 januari te Gent 
(Internationaal Kongrescen-
trum) wordt opnieuw aange
knoopt bij een oude en goede 
VU-traditie : de provinciale ka-
derdagen. 
Te Hasselt worden de kader
leden verwacht van de provin
cies Antwerpen en Limburg 
en van het arrondissement 
Leuven. Gent wordt de ont
moetingsplaats voor Oost- en 
West-Vlaanderen en voor het 
arrondissement Brussel. 
De agenda voorziet een voor

middagvergadering vanaf 
10u. 30, een gezamenlijk mid
dagmaal en een namiddagver
gadering tot ongeveer 
16u.30. 

Op beide kaderdagen wordt 
het hele VU-kader verwacht. 
Inhoudelijk zullen het uiterst 
belangrijke bijeenkomsten 
zijn. Naar de vorm komt er 
alvast een innovatie: de in
schakeling van audio-visuele 
technieken. 

Men houde reeds nu deze 
data vrij. De arrondissemen
ten en afdelingen worden ver
zocht, het nodige te doen om 
een maximale aanwezigheid 
op deze bijeenkomsten te 
waarborgen. 

1977 verkiezingsjaar. Mis
schien ? Waarschijnlijk ? Hoe 
dan ook: de Volksunie zal 
als eerste uit de startblokken 
gaan. 

COP-to 
1. Georgette De Kegel, Ninove 372 

2 Leonie Vanderstraeten, Brussel 96 

3 Anny Lenaerts, Wilrijk 72 

Enk Vandewalle, Izegem 72 

5. Pol Verbalen, Tildonk 60 

6 Jozef De Meyer, Heverlee 48 
Albert Jacobs, Beringen 48 
I Janssens, Meisbroek 48 
Vital Peetere, Berchem 48 

10. Edmond Bruggeman, Waasmunster 36 
Favoreel-Craeynest, Lauwe 36 
Achiel Goderis, Oostduinkerke .. 36 
Johan Laeremans, Gnrtibergen .36 
Antoon Neyt, Evergem .36 

15 Wouter Bertho, Ekeren 24 
Luk Bohé, Vichte 24 
Paul Cresens, Schaffen 24 
Staf De Nul, Roosdaal .. 24 
Omer Dombrecht, Brugge 24 
Jaak Janin, Brakel . . 24 
Maunce Passchijn, Meise . . . 2 4 
Tuur Robberechts, Turnhout 24 
August Van Imschoot, Wetteren 24 
Koen Van Meenen, Neusden 24 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 24 
Adhemar Vanderlinden, Mechelen 24 
Jef Vinox, Erps-Kwerps 24 

Deze week kwamen de nieuwe abonnees uit de volgende 
gemeenten Antwerpen, Berchem, Bonheiden, Borgerhout, 
Brugge, Brussel, Denderhoutem, Diesf, Deurne, Duffel, Ever
gem, Gent, Gnmbergen, Hemiksem, Herzele, Hove, Izegem, 
Kachtem, Keerbergen, Leuven, Middelkerke, Mol, Molenste-
de, Mortsel, Neder-Overheembeek, Oostende, Oostduinker
ke, Sint-Joost, Spermalie, Tongeren, Turnhout, Waasmunster, 
Westende, Wilrijk, Wolvertem 

De VUJO van het gewest Vilvoorde hield op 11 november zijn jaarlijkse Vr^destocht onder het motto « nooit meer oor
log ». De tocht liep van Strombeek-Bever naar Vilvoorde waar bloemen werden neergelegd. Een prachtig initiatief dat 

npatie opwekt dan de hoempapa van de Fraternellen die weglopen als de Vlaamse Leeuw weerklinkt... 
meer sim 

R-D 
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ANTWERPEN 
HOBOKEN MERKSEM 

ANTWERPEN (arr.) 

VVM-DOSFELINST 
Op dinsdag 23 november te 
20 u 30 in Trefpunt te Deurne 
samenkomst voor alle mandataris
sen van het arrondissement Be
spreking taak, werking en uit
bouw van ee V V M Planning kur-
sus nieuwe mandatarissen 

4-12-76 O M 21 U 
Ons arrondissementeel dans
feest in het Alpheusdal te Ber-
chem Is dit reeds genoteerd in 
uw agenda "̂  Ja"? Fijn, dan hebt U 
zeker reeds kaarten En vergeet 
je vrienden niet Bezorg ze een 
gezellige avond 

PROPAGANDAPLOEG 
Vrijwilligers nemen kontakt met 
Fonne Griek, Broydenborglaan 19 
te Hoboken, tel 278211 

ARRONDISSEMENTELE PRE-
KLAASFUIF 
op vrijdag 26 november e k, even
eens in Oranjehuis, Hoogstraat 
69. 

ANTWERPEN (STAD) 

KOO 
Voor alle aangelegenheden 
Antw Stad betreffend kunnen on
ze afgevaardigden De Boel en 
De Laet geraadpleegd worden 
Tel respectievelijk 386692 en 
338790 

ONTSPANNING 
Belangstellenden in kwis en stads
wandeling met bezoek, komen 
eerstdaags weer aan hun trek
ken Wie wenst deel te nemen, 
schnjve een kaartje 

VUJO 
Voor meer informatie afgevaar
digde De Motte Erika, Venezue-
lastr 6 /91 , 2030 Antw Na de 
arrond Vujo-kaderdag is er weer 
eventjes lol op de instuif van Vujo 
op vrijdag 26 november in het 
Oranjehuis, Hoogstr 69, Antw 

ABONNEMENTENSLAG 
Heeft Tante Marie, die toch ook 
zo Vlaamsgezind is al een abon
nement op ons weekblad «WIJ» 
U als familielid moet het maar 
eens vragen Wij willen wel bij 
haar aan huis komen 

LEDENHERNIEUWING 1976 
Daar gaan ze weer Met tientallen 
aan het huisbezoek om nog maar 
eens het lidgeld 1977 te ontvan
gen Zeg het eens tegen uw man 
of vrouw dat men ze verwachten 
kan 't Is in deze wintertijd geen lol 
om nog eens weer te komen U 
kan ook bij voorbaat storten KB 
404-3036801-74 van VU-Antw 
Stad (vermeld 120 fr voor lid
maatschap 77 Voor bijleden 60 
f r ) 

I KNIP DEZE BON UIT! 

I 20 o/o KORTING 
I op w e g k o d e k u r s u s 

I (verkeersreglementen) 

j Start maandag 29-11-1976 
• om 19 u 

L, 

ERASMUS 
Begijnenvest 99 
2000 Antwerpen 

(Door de staat erkend) 

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 

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 

• B O O M 

Ons eerste Leeuwkensbal samen 
met Reet en Rumst was een suk-
ses het was stijlvol en gezellig 
vorig jaar Daarom nodigen we u 
allen dit jaar opnieuw uit om 
samen weer eens de bloemetjes 
buiten te zetten Dat doen we op 
zaterdag 20 november te Reet 

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» 

DOENi 

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 

JL 

BORGERHOUT 

JAARLIJKS BAL 
Op 26 november in de zaal 
« Pax », Sterlingerstraat 80 te Bor
gerhout Kaarten te bekomen aan 
70 fr op het sekretanaat en bij de 
bestuursleden Prijzen voor de 
tombola worden in dank aan
vaard 

MARSEPEINSLAG 
Volgens jaarlijkse gewoonte kun
nen de liefhebbers onze lekkere 
marsepein bekomen aan 80 fr 
voor 1/2 kg Te bestellen op het 
sekretanaat Statielei 8, Borger
hout Tel 353658 of bij De Ko-
ninck, Kard Cardijnplein 7, tel 
220806 en bij Verbeelen, J Pose-
naerstraat 37, tel 355708 

DEURNE 

VLAAIENSLAG 
De jongeren van onze afdeling 
met de direkte samenwerking 
van het ganse afdelingsbestuur 
richten een REUZE-VLAAIEN
SLAG in Een van de volgende 
dagen kunt u een medewerker 
op bezoek krijgen die u het vol
gende zal aanbieden rijst-, ap
pel-, abnkozen-, pruimen- of ana
nasvla aan de prijs van 100 f r per 
stuk 

Deze vlaaien worden geleverd op 
zaterdag 11 december op het 
door u gewenste uur, liefst in de 
voormiddag U kunt terecht bij elk 
bestuurslid of telefonisch met Jan 
De Landtsheer 249372 

VU-VROUWEN 
De VU-vrouwenkring wordt elke 
dag aktiever Na een natuurwan
deling in de zomerse heide, een 
gezamenlijk bezoek aan de mode
show van boetiek Maya in Hemik-
sem, de herfstwandeling aan de 
oevers van de Schelde van 14 
november jongstleden, zijn vol
gende plannen reeds uitgewerkt 

23 november brood bakken bij 
Vital Noels, onze voorzitter, af
spraak om 19 u 30 in Trefpunt, 
3, 4, 5 december Sinterklaas 
komt bij u thuis op bezoek (zie 
verder), 
7 december aanvang kursus EH
BO Vlaams Kruis (zie verder), 
13 december stemmig kaas-
feest Hoe maak ik raclette *?, 
18 december jaarlijks kinder
kerstfeest 
W I J houden u op de hoogte i 

SINTERKLAAS KOMT 
Sinterklaas en Zwarte Piet bren
gen bij u een bezoek op 3, 4 of 5 
december Om onze afdeling te 
steunen vragen zij van u 150 fr 
per kind of 200 fr per gezin 
Afspraak en inlichtingen bij mevr 
Mieke Borms tel 21 1957 

EHBO-KURSUS V A N START 
De drukke verkiezingsperiode 
was de oorzaak dat de EHBO-kur-
sus een tijdje werd uitgesteld Op 
7 december wordt deze kursus 
dan toch ingezet in bkaal Tref
punt 
U kunt nog steeds inschnjven de 
kursus start op 7 dec en loopt 
over 20 weken, deelname in de 
onkosten 250 fr , inschnjvingen 
bij mevr Monique Dedrie-De Gra
ve, Ergo-de Waellaan 28, Deurne, 
tel 21 31 29 

JONGERENWERKING 
De Deurnese VU-jongerenwer-
king start opnieuw na de drukke 
verkiezingspenode Een jonger 
VU-lid of sympathisant kan zich 
bij de afdeling aanmelden door 
naar de eerstvolgende VU-aktivi-
teit te komen Zo maakt men ken
nis met de andere jongeren en is 
men zo opgenomen Lees Tref
punt en ons afdelingsnieuws om 
te weten te komen welke afspra
ken we kunnen maken 

Brouwerij 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel 031/86.71.21 

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

Bi|huizen Cogels Osylei 73 
2600 Bercheiii Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 Gent 
Tel 091/22 45 62 

EKEREN 

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

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 

GEEL 

WELKOM 
Zaterdag 20 november om 
20 u 30 dansavond van VU-Geel 
in parochiecentrum Geel-Holven 

JAARLIJKS BAL 
Op zaterdag 20 november as 
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 

KONTICH-WAARLOOS 

VLAAMSE KRING 
Abonnementskaarten voor de 
«Interkring 1976-77» zijn vanaf 
heden ter beschikking voor 
Vlaamse Knng bij Paul Em-
brechts, Konijnenveld 41, tel 
570879 en Marcel Kubis, Gallo 
Romeinenlaan 11, tel 5 7 2 6 8 9 , 
voor Volksunie op het sekreta
naat, Duffelsesteenweg 22, tel 
570982 

Interkring is een samenwerking 
op kultureel vlak voor een gedeel
te voor de programmatie Bond 
Grote en Jonge Gezinnen (cen
trum), Davidsfonds, Josse Cly-
manskring, Vlaamse Toeristen
bond en onze eigen Vlaamse 
Knng 

Op het programma van dit jaar 
staat een reeks van «ontdek de 
aarde » en een slotavond met het 
groot koperensemble van Theo 
Mertens 

Eerste avond vrijdag 26 novem-
"ber (Bretoens Panorama door 

Renaat Van Dessel) 
Abonnementskaarten voor 5 
avonden aan 250 fr 

MECHELEN 

DE DULETROTTERS OP W A N 
DELZOEKTOCHT 
Naast hun gewone wandelingen 
hebben de Dijletrotters de hoof
den bij mekaar gestoken om voor 
alle zoeklustigen een wandelzoek
tocht te organizeren door de stad 
Mechelen Deze zoektocht gaat 
door op zondag 21 november De 
deelnemers vertrekken tussen 13 
en 14 uur vanuit het klublokaal 
«London Taverne», Vijfhoek 2, 
Mechelen, waar men zich ook 
vooraf kan laten inschrijven De 
inschrijving kost 30 fr (voor kinde
ren tot 14 jaar 20 f r ) Ten laatste 
om 17 uur worden alle deelne
mers terug verwacht, zodat om 
18 uur de prijsuitreiking kan 
plaatsvinden, waarbij niemand 
met lege handen naar huis zal 
gaan 

De wandeling brengt u op enkele 
mooie, minder bekende plekjes in 
de stad Mechelen, zodat ook de 
«echte» Mechelaar nog iets 
nieuws kan leren over zijn geboor
testad 

GROTE BREUGELAVOND 
Volksunie-Merksem viert haar 
overwinning bij de gemeente
raadsverkiezingen met een Grote 
Breugelavond op zaterdag 11 de
cember in Zaal Tijl, Bredabaan 
298 en wil tevens haar leden die 
zich allen hebben ingezet en me
degewerkt, ieder op zijn manier 
en volgens zijn mogelijkheden en 
/of temperament belonen door 
hen op een gratis Breugelmaal te 
vergasten Gegadigden dienen 
hiervoor echter in te schrijven op 
het sekretanaat, Trammezandlei 
11 of in VI HUIS TIJI, vóór 1 dec 

a s en dienen op 11 -12-76 aanwe
zig te zijn in de zaal om 19 u St ipt 

MOSSELFEEST 
Op zaterdag 27 november ncht 
de V I B K Tijl een mosselfeest in 
voor de leden en haar sympati-
santen in Zaal Tijl, Bredabaan 
298, vanaf 20 u Inschnjving in VI 
Huis Tijl, tegen ée demokratische 
prijs van 110 fr voor de leden en 
140 fr voor met-leden, gratis kon-
sumptie inbegrepen, goedkoper 
eet U nergens i 

4e NACHT V A N DE VRIEND
SCHAP 
Deze jaarlijkse arrondissemente-
le dansavond gaat door op zater
dag 4 december om 21 u in Zaal 
Alpheusdal te Berchem Kaarten 
voor deze dansavond zijn te ver
krijgen bij al onze bestuursleden 
en in VI Huis Tijl, op de gekende 
adressen 

VUJO-SPOT-WIJNAVOND 
Deze wijnavond zal plaatsvinden 
op vrijdag 19 nov vanaf 20 u in 
Zaal Tijl, Bredabaan 298 Net 
zoals vorig 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 

WILRIJK 

WILLEM VERMANDERE 

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

C O M M I S S I E V A N O P E N B A R E O N D E R S T A N D 
M E R K S E M 

Volgende betrekkingen worden openverklaard 

- MAATSCHAPPELUK ASSISTENT(E) 
- GEZINS- OF BEJAARDENHELPSTER 

waarvoor tevens een werfreserve wordt aangelegd 

- VERPLEEGSTER OF VERPLEGER (full-time, part-time 
nachtdienst) 

voor aanstelling in tijdelijk vertand 

Aanvragen dienen uiterlijk op 30-11 -'76 ingediend 
Nadere inlichtingen te bekomenop het personeelsbureau van 
de COO, Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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MORTSEL 

IN MEMORIAM 

De bestuursleden, mandataris
sen en leden bieden langs deze 
weg nogmaals hun deelneming 
aan bij het overlijden van me
vrouw Veron, de dierbare echtge
note van onze voorzitter 
We weten hoe zwaar dit verlies 
weegt op Bert, Dirk en Leentje 
Bert, onze woorden schieten te 
kort, de énige troost die we U 
kunnen aanbieden is ons mede
leven, ons gebed en onze vriend
schap. 

NAKAARTEN OVER 
DE VERKIEZINGEN 
De uitslag zal nu w/el voor alle 
leden bekend zijn In het arrondis
sement Antwerpen konnen we op 
de derde plaats met 26,47 % van 
de stemmen Zo bekeken is dat 
geen slecht resultaat On onze 9e 
zetel er door te halen hadden we 
350 stemmen meer moeten beko
men «Stem jeugd» en «stem 
vrouw» 18 bij VU-Mortsel zeer 
sterk doorgekomen, waardoor de 
jeugdige vrouwelijke kandidaten 
verrassende goede cijfers kre
gen Niet iedereen kan verkozen 
worden, jammer genoeg Het was 
een tweede verrassing voor iede
reen dat gemeenteraadslid Wim 
Claessens en KOO-lid Frie De-
clercq niet bij de verkozenen 
waren De afdeling had daar 
nochtans op gerekend Het pro
cent lijststemmen (kopstemmen) 
was bij ons 34,62 %, maar bij de 
CVP was dit slechts 12,03% 
Daaruit kunnen ook wel konklu-
sies getrokken worden 

ONS BAL 

Ons bal moet een sukses wor
den Door de erkiezingen is de 
propaganda laat op gang geko
men Van iedereen verwachten 
we een laatste inspanning De 
opbrengst hebben we dnngend 
nodig om ons verkiezingsdruk
werk te betalen Vergeet het dus 
met 5e herfstbal Volksunie-Mort-
sel zaterdag 20 november 1976 
te 20 u 30, centrum St-Lode-
wijk, Osylei 43 Mortsel Orkest 
«The Torryvo's» Toegangskaart 
70 fr 

REET/RUMST 

Onze inspanningen in de verkie
zingen hebben resultaat opgele
verd W I J hebben voor de eerste 
maal een VU-man als gemeente
raadslid I 
Maar wij hebben de aanmoedi
gingen van velen nodig om de 
Volksunie hier verder uit te bou
wen Kom daarom om 20 novem
ber om 20 u 30 naar ons Leeuw-
kensbal in de prachtige zaal van 
het Gildenhuis Eikenstraat 15 te 
Reet Wie er vong jaar was komt 
nu zeker terug i 

TURNHOUT (arr.) 

VERKIEZINGEN 
Waar de V U tot dusver vertegen
woordigd was in 9 van de 49 
gemeenten zetelt zij voortaan in 
14 van de 27 nieuwe gemeenten 
Het aantal gemeenteraadsleden 
steeg van 23 tot 33 ondanks de 
vermindering van het totale aan
tal mandaten Ook het aantal VU-
schepenen zal toenemen 

In vergelijking met 1970 was er 
een sterke vooruitgang in Vorst, 
Dessel en Balen In Mol en Geel 
bleven de posities behouden, ter
wijl in Turnhout en Herentals alle 
partijen achteruitgingen ten voor
dele van plaatselijke a-politieke 
lijsten Ook in Beerse en Herent
hout bleef de V U in de gemeente
raad, terwijl zij haar intrede doet 
in Arendonk, Kasterlee, Lille Ba
len, Westerio en Hulshout Alleen 
in Hoogstraten, Meerhout en 
Grobbendonk, waar de strijd 
werd gevoerd in moeilijke omstan
digheden en met onvolledige lijs
ten, werden geen verkozenen be
haald 
AFDELINGSUITBOUW 
De uitslagen van de gemeente
raadsverkiezingen bewijzen dat 
een stevige werking de voorwaar
de IS voor een elektoraal sukses 
Daarom moeten in versneld tem
po afdelingen worden opgericht 
in die gemeenten waar ze tot dus
ver ontbreken WIJ-lezers die hier
aan willen meewerken kunnen 
voor alle inlichtingen terecht bij 
de arr-sekr (tel 014/41 71 53) 

HOOGSTRATEN 
Na een suksesvol verkiezingsbal 
op 3 oktober, werden de verkie
zingen zelf geen meevaller Het 
was inderdaad een zware opga
ve om met een onvolledige lijst op 
te tornen tegen de 3 burgemees-
terslijsten Toch zijn de «grote 
drie» niet zo schitterend uit de 
strijd gekomen de PVV verloor 
haar absolute meerderheid, de 
CVP voelt zich met een meerder
heid van 1 zetel met erg veilig, en 
de Fusiebelangen kwamen niet 
Op de verhoopte wip te zitten 

De V U heeft aan 10 oktober 
alvast enkele nieuwe bestuursle
den overgehouden, plus een pak 
geestdrift om de zaken voortapn 
grondig aan te pakken Belang

rijkste streefdoel de opnchting 
van afzonderlijke afdelingen in Rij-
kevorsel en Merksplas en de uit
gave van een 2-maandelijks blad 
op 4000 exemplaren 

M E D E G E D E E L D 
GEMEENTE EKEREN 

Een gelegenheidskomitee richt, 
met de medewerking van de Be-
jaardenraad, het Koordinatiekomi-
tee voor Gehandicaptenzorg en 
met de steun van de burgemees
ter en het Gemeentebestuur, een 
kerstfeest in voor alle Ekere-
naars, ouder dan 35 jaar, die op 
Kerstdag de gezellige feestvreug
de in familieknng om de een of 
andere reden moeten missen 

Voor de gezelligheid van het 
samenzijn wordt een vieruurtje 
met gebak en koffie en een licht 
avondmaal met belegde broodjes 
aangeboden terwijl enkele plaat
selijke verenigingen en vedetten 
van Radio en Televisie zullen zor
gen voor de nodige ontspanning 

Voor hen die zich moeilijk kunnen 
verplaatsen of geen vervoermid
del hebben, zal een autobus ter 
beschikking staan om ze op te 
halen en terug te brengen In
schrijven kan geschieden tot uiter
lijk 30 november 1976 bij de ver
schillende bejaarden- en gehandi
captenbonden op het gemeente
huis dienst Financien en op de 
wijkzittingen op woensdagnamid
dag, waar eveneens verdere in
lichtingen kunnen bekomen wor
den 

GEMEENTERAAD 

Het kollege van burgemeester en 
schepenen laat weten dat deze 
avond om 20 u een gemeente
raadszitting doorgaat in de gewo
ne zittingszaal 

Op de agenda staan o a volgen
de punten koncessies op de 
begraafplaatsen begrotingswijzi
ging N'' 1, dienstjaar 1976 kerkfa-
bnek St-Lambertus, begroting 
1977, kerkfabnek St-Lambertus, 
grondregie, verkoop van twee 
grondaandelen in het complex 
voor sociale woningen « Residen
tie De Schilde», aanleg fietspad 
in Veltwycklaan tussen huisnum
mers 3 en 21 , beschadiging aan 
openbare verlichting volmacht 
om in rechte te t reden, aanleg
gen werfreserve van politieagent 
en vaststelling wervingsvoor-
waarden subsidiereglement 
voor jeugdverenigingen, subsidie-
reglement voor bejaardenvereni
gingen , eindejaarstoelage voor 
het jaar 1976 

Geheime zitting biblioteekperso-
neel, voorlopige benoeming van 
een biblioteekassistent, verlengen 
proeft i jd, benoeming bij bevbrde-
nng van dne geschoolde werklie
den van een afdelingschef, van 
een bureauchef, van een be-
stuurschef, van een onderbureau-
chef 

^^^ 

BRABANT 
BRUSSEL-H-V (arr.) 

Zaterdag 20 november om 14 uur 
speciale vergadenng voor alle ge
meente-, federatie-, agglomeratie-
en provincieraadsleden Deze be
langrijke arrondissementele bij
eenkomst gaat door in Sportzaal 
Caerenberghveld, Kerkhofstraat, 
1750SCHEPDAAL 

BEERSEL 

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

DIEST 

VOLKSUNIEDANSFEEST 
In de gezellige sfeer van de oude 
Hallen danst de V U van Groot 
Diest op zaterdag 11 december 
a s vanaf 21 uur Het orkest van 
Johan Staes zorgt voor een uit
stekende muzikale sfeer Het be
stuur houdt eraan alle lezers van 
dit blad en alle vnenden sympati-
santen uit te nodigen tot dit jaar
lijks feest 

GRIMBERGEN 

WIM DE CRAENE i 
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, voorverkoop 70 f r ) 

HUIZINGEN 

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

KAPELLE-OP-DEN-BOS 

De VU-afdel ing 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 
Flandna-feestzaal Molenstraat 
95 te Nieuwenrode Aanvang 21 
uur, orkest «the Goofys », deelna
me in de onkosten 70 fr 

LIEDEKERKE 

DANK 
Het afdelingsbestuur dankt de ve
le honderden die zaterdagavond 
met haar het overwinningsbal 
vierden Om 20 u 30 was de zaal 
van het Mulhof reeds bomvol 
zodat het nadien een groot num
mer werd om een plaatsje en een 
pintje te bemachtigen 

De nieuwe voorzitter Willy Van 
de Velde was dan ook meer dan 
gelukkig de velen te verwelko
men Hij gaf vervolgens een kort 
overzicht van de «aktiviteiten» 
van 10 oktober en de koalitievor-
ming erna 

Kamerlid Valkeniers overhandig
de daarna bloemen aan de 21 
kandidaten van 10 oktober Spe
ciaal werden bedacht, de echtge
note van provincieraadslid Staf 
Kiesekoms en de ere-voorzitter 
Staf De Brabanter 

Het overwinningsbal werd opge
luisterd door een steengoede Jef 
Burm die in een goede dag was 
Om vier uur in de morgen werd 
met een krachtige «Vlaamse 
Leeuw » het feest besloten 

Dank aan de vele aanwezigen 
waaronder senator Bob Maes 
kamerlid Valkeniers en enkele fe-
deratieraadsleden, die het moge
lijk maakten dat de stembusdag-

put in de kas weer netjes werd 
toegedekt i 

LEUVEN (arr.) 

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 013/332669 Prijs 20 fr , 
verzending inbegrepen 

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 

MOLENSTEDE 

BREUGELIAANS FEEST 
Zoals ieder jaar organiseert de 
Volksunie te Molenstede een reus
achtig Breugelfeest met kilo's 
pensen, gebraad, vlaaien, rijstpap 
enz Eens te meer gaat dit feest 
door in het gekende Berkenhof 
en wel op zaterdag 27 november 
om 20 uur 

WOLVERTEM 

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

Werkaanvraag voor 
— 22-jarige metaalkondukteur 
— 18-jange jongeman (middelbaar 
en 2 jaar Handel) 
— 26-jarige jonge dame voor keuken-
werk in kliniek bejaardenhuis ed 
Voor al deze zoekenden graag een 
antwoord aan prov raadslid Staf Kie
sekoms Muilemstr 314 1770 Liede
kerke tel 053/66 6584 NI 35 

BELANGRIJK BERICHT 
Het VNSU (Vlaams-nationale Studentenume), afdeling Leu
ven, organiseert op woensdag 24 november oR 20 u. op de 
Oude Markt te Leuven een betoging onder het motto « Fede
ralisme met twee, laatste kans voor België» 
Hierbij willen wij de Halle-eisen van 1974 terug in hennnering 
bren(en 
Wees geen papieren VU-lid en doe aktief mee i 
De Vlaamse studenten te Leuven hebben uw aanwezigheid 
hard nodig om Leuven terug Vlaams te maken Daarom ver
wachten WIJ u ten stelligste 
Steun VNSU of wordt lid 

Naam 
Adres 

Voornaam 

Terug te zenden VNSU, Muntstraat 16, 3000 Leuven 

OPBOUWWERK 
PAJOTTENLAND 

Het tweemaandelijks tijdschnft 
van het Opbouwwerk Pajotten-
land verschaft ook dit keer weer 
een hele boel informatie zodat wij 
het tijdschnft nogmaals aan alle 
afdelingen van het Pajottenland 
aanraden 

Een greep uit de inhoud in een 
vrij bevattelijke tekst vertelt Remi 
Bernau (St-Kat-Lombeek) over 
de aktiviteiten van VELT, de ver
eniging van ekologische Land- en 
Tuinbouw Verder worden Johan 
De Mulder (Galmaarden) en Leo 
Jans (Temat) voorgesteld als de 
twee Bloso-vrijgestelden die op 
dit ogenblik een enquête houden 
over de sportinfrastruktuur in het 
Pajottenland Vragen over noden, 
plannen en wensen vindt de spor
tieve PajOt in het verslag «Twee 
maand Sportissimo» Naast de 
aktiviteitenkalender kan men vier 
bladzijden vinden met al de verko
zenen van het Pajottenland 

Naast nog wat kleine benchten 
(waarin het voorstel tot konferen-
tie van de burgemeesters van het 
Pajottenland) een verlucht ver
slag over het bezoek van Op
bouwwerk Zuid-Limburg aan het 
Pajottenland begin september 

Al bij al dus een nummer om te 
lezen en om bij te houden Men 
kan zijn streek met genoeg ken
nen, denken wij i 

«Opbouwwerk Pajottenland» or
gaan van de samenlevingsop-
bouwgroep met dezelfde naam 
Kontaktadres G Van Wichelen, 
F Devoghellaan 10, 1680 St 
Kwintens-Lenmk 

WEEKBU\D 

WIJ 
Redaktie, publiciteit en abonne-
mentendienst Barrikadenplem 
12, 1000 Brussel (Tel 
02/2194930). 
Hoofdredakteur 
Paul Martens 
Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 f r 
300 fr 
150fr 

1 000 fr 
16 fr 

Alle stortingen voor het blad op 
prk 000-0171139-31 van «WIJ» 
Barnkadenplein 12 1000 Brussel 
Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
Couwelaerlei 135 2100 Deurne 
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EEN BOS VOOR UW GEMEENTE 
Onder deze titel bracht de Stichting Leefmilieu v.z.w. onlangs een handzaam 
werkje (131 biz. pocketformaat) op de markt in haar reeds bekende reeks « Leef-
milieu-dokumentatie >. 
«Een bos voor uw gemeente» is een soort praktische katechismus in honderd 
vragen, die ruimschoots tegemoet komt aan de informatiebehoeften van al wie 
van bossen houdt. Het werkje richt zich echter in de eerste plaats tot de Vlaam
se gemeentemandatarissen en spoort hen ertoe aan mitiatieven te nemen om 
de bosoppervlakte in hun gemeente te verhogen. 
Dit is niet zo verwonderli jk. Het werkje werd voor de Stichting Leefmilieu name
lijk samengesteld door de Vlaamse Bosbouwvereniging, die sinds 1970 verdien
steli jk werk levert met de bedoeling elke verdere aantasting van het bosdomein 
te bestri jden, bij de overheden aan te dringen op een oordeelkundig bosbeleid, 
en door allerlei mitiatieven de bosoppervlakte in Vlaanderen te vergroten. 
En dat is broodnodig, want Vlaanderen is — sommige delen van Limburg en 
Antwerpen uitgezonderd — een dichtbevolkt en biezonder bosarm landje. 
Uit « Een bos voor uw gemeente» lichten wij hierbij enkele hoofdstukjes die dit 
toelichten en die meteen een idee geven van de vraag- en antwoordsti j l van 
deze praktische handleiding. 

IS ER VOLDOENDE BOS IN 
VLAANDEREN? 

Er IS een groot en nijpend tekort aan bos in 
Vlaanderen zowel met betrekking tot zijn 
ekonomische als tot zijn sociale funktie Dit 
tekort 18 ontstaan wegens de hoge bevol
kingsdichtheid, de versnippering van de 
bestaande bossen, de onvoldoende koordi-
natie van het bodembeleid en vaak ook 
door het gebrek aan belangstelling voor de 
meervoudige funktie die in Vlaanderen 
voor het bos is weggelegd 
De toestand wordt geïllustreerd door de 
oppervlakte (in m2), die in elke provincie 
per inwoner beschikbaar was in 1970 

Provincie 

Brabant 
Antwerpen 
Limburg 
O-Vlaand 
W-Vlaand 

Totaal 
bos 

155 
240 
543 
101 
69 

Open
baar 
bos 

49 
58 

258 
11 
1b 

Privé 
bos 

106 
182 
285 
90 
54 

Overal in Vlaanderen met uitzondering van 
Limburg, is een gevaarlijk dieptepunt be
reikt, waaraan iets moet worden gedaan 
Tussen 1950 en 1970 veranderde de situ
atie evenwel in ongunstige zin in Limburg 
Antwerpen en West-Vlaanderen Enkel in 
Oost-Vlaanderen en Brabant was met een 
lichte verbetenng te rekenen In dezelfde 
periode nam de bosoppervlakte van België 
met bijna 20 000 ha toe 
Evolutie van de bosoppervlakte (in ha) en 
van de bebossingsindex (in %) per provin
cie tussen 1950 en 1970 

Bosoppervlakte in ha 

Provincie 

Luxemb 
Namen 
Luik 
Heneg 
Antw 
Limb 
Brabant 
O-VI 
W-VI 

België 

1950 

196004 
116491 
110013 
50627 
39129 
36170 
31945 
12 205 
8315 

600899 

1970 

209353 
120738 
112127 
48057 
36817 
35468 
33726 
13327 
7305 

616916 

Verschil 

+ 13349 
-1- 4247 
+ 2114 
- 2570 
- 2312 
- 702 
+ 1781 
-1- 1 122 
- 1010 

-i- 16019 

De bosoppervlakte nam toe sterker dan 
het gemiddelde in Luxemburg Namen en 
Luik 
De bosoppervlakte nam toe maar minder 
dan het gemiddelde in Oost-Vlaanderen en 
Brabant 
De bosoppervlakte verminderde in Hene
gouwen, Antwerpen, Limburg en West-
Vlaanderen 

HOEVEEL BOS ZOU EEN 
GEMEENTE MOETEN HEBBEN ? 
In een bepaalde gemeente hangt de optima
le beboste oppervlakte van zeer veel fakto-
ren af vooral van de oppervlakte van de 
gemeente, van de bevolkingsdichtheid en 
van de dominerende ekonomische en indus
triële aktiviteiten Daarenboven moet duide
lijk worden gemaakt dat de totale beboste 
oppervlakte waaraan een gemeente be
hoefte heeft, kan bestaan uit eigen gemeen
telijk bezit, maar ook uit staatsbos of uit pri-
ve-bos dat, op bevredigende manier, in het 
algemeen gebruikspatroon wordt ingescha
keld Dichtbevolkte gemeenten met een 
sterk ontwikkelde industne hebben meer 

bos nodig dan gemeenten, die over veel 
parken, sportterreinen of landbouwgron
den en weidegebieden beschikken 
Ten slotte zullen de bebossingsmogelijkhe-
den zelf afhankelijk zijn van de bodemreser
ves waarover de gemeente op haar grond
gebied of in de onmiddellijke omgeving nog 
kan beschikken 
Steunend op de huidige evolutietendensen 
en de ervaringen omtrent het aantal bezoe
kers, dat een bos kan verdragen zonder blij
vende beschadiging te lijden, heeft prof 
Van Miegroet van het Onderzoekscentrum 
voor Bosbouw van de R U G een vuistre
gel ontwikkeld Hieruit volgt, dat elke ge
meente met meer dan 10 000 inwoners om 
sociale, hygiënische en rekreatieve rede
nen moet kunnen beschikken over 1 ha 
bos voor elke groep van 75 tot 100 inwo
ners Voor het ganse land zouden dus 
100 000 ha bos, op een totaal van meer dan 
600000 ha voor sociaal gebruik moeten 
beschikbaar zijn Uit de toepassing van 
deze grondregel waarvan de betekenis als 
norm relatief is, vermits ook de aard van 
het bos van belang is evenals het gedrags
patroon van de bezoekers, kan men beslui
ten dat de werkelijke behoeften als volgt 
zijn te ramen 
Gemeente van 

10 000 inwoners 100 tot 130 ha bos 
30 00 inwoners 300 tot 400 ha bos 
50 000 inwoners 500 tot 650 ha bos 

100 000 inwoners 1 000 tot 1 300 ha bos 
250 000 inwoners 2 500 tot 3 500 ha bos 
Dergelijke optimale situatie kan met onmid
dellijk worden bereikt Haar verwezenlijking 
moet zorgvuldig worden gepland De uitvoe
ring kan worden gespreid over periodes 
van 10 tot 20 jaar voor kleine steden en 
gemeenten en van 25 tot 50 jaar voor de 
grote agglomeraties 

DE GEMEENTE, 
EEN BOSBEZITTER ? 
Het gemeentebos vertegenwoordigt met 
zijn 204 416 ha bos op een totaal van onge
veer 625000 ha bos voor het ganse land 
1/3 van het totale bosareaal van België 
Het gemeentelijk bosbezit is vooral in Wallo
nië sterk ontwikkeld Uit de tellingen van 
1970 blijkt, dat het gemeentebos in Vlaan
deren maar 17015 ha beslaat di slechts 
8,3 % van het totale gemeentelijke bosbe
zit en 2,7 % van de totale boscppjervlakte 
van België en dit voor meer dan 60 % van 
de Belgische bevolking Hieruit komt onge
twijfeld een eerste probleem voort, temeer 
daar de totale oppervlakte bos in bezit van 
de KOO's en kerkfabrieken in dezelfde 
provincies met 4950 ha of 0,8 % van de 
bosoppervlakte van België praktisch ver
waarloosbaar IS Daarenboven is het ge
meentelijk bosbezit tussen 1958 en 1970 in 
Vlaanderen verminderd (vooral in Antwer
pen en Limburg) ongeacht een stijging met 
4 000 ha voor het ganse Belgische grondge
bied Verkavelingen, inplanting van indus
trie, wegenbouw, zandwinning en het op
richten van vakantieverblijven zijn de voor
naamste oorzaken voor deze vermindering » 
Tenslotte is erop te wijzen, dat vooral in 
Oost-Vlaanderen (160 ha) en in West-
Vlaanderen (112 ha) gemeentelijk bosbezit 
praktisch met bestaat _ 

Vergelijking van het bosbezit per provincie in 1970 (in ha) 

HOEVEEL KOST EEN 
BEBOSSING? 
De kosten van een bebossing zijn afhanke
lijk van de omstandigheden, waann moet 
worden bebost, van het bostype, dat wordt 
gewenst van de snelheid, waarmede een 
bepaalde sluitmgstoestand moet worden 
bereikt, maar vooral van de mentaliteit en 
van de inzichten van de ontwerper van de 
bebossing 
Een bosbouwer zal doorgaans de algeme
ne voorbereidende werken (ontwatenng, 
bevloeiing) tot een minimum beperken en 
maar grondbewerking uitvoeren waar 
zulks absoluut noodzakelijk is Kunstmatige 
bemesting wordt maar gebruikt om de plan
ting over de initiale krisispenode heen te hel
pen De bosbouwer geeft daarenboven de 
voorkeur aan kleinere plantsoenen (tot 
maximum 1,50 m) die in niet te ruim plant-
verband worden geplaatst (1 25 x 1,25 tot 
2,50 X 3) HIJ wil daardoor bereiken dat de 
kunstmatige bebossing de natuurlijke toe
stand zo dicht mogelijk benadert, dat het 
bos zich vroegtijdig sluit, teneinde voor de 
gewenste bodembedekking te zorgen, en 
dat de konkurrentiestrijd tussen de bomen 
de drijvende kracht wordt, die de groei van 
het geheel bepaalt Aldus verschilt bosaan
leg wezenlijk van de aanleg van een park 
of van een andere groene ruimte, waarin 
meer sierbomen van grotere afmetingen 
worden gebruikt, een grotere afstand tus
sen de planten wordt genomen en tevens 
wordt getracht zo vlug mogelijk een defini
tieve struktuur te bereiken die naderhand 
zo weinig mogelijk verandenngen zal onder
gaan De bebossing bestaat daarentegen 
in de kunstmatige aanleg van een zeer 
complexe levensgemeenschap, waarin zich 

bestendig verandenngen voltrekken 
In het algemeen wordt gerekend dat een 
bebossing in de Kempen 20 000 tot 25 000 
B fr per ha kost en in de Zandstreek of de 
zand-leemstreek 30000 tot 40000 Bfr 

VERGT EEN BOS GROTE 
UITGAVEN VOOR 
VERZORGING EN 
ONDERHOUD? 
Een van de voornaamste kenmerken van 
het bos IS precies, dat de uitgaven voor ver
zorging en onderhoud uitermate gering zijn, 
vooral in de gemeentebossen waar alle 
onderhoudswerken worden gepland en uit
gevoerd onder de leiding van de bevoegde 
ingenieur van Waters en Bossen 
In feite heeft het bos maar behoefte aan 
intensieve verpleging gedurende de 2 tot 3 
eerste jaren na de bebossing In deze perio
de moeten de jonge planten worden be
schermd tegen overweldiging door grassen 
en kruidachtige gewassen, tegen het wild, 
tegen vervriezing en verdroging en ook 
tegen de mens 
Deze onderhoudskosten moeten worden 
geraamd op 5 000 tot 10 000 B fr per ha Zij 
vallen ten laste van de gemeente en er wor
den door het Rijk hiervoor geen subsidies 
toegekend (in tegenstelling tot de bebos-
singskosten) Na deze eerste periode zijn 
de onderhoudskosten veel geringer Be
heer en bewaking worden inderdaad uitge
voerd door de staatsdiensten tegen een 
zeer minieme vergoeding per ha De om
vang van de onderhoudswerken is beperkt 
en algemeen wordt aangenomen dat hier
toe een arbeider per 100 tot 200 ha vol
staat of ongeveer 15 tot 30 arbeidsuren per 
jaar en per ha 

Provincie 

Antwerpen 
Brabant 
W-Vlaand 
0-Vlaand 
Limburg 

Staat 

3234 
8433 

982 
453 

3366 

Provincie 

243 
72 
57 

141 
579 

Gemeente 

3766 
869 
112 
160 

12108 

Openb. Inst. 

1586 
1314 

474 
772 
804 

Privé 

27 988 
23040 

5680 
11801 
18611 

« Een bos voor uw gemeente » kost 50 
fr. en kan besteld worden bij de 
Vlaamse Bosbouwvereniging v.z.w., 
Geraardsbergsesteenweg 123 te 
9231 Gontrode. 
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AMEDEE VERBRUGGEN NEGENTIG! 
Vandaag, 18 november, wordt Amedee Verbruggen negentig. De naam van de 
jarige is voor alle nationalisten van vóór en ook van na de oorlog meer dan een 
herinnering : herinnering aan de redenaar, de Vlaamse oudstrijder, de man van 
het Front en het VNV, de oorlogsschepene van zijn gemeente maar voora l : de 
Vlaamse kasseier. De volksmens, die door zijn talent en zijn gaven mede de 
geschiedenis van het nationalisme tussen de twee oorlogen heeft geschreven ; 
die a.h.w. de inkarnatie was én is van de diepe «volksverbondenheid» — om 
een vergeten maar zo veelzeggend woord te gebruiken — van de nationale 
beweging en van de Vlaams-nationalisten van toen. Men sprak weliswaar veel 
minder van sociale bewogenheid en sociaal engagement maar men was het er 
niet minder om dan nu. Wi j vragen ons zelfs af, of hetgeen er tóen gebeurde, nu 
nog zou mogelijk zijn. Namel i jk : dat een Vlaamse arbeider, een kasseier uit een 
dorp in het Waasland een populariteit en daarnaast een gezag zou kunnen ver
werven, dat menig leidend intellektueel van toen in hetzelfde- kamp niét of 
althans in veel mindere mate bezat. 

Annedee Verbruggen, inkarnatie van 
de Vlaannse « kleine man » ? Klein van 
gestalte Is h i j ; nu meer nog dan vroe
ger gebogen en liet voorheen donkere 
haar wit geworden. Wie hem vroeger 
gekend heeft, hem gezien heeft en 
gehoord op een van de ontelbare 
spreekbeurten in het Vlaamse land, 
zal zich de man herinneren die qua 
gestalte in het niet zonk naast de forse 
figuur van dr. Borms met wie hij her
haaldelijk samen ging spreken. Ame
dee Verbruggen werd op 18 novem
ber 1886 te Bazel geboren in het voor 
de Vlaamse beweging aan uitzonderlij
ke figuren zeer vruchtbare Waasland 
— van Borms en Speleers over Lee
mans tot de gebroeders De Bi-uyne. 
Zijn vader leurde de dorpen af, met de 
meest diverse artikelen, om in het 
onderhoud van zijn gezin — met tien 
kinderen — te voorzien. 
Amedee was een goed leerling: intelli
gent, weetgierig, leesgraag. In een tijd 
waarin er geen schoolplicht bestond 
en op de buiten vele kinderen vaak 
slechts met grote hiaten, inzonderheid 
in de zomer, school liepen, was het 
analfabetisme geen uitzorKJering, en 
het feit volledig lager onderwijs ge
volgd te hebben was er helennaal geen 
vanzelfsprekendheid! Met de pofitiek 
kwam Amedee in kontakt via het 
weekblad van Pieter Deens « De Werk
man », dat hij las bij een tante. Hij vond 
er de grote trekken in van een opvat
ting en een bewogenheid, die zijn hele 
leven zouden tekenen: de strijd voor 
het recht van de gewone man en de 
strijd voor het recht van de Vlaming, 
onverbreekbaar verbonden, het eer
ste gekonditioneerd door het tweede. 
Met zijn vijftien moest hij gaan «wer
ken aan de weg » maar dan in de éch
te betekenis: als kasseier. 
In 1914 brak dan de oorlog uit. Ame
dee was 28 jaar, oud genoeg om te 
weten wat hij deed toen hij zich aan
meldde als vrijwilliger. Er was echter 
de oproep van de koning, de algeme
ne verontwaardiging, en... bij vele vrij
willigers ook de gedachte dat het toch 
niet lang zou duren I Met Amedee gin
gen nog twee broers vrijwillig naar het 
leger. 

Amedee behoorde niet tot het slag der 
latere embusqués die het hoge woord 
voerden op patriottische >/ergaderingen 
en vlamaanwakkeringen; hij stond 
vier jaar aan het front, werd twee keer 
gekwetst en dientengevolge van de 
gebruikelijke frontstrepen en dekora
ties voorzien. Zijn Vlaamsgezindheid, 
waarvan de kiemen reeds vroeger 
gelegd waren, groeide nog aan het 
front. Niet door de «flamingantische» 
propaganda der geheime frontbewe
ging waarvan hij geen lid was, maar 
door het dagelijks ondervonden on
recht. Het was voldoende om «te
genwoordig» te zeggen in plaats van 
«présent» om voor opstoker en akti-
vist uitgescholden te worden en krijgs
raad te riskeren — zoals Amedee Ver
bruggen. 

Uit de oorlog weergekeerd, werd hij 
wat veel Vlaamse jongens met enige 
intelligentie en rechtsgevoel werden: 
Vlaams-nationalist én anti-militarist. 
Voor de oudstrijder was er de eigen 

Toen Frans van Cauwelaert te St.-Ni-
klaas kwam spreken en tegenover de 
eis tot zelfbestuur van het Vlaamse 
Front zijn «minimumprogramma» 
kwam verdedigen, was Amedee er, en 
hij had geen schrik voor de Van Cau-
welaertse welsprekendheid met haar 
brede welluidende periodes en lange 
zinnen. Minimumprogramma ? zei 
Amedee. Er is geen minimum aan 
recht: wij willen ons héle recht en 
niets minder! 

Amedee was al vroeg ook in de poli
tiek zélf geraakt, en werd zo tot 

Vlaams-radikale en anti-militaire 
vereniging: het VOS. Voor de flamin
gant : de jonge Vlaams-nationale partij, 
het Vlaamse Front. De wisselwerking 
tussen beiden was zeer groot, niet 
alleen naar ideeën maar ook naar men
sen : Vossen en Fronters werden vaak 
en terecht als één beschouwd. 
Amedee, als VOS, kwam zo in de poli
tiek terecht. Zijn sprekersgaven ont
dekte hij op een vergadering in St.-Gil-
lis waar hij een redevoering moest hou
den. Piet Finné, de latere VNV-gouwlei-
der voor Brabant, had een tekst voor 
hem gereed gemaakt. Amedee begon 
ermee, liet zijn papier dan in de steek 
en sprak, voor de vuist weg. Hij had 
een onverwacht sukses, en dat was 
het begin van zijn loopbaan als rede
naar. Een redenaar, die volks maar 
beschaafd sprak en de mensen de din 
gen verklaarde vanuit hun eigen be
gripsvermogen, wat de intellektueel 
niet steeds gelukte... Zo werd Ame
dee Verbruggen dé volksredenaar 
van het Vlaams-nationalisme tussen 
de twee oorlogen en terecht maakte 
Arthur de Bruyne de opmerking : had
den de socialisten in het Waasland 
maar een Amedee Verbruggen ge
had I 

gemeenteraadslid van Bazel gekozen 
voor de Frontpartij. Na de oprichting 
van het VNV trad Amedee tot de nieu
we organizatie toe en zijn sympatie en 
voorkeur ging vooral naar de radi-
kalen, de kompromislozen: naar men
sen als Staf de Clercq, Leuridan, Ward 
Hermans. Wij herinneren ons hoe wij 
destijds Ward Hermans een moeilijk 
mens noemden, wat wij helemaal niet 
pejoratief bedoelden en hoe Amedee 
Verbruggen daarop, in een geestdrifti
ge en schitterende rede in het Ant
werpse «Scheldehof» op een Ward 
Hermanshulde repliceerde: «dat wij in 
Vlaanderen nood hebben aan zulke 
moeilijke mensen». 

Vlaams radikalisme en sterke sociale 
verbondenheid uitten zich op menige 
wijze in Amedees leven. Ook de kultu-
rele verheffing van de Vlaamse buiten
mensen lag hem aan het hart. Toneel 
had hem steeds geboeid : in 1910 was 
hij lid geworden van de toneelmaat
schappij « Kunst Veredelt» en aan het 
front had hij meegewerkt aan de 
toneelvereniging van zijn bataljon. Na 
de oorlog stichtte hij te Bazel in 1919 
de toneelvereniging «Recht door 
Zee». Hij werd trouwens zowel om 

zijn flamingantisch als om zijn kultureel 
werk gehuldigd. In 1931 werd in de 
maand mei een Verbruggendag ge
houden in Bazel en in 1935 werd door 
de Vlaams-nationale Toneelkring 
« Recht door Zee » Amedee gehuldigd 
om zijn zilveren toneeljubileum. 

Tijdens de tweede wereldoorlog deed 
Amedee Verbruggen- wat de tiendui
zenden gewone nationalisten deden 
en wat Vlaams-nationaal mandataris
sen deden. Hij volgde de politieke lijn 
van zijn beweging, die in de kollabora-
tie de voorlopig-enige uitweg zag. Een 
standpunt dat aanvankelijk ook door 
de gevluchte ministers — de latere ont
werpers der repressie: Delfosse, De 
Schrijver es. inbegrepen — werd aan
vaard. Hij werd schepen van zijn 
gemeente : een der talrijke Vlaams-na
tionale schepenen en burgemeesters 
die hun rust en hun veiligheid ervoor 
over hadden om de Vlaamse mensen 
te dienen in een harde tijd en die niet 
op dankbaarheid rekenden, maar zich 
integendeel de haat van een hele kliek 
op de hals haalden... 
Maar ook tijdens de oorlog bleef Ame
dee zichzelf: Vlaams, Nederlands, 
maar niét Duits. En zijn anti-militarisme, 
dat tijdens de eerste wereldoorlog ont
stond, was evenmin tijdens de tweede 
verdwenen: hij was het, die op het 
graf van Berten Ferment toen ging 
spreken I 
Na de oorlog ging hij de weg van het lij
dende Vlaanderen. In die beloken tijd 
verbleef hij veertien maanden in het 
Belgische koncentr'atiekamp van Loke-
ren, werd er ziek en moest geope
reerd worden. Naast de persoonlijke 
was er ook nog de familiale beproe
ving. Amedee werd veroordeeld tot 
één jaar en vijftigduizend frank: de 
auditeur had er twéé gevraagd. Rijk 
was hij tijdens de oorlog niet gewor
den zoals veel patriotten. Hij had hon
ger geleden en zijn huisje moeten bele
nen om rond te komen. 
De na-oorlogsjaren waren voor hem 
evenals voor velen die door de repres
sie getroffen waren, niet gemakkelijk. 
Amedee verborg zich echter niét in de 
anonimiteit zoals menig ander «leider» 
maar sprak weer, met dezelfde geest
drift en bezieling en hetzelfde sukses 
overal waar hij gevraagd werd. Toen 
hij tachtig werd, werd hij gehuldigd : op 
de eerst verboden, daarna toch ge
houden Sporenherdenking van Were 
Di te Antwerpen en op de indrukwek
kende viering te Bazel en Waasmun
ster einde november 1966, waar o.m. 
André Demedts het woord voerde en 
op de sterke sociale bewogenheid van 
het Vlaams-nationalisme wees. 
Stem en inkarnatie van deze bewogen
heid i§ Amedee Verbruggen steeds 
geweest. Wij wensen hem met zijn 
negentig bij het morgengloren der 
Vlaamse bevrijding toe, dat hij de volle 
klaarte van de dag moge zien, en dat 
hij de Vossenvlag gemaakt uit de 
«vaderlanderkens» van de IJzer, op 
Vlaanderens bevrijdingsdag moge 
voorop dragen zoals hij het vijf jaar 
geleden deed te Diksmuide. Wij ken
nen geen waardiger vaandrig dan 
deze volksmens uit het Waasland, die 
meer dan wie ook een man van ons 
volk is en een getuige voor de kracht 
van ons nationaal idealisme I 

BLOEMEN 

De gevierde Amedee Verbruggen 
mag vandaag vanwege de Volksunie 
bloemen van dank ontvangen. Ver
der gelukwenstelegrammen van VU-
partijvoorzitter Kugo Schiltz, de VU-
fraktjes van Kamer en Senaat en van
wege het VU-partijbestuur. Namens 
onze lezers wenst de redaktre van 
• WIJ> de negentigjarige van harte 
geluk en nog vele jaren ! 

18 NOVEMBER 1976 
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FEDERATIE HALLE PUBLICEERT ADVIES GEWESTPLAN 
(M v.L) Het bestuur van de rand-
federatie Halle heeft zopas een 
vijfendertig bladzijden tellend bro-
chuurtje de wereld ingestuurd dat 
de titel draagt Federatieadvies 
Gewestplan 
Het goed uitgegeven druksei be
vat naast een Ten Geleide van de 
federatievoorzitter J Dekempe-
neer vier hoofdstukken waarin de 
weg wordt beschreven die het 
«advies» heeft afgelegd 
Deel 1 IS een uittreksel van de 
notulen van de federatieraad die 
in de openbare zitting van 15-12-
1975 het advies eenpang liet 
goedkeuren 

Deel 2 bevat de algemene opties 
en benaderingen van het ont
werp gewestplan Daann zegt de 
steller « De uitbouw van de identi
teit van het gewest Halle-Vilvoor-
de-Asse veronderstelt het hand
haven van de autochtone bevol
king, het voorkomen van massale 
immigratie van stedelingen en het 
bewaren van het huidig landelijk 
karakter » Daarmee wordt onom
wonden het streven van de 
Vlaamsbrabanders aangeraakt 
Baas te blijven in hun eigen (be

dreigde) streek en het vrijwaren 
van verknoeiing 
Hoofdstuk 3 bevat een aantal 
algemene opmerkingen waann 
de plangebieden, de verkeersin-
frastruktuur, de zones voor re-
kreatie bestemd, de historische 
en of estetisch waardevolle gebie
den Onder het titeltje Krachtlij
nen lezen wij volgende punten 
vrijwanng van de werkgelegen
heid in ons gewest, aktief en" 
sociaal grondbeleid, de stad Halle 
verder uitbouwen als groeipool 
binnen het gewest, het reserve
ren van de groene zones en het 
beveiligen van het land- en tuin-
bouwareaal 
Hoofdstukje 4 bevat een voor
beeld van konkrete bemerkingen 
per gemeente Ten slotte komen 
een aantal krachtlijnen voor de 
uitbouw van het federatiebeleid in
zake ruimtelijke ordening en ver-
kavelingsverordeningen aan bod 
In zijn besluittekst Hoe hetkonkre-
tizeren van dit federatieadvies 
zegt Frans Adang (VU) schepen 
van Ruimtelijke Ordening, het vol
gende « De federatie wenst zich 
echter met louter op het advize-

rend vlak te houden maar wil 
integendeel een daadwerkelijke 
bijdrage tot de uitbouw van ons 
gewest als een homogeen-
Vlaams zelfstandige streek reali-
zeren Het is in deze kontekst dat 
WIJ na het uitgebrachte advies 
opdracht hebben gegeven aan 
onze planologische dienst onmid
dellijk te starten met het ontwer
pen van Algemene Plannen van 
Aanleg 

Deze gemeentelijke bestem
mingsplannen zijn uiterst waarde
vol Zij zijn de essentiële schakel 
tussen het gewestplan als plan 
van afbakening van zones ener
zijds, en het biezonder plan van 
aanleg van de gemeenten ander
zijds » 

De vraag die de lezer zich onge
twijfeld zal stellen Wat, nu de 
federaties zijn afgeschaft 7 In zijn 
slotwoord zegt schepen Adang 
daarover het volgende « Aan de 
hand van het door de federatie 
reeds gedane werk kunnen alle 
gemeenten, na de afschaffing 
van de federaties, het uitge
werkte beleid dat de federatie 

reeds gedeeltelijk verwezenlijkt 
had, verder uitwerken Zij kunnen 
op hun beurt overgaan tot het 
opstellen van Algemene Plannen 
van Aanleg, het grondbeleid aan
pakken om aldus te komen tot 
een goede ruimtelijke ordening in 
funktie van de streek en voor de 
eigen inwoners » 

Nu de federaties om politieke 
redenen (die reeds eerder in ons 
blad werden uitgelegd) opgeof
ferd werden ondervinden wij nog 
eens hoe zinvol zij wel waren Zij 
hebben bewezen dat ze grote 
waarde hadden en vooral dat de 
bevolking op een positieve wijze 
nauw bij de werking kon betrok
ken worden De verantwoordelijk
heid-van hen die het spijtige ver
dwijnen van de vijf Vlaamse rand-
federaties veroorzaakt hebben 
zal pas over enkele jaren duidelijk 
merkbaar zijn Of zij dan nog zul
len spreken van «een overwin
ning » ? 

Het IS daarom goed de eerste 
paragrafen van het Ten Geleide 
te citeren 

«Op 15 december 1975 werd het 
advies over het ontwerp-gewest-
plan Halle-Vilvoorde-Asse door 
de federatieraad, waann alle poli
tieke frakties vertegenwoordigd 
waren, met eenparigheid van 
stemmen en applaus goedge
keurd 

De goedkeuring van dit advies 
was een uiterst belangrijke ge
beurtenis in het kort bestaan van 
de federatie Het was immers 
voor de eerste maal dat een 
bestuur in onze streek, samenge
steld uit 22 gemeenten met meer 
dan 100000 inwoners, de funda
mentele visie over ons gewest, 
die het huidig ontwerp-gewest-
plan inhoudt, volledig onder
schreef » 

De brochure bevat verder een 
dertigtal illustraties waaronder fo
to's, tekeningen en kaarten Een 
Gewestplan (gedeelte fed Halle) 
werd eveneens toegevoegd 

Deze brochure, een voorbeeld 
van degelijke informatie aan de 
burger, werd uitgegeven door de 
Randfederatie Asse, Willamekaai 
17, 1500 Halle 

LIMBURG 
OPENSTAANDE BETREKKINGEN 

HASSELT (Arr.) 

Op dinsdag 9 november verga
derde de Arrondissementele 
Raad in hotel Warson te Hasselt 
Praktisch iedereen was aanwe
z ig ' 
Vooreerst kwam de h Driessen 
van het Vlaams Ziekenfonds Lim
burg aan het woord Op een klare 
wijze legde hij de struktuur en de 
werking van de ziekenfondsen uit 
en vervolgens had hij het meer 
bepaald over het Vlaams Zieken
fonds Limburg, waarbij hij er tot 
slot op wees dat het Vlaams Zie
kenfonds Limburg thans voldoen
de uitgebouwd is om meer leden 
aan te kunnen 
Als tweede spreker kwam sekre-
taris Karel Wijckmans aan het 
woord HIJ had het over het leden
aantal 1976, deelde de lidmaat-
schapskaarten voor 1977 uit en 
wees erop dat de lidmaatschaps
gelden ten laatste op 31 januan 
dienen afgerekend (persoonlijk of 
op rek 453-7049291-03) 
Voorzitter Jos Truyen besprak 
dan bondig de uitslagen van de 
gemeenteraadsverkiezingen, las 
het verslag voor van de partij
raad van 23 oktober en beloofde 

voor volgende Arrondissemente
le Raad een duidelijk overzicht 
van struktuur en werking van het 
arrondissement 
zoals gewoonlijk werd de verga
dering besloten met het politiek 
overzicht door senator Vander-
kerckhove 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
Volksunieleden zijn konsekwent 
en worden lid van het Vlaams Zie
kenfonds Limburg 
Sekretariaat Hoogstraat 26, 
3600 Genk Tel 011/356753 
LEDEN 

Arrondissement Hasselt 
Streefgetal leden 1977 2400 
Werf ook eens een lid aan i 

HASSELT 
Afdelingsbal op vrijdag 26 novem
ber in zaal Sterhof te Stevoort 
Aanvang 20 u 30 Iedereen 
wordt vriendelijk uitgenodigd 

ANZ-LIMBURG 
INFORMEERT 
In Genk verscheen een nieuw 
nummer van «Informatie en Me
dedelingen van ANZ-Limburg» 
Het nummer is dermate interes
sant omdat het totaal gewijd is 

aan de Limburgse koren, hun 
noden en hun wensen 
Een veertigtal koren worden met 
naam, toenaam en kontaktadres 
vermeld Afdelingen die goede ko
ren zoeken om een van hun 
avonden op te luisteren, vinden 
hier beslist hun gading Een prach
tige verzameling dus i 
Verder in het nummer een op
stelwedstrijd met als vrij te be
werken onderwerp «Toen alle 
koren staakten» Vóór kerstdag 
in te sturen 
In kort genoteerd leest u wel en 
wee van het Limburgse koorle-
ven Tot slot de beschikbare voor
werpen die de provinciale ANZ-
uitleendienst ter beschikking stelt 

Een informatienummer dat heel 
wat diensten kan bewijzen en 
ons inziens op de afdelingswerk-
tafel thuishoort 
«Informatie en Mededelingen, 
ANZ-Limburg», tweemaande
lijks tijdschrift, Leo Van Esser, 
G. Gezelielaan 7. 3600 Genk. 

LUMMEN 

Op 5 november overleed op 71 -ja-
nge leeftijd de h Theofiel Minten 
Wij bieden de familie Minten onze 
innige deelneming 

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

OOK NAAR MAAT 

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

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN Z O O N ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054/33.37 56 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02 /2681402 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

lustreiie 
mare de viiese 
baron ruz«ttelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

P V A A R o m D E C R A E N 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel 015/71 1240 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren 

Em Jacqmainlaan 144-146,1000 Brus-
S6l 

POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraatl, 
1700 Asse 

AL-AL keukentnnchtingen 
Jan Ciaes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/2347 94 

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 verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
031-374572) 

In het Staatsblad van 5 november 
1976 verscheen een oproep tot de 
kandidaten voor de aanv\(erving van 
148 kandidaten voor het Nationaal 
Geografisch Instituut 

Deze betrekkingen v\/orden begeven 
zonder eksamen en de kandidaturen 
moeten, op straf van nietiaheid bii 
aangetekend schrijven worden ge
adresseerd aan de leidende ambte
naar van het Nationaal Geografisch 
Instituut, Abdij Ter Kameren 13, 1050 
Brussel en aldaar aankomen ten laat
ste op 23 november 1976 

Zij moeten vergezeld gaan van een 
getuigschnft 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 

PLAATSAANBIEDING 
Wenst U een nieuw beroep als gezins
adviseur 1V 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 

Jonge man, 27 jaar metaalkonstruk-
teur, heeft opleiding als patroon geno
ten, 11 jaar ervanng, 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 Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 
Bree, tel 011 /462290 NI27 

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 NI 30 

44-jarige bediende zoekt passende 
betrekking Schr of telef senator 
Wim Jorissen Louisastraat 31 2800 
Mechelen tel 015/41 3596 Ml 34 

Appartement te huur 4 plaatsen te 
Ternat tel 02/5822222 in de voormid
dag N132 

Te huur Jupille-Modister aan de Ourt-
he, chalet alle komfort, 7 pers, rustige 
omgeving Kerst- en paasvakantie 
4500 fr/week Inl 056/213344 

NI 33 

voor de kandidaten van het mannelijk 
geslacht) alsmede van een curricu
lum vitae met vermelding van de ver
kregen diplomas en studiegetuig-
schnften (een door het gemeentebe
stuur of door de onderwijsinnchting 
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 
Ministeries 
De volgende betrekkingen zijn te 
begeven (Nederlandse taalrol) 
Hoofdgeograaf-direkteur (2), eerst
aanwezend geograaf-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), txstuurschef (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-
kretans of eerstaanwezend direktiese-
kretans (1), rekenplichtig opsteller (2), 
opsteller (2), hoofdoperateur-mecha-
nograaf Ie klas (1), hoofdklerk-steno-
typist (1) 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 (l) operateur-mechanograaf 2e 
klas f1], telefonist of eerste agent (1), 
hoofdtechnisch ingenieur (1j, eerst
aanwezend kartograaf 1" klas of 
hoofdkartograaf (5), technisch inge
nieur of eerste technisch ingenieur 
(3), kartograaf of kartograaf Ie klas 
of eerste kartograaf (36), opperwerk-
meester (2), meesterknecht (2) ad-
junkt-meesterknecht C (2), adjunkt-
meesterknecht B (7), adjunkt-meester-
knecht A (21 eerste geselekteerd 
werkman C (2), eerste geselekteerd 
werkman B (8) eerste geselekteerd 
werkman A (1) geselekteerd werk
man C (2), geselekteerd werkman B 
(2), geselekteerd werkman A (2), 
hoofdwerkman (4), geschoold werk
man B of eerste vakman (6), 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 
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OOST-VLAANDEREN 

V O L K S U N I E G R O O T - G E N T 

VRIJDAG 26 NOVEMBER 1976 

GRATIS OVERWINNINGSBAL 
ZAALREINAERT 

REINAERTSTRAAT(St-Jan-Baptist),GENT 

ORKEST DEBARTELS 

IEDEREEN WELKOM 

BEGIN 21 UUR 

IDDERGEM 

AALST (arr) 

ARRONDISSEMENTSRAAD 

De volgende vergadenng van de 
arrondissementsraad heeft 
plaats op woensdag 8 december 
e k te 20 u in het lokaal « Het Gul
den Vlies», Esplanade te Aalst 

AALTER - BELLEM - LOTENHUL-
L E - P O E K E 

DANK 
Het VU-afdehngsbestuur dankt al
le medewerkers, simpatisanten 
en kandidaten die het sukses van 
10 oktober mogelijk hebben ge
maakt Vijf verkozenen (enkele 
stemmen te weinig voor een 6® 
zetel) of 25 % van de stemmen 
brengen de lijst Volksbelangen 
een winst van ongeveer 10 % 
Als blijk van erkentelijkheid no
digen WIJ u allen gratis uit op het 
overwinningsfeest van zaterdag 
27 november in zaal Biezemhof 
te Aalter 
BESTUURSLEVEN 
Volgende bestuursvergadering 
op donderdag 2 december te 
Lotenhulle 
Speciale aandacht wordt ge
vraagd voor het hernieuwen van 
de « W I J «-abonnementen Een 
warme oproep aan de bestuursle
den en leden zorg dat onze afde
ling tussen de top-twintigers ge-
r33kt 
SINTERKLAASFEEST 
De inschrijvingsformulieren wer
den reeds verstuurd De bestuurs
leden komen de strookjes opha
len Uiterste datum van inschrij
ving 27 november 
DR GOOSSENAERTSKRING 
Volgende aktiviteit dinsdag 14 
december spreekbeurt over « Le
ven in de gefusioneerde gemeen
te» 

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 

BURST 

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

GENT-EEKLO (arr) 

ARRONDISSEMENTS
RAAD 
De e k arrondissementsraad 
heeft plaats op vrijdag 17 decem
ber 1976 om 20 uur in Vlaams 
huis Roeland, Korte Kruisstraat te 
Gent Gelieve dit nu reeds te note
ren 
De voorziene arrondissements
raad voor begin november is uit
gesteld omdat van 5 november 
tot 3 december op 5 verschillen

de plaatsen in ons arrondisse
ment streekvergadenngen plaats
vinden, waarop het arrondisse-
mentsbestuur vertegenwoordigd 
IS Dit samen met alle verkozen 
raadsleden en de respektievelijke 
voorzitters en sekretarissen van 
de afdelingen uit de streek, of het 
kanton 

KANTONNALE 
VERGADERINGEN 
Deze vergaderingen zijn vooral 
bedoeld als noodzakelijk kontakt 
tussen arrondissementsbestuur 
en de nieuw verkozen raadsle
den 
Kalender 
5 november • Destelbergen, Lo-
chirsti, Wachtebeke en Moerbe-
ke Plaats Lochristie. 
12 november: Merelbeke, Melle, 
Gavere, Oosterzele (te Oosterze-
le) 
19 november: Aalter, Deinze, 
Zulte, Nevele, De Pinte 
26 november: Meetjesland 
3 december: Groot Gent 
(Vlaams Huis Roeland). 
ARROND 
SEKRETARIAAT 

Het arrondissementeel sekreta-
riaat staat ten dienste van de 
afdelingen iedere dinsdag van 
20 u 30 tot 22 u 30, in Vlaams 
Huis Roeland, Korte Kruisstraat 
te Gent Tel 23 70 98 

NINOVE 

FEDERATIE V A N VLAAMSE 
VROUWEN 
We zwemmen iedere woensdag
avond van 21 tot 22 u in het ste
delijke zwembad te Ninove Gans 
het gezin is welkom Gisteren, 
woensdag, startte opnieuw een 
lessenreeks van zes lessen voor 
beginnelingen Er kan echter nog 
ingeschreven worden, maar dan 
vlug zijn I 

STICHTING 

Tijdens de stichtingsvergadering 
van de nieuwe afdeling Iddergem 
op donderdag 4 november j l , 
werd volgend bestuur aange
steld Maurits De Brouwer 
fvoorz) , Roza De Schrijver 
m /voo rz ) , Freddy De Valck 
(Sekr ) , Marcel Fredericq (pen
ningmeester) , Jan De Bie en 
Johan De Geyter (propaganda), 
Paul Mertens (o rg) , Francine 
Baetens (dienstbetoon), Etienne 
Mertens, Gaby Baetens en Her
man Sonck (leden) 
W I J wensen de nieuwe ploeg veel 
sukses en een flinke werking 

SLEIDINGE 

LEDENWERVING 
De kiesstrijd heeft ons in kontakt 
gebracht met tientallen beginsel-
vaste Vlamingen Wij zijn er van 
overtuigd dat hier leden «te ra
pen vallen» Ons streefdoel het 
ledenaantal in onze deelgemeen
te verdubbelen Het lidgeld 120 fr 
als hoofdlid (60 fr voor bijlid 
vrouw, grotere kinderen) geeft U 
recht op informatie over onze 
werking en aktiviteiten 

ABONNEMENT «WU» 
Alle leden, lezers van het week
blad WIJ, kregen een hennnering 
tot betalen van het abonnements
geld 1977 Hiernieuwde U reeds *? 
Nu doen i Het blad WIJ is onze 
informatiebron, onze verspreider 

van de echte Vlaamse gedachte, 
de federalistische standpunten 
Het eerste blad in Vlaanderen dat 
uw steun MOET knicen 

Abonnementsgeld 500 fr per 
jaar 

Voor ledenwerving en abonne
menten op «WIJ», kan men zich 
wenden tot gemeenteaadslid 
Paul Van Kerckhove, Ledelaan 
47. 9940 Sleidinqe Tel 5741 73 

VUJO - ARR. ST.-NIKLAAS 

De VUJO-kaderdag voor het arr 
St-Niklaas gaat door op zater
dag 27 november, van 10 tot* 
18 u, in zaal Centrum, Grote 
Markt 40, te St-Niklaas 

C O M M I S S I E V A N O P E N B A R E O N D E R S T A N D 
MERELBEKE 

Een betrekking van gezins- of bejaardenhelpster voor de 
dienst «ten huize» is te begeven in de KOO te Merelbeke, 
met aanleg van een wervingsreserve geldig tot 31 juli 1977 
De aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen op het sekreta-
naat van de KOO, Poelstraat 37, 9220 Merelbeke, tel 
30 62 53 De aanvragen en de vereiste bewijsstukken dienen 
per aangetekend schrijven gericht aan de heer Voorzitter, en 
uiterlijk op 31 december 1976 op voormeld adres toe te 
komen 

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 verknjgen bij de 
Personeelsdienst (Tel 053/212393 binnenpost 104, be-
stuurssecretans H Barrez) 

GELOVEN IN HET LEVEN 
Samen met West-Duitsland is België in Europa het land met de mees
te oude mensen Dat kan je zien aan de bedragen die de staat aan 
pensioenen uitbetaalt, maar ook aan de verkiezingsuitslagen Het is 
heel moeilijk om hier nieuwe ideeën ingang te doen vinden, nog moei
lijker om op grond daarvan stembusverschuivingen te doen plaatsgrij
pen Politici moeten hier meer rekening houden met hetgeen de zes
tig-plussers denken dan met hetgeen de jongeren willen Ergens 
leven we met het verleden in de toekomst West-Duitsland betaalt 
met haar laagste geboortecijfer nog een tol aan de oorlog, wij aan 
ons ongeloof 

Daarmee bedoelen we mets religieus in de strikte zin van het woord, 
je kan ook op een andere wijze ongelovig zijn Zo kan je het nut van 
het leven zelf in twijfel trekken 
Je hoort dikwijls mensen rondom je zeggen « Waarom kinderen heb
ben ' Hier IS geen plaats meer voor ze geen ruimte naar buiten, 
geen naar binnen Zijn ze klem, dan vinden ze geen speelplein, groei
en ze op, dan krijgen ze geen werk » En anderen beweren « Als ze 
groot zijn, dan trappen ze je maar op 't hart» en ze schrikken voor 't 
verdriet terug, zonder aan de vreugde te denken 
Het feit dat we een min-groei hebben met onze bevolking, heeft onein
dig veel meer met een morele ontmoediging van onze mensen te 
maken, dan met de verspreiding van de anti-conceptionele middelen 
of de kwaal van de klandestiene abortus 

Wanneer de lui ekonomisch ontmoedigd geraken, zo op het ogenblik 
van zware ekonomische knsissen, dan zie je in alle betrokken landen 
de geboorten pijlsnel dalen dat was heel duidelijk het geval in het 
begin van de jaren dertig Nu ook beleven we een ekonomische 
recessie, maar meer dan aan mateneel gebrek, lijdt onze werkeloze 
bevolking aan morele leegte ze kruist de armen, vouwt de handen in 
berusting Soms is die overgave zo uitgesproken dat een soort hypno-
se-toestand lijkt « We krijgen onze vergoeding toch, de staat zorgt 
voor ons, we hoeven er mets voor te doen morgen zien we wel» 
Maar er valt ondertussen mets te beleven 
Sommigen willen wel werken, en als ze zoeken, dan vinden ze werk 
Meestal echter moeten ze verre afstanden afleggen om hun werk
plaats te bereiken, pendelen noemen ze dat Het forenzen is voor 
onze mensen een maatschappelijke kwaal, meer dan ooit een ekono
mische aderlating in verloren uren en de afgejakkerde dagelijkse 
migranten hebben zeker geen tijd meer en geen energie om aan kin
deren te denken 
De vrouwen werken mee, dat moeten ze Waar ze terecht komen is 
geen plaats om het kleine kind onder te brengen de fabnek kent 
geen kinderkribben Zinnig part-time-werk vindt ze misschien enkel in 
het onderwijs — voor zover er daar nog plaats is Taakverdeling tus
sen vader en moeder is tot dusver een mooie slogan, hij is thuis 
meestal nog de minst-werkende en meest-eisende partij 
Met hun dubbele taak moeten de vrouwen zoveel doen dat er voor 
het kroost geen morele en matenele ruimte meer overblijft en daarbij 
denken ze dikwijls - Waarom altijd ik ' » en bedanken ze voor de ver
antwoordelijkheid Werken en verantwoordelijk-zijn is bovendien wei
nig populair wie 't minste doet, verdient de meeste centen en iede
reen spiegelt zich aan dit liberaal ideaal-beeld Wie zich verantwoor
delijkheid op de schouders laadt, gedraagt zich in de ogen van de 
medemensen als iemand die bewust en krankzinnig moeilijkheden in 
zijn leven inbouwt Iets durven, het leven nieuw willen als» een avon
tuur bekijken dat kost zweet soms tranen en weinigen zien daarvan 
het nut in en het grote staatsapparaat - de grote broer -, zorgt toch 
voor wat belangrijk is de matenele schijnwelvaart 
Het IS met de hogere kindertoeslag die meer kinderen aan de maat
schappij zal geven, ook met het werkloos-stellen van de vrouwen of 
het terugdrijven van de Eva's tussen de vier muren We zijn op een 
heel duidelijke wijze het geloof in onszelf verloren Slechts als we dat 
terugvinden en de moed opbrengen om werkelijk te leven, dan kun
nen we ook onze maatschappij terug opbouwen 

Huguette De Bleecker 

O N S SEKRETARIAAT 

Op zondag 28 november huldigen wij ons nieuw sekretanaat 
in Het ligt te Gent, Bennesteeg 4 (dichtbij Vlaams Huis « Roe
land ») De Bennesteeg 's een zijstraat van de Mageleinstraat, 
je kan het gemakkelijk vinden, vertrekkende van het belfort) 
Dat sekretanaat van ons is het F V V-nationaal-sekretanaat 
W I J betrekken de eerste verdieping van een gebouw en 
beschikken ook nog over een deel van een tweede verdie
ping 
Het IS bescheiden en met eigen middelen ingericht, maar we 
zitten nu met een heus bureau om nog beter te werken dan 
we tot hiertoe deden Om dat nu in te huldigen, en omdat het 
toch een half jaar geleden is dat we elkaar allemaal samen 
zagen, nodigt de groep «Wij-Vrouwen » van Gent de FVV-
leden uit Mannen en kinderen mogen op deze novemberzon-
dag meekomen 
We maken er tevens iets gezelligs en leerrijks van André 
Mertens (Gentenaar uit liefde voor deze stad) zal ons door
heen de «Kuip» leiden en zo maken we een «alternatieve» 
wandeling We zorgen nu en dan in een typisch café terecht 
te kunnen Daarna belanden we in de Bennesteeg, waar ons 
een kleine receptie wacht 
We verzamelen om 14 u in het Vlaams Huis « Roeland », ver
trekken en wandelen zo'n anderhalf uur Ondertussen zien 
we wa t ontmoeten elkaar weer en helpen het F V V met , 
onze ganse inzet verder 
O raa j hadden we geweten wie zoal kwam Schrijf je of bel 
je"? Naar Lieve Baert, Astndlaan 123, 9000 Gent tel 0 9 1 / 
225206 en Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent 
tel 091/256487 
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BAL 
W I J waren wel optimist, maar dat 
het zulk een sukses zou worden 
heeft ons aangenaam verrast 
Dank aan allen die aan de voorbe
reiding hebben meegewerkt 
Dank aan de traditionele schen
ker van de hoofdprijs, onze goe
de vnend Julien Maeyens Dank 
aan de genodigden voor hun aan
wezigheid de parlementsleden 
Baert en Van Ootegem, de provin
cieraadsleden Versyck en De 
Bleecker, de gemeenteraadsle
den (oude en nieuwe) De Sutter 
Vervaet, Van de Putte, Van Mee-
nen Dank ook aan de afvaardi
gingen uit de omgeving en aan de 
grote groep van het aktiekomitee 
leefmilieu Er waren veel nieuwe 
gezichten en het applaus van de 
avond ging naar onze nieuwe 
schepenen en de kersverse voor
zitter van de O C M W 

WERKING 
Na de vorming van de nieuwe 
bestuursmeerderheid CLM-VU 
en na ons bal nemen wij nu de tijd 
om ons te organizeren voor de 
toekomst Er komen wijzigingen in 
de bestuursfunkties en nieuwe le
den zullen worden gekoopteerd 

W I J plannen een gezellig samen
zijn voor onze leden voor de kan
didaten op onze lijst en voor de 
getuigen Onze aandacht zal zich 
in de komende zes jaar vooral 
toespitsen op een aktieve wer
king in de opgeslorpte gemeen
ten Bottelare, Munte, Melsen en 
Schelderode, waar de V U nog 
weinig gekend is en waar wij bij
gevolg te weinig stemmen heb
ben behaald 
Ook plannen wij in het centrum 
van Merelbeke het in gebruik 
nemen van een Vlaams-nationaal 
huis waar in de eerste plaats aan 
sociaal dienstbetoon zal gedaan 
worden en waar onze talrijk wor
dende nevenorganizaties een te
huis zouden vinden 

LIDMAATSCHAP 
Onze bestuursleden zijn de baan 
op om de lidkaarten te vernieu
wen Er werden inmiddels reeds 
een twintigtal nieuwe leden ge
maakt Een biezondere inspan
ning moet echter geleverd wor
den voor ons weekblad «WIJ» 
W I J rekenen erop dat alle lezers 
het blijven, maar verwachten 
daarboven namen en adressen 
van sympatisanten die in aanmer
king komen voor een nieuw abon
nement 

NIEUWKERKEN 

OVERWINNINGSBAL 
Senator Maunts Coppieters en 
de VU-afdeling Nieuwkerken-
Waas nodigen U hartelijk uif op 
hun «Overwinningsbal» dat 
doorgaat op vrijdag 3 december 
1976 te 20 u 30 in Dancing « De 
Star » met de zeer 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 

ST.-NIKLAAS (arr) 

MOTIE 

De arrondissementsraad van de 
Volksunie, in vergadering bijeen 
op 9 november 1976, heeft de 
politieke toestand in het Waas

land en op nationaal vlak onder
zocht 
1 De Volksunie stelt vast dat de 
V U in de laatste gemeenteraads
verkiezingen haar invloed in prak
tisch alle gemeenten in het Waas
land heeft versterkt, 
dat, tegen de wil van de kiezers 
in, de V U toch niet betrokken 
werd in de koalities, waar deze 
werden gevormd 
Zij neemt zich voor overal een 
harde maar opbouwende opposi
tie te voeren, in samenwerking 
met de bevolking 
2 De V U stelt vast dat de Wase 
problemen m b t de Linkeroever 
door de regering met werden 
opgelost 
Wel integendeel De grondverspil-
ling en het sollen met mensen 
gaat verder 
In dit verband protesteert de VU-
Waasland tegen nieuwe plannen 
om een aanslag te plegen op het 
Wase leefmilieu De VU verzet 
zich met kracht tegen de plannen 
voor een vliegveld bij Kallo 
3 De Volksunie-Waasland ver
heugt zich over het standpunt 
ingenomen ten voordele van een 
hervorming op basis van het 
tweeledig federalisme 
ZIJ steunt de pogingen van de par
tij om de traditionele partijen tot 

een standpunt in die nchting te 
dwingen 

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 

M E D E G E D E E L D 

OOSTVLAAMSE Dr AUGUST 
BORMS-DAGEN 
Op vrijdag 26 zaterdag 27 en zondag 
28 november gaan te Gent in de kel-
derzaal van de « Jan Yoens » Borluut-
straat 8 de Oostvlaamse dr Bormsda-
gen door Op vrijdag 26 nov is er een 
spreekbeurt met dia s over « Wie was 
Borms''» 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 deep Dominikanen Holstraat 41 
een Borms-mis met homilie door ep 
Arnouts Inrichters van dit alles zijn 
het B D A G en de Jef Goosenaerts-
kring 

WEST-VLAANDEREN 
IZEGEM 

SINTERKLAASFEEST 
Aandacht voor wie met zijn kinde
ren inschreef voor het VU-Sinter-
klaasfeest op 28 november aan
staande Er wordt geen verwitti
ging meer toegestuurd over 
plaats en uur Noteer nu dus aan
vang om 15 u in zaal Century, 
Nederweg De gezinsinschnjvin-
gen met kinderen die door de 
Sint worden ontvangen zijn defini
tief afgesloten 
CVP DRAAIT DOL 
[oen we hier in de vonge uitga

ve, na een tip meldden dat de 
CVP te Izegem eindelijk de 
samenstelling van haar schepen-
kollege bekendmaakte, konden 
we moeilijk raden dat dit midden 
november nog met gebeurd zou 
zijn 

Op 10 oktober haalde de CVP 
met 48 % van de stemmen een 
krappe meerderheid van 15 op 
29 zetels Dat was het startsein 
voor de strijd om de sjerpen en 
voor een aantal afrekeningsma-
neuvers binnen deze partij Het 
ging zo ver dat haar meerderheid 
en haar samenhang op het punt 
stonden in de mist te gaan 
Om haar verdeeldheid te verber
gen en om de ongeduldig worden
de bevolking zand in de ogen te 
strooien stuurde de CVP een 
mededeling naar de pers Inhoud, 
toon en geloofwaardigheid waren 
van een allerbedenkelijkst niveau 
Met de volgende vragen formule
ren WIJ wat de bevolking zich 
afvraagt 

Waarom wordt de «Kachtemse 
gekozene» van de CVP om wie 
zoveel inkt vloeit, met met name 
genoemd"? De CVP is toch trots 
op haar verkozenen"? Indien het 
CVP-verhaal juist is op grond 
van welke motieven zou deze 
CVP-gekozene dan wekenlang 
voorstellen van een andere partij 
aanhoord hebben *? Indien het 
CVP-verhaal juist is, wat moet 
men dan denken over het procé
dé van « stiekem op band opgeno
men » telefoongesprekken iets 
waar de CVP kennelijk prat op 
gaat"? Komt er na Watergate een 
Kachtemgate 'f Hoeveel dagen 
na 10 oktober deelt, deelde of zal 
de CVP meedelen hoe haar be-
stuurskollege eruit ziet'? 

LEDEN- EN 
ABONNEMENTENWERVING 
Maak de V U nog sterker Word 
lid (120 fr per jaar) indien U dat 
nog met was u kan daarvoor 
terecht bij een bestuurslid 
Help ook ons VU-weekblad 
« W I J » vooruit Het is het enige 
persorgaan waarover de V U be
schikt Wat kan U doen"? Ga na 
in Uw omgeving wie ook nog 
abonnee kan worden (slechts 
500 fr per jaar) Spreek die per
soon zelf aan of geef naam en 
adres door aan Enk Vandewalle, 
H Dunantstraat 11 (tel 302670) 

Feestzaal «JAGEFSHOF» 
Zaal voor huwelijken vergadenngen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St-Andnes 
Tel (tóO/31 32 10 en 313406 

MENEN, LAUWE, REKKEM 

Lezers gelieve mede te helpen 
nieuwe «WIJ»-abonnementen te 
maken door eventueel adressen 
door te spelen aan de sekretaris 
H Vanhaute, K Cardijnlaan 42 te 
Menen Beste dank voor uw hulp 

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 

VLAAMSE KULTURELE KRING 
In onze stad werd een Vlaamse 
Kulturele Knng opgencht met als 
doelstelling via diverse aktivitei-
ten het bevorderen en in stand 
houden van de Vlaamse kulturele 
inbreng te Blankenberge 
Het bestuur van deze vereniging 
ziet er als volgt uit voorzitter 
gemeenteraadslid Jef Fryns, se
kretaris Frans Pulinckx penning
meester Emiel Duysters leden 
mevr L Baert, Rika Buyse, Pol 
Decleer en Henn Cattoor 

BEVEREN-LEIE 

SOLDATENDIENST «IK DIEN» 
LICHT SOLDATEN VOOR 
Nadat eerder reeds 300 soldaten te Kortrijk de voorlichtings-
vergadenngen van de Vlaamse soldatendienst «Ik dien » volg
den, wordt thans een derde (en misschien laatste) ingericht 
te Beveren-Leie voor alle soldaten van de klasse '77 en '78 
Hier volgen alle gegevens die de geïnteresseerden van 
dienst kunnen zijn 

Beveren-Leie, zondag 21 november, m zaal Poseidon, om 
10 u 
De voorlichtingsvergadenng wordt ingencht door de Vlaam
se soldatendienst «Ik dien» en wordt voorgezeten door de 
provinciale sekretaresse Lieve Craeynest, gemeenteraadslid 
te Lauwe 
Volgende sprekers maken de aanwezigen wegwijs doorheen 
alle legerdienstproblemen Luk Vansteenkiste, volksvertegen
woordiger spreekt er over oproepingen, vrijstellingen onthef
fingen uitstel, kostwinner broederdienst, enz Roger Alleyn 
kommandant provinciekommando West-Vlaanderen spreekt 
er over het leger in het algemeen reserve-officier beroepsvrij-
williger, enz , dokter F Devos spreekt er over ziekten bij het 
leger, uw gezondheid, enz , Jef Piepers, gemeenteraadslid uit 
Kuurne, spreekt er over sociale wetgeving, werkopzegging, 
ziekenfonds, rechten, plichten, enz 

Een eerste avond zal worden 
ingericht op donderdag 9 decem
ber as in het Hotel Conscience 
Grote Markt 32 Dan zal VU-sena-
tor Guido Van In uit Brugge een 
voordracht houden over «Het 
nieuw huwelijksgoederenrecht 
volgens de wet van 14 juli 1976 » 
(het betreft hier de rechten en 
plichten van de echtgenoten) 

WESTENDE 

GEBOORTE 
Op 22 oktober werd Ann gebo
ren dochter van Mare Dom-
brecht en Wivina Maesen Onze 
hartelijke gelukwensen 

BRUGGE (stad) 

VEURNE (Kanton) 

JAARLIJKS AVONDFEEST 
Op zaterdag 27 november gaat 
het jaarlijks kantonnaal avond
feest door in het gasthof « Dneko-
ningen» te Beauvoorde om 
19 u 30 Een lekker menu wordt 
aangeboden tegen 280 fr alles 
inbegrepen waarna gezelligheid 
met muziek en dans Inschnjvin-
gen uiterlijk tegen 20 november 
bij de penningmeester A Huyghe 
lepersesteenweg 41, Veurne Het 
bedrag kan gestort worden op 
rekening 474-5131051-79 van de 
VU, Veurne Geschenken voor 
onze tombola worden met dank 
tegemoetgezien 

IN MEMORIAM GERARD 
VERMEERSCH 

In de bovenzaal van het « Breydel-
hof», Suveestr, richt de Vlaamse 
Klub een herinnenngsavond aan 
Gerard Vermeersch in Mede
werkers de jonge heer Jan Ver
meersch en Luc Van Hoesselt 
Inkom 100 fr het aantal plaatsen 
IS beperkt Datum zat 27 nov te 
20 u 30 

BAL BRUGGE-KERN 

Op zaterdag 20 nov vanaf 20 u 
30 geeft de afd Brugge-kern haar 
traditioneel herfstbal in de zaal 
Saeyhalle, Schouwburgplein (in
gang Grauwerkersstraat) 
Op de dansmaten van de « Zwar
te Zigeuners» wordt o m vrolijke 
kommeptaar uitgebracht op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
10 okt 11 

Inkom 100 fr Voorverkoop bij 
bestuursleden en leden 

OOSTENDE 

OVERWINNINGSBAL 
Na de grote verkiezingsoverwinning 
van 10 oktober richt Groot-Oostende 
een overwinningsbal in in de Thier-
Brau (Raversijde) op zaterdag 11 
december De plakkers kandidaten, 
propagandisten hebben vooraf nog 
een gezellig samenzijn in het Koningin-
nehof op 20 november aanst 

ELKE WOENSDAG 

MILJONAIRS! 

NATIONALE 
LOTERIJ 

H O G E L O T E N : 

1 X T W A A L F MILJOEN 
5 X ÉÉN MILJOEN 
3 X EEN HALF MILJOEN 

Laaf uvj kans niet voorbijgaan 
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VERMOGENSAANWASDELING 
Verschillende zaken wijzen er op dat In 
de nabije toekomst opnieuw zal gespro
ken worden van «vermogensaanwasde-
llng ». De meest recente aanduiding daar
voor was het feit dat de «Weekberich
ten» van de Kredietbank er op 12 
november jl. het hoofdartikel aan gewijd 
hebben. Wij meenden daarom dat het 
onze lezers zou Interesseren te weten 
wat precies met die ietwat ongelukkig 
gekozen term bedoeld wordt. Wat Is 
het ? Wat is het niet ? Hoever staat men 
In het buitenland ? En in het binnenland ? 
Op al deze vragen zullen we hieronder, 
zo beknopt mogelijk, het antwoord trach
ten te geven. 

OMSCHRIJVING 

Vermogenaanwasdeling — gebruikelijke 
afkorting V A D — is het laten delen van 
de werknemers, naast de hogere direktie 
en naast de kapitaalverstrekkers, in de 
bedrijfsekonomische winst van een onder
neming, en dit onder de vorm van vermo-
genstitels 
Het uitgangspunt van dit sisteem is duide
lijk De vermogens-groei van een onderne
ming IS met alleen het werk van de kapi
taalverschaffers, noch van het gezamen
lijk optreden van kapitaalverschaffers en 
hogere direktie De bloei — en derhalve 
de winst — van een onderneming wordt 
evenzeer geschapen door wat de werkne
mers, het lager kader inbegrepen, aan 
lichamelijke en/of geestelijke inspannin
gen dagelijks in hun arbeid steken Er is 
zelfs méér Elke onderneming profiteert 
van wat de gemeenschap haar ten dien
ste stelt onderwijs, infrastruktuur, even
tueel goedkoop kapitaal, enz Dat alles 
wordt betaald door de ganse bevolking, 
waarvan de werknemers een belangnjk 
deel van uitmaken 
Een der verschillen tussen V A D en winst-
deling is het feit dat m het laatste geval de 
winst — of een gedeelte ervan — werke
lijk aan de begunstigden uitbetaald wordt, 
terwijl zulks bij V A D niet het geval is Hier 
worden een soort aandelen uitgereikt De 
werknemer verwerft een eigendomstitel 
en de tegenwaarde ervan blijft uiteindelijk 
in de onderneming. Vermogensaanwasde-
ling verandert dus enkel de struktuur van 
de vermogensbezitters 
Er IS ook een duidelijk verschil tussen 
V A D en het zgn «investenngsloon» Bij 
V A D wordt verondersteld dat de onder
neming werkelijk winst gemaakt heeft, 
want zonder winst kan er van V A D geen 
sprake zijn Het investenngsloon — ge

bruikelijke afkorting IL —• daarentegen is 
een vast percentage van het loon, staat 
dus los van de omvang van de uiteindelij
ke winst en moet als een kostprijselement 
aanzien worden 
Er dient verder onderscheid gemaakt tus
sen ondernemingsgewijze en kollektieve 
vermogensaanwasdeling Ondernemings
gewijze V A D levert de begunstigde deel
bewijzen in zijn eigen onderneming Kol
lektieve V A D heeft voor gevolg dat de 

VOLKSUNIE 
sociaal &federoal 

werknemers van meer dan een onderne
ming deelbewijzen ontvangen in de ver-
mogensaanwas van meer dan èen onder
neming, zodat wat ieder ontvangt met 
afhankelijk is van de winst in zijn eigen 
bedrijf alleen Kollektieve V A D is dus 
mogelijk per bedrijfstak of per gewest of 
zelfs op nationale bazis 

IN HET BUITENLAND 

In Frankrijk, als enig land in Europa, is de 
V A D algemeen van toepassing voor on
dernemingen met meer dan 100 werkne
mers De «Réserve de participation» 
wordt gelijkmatig verdeeld onder de werk
nemers en de aandeelhouders Bazis van 
berekening is de fiskale winst na vennoot
schapsbelasting en na aftrok van een ver
goeding voor het eigen vermogen De 
V A D wordt in beginsel uitgekeerd onder 
vorm van eigen aandelen Omdat aan het 
Franse sisteem heel wat fiskale voorde
len verbonden zijn — o a is het verdeelde 
bedrag en voor de onderneming én voor 
de begunstigde belastingvrij — is het uit
eindelijk de gemeenschap die het groot
ste gedeelte van de kost ervan draagt 
In Nederland was het oorspronkelijk de 
bedoeling de V A D in 1976 in voege te 
laten treden, met terugwerkende kracht 
op de rezultaten van 1975 Omwille van 
verzet van vrijwel alle zijden, is het rege
ringsontwerp terzake evenwel nog altijd 
met ingediend Het zou de bedoeling zijn 

de VAD-gelden, onder vorm van aande
len of deelbewijzen, over te dragen aan 
een centraal fonds, beheerd door de vak
bonden Een gedeelte ervan zou evenwel 
ter beschikking staan van de werknemers 
van het VAD-uitkerend bedrijf, maar deze 
deelbewijzen blijven voor een periode 
van minstens vijf jaar geblokkeerd Het 
overige gedeelte is dan bestemd voor 
pensioengerechtigde werknemers Over
heidspersoneel IS van het hele sisteem uit
gesloten 
In West-Duitsland stond V A D reeds in 
het vorig regeringsprogramma, om vanaf 
1978 ingevoerd te worden Maar of het 
regeringsvoorstel ooit wet zal worden, is 
op dit ogenblik meer dan onzeker «Er 
wordt opnieuw meer aandacht besteed 
aan de onrechtstreekse wijze van vermo
gensvorming door minder kapitaalkrach
tigen, nl het subsidieren van het sparen », 
zo lezen we in het jongste nummer van 
de KB-Weekberichten 

TOT SLOT 

In verband met de invoering en het laten 
funktloneren van een of ander sisteem 
van VAD zijn zowel de voorstanders als 
de tegenstanders ervan kllmming van 
een berg moeilijkheden, die blijft be
staan bij het laten funktloneren van het 
sisteem. 
Persoonlijk geloven we niet dat de VAD 
de werknemer dichter bij zijn onderne
ming brengt, laat staan dat het hem zou 
betrekken bij het beheer ervan. Hoe dan 
ook, hier mag niet over één nacht Ijs 
gegaan worden. Het sinds 1969 voor de 
bouwvakarbeiders Ingevoerde Investe
nngsloon bewijst zulks : De Ingehouden 
bedragen vormen op dit ogenblik een 
kapitaal van ruim 2 miljard fr., maar een 
vaste bestemming werd er nog steeds 
niet aan gegeven. 
Een In 1967 onder leiding van prof. Her
man De Leeck uitgevoerde SESO-studIe 
eindigt met de vraag waarbijwlj ons — 
bij wijze van besluit — kunnen aanslui
ten : < Men kan naast dit alles de vraag 
blijven stellen of het niet verkieslijker 
zou zijn, In plaats van de oprichting van 
een nieuw kollektief instituut, een verho
ging van het rechtstreeks en vrij ge
vormd en tevens naar persoonlijk in
zicht besteedbaar loon na te streven. 
Maar hierover kan natuurlijk niet uitslui
tend, zelfs niet in de eerste plaats, van
uit ekonomische overwegingen geoor
deeld worden.» 
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HUISVESTINGSTOELAGEN (I) 

Het KB van 10 januan 1966 gewijzigd bij KB van 14 juli 
1969 en 28 oktober 1971, voorziet in de toekenning van 
een verhuis-, een huur- en een installatie-toelage ten voor
dele van personen die een ongezonde woning ontruimd 
hebben Hieronder vindt U de voornaarT).<5te bepalingen in 
dit verband 

1 Verhuistoelage 

Een gezinshoofd — onverschillig of hij de eigenaar of de 
huurder van het desbetreffende gebouw is — kan een toe
lage aanvragen wanneer hij overgaat tot de ontruiming 
van een ongezonde woning Een ongezonde woning in dit 
kader is 

— hetzij een uiteraard ongezonde woning die door de 
Koning of door de burgemeester onbewoonbaar werd 
verklaard , 

— hetzij een woning die ongezond is wegens overbevol
king en voor welke de burgemeester een besluit heeft 
aenomen tot vaststelling van normen inzake de maksi-
male bezetting van deze woning , 

— hetzij een ongezonde woning waarvan de eigenaar 
voornemens is ze te slopen met het voordeel van de 
door de Staat toegekende slooptoelage 

Belangnjk Aan een der dne voorwaarden moet voldaan 
zijn vóór de woning verlaten wordt 

De aanvraag moet gestuurd worden aan volgend adres 
Bestuur voor de Huisvesting, Wetstraat 114, 1040 Brus
sel De premie bedraagt 2 000 fr 

2. Huurtoelage 

Een huurtoelage wordt verleend gedurende de eerste dne 
jaar tijdens welke de belanghebbende de gezonde 
woning (of appartement) bewoont waann hij zijn intrek 
heeft genomen bij het ontruimen van een ongezonde 
woning zoals hierboven beschreven voor de toekenning 
van de verhuistoelage 
Het bedrag van deze toelage is gelijk aan het verschil tus
sen de huurprijs van de ontruimde woning (of de huur
waarde ervan, indien de aanvrager de eigenaar ervan is) 
enerzijds en de huurprijs van de gehuurde gezonde 
woning, anderzijds De huurtoelage bedraagt echter mak-
simum 800 fr per maand, te verhogen met 10 % per kind 
ten laste wanneer de in huur genomen woning met toebe
hoort aan de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting 
of aan een van haar erkende vennootschappen 
De eerste penode van dne jaar kan met een nieuwe perio
de van dne jaar verlengd worden voor gezinnen met een 
zeer bescheiden inkomen Tijdens die tweede periode 
wordt de huurtoelage op de helft teruggebracht 
De maksimum-bedragen zijn gekoppeld aan de indeks De 
aanvraag moet gericht worden aan hetzelfde adres als 
voor de aanvraag van de verhuistoelage 

3. Installatietoelage 

Wie een huurtoelage verkrijgt ontvangt automatisch even
eens een installatietoelage van 2000fr bedoeld als tus
senkomst in de kosten veroorzaakt door de opschik van 
het interieur van de in huur genomen gezonde woning 
Deze toelage moet met aangevraagd worden Ze 
volgt automatisch de huurtoelage 
(Vervolgt) Cw 

- J ^ 

I 
DOKUMENTATIE | 

De voorbije gemeenteraadsverkiezingen 
hebben de Volksunie op de meeste plaat
sen een mooie uitslag bezorgd En wat 
nog veel belangrijker is In een reeks 
gemeenten doen Vlaams-nationale man
datarissen hun intrede in het schepenkol-
lege Dat vooral was kenmerkend voor de 
jongste verkiezingen Vanaf 1 januan 
1977 zal de VU op heel wat plaatsen de 
macht met anderen delen 
Veel van onze nieuwe gekozenen zullen 
het de volgende maanden met gemakke
lijk hebben Het mandaat van gemeente
raadslid of KOO-lid IS geen eenvoudige 
opgave, zeker met voor wie er iets van wil 
maken Het lidmaatschap van het sche-
penkollege is uiteraard nog een veel 

DOKUMENTATIE 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

zwaardere opgave Maar daarbij blijft het 
vanzelfsprekend met Want alhoewel het 
in feite met de taak is van een gemeente-
mandatans voor een snellere afhandeling 
van een pensioendossier te zorgen, of 
voor het uitbetalen van een bouwpremie, 
of voor zoveel andere soortgelijke dingen 
meer, zijn het toch precies die problemen 
die onze verkozenen een flink stuk van 
hun tijd zullen kosten 
Het sociaal dienstbetoon — om ons nu 
verder tot dat onderwerp te beperken — 
stelt de gemeentemandatarissen voor 
haast onoplosbare problemen De sociale 
wetgeving is voor een beroepsmens met 
altijd een eenvoudige zaak Hoeveel meer 
moet zulks voor een leek wel een ge
sloten boek zijn i En er is met alleen de 
sociale wetgeving in stnkte zin Er is 
zoveel meer de arbeidswetgeving, de 
huisvestingspremies, de studiebeurzen, 
de militiewetgeving, de fiskale wetgeving, 
enzovoort, enzovoort Sommigen van on
ze mensen zien er echt tegen op En met 
zonder reden i 

Uit ervaring weten we — o a in het kader 
van het Oostvlaamse Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse Vorming — 
dat onze mensen uitzien naar enig hou
vast tegen die stortvloed van problemen 
En met zelden gaan de wensen in de nch-
ting van een of andere vorm van bazis-do-
kumentatie Bedoeld wordt meestal een 
boek — of een losbladig vade-mecum — 
waarin de meest voorkomende vragen 
netjes op een rij staan, even netjes 
gevolgd door het antwoord en dat laatste 
dan liefst in een voor leken verstaanbare 
taal 

Die illuzie kunnen we best van meet af 
aan uit de wereld helpen Los van de 
vraag of een dergelijk bazis-dokumentatie 
wel zou kunnen bestaan, moeten we 
onmiddellijk zeggen ze bestaat met i Er 
zijn wel uitgaven voor beperkte terreinen. 
Het ACV bv heeft zijn « Handleiding over 
de Sociale Wetgeving», een uitgave met 
vragen en antwoorden Maar de droom-
uitgave waarin een leek de vragen maar 
moet opzoeken, om het antwoord zonder 
meer te kunnen aflezen, bestaat met Het 
waarom hiervan is voor iedereen duide
lijk De wetten zijn vandaag zodanig inge
wikkeld en talrijk, dat ze uiterst moeilijk in 
een vorm te gieten te zijn die gelijktijdig 
volledig én duidelijk is 
Wat er onze mandatanssen dan te doen 
staat"? Heel eenvoudig Vooral het eerste 
jaar van hun mandaat heel hard te wer
ken en heel hard te studeren i En een van 
de onderdelen van dat werk en die studie 
IS het vlijtig verzamelen van dokumenta-
tie 

Waar vindt men dokumentatie"? Doku-
mentatie vindt men overal in kranten en 
tijdschriften, in het Bulletin van Vragen 
en Antwoorden van het Parlement, in 
gespecializeerde vakbladen en bladen 
van beroepsverenigingen, in de oestaan-
de vade-mecums, in boeken en brosju-
res 
Wie maakt onze mandatanssen een beet
je wegwijs doorheen de doolhof die hen 
te wachten staat 7 Dat is op de allereer
ste plaats een opgave van de arrondisse-
mentele besturen Een zeer belangrijke 
opgave i Maar ook ondergetekende wil 
daartoe zijn steentje bijdragen Indien 
besturen of groepen van mandatarissen 
menen dat die hulp welkom kan zijn, hier 
volgt mijn telefoonnummer 052/355452 

Willy Cobbaut 
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HET NATIONAAL FESTIVAL 
VAN DE BELGISCHE FILM TE NAMEN 

Werkopname uit 'Filet américairi' met Robbe de Hert aan de 'pinball-auto
maat (midden) en Guido Henderickx (links), terwijl Denis van Huffel de kamera 
hanteert 

Van 18 tot en met 24 november 
wordt te Namen in niet minder dan 
zeven verschillende zalen [Cameo 1, 
2, 3, Eldorado 1, 2, 3 en het Maison de 
la Culture) de 11de uitgave van het 
Belgische FilmfestivaJ georganizeerd. 
Er worden liefst 300 films vertoond, 
verspreid over 150 voorstellingen. 
Naast de gewone speelfilm worden 
kortfilms, animatiefilms, wetenschap
pelijke films vertoond, zorgvuldig on
dergebracht in bepaalde kategorieën: 
Urbanisatie en woongelegenheid, 
Leven op het water. Kunst en experi
ment. Schilderkunst en letterkunde. 
Reisverhalen, Getuigenissen over La
tijns Amerika en ga zo maar door; de 
kijker wordt op die manier wegwijs 
gemaakt doorheen anders soms niets
zeggende titels. Ook is er een retro-
spektieve van «klassieke» Belgische 
films op touw gezet, 's Voormiddags 
zullen er debatten in aanwezigheid 
van pers, publiek en filmers plaats 
hebben over de films die de dag voor
dien vertoond werden. 
Het klinkt allemaal zeer prestigieus en 
het is in de eerste plaats natuurlijk 
bedoeld om de Belgische film in het 
buitenland een betere weerklank te 
doen vinden. Het meest «praktische» 
element daarvoor is het opnieuw ver
schijnen van een «filmmarkt», waar 
buitenlanders in de mogelijkheid wor
den gesteld de Belgische films te zien 
en aan te kopen. Twee jaar geleden 
werd dit experiment voor het eerst 
beleefd en het sukses was erg «be
scheiden ». België heeft het buitenland 
weinig «interessante » pellikule aan te 
bieden. Twee jaar terug konden we 
evenwel nog enige hoop koesteren, 
omdat toen heel wat produkties pas 
af waren of op touw gezet. Vandaag 
verkeert de Belgische filmproduktie in 
een «zekere - malaise; in die mate 

DE REPRESSIE IN 
NEDERLAND 
Tijdens de jongste W.O. kon men in 
alle door Duitsland bezette landen 
een verschijnsel vaststellen dat welis
waar van land tot land In omvang en 
motivering verschikde, maar dat als 
algemeen Europees verschijnsel ook 
op het militaire vlak zijn uitdrukking 
kreeg in het zeer groot aantal turope-
se vrijwilligers aan het Oostfront; het 
verschijnsel kollaboratie. Na de oor
log is dit aanleiding geweest tot een 
— eveneens algemeen — verschijn
sel ; dat der repressie en bestraffing 
door de gerestaureerde regeringen. 

Het boek «Landverraad» van Koos 
Groen behandelt wijze en omvang 
dezer bestraffing in Nederland. De 
titel zelf is een stellingname. Want wat 
is landverraad ? Een kwestie van tijd 
en plaats: dat zei Talleyrand al. Als 
men zich strikt aan de juridische bepa
lingen houdt, was de Gaulle een land
verrader en deserteur en had niét 
Retain maar hij voor een krijgsgerecht 
moeten staan. Wat de situatie tussen 
'30 en '40 betreft, komt er dan nog bij 
dat wanneer staten zich ideologisch 
gaan engageren pro of contra, dit 
onvermijdelijk terecht of ten onrechte 
een afweer verwekt van een gedeelte 
van de eigen staatsburgers, die ideolo
gisch anders denken. Koos Groen 
begint zijn boek met een paar voor kri
tiek en interpretatie vatbare bewe
ringen. Dat Hitler in 1933 aan de 
macht kwam « met behulp van de gro
te industrie en het klein-burgerdom» 
is evenzeer waar als dat hij aan de 
macht kwam met de hulp van de ont
goochelde arbeiders en werklozen. 

Het fascisme, in het marxistische evo-
lutie-koncept niet voorzien, werd dan 
maar weggemoffeld als een «laatste 
verzet van het kapitalisme», wat het 
zeker niet was: het wilde juist de eko-
nomie onderwerpen aan de politiek 
en de natie, en niet omgekeerd I 
Sprekend over de repressie: « Als de 
periode direkt na de bevrijding niet de 
meest-verheffende uit onze geschie
denis is, dan is dat een logisch gevolg 
van onze houding tijdens de ooriog» 
zegt de auteur, die schat dat er een 
5 t.h. aan de « verkeerde kant» stond 

en nog een kleiner percentage in aller
lei vormen van verzet, en dat de reste
rende 92 % een ambivalente houding 
aannam. In zijn werk over de kollabo
ratie in Nederland komt Weinreb tot 
hetzelfde besluit 
Voor de wijze én de omvang van het 
epuratie-proces in Nederiand is dit 
is dit boek ook revelerend voor ons. 
Menig Nederlands auteur die gepubli
ceerd had tijdens de ooriog viel — in 
tegenstelling tot bij ons — onder de 
valbijl der epuratie en kreeg schrijfver
bod : Buning, Kuyie, Beversluis, Bru-
ning, Jo van Ammers-Küller, Jan Eeck-
hout; G. Kettmann jr., Roel Houwink, 
Chris De Graaf, Mr Roothaert... hoe
wel bij menigeen onder hen ook een 
of ander lidmaatschap rneetelde. Bij 
de andere kunsten zien wij de grote 
dirigent Mengelberg, kleinkunstenaar 
Wim lbo, Johan Kaart, Johan de 
Meester, Albert Mol enz... 

In totaal 50.000 a 75.000 Neder
landers namen deel aan de strijd aan 
de zijde der Duitsers. Aan geallieerde 
zijde was dat getal héél wat minder, 
zij het ook door de omstandigheden 
gekonditioneerd. Er sneuvelden 9000 
Nederianders aan het Oostfront. Het 
aktief verzet telde 4.000 leden: na 
1945 groeide dat evenwel aan tot ver
scheidene legerkorpsen (250.000 
man). De behandeling van de gestraf
ten na hun vrijlating was ook anders 
in Nederland dan in Vlaanderen. 

Het boek van Koos Groen is een — 
zeker met kritische zin te lezen - ver
slag over een niet zo mooie periode 
uit onze geschiedenis. Dat de auteur 
het Verdinaso «Vereniging van Diet
se nationaalsocialisten» noemt in 
plaats van nationaal-solidaristen, wil
len wij wijten aan een vergissing of 
aan onwetendheid. Een verklaring 
over het onderscheid tussen solidaris-
me en socialisme zou ons te ver voe
ren. Maar in een historisch relaas 
zou die vergissing niet mogen ge
beuren. .. J.V. 

KOOS GROEN: -Landverraders, 
wat deden wij met ze?». Westland, 
Merksem. 

M E E G E D E E L D 

• op zaterdag 27 november, 
25e Nationaal VAB-dansfeest in 
de reusachtige Stadsfeestzaal, te 
Antwerpen; 

• op zondag 28 novennber, huldi
ging van de heer Evarist van Heu-
lenbrouck, beheerder van de 
VTB-VAB en leider van de vijftig
jarige afdeling Brugge; 

• op dinsdag 30 november, om 
20 u., eerste van vier VTB-VAB-
vertoningen in de Arenberg-
schouwburg te Antwerpen, (Rei
zend Volksteater); 

• op zondag 12 december, om 
14 u. 30, grootse Peter Benoit-Pie-
ter-Paul Rubens-huldiging door 
de VTB-VAB in de Arenberg-
schouwburg, te Antwerpen ; 

J^ op zondag 19 december, prijs
uitreiking van onze Nationale Film-
prijskamp, die een reusachtig suk
ses oogstte. 

Vanaf 1968 heeft de Vlaamse 
Toeristenbond een Hippoliet van 
Peene-Virginie Miry-prijs inge
steld ter bevordering van de Ne
derlandstalige dramaturgie door 
opvoeringen of publikatie er van. 
In geen enkel jaar waren er meer 
kandidaturen dan in 1976, nl. niet 
minder dan 16. Ze kwamen uit 
vier Vlaamse provincies. 
De raad van beheer van de Ver
eniging van Vlaamse Toneelau
teurs is steeds de jury. Ditmaal 
ging de prijs naar het Heists 
Kamertoneel, dat zijn tienjarig be
staan vierde met een volledig oor
spronkelijk Nederlandstalig reper
toire. Het betreft Heist-op-den-
Berg waar binnenkort de prijs 
plechtig door de voorzitter van de 
VTB zal worden overhandigd. 
Ook een zeer verdienstelijk uitge
versinitiatief werd bekroond. 

zelfs dat de subsidie-aanvragen voor 
het eerst sinds het ontstaan van dit 
systeem de subsidiebedragen lang 
niet meer overtreffen en er een over
schot is bij het ministerie. 

Deze laagkonjunktuur wordt toege
schreven aan het feit dat de Belgi
sche filmtechnici nu niet langer als 
« zelfstandigen » werken, maar een be-
diendenkontrakt (met alle zwaardere 
financiële verplichtingen vandien voor 
de producent) ontvangen. Een Belgi
sche filmproducent ziet zijn kosten in 
die mate de hoogte ingaan dat de 
« aalmoes » van het ministerie van Kui
tuur hem niet meer kan verleiden. Het 
zal de lezer-filmkijker zeker niet zijn 
ontgaan dat na de Dood van een 
non-. Verbrande Brug- en Pallieter-
overrompeling, onze bioskoopscher-
men het plots zonder Vlaamse films 
moeten stellen. Statistieken hebben 
ondertussen trouwens uitgewezen 
dat de Belgische films vorig jaar 
slechts 1 % van de toeschouwers aan
trokken. En als je het programma van 
dit 11 de Festival van de Belgische 
Film afspeurt, zul je daar tevergeefs 
nieuwe Vlaamse films in ontdekken. 

De Vlaamse filmproduktie is, op het 
sterven na, dood; de franstalige film
produktie « bloeit» daarentegen nog : 
er is de nieuwe langspeelfilm van 
Jean Brismée, L'affaire de Bitremont, 
er is de nieuwe (franstalige) produktie 
van Robbe de Hert, Filet américain; er 
is de historische rekonstruktie van 
Luc Monheim (ook al een Vlaming), 
Dieu, Ie veut; er is de nieuwe Chantal 
Akerman, News from home; ook M. 
Rabinowicz heeft een nieuwe lang
speelfilm. Des anges et des demons. 
Om het maar bij de voornaamste nieu
we franstalige langspeelfilmproduk-
ties te houden. 

Van nieuwe Vlaamse films is er enkel 
Jan de Cortes Pierre en Ludo Michs 
Lysistrata en zonder deze films als 
« negatief» te willen bestempelen, zul
len deze werkjes vermoedelijk nooit 
onze bioskoopschermen bereiken, 
omwille van hun experimentele aard. 

Ondertussen moet de vraag rijzen, 
wat doen onze kineasten dan wel? 
Collet en Drouot rusten uit? Guido 
Henderickx heeft er de buik van vol ? 
Harry Kümel werkt nu al jaren aan 
zijn televisiefilm De komst van Jo
achim Stiller Roland Verhavert blijft 
de superman van de Vlaamse film en 
werkt volop aan Rubens in opdracht 
van de BRT. Marcel Martin is de 
moordpoging van de filmkritiek op zijn 
Golden Ophelia nooit te boven geko
men. Frans Buyens, ten slotte, laat de 
vogeltjes nu wijselijk hoesten en 
maakt weer uitstekende dokumentai-
re portretfilms voor onze BRT: Jan 
Suy, een vrijgezel is zo'n prachtig 
voorbeeld van filmisch en menselijk-
aangrijpend peilen naar de ziel van 
een mens. Op de keper beschouwd 
zijn deze korte dokumentaires zowat 
het beste wat de Vlaamse film gedu
rende de periode tussen het 10de en 
het 11de nationale filmfestival heeft 
gepresteerd. 

Wie meer inlichtingen over deze film-
gebeurtenis wenst te vernemen, tele-
fonere naar Festibelfilm, 02/218.42.06 
of 218.43.01 (Koningsstraat 266, bus 
6, 4de verdieping, te 1030 Brussel) of 
richte zijn schreden onmiddellijk naar 
Namen alwaar op de «Parking du 
Grognon », rechtover het « Maison de 
la Culture» een grote onthaaltent 
werd opgetrokken. Boordevol feeste
lijkheden en inlichtingen. 

Ronnie Pede 

•^^Actf-^. ^ r Jt 

Harold Van de Perre 
Tot 28 november loopt in de galerij van het ontmoetingscentrum West
rand te Dilbeek een merkwaardige tentoonstelling van tekeningen en 
akwarellen van de uit Okegem afkomstige maar in Dendermonde 
wonende kunstenaar Harold Van de Perre. De galerij is open: zater
dag en zondag van 10 tot 21 u., dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 
tot 21 u., woensdag van 14 tot 21 u., maandag gesloten. Volgende 
week komen wij terug op kunstenaar en tentoonstelling. U kunt onder
tussen alvast eens een bezoekje brengen aan Westrand. 
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ASTROLOGIE 
Het geloof in de astrologie is zo oud 
als de beschavingen. Meer dan 50 
eeuwen lang hebben mensen geloofd 
dat er een verband is tussen het 
leven van de mens en de stand der 
sterren. Al ons Westers sciëntisme en 
rationalisme ten spijt leeft deze over
tuiging nog, en bestaat de astrologie 
nog vandaag. Herman de Vos, bio
loog en wetenschappelijk getraind in 
fysiologie en genetica, stelt ons de 
astrologie voor, niet als een geheime 
leer, een soort hokus-pokus, maar als 
de oudste psycho-fysische weten
schap. De auteur geeft in een origine
le terminologie een interpretatie en 
een definitie van de twaalf tekens van 
de dierenriem, waarbij hij zich baseert 
op de typologie van Carl Gustav Jung. 
Hij brengt tevens een nieuwe visie op 
de geschiedenis van de godsdiensten. 
Een zeer interessant, kntisch en toch 
sympatiek werk voor en over de 
X astrologische uitdaging ». 

jv 

Herman De Vos: • De Astrologische 
Uitdaging» 100 jaar na Carl Gustav 
Jung - DNB 244 biz. - 350 fr. 

SCHOONHEID 
Lawrence Steinhart, schoonheidsspe
cialist in Londen, gaf uit belangstelling 
voor psychologie en psychiatrie zijn 
luxueus leven op en kwam in kontakt 
met de Edgar Cayse Foundation in 
Virginia Beach. Cayse, de in 1945 
overleden «ziener» wiens readings 
gebundeld werden in het tweedelig 

werk " A Search for God » liet bij zijn 
dood meer dan 14.000 verslagen van 
zijn readings na: de meest-uitgebrei-
de en indrukwekkendste weergave 
van psychologische waarnemingen 
ooit door één persoon gedaan. Cay-
ces leerlingen specialiseerden zich, en 
zo koos Lawrence M. Steinhart zijn 
eigen specialiteit: de schoonheid der 
vrouw. Zijn boek behandelt zowel de 
buitenkant (huid, ogen, tanden, han
den, haar, enz...) als de binnenkant 
(voedsel, diëten, fysioterapie, spijsver
tering, enz.). Het derde deel van zijn 
boek handelt over de totale mens. 
Voor belangstellenden een zeker niet 

alledaags en alleszins niet oppervlak
kig werk over de kwestie der li
chaamsverzorging en de lichaamses-
tetiek! 

jv 

Lawrence M. Steinhart: «Schoon
heid zonder grenzen», 272 bIz. De 
Nederlandsche Boekhandel, Kapellen. 

DAGBOEK 
In een lijvig dagboek heeft de beken
de Hollandse schrijfster Ina Boudier-
Bakker haar belevenissen en gedach
ten neergeschreven over en tijdens 
de periode van de Duitse bezetting, 
naast de hoofdfeiten zoals die haar 
ter ore kwamen. Het is een vlot 
geschreven boek, het best in het per
soonlijke detail, zonder diepzinnige be
schouwingen, geschreven vanuit de 
optiek en de opvatting van de gewo
ne man — of liever vrouw — van de 
straat: de 90 % die niet aktief pro of 
kontra waren maar die in een — naar
mate de Duitse nederlaag duidelijker 
werd — steeds fanatieker wordende 
anti-Duitsgezindheid hun patriottisme 
wilden belijden. Wanneer de SS-divi-
sie Nederland bij Danzig ingesloten 
wordt door de Russen, en 4000 Ne
derlandse jongens sneuvelen, ontlokt 
dit vreugdekreetjes. 
Als tijdsdokument, niet zozeer wat de 
grote feiten, wel wat het dagelijkse 
grauwe, soms komieke, meestal klein
burgerlijke detail betreft, is Ina Bou-
dier-Bakkers dagboek wel lezens
waard en leesbaar. jy 

Ina Boudler-Bakker: « Met de tanden 
op elkaar» Dagboeknotities '40-'45. 
Standaard Uitgeverij, Antwerpen. 

Zondag 21 november heeft om 19 u. 
30 een Julie Felix-koncert plaats in 
de Begijnhofkerk aan de Pontstraat 
te Aalst. Julie Felix kreeg in het mid
den van de zestiger jaren internatio
nale vermaardheid toen zij zich na 
een zwerftocht door alle landen van 
Europa in Engeland vestigde. 

Inkom 150 fr., het koncert loopt in 
samenwerking met BRT 1 en een aan
tal plaatselijke jeugdklubs. 

ARCHEOLOGIE 
In 1974 grepen baggerwerken in de 
Leie te Deinze plaats, de bedding 
werd vier meter uitgediept en het slib 
kwam op de oevers terecht Twee 
pientere vorsers, de journalist Geert 
Van Doome en Raf Walgraeve, 
steeds aktief in het kader van de 
Nevelse Volksunie, hebben geduren
de maanden de sliblagen onderzocht 
Het resultaat van hun ontdekkings
tocht in het verleden is nu te bekijken 
in een schitterende tentoonstelling, 
die doorgaat in het Museum te Dein-
ze. (*) Vermits de twee amateur-ar
cheologen zijn, zochten ze deskundi
ge hulp bij de Gentse Rijksuniversi
teit; het seminarie voor archeologie 
van professor De Laet verleende 
wetenschappelijke assistentie voor 
verklaring, situering en schikking van 
de vondsten. Alle gevonden voorwer
pen zijn in een lijvige katalogus ver
meld, keurig met foto's en tekeningen 
verduidelijkt 
Naast talloze potscherven, vormen 
sier- en mantelspelden (uit de Romein
se periode), wapens (waaronder een 
merkwaardige dolk met benen heft uit 
de zeventiende eeuw), mondtrom-
mels, sleutels, sloten en hoefijzers een 
deel van de archeologische schat 
Een zilveren haarspeld uit de zestien
de, tinnen lepels uit alle mogelijke tijd
stippen, loden penningen allerlei aard 
vervolledigen de verzameling histo-
risch-kostbare metalen. Het merk
waardigst zijn de ongeveer vierhon
derd gevonden muntstukken, haast al
le uit de buurt van de Leiebrug opge
diept Het zijn koperen, bronzen en zil
veren stukken, meestal van toenter
tijd geringe waarde, wat sommige 
geleerden doet denken aan de hypo
these van een tientallen eeuwen lang 
volgehouden bijgeloof. Vooraleer de 
rivier over te steken, gooide de voor
bijganger een muntstuk het water in, 
om de watergeest gunstig te stem
men. .. als je dan bedenkt dat de oud
ste munten Romeinse zijn, de jongste 
een kwartje uit het begin van deze 
eeuw, dan sta je verstomd over de 
kontinuïteit van de menselijke gedra
gingen. 

Om vele redenen wordt de Deinzese 
prestatie reeds uniek genoemd : zeer 
zelden krijg je archeologische vond
sten die zoals deze alle tijden van 
onze geschiedenis doorlopen (van 
een bijl uit het stenen tijdperk tot 
hedendaagse voorwerpen), boven
dien is dit het resultaat van geestdrif
tig amateurswerk, en de geschiedenis 
van Deinze is plots duizend jaar 
ouder geworden. 
Als het waar is dat de kennis van het 
eigen verleden de liefde tot land en 
volk vergroten kan, dan hebben Raf 
Walgraeve en Geert Van Doorne 
langs hun geduldig en boeiend werk 
niet alleen zichzelf in dit opzicht ver
rijkt maar ook aan de medewerkers 
en het aandachtig publiek uit eigen 
streek en daarbuiten niet alleen een 
stoffelijke maar ook een geestelijke 
schat meegegeven. 

Huguette DE BLEECKER 

(*) Je kan de tentoonstelling tot zon
dag 28 november bezoeken, in het 
Museum te Deinze, naast de Onze-
Lieve-Vrouwekerk op het Emiel-Claus-
plein. 

VOOR DE JONGEREN 
VAN NEDERLAND 
EN VLAANDEREN 
WIE WORDT 
DE « TOPJOURNALIST » ? 

Alle jongeren van 10 tot 20 jaar 
aan de slag I Wordt journalist I 
Aangepaste opdrachten voor de 
leeftijdsgroepen 10 tot 12 jaar, 13 
tot 16 jaar en 17 tot 20 jaar I 
De jury bestaande uit: Gaston 
Durnez, Lode Hancké, Cees Mid
delhof, Jan Verdonck en Leopold 
Vermeiren zal uw werk beoorde
len I 

De bekroonde journalisten wor
den met prachtige prijzen be
dacht I 
Je kan individueel of in groep 
deelnemen, bespreek het eens 
met je leraar of lerares. 
Een uitgebreide folder In verband 
met deze wedstrijd kan je beko
men bij het Algemeen Neder
lands Verbond, Jan Van Rijs-
wijcklaan 28, 2000 Antwerpen. 

MIRANDOLINA 

(La Locandlera, De Herbergier

ster), komedie van Carlo Goldo-

ni (1751), gespeeld door de Noor

der Compagnie. KVS. 

Mirandolina bestuurt te Florence een 
hotel garni. Ze is geestig en mooi en 
bekoort haar gasten, om. de markies 
van Forlipopoli en de graaf van Alba-
fiorita. Zij blijft ongevoelig voor hun 
hofmakerij, maar wil baron van Ripa-
fratta, vrouwenhater, doen buigen. Ze 
slaagt erin hem op haar verliefd te 
maken, maar ontdekt meteen dat zij 
een gevaarlijk spel aan het spelen is. 

Om een einde te maken aan een 
onhoudbare toestand, besluit zij met 
Fabrizio, haar kelner, die haar door 

haar vader werd aanbevolen, te trou
wen. 
Mirandolina, ongetwijfeld, een meisje 
van alle tijden, maar in het bijzonder 
een vertegenwoordigster van de tijd 
waarin de vrouw als geëmancipeerd 
wezen op de voorgrond treedt werd 
door Rick Nicolet levendig, kleurig en 
in een vlot tempo gespeeld. 

Ook de markies, Ad Noyons was 
geloofwaardig als vertegenwoordiger 
van de geruïneerde adel, alhoewel 
zijn slijmerig gevlei soms ergerlijk 
was. AIbfiorita leek mij een haastige 
plaatsvervanger die zijn rolletje net 
niet van buiten kende, de twee aktri-
ces erbij gesleurd om het om het stuk 
op te vullen en de grote Ton Lensink 
had zich even weten vrij te maken om 
ook nog dat rolletje op kleurloze 
manier te komen debiteren. 

Origineel dekor en kostuums van 
Vaclav Elias en pretentieloze regie 
van Zdenek Kraus. 

Wie er niet bij was, heeft alleen maar 
wat goedkope ontspanning gemist 

Herman Van den Abeele 

J^ elke week een ^ / ^ 

TKNTOONSTKLLIM; 
Weinig nederlandsschrijvende auteurs zijn erin geslaagd om al voor hun der
tigste een levende legende te zijn. Jan Cremer lukte dit wel, wellicht omdat hij én 
zijn talent én zijn tijd meehad. Zijn literaire beroemdheid (voor velen eerder 
beruchtheid) nam in het midden der woelige sixties overigens zo'n vlucht dat zijn 
vroeger beeldend werk er nagenoeg geheel door in de verdrukking kwam. Maar 
uiteindelijk zou de schilder Jan Cremer de schrijver blijken te overieven. Getuige 
daarvan de tentoonstelling grafiek van zijn hand die heel de maand november te 
bekijken valt in het Rijkscentrum Frans Masereel te Kasteriee. 

Jan Cremer in de Kempen 

POP-FENOMEEN 
Een tentoonstelling van Jan Cremer recenseren gaat niet zonder de nodige aan
dacht aan de figuur zelf te besteden. Vandaar een vlugge blik in Jans nogal 
spektakulaire loopbaan. JC wordt in 1940 geboren en brengt van zijn zestiende 
af ongeregelde bezoeken aan de akademies van Arnhem, Den Haag en Parija 
Hij loopt daar niet zo hoog mee op en noemt zich bij voorkeur autodidact een 
bezigheid die hij vooral beoefent tijdens een veelheid aan door verworven beur
zen gefinancierde reizen (Italië, Skandinavië, Rusland, Spanje en een door het 
Maison Descartes gesponsord verblijf te Parijs waar hij in het befaamde atelier 
Pons grafiek vervaardigt). Hij introduceert een naar zijn zeggen nieuwe stijl die 
hij in een vreemdsoortig Frans « peinture barbarisme » noemt (en die overigens 
sterk aanleunt bij de Amerikaanse tendens in de action painting). Inmiddels 
kaapt hij een schildersprijs weg en verwerft door een tiental persoonlijke ten
toonstellingen een zekere faam. 
Maar in 1964 barst Jans carrière definitief los door de publikatie van een boek 
dat hij op de voorpagina aankondigt als «een onverbiddelijke bestseller». Het 
waren profetische woorden, want «Ik Jan Cremer» kent in nauwelijks 4 jaar 
liefst 30 herdrukken en wordt in een dozijn talen (zelfs in het Japans) vertaald. 
De twee vervolgen hierop zijn iets minder suksesvol, maar nog steeds goed 
genoeg voor een maandenlange absolute topplaats op de literaire hit-parades. 
Inmiddels heeft JC de tering naar de nering gezet, hij koestert een roemruchte 
vriendschap met het sex-symbool Jane Mansfield, betrekt een suite in het 
Amsterdamse Hilton Hotel, berijdt 3 Porsches en vestigt zich in het artistiek-le-
gendarische Chelsea Hotel te New York (waar hij ook nu nog meestal verblijft). 
Zijn grandioos sukses dankt JC ontegenzeggelijk aan de manier waarop zijn 
eerste twee boeken inspeelden op de super trends der zestiger jaren, de pop-
art : virtuoos, volks, realistisch, erotisch, onthullend, speels. Bij dat alles is JC een 
expansief ras-schrijver met een barokke verbeeldingskracht een gespierde en 
direkte stijl, een opstandig levenssentiment en een feilloos gevoel voor image
building. Dit eiste natuuriijk een enorme inzet en een vitalistische zelfbeleving, tot 
op het randje van de uitputting. Trouwens, na zijn derde lijvige boek (en enkele 
eenakters) in 1968 in de VS geschreven, is van het literaire vuur nog slechts een 
pitje overgebleven... en JC wordt travel editor voor een Amerikaans magazine 
(sporadisch ook voor Avenue), al belooft hij voor 1977 een nieuw boek. Maar 
inmiddels wordt het penseel weer ter hand genomen en van 1974 af duikt de 
naam Jan Cremer weer op in de galerij-kalenders. 

HOLLANDS, OP Z'N BEST 
In 1967 begon JC zijn tweede bestseller met een wat geïdealiseerd maar toch 
levensecht zelfportret: «In de veerkrachtig voortstappende gestalte, donkerge-
bruind en met lichtblonde haren, zijn staalblauwe ogen priemend in de blikken 
van vrouwelijke voorbijgangers, die de in helblauw kostuum gestoken playboy 
veriangend nastaren, gehuld in 'n wolk van dure after-shave lotion, herkennen 
wij Ons Fenomeen Jan Cremer». Nu, bijna 10 jaar later (al hadden we hem intus
sen nog wel 'ns ontmoet), gaat dit portret nog steeds op. Jan is nauwelijks 
zwaarder geworden, nog steeds even zelfverzekerd, maar ook even zachtmoe
dig, bescheiden en vriendelijk als wij hem steeds gekend en graag gemogen had
den. 
In het Rijkscentrum Frans Masereel exposeert Jan Cremer uitsluitend grafiek, 
een dertigtal stuks, voor het merendeel lithografieën, een enkele ets. Ze werden 
vervaardigd in het atelier van het Rijkscentrum zelf (waar JC herhaaldelijk ver
toefde) of in dat (wereldvermaarde!) van Piet Clement te Amsterdam. Ze zijn op 
te splitsen in 3 hoofdreeksen: Hollandse boerinnen, Hollandse tulpenvelden, Hol
landse koebeesten. De boerinnen moeten het hebben van hun pikante details 
en bevallen ons nauwelijks omdat het uitdagende shock-effekt door geen plasti
sche kracht gedragen wordt Maar des te beter zijn de beide andere reeksen: 
sterk van opbouw en struktuur, met een gedurfd maar volmaakt in de hand 
gehouden kleurgebruik. De tekening is pikturaal suggestief, onmiddellijk aanspre
kend en met een stoere inhoudelijke spanning. Kortom, helemaal in de goede tra
ditie van de Hollandse landschapkunst verrijkt met de gestuele spontaniteit en 
het driftige schilderstemperament van landgenoten als een Van Gogh of Appel. 
Opmerkelijk zijn ook de litho-formaten (tot zowat 'n meter hoogte) die getuigen 
van een groot technisch vakmanschap (Clement!). Jammer genoeg zijn de prij
zen van hetzelfde uitvoerige formaat waardoor deze voortreffelijke litho's ons 
eerder vente-koopjes lijken dan wel ter-plaatse-aanschafbaar. Maar ja, JC is nu 
eenmaal een konsumptie-konjunktuur kunstenaar (zo was hij per taxi naar Kas
teriee gekomen, en toen we elkaar de afscheidshommages bekenden was het 
feest nog jong en wees de meter al 2.495 fr.). 

Jan Cremer, grafiek, 
Rijkscentrum Frans Masereel, 
Zaardendijk 20 - 2460 Kasteriee, 
tot 3 december, alle werkdagen van 
9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, 
dinsdag- en vrijdagavond ook vanaf 20 uur tot sluiting. A 
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TP'-PROGR/iriMKS 

18 NOVEMBER 

BRT 

1400 

1800 

1805 

1830 
1915 
1945 
2015 
2040 
2130 
2135 
2200 
2245 

Schooltelevisie 
Voor leerlingen van 12 tot 
15 jaar 
Simon in het land van de 
knittekeninqen 
Kim en zijn vnenden 
(Kim and C°) 
Musieksien 
Allemaal beestjes 
Nieuws 
Coronation Street 
Panorama 
Rooien en Blauwen 
Standounten 
Premiere 
Nieuws 

NED. 1 

1045 
1500 
1815 
1845 
1855 
1905 
1915 
1930 

2015 

2135 
2150 
2220 
2250 

Schooltelevisie 
De Waltons 
Teleac 
Bereboot 
Nieuws 
Popeye 
Landgenoten i 
Mary Hartman, Mary Hart
man 
Machiavelli 
Of hoe het in de wereld toe
gaat 
Nieuws 
Nader bekeken special I 
Knstenen vandaag 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
19 05 Wickie de viking 
1930 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de Wre

kers 
21 15 'n Rondje teater 
2205 Brandpunt 
22 45 Napraten op donderdag 
2315 Den Haag Vandaag 
2330 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Gedeon heeft geen huis 
J750 1 2 3 Ja i vu 
1815 Savoir vivre-cuisine 
1845 John l'intrepide 
1915 Nieuws 
1936 S I VOUS saviez 
1955 Un frisson dans la nuit 

Amerikaanse thnller 
21 35 Contacts 
21 40 De filmmolen 

19 NOVEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Mumfie 
1815 Open School 
1845 Dag aan dagt 
1910 Sportportret 

Gilbert Staepelaere 
1945 Nieuws 
2015 De Fhntstones 
2040 De komedianten 

VS-film (1967) 
2300 Nieuws 

NEP. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
18 45 De Bereboot 

Voor de kleintjes 
1855 Nieuws 
1905 Wie van de d n e ' 
1935 Een van de acht 

Familieprogramma 
21 20 Minister president den Uyl 
21 35 Nieuws 
21 50 Avros sportpanorama 
2230 Het dagboek van meneer 

Engel 
2315 Nieuws 
2400 Nacht van de witte bedjes 

WIJ 18 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 De vrouw van zes miljoen 
2000 Nieuws 
2025 Hotel De Botel 

Nederlands feuilleton 
2055 De Jordaches 
21 45 Wordt U al geholpen ? 

(Are you being served ' ) 
2215 Aktua TV 
23 05 Tros Sport 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
1745 Nounours 
1750 1 ,2 ,3 J'ai vu 
1815 Sept sur sept 
1845 John L'lntrepnde 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 La pêche miraculeuse 
2035 Situation 76 
21 45 Nieuws 
21 55 Daguerreoptypes 

Franse film (1975) 
2315 Nieuws 

20 NOVEMBER 

BRT 

1300 
1600 
1630 
1700 
1730 
1800 

1805 

1935 

1945 
2015 
21 15 
2200 
2330 

Aankomst van Sinterklaas 
Doe mee 
Open school 
Loon naar werken 
Energie 
Simon in het land van de 
krijttekeningen 
Een vnend 
(Un amico) 
Italiaanse jeugdfilm 
De eenarmige bandiet 
Kort filmpje over een speel
automaat 
Nieuws 
Wies Andersen show 
Terloops 
De Jordaches 
Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
13 00 Aankomt van Sinterklaas 
1530 Nieuws 
15 32 De holle bolle boom 
1610 Het wilde Westen 

Dokumentaire 
1630 Stuif es in 
1730 Gitaar spelenderwijs 
1815 Teleac 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 De Willem Ruis Show 
2030 Praatheuvel 
21 35 Nieuws 
21 50 Seminole 

VS-western (1953) 
2320 Gesprek met bisschop 

Bluyssen 
2345 Nieuws 

NED. 2 

1840 Lied van de week 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
19 05 Bolke de beer 
1915 Vriendelijk welkom bij Ba

rend 
2000 Nieuws 
2025 Ja, natuurlijk 
21 30 Sil de strandjutter 
22 30 Hier en nu 
2325 Hij en ik geloof en leven 
2335 Nieuws 

RTB 

1045 De onderneming vandaag 
Herhaling van de zevende 
les 

1245 Telé-Reqions 
1345 De leerlingen en het onde-

wijs van vandaag 
1430 TV Femmes 
1530 De wijngaard 
1545 Interwallonie 
1715 A vos marques 

Spelprogramma 
1855 Nounours 

Voor de allerkleinsten 
1830 Spectacles 
1900 Antenne-soir 

1915 Nieuws 
19 35 Le jardin extraordinaire 
2055 Berenice 

Toneelstuk van Racine 
21 45 Nieuws 
21 55 S I l'on chantait 
2305 Nieuws 

'IMNi 
21 NOVEMBER 

BRT 

1000 Eucharistievienng vanuit 
Gent 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
1230 Dag aan dag (tot 1300) 
1430 Open school 
1500 Sesamstraat 
1525 Projekt Z 

Nieuw jeugdfeuilleton 
1540 Veldlopen voor dames 
16 25 Doe mee 
1655 De ontdekkingsreizigers 

Charles Doughty 
1745 Sportuitslagen 
1747 Suske en Wiske 
1810 Promenadekoncert 
1845 Simon in het land van de 

krijttekeningen 
1850 Het oorkussen van de dui

vel 
1915 Openbaar kunstbezit 

Har Sanders, schilder 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
2030 Assepoester 

Opera van Rossini 
21 40 Sunset Boulevard 

Het financieringsmekanis-
me van de Amerikaanse 
film 

2230 Nieuws 

NED. 1 

1415 Teleac 
1600 Nieuws 
1602 Het programma met de 

muis 
16 27 Openbaar kunstbezit 
1655 Voetbal en toto-uitslagen 
1700 Vesper 
1730 Bericht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac 
1855 De bereboot 
1900 Nieuws 
19 05 De poorten van Azie 

Dokumentaire 
1935 Switch 
2025 Muziek uit duizenden 
21 15 Uit de wereld van Guy de 

Maupassant 
2205 TV-Pnve 
2245 Nieuws 

NED. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
1835 Rogier van Ter Doest 
1900 Van gewest tot gewest 
1915 Studio sport 
2030 Horizon-wetenschap 
21 10 Cinevisie 
21 35 Nieuws 
21 40 Suriname een jaar onaf

hankelijk 
2230 Beeldspraak 
2255 Nieuws 

RTB 

945 
1000 
1100 
1200 
1300 
1305 
1335 
1425 
1430 

1520 
1710 
1730 
1745 
1825 

De wijnstok 
De onderneming vandaag 
Protestantse eredienst 
Faire le point 
Nieuws 
Concertissimo 
Artistieke informatie 
Calimero is een aas 
De dood van een jager 
Dokumentaire 
Visa pour le monde 
Sportuitslagen 
Colargol 
Folllies 
De vogels 
Dokumentaire 

1855 Nounours 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Sportweekend 
20 05 Voulez-vous jouer ' 
21 45 Nieuws 
21 55 Du sel sur la queue 

22 NOVEMBER 

BRT 

1400 
1800 

1805 
1820 
1845 
1910 
1915 
1945 
2015 
2100 

2230 

Schooltelevisie 
Simon in het land van de 
krijttekeningen 
Klem, klem kleutertje 
Rogier van Ter Doest 
Open school 
Tom en Jerry 
Sporttnbune 
Nieuws 
Rad der fortuin 
Het uur van de wolf 
Speelfilm van Ingmar Berg
man (1966) 
Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 The Fhntstones 

19 30 De avonturen van Pa Pinkel-
man en Tante Pollewop 

2000 Brother can you spare a 
dime 
Dokumentaire 

21 30 Nieuws 
21 50 Hoe gezond is de gezond

heidszorg ' 
2310 Symbiose 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-mformatie voor Suri
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1905 Wonderland 

Muziek 
19 30 Harry zoekt werk m de bui

tenlandse hulpverlening 
2000 Nieuws 
2025 Volgende patient 
2050 Vara-ombudsman 
21 20 Beryl's lot 
2210 Achter het nieuws 
2255 Nieuws 

RTB 

14 00 Schooltelevisie 
1745 Noumours 
1750 1 2 3 j'ai vu 
1815 TF Femmes 
1845 Lundi-sport 
1915 Nieuws 
1935 Sarah T 

VS-fi lm(1975) 
21 05 Debat over de film 
21 50 Nieuws 
2200 Le crayon entre les dents 
2245 Nieuws 

^^m 

23 NOVEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Simon m het land van de 

krijttekeningen 
1805 Wickie, de Viking 
1830 Ofjen school 
1900 Tienerklanken 
1945 Nieuws 
2015 Sil, de strandjutter 
21 05 Kijk mensen 
21.55 Standpunten 
Vandaag horen we een stand
punt van het Dosfel inst i tuut 
(VU> 
2215 Nieuws 

NED. 1 ^ 

11 30 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 De man van zes miljoen 
1955 John Woodhouse and his 

one man orchestra 

2020 Pepper 
21 10 Tros sport windsurfing 
21 35 Nieuws 
21 50 Aktua interview 
2215 In Londen staat een huis 
2240 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Avro's puzzeluur 
21 25 De gebroeders Hammond 
2215 Televizier magazine 
2300 Den Haag vandaag 
2315 Nieuws 

RTB 

1400 
1515 

1745 
1750 
1815 
1845 

1900 
1915 
1935 

2150 
2200 

2230 

Schooltelevisie 
Studie van het natuurlijk mi 
lieu 
Nounours 
1 2, 3 j'ai vu 
Seniorama 
La lune papa 
Vijfde aflevering 
Antenne-soir 
Nieuws 
Le centre RTB 
sente 
Nieuws 
De Franstalige 
schap 
Nieuws 

Liege pre-

gemeen-

24 NOVEMBER 

BRT 

17 30 Tip-top 
1845 Simon in het land van de 

krijttekeningen 
1850 Bonanza 
1945 Nieuws 
2015 Het meisje van de tv 
2040 Zonder onderschnften 

TV-spel 
21 35 Premiere-magazine 
2225 Nieuws 

NED. 1 

1500 Teleac 
1530 Wat heet oud"? 
1550 KRO's wereldcircus 
1640 «Dames en heren» 
1700 The Fhntstones 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 The qhttennq Prizes 
21 25 Sprekershoek 
21 30 Nieuws 
21 50 Den Haaq vandaaa 
2205 Panoramiek 
2235 Studio sport 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 1000 jaar als een dag 

Poëzie van deze eeuw 
1940 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Willem Drees sr negentig 

jaar 
21 45 Music all m encore 
2220 Simonskoop 
2245 Nieuws 

RTB 

1330 De onderneming vandaag 
1415 Schooltelevisie 
16 30 Feu vert 

Het wiel 
1810 Histoire de lire 
1840 Nounours 
1845 La lune papa 

Zesde aflevering 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Chapeau melon et bottes 

de cuir 
20 30 Billijk zijn voor hun ontevre

denheid 
21 45 Nieuws 
21 55 Katohek godsdienstige uit

zending 
2225 Nieuws 
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VIRIJC TIJD 

KEN U W PLICHT 

Onze Witte Duivels hebben verleden 
woensdag tegen Noord-lerland een 
uitstekende wedstrijd gespeeld, en 
hem ook verdiend met 2 — 0 gewon
nen De Noordierse ploeg telde noch
tans de van ver teruggekomen Geor
ges Best in haar rangen, maar de bes
te jaren van Best zijn definitief achter 
de rug En de mannen die door de Bel
gen verslagen werden, hadden in 
Nederland gelijkgespeeld Alle reden 
dus om tevreden te zijn over « onze » 
uitslag Vooral omdat «wij» daarmee 
losjes aan de leiding komen in het 
mini-kampioenschap tussen België, 
Nederland, IJsland en Noord-lerland, 
en dat zal moeten uitmaken wie van 
deze vier landen in 1978 zal deelne
men aan de eindronde van de wereld
kampioenschappen voetbal (voor 
landselftallen) misschien - waarschijn
lijk - beslist (schrappen wat met past) 
in Argentinië Kortom, Franswa en C° 
zorgen voor gloriol voor ons vader
land, en hopelijk zal het vaderland met 
ondankbaar zijn en de heren rijkelijk 
vergoeden voor hun inspanningen 
W I J hebben toch geld genoeg 
EINDELIJK 

Aan Merckx en aan de gewone men
sen werd eindelijk geopenbaard hoe 
de Ronde van Frankrijk er in 1977 zal 
uitzien Ten eerste met geschikt voor 
mannen a la Van Impe Deze keer is 
het voor de flyers Secundo interna
tionaal, want ZIJ doet zowat alle landen 
aan Quatorze juillet wordt zelfs ge
vierd in Duitsland, o gruwel Ten der
de zal de Ronde ook in België komen, 
maar men weet nog niet waar Ge
zocht wordt een stad dicht bij een 
vliegveld om na de ntaankomst rap 
het vliegtuig te kunnen nemen naar 
Duitsland Ó i komen er maar twee 
steden in aanmerking de Veldkant bij 
het vliegveld van Lint en 't Strooien 
Dorp bij dat van Leopoldsburg Maar 
de beslissing is, zoals gezegd, nog 
met gevallen En ten slotte weze nog 
gemeld dat de Ronde rond Frankrijk 
hoofdzakelijk per vliegtuig wordt afge
legd, maar dat er hier en daar nog per 
velo wordt gereden 
NIET TE RAP, M A A T i 

In het blad van de plaatselijke voetbal-
klub lezen wij in het «hoekje van de 
jeugdtrainer» dat de opleiding van de 
jongeren tot sjotter van formaat een 
iangdung proces is dat vroeg dient 
aangevat, en dat het een zeer nauw
keurig werk IS op lange termijn Ten 
tweede dat de ouders een blind ver
trouwen moeten hebben in de jeugd
trainer En ten derde dat de jeugdtrai
ner de best geplaatste persoon is om 
goede raad te geven Dat kan alle
maal de overtuiging zijn van die onge
twijfeld goedmenende jeugdtrainer, 
maar wij vinden het drie keer fout Wij 
zouden aan geen «opleiding» begin
nen op jonge leeftijd Wèl aan sportop-
voeding, maar dat is heel iets anders 
Blind vertrouwen vanwege ouders is 
zeker verkeerd zij hebben integen
deel de plicht kritisch ingesteld te zijn 
tegenover iedereen die hun kinderen 
mee opvoedt Het kan met goed 
genoeg gebeuren En wat die raad 
betreft daarvoor valt o i de blik over 
het voetbalveld wat te smal uit 
OPVOLGING 

Verleden week overleed tijdens een 
handbalwedstrijd die hij aan het lei
den was, de heer Wens, nauwelijks 
45 jaar oud Hij was sekretaris van 
het scheidsrechterskomitee van de 

handbalbond En als sekretaris was 
hij het enige lid van genoemd komitee 
dat zelf ook nog als scheidsrechter 
mocht optreden Iets dat hij deed met 
de bezieling die eigen is aan de echte 
amateur De heer Wens zal nu moe
ten opgevolgd worden Wij zeiden het 
verleden week al wij weten met hoe 
de vork precies aan de steel zit in de 
handbalbond voor het ogenblik — insi
ders evenmin blijkbaar, o m in ver
band met de bedoelingen van de Brus
selse klubs Men zei ons dat de heer 
Wens normaal zou opgevolgd wor
den door een Waal Maar met de split
sing van de bond voor de deur zou 
dat misschien met veel zin meer heb
ben ' In ieder geval, wij wensen onze 
kameraad die kandidaat is alle sukses 
toe, al zou hij van het sekretariaat ook 
met rijk worden Maar dat is noch zijn 
bedoeling, noch die van de bond, 
noch die van de (goede) sport 
UNITAIR 

Vlaanderen kent kultuurautonomie, 
en dat geldt ook voor de sport BLO
SO keert nog alleen subsidies uit aan 
Vlaamse federaties en klubs, en met 
meer aan unitaire Dat is wellicht de 
doorslaggevende reden geweest 
voor de splitsing van de handbal
bond de Vlaamse federatie krijgt 
meer subsidies dan de Belgische, 
waarvan dan nog een gedeelte naar 
Wallonië moest De volleybalfederatie 
heeft zich ook moeten bezinnen over 
de vraag unitair blijven met minder 
subsidies of Vlaams (en Waals) wor
den met meer centen, althans aan 
Vlaamse zijde Waar de handballers 
kozen voor splitsing — al schijnt alles 
nog met in kannen en kruiken — daar 
kozen de volleyballers voor een unitai
re struktuur Zij hebben daarvoor 
allicht hun redenen, maar volgens ons 
vergissen zij zich 

VAN DAG... 
MAANDAG : De vraag is maar: waar 
in België zal de komende Ronde van 
Frankrijk landen ? En dan natuurlijk 
weer opstijgen met bestemming 
Duitsland. 
DINSDAG : Voila, de eerste grrrote 
trainer van wie veel verwacht werd 
— Biskup — is bultengevlogen. Wie 
volgt? 
W O E N S D A G : Al wat België aan 
nationale sjotters bezit wordt in de 
strijd geworpen. En met sukses, 
want alle ploegen winnen. Heerlijk 
dierbaar land ! 
DONDERDAG: De elite-tennisspeel
sters hebben laten weten dat ze niet 
zullen deelnemen aan het tornooi 
van Wimbledon als ze met evenveel 
betaald worden als hun mannelijke 
kollega's. Zij hebben gelijk. 
VRIJDAG : Wij hebben ook een natio
nale tafelvoetbalploeg. Zij versloeg 
de Duitse met overtuiging en hoge 
cijfers. De nederlaag van '40 is dus 
weer een beetje gewroken. 
ZATERDAG Er is, na oneindig on
derhandelen, nog steeds kans dat 
Merckx volgend jaar voor Fiat zal rij
den (zij het per velo), maar op de 
ondertekening van het kontrakt zal 
nog even moeten gewacht worden. 
Z O N D A G - In «Les Sports- smeekt 
een Italiaans gastarbeider de Belgen 
nederig om vergiffenis omdat de Ita
liaanse sjottersklub Torino te ruw 
speelt. « Les Sports » noemt dat ont
roerend. Wij zot. 

... TOT DAG 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledi] - ruiteruitri istingen ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorteii - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - t i irngerei 

SPEELGOED uitgebreide kens in merkartikelen autobanen • 
elektr tremen der beste merken - a i i toz • go-carls - trakteren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes • burelen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinscliommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

SPORTINFRASTRUKTUUR 
IN VLAANDEREN (5) 
Tot dusver hadden wij het over 
de ommsportzalen of overdekte 
sportruimten of sporthallen, of 
hoe men het ook maar noemen 
wil Volgens het principe dat de 
gemeenschap de goede sportbe
oefenaars moet mogelijk maken, 
moet de gemeenschap sporthal
len bouwen, en ervoor zorgen 
dat ze goed gebruikt worden, 
inbegrepen degene die er al zijn, 
ZIJ het onder andere benamin
gen ZIJ mogen echter geen ver
kapte subsidie worden voor pn-
vé-imtiatieven Het kan een der 
belangrijkste taken van de voor
gestelde gemeentelijke sportra-
den zijn daarover te waken 
Naasr de sporthallen zijn er de 
sportinstallaties in openlucht 
Mogelijk werd daarvan al eens 
een inventaris gemaakt, maar 
WIJ kennen hem met, en hebben 
er dus het raden naar hoe de 
situatie er precies uitziet 
Rondkijkende in onze omgeving 
zien WIJ dat er heel wat sportvel
den — doorgaans voetbalvel
den — liggen, waarvan in de 
meeste gemeenten een goed 
uitgerust met tribune en omhei
ningen e d m Dat is doorgaans 
het terrein van de plaatselijke 
eerste ploeg, tegenwoordig 
meestal eigen van de gemeente, 
en verhuurd aan de klub Meest
al voor een eerder symbolisch 
bedrag 

Om het voorbeeld van een klei
ne gemeente met een kleine 
klub te noemen het veld kostte 
acht miljoen, de klub zou 40 000 
fr per jaar moeten betalen maar 
daar komt om velerlei redenen 
met veel van in huis Op het veld 
speelt alleen de eerste ploeg 
Kortom de gemeenschap inves
teerde verschillende miljoenen 
om een viertal jongens van de 
eigen gemeente — de anderen 
zijn immers « aangekochte vedet
ten» — om de veertien dagen 
een paar uurtjes tegen een bal 
te laten trappen Wie deze blad
zijde af en toe leest weet we' 
dat het een van onze stokpaard
jes IS dat hier iets fout zit 
Volgens ons investeert de ge
meenschap hier teveel ten voor
dele van een paar enkelingen 

Jaren geleden heeft men in Ne
derland berekend dat de voet
balbond op die manier voor 
ongeveer 5 miljard verdoken 
subsidies kreeg, waar hij alléén 
kan van genieten 
Hoe de zaken in Vlaanderen lig
gen, weten wij met Als het nog 
niet gebeurd is, zou het wel nut
tig zijn dat even te onderzoeken 
In ieder geval, in die stadions, 
alleen dooor de plaatselijke voet-
balklubs gebruikt, en vaak dan 
nog alleen door de eerste ploeg, 
IS door de gemeenschap al veel 
geld gestoken Een eerste wijzi
ging, ook al IS ze in strijd met de 
wensen van de voetbalbond, 
zou er, da.chten wij, moeten in 
bestaan dat monopolie te door
breken Nu komen daar al veel 
dingen bij kijken De stadions 
moeten minder eenzijdig op 
voetbal gericht worden Op een 
of andere wijze moeten zij ook 
ter beschikking gesteld worden 
van met-georgamzeerde sport
liefhebbers, zodanig dat lidmaat
schap van een klub geen voor
waarde IS om aan sport te doen. 
En — om het bij deze voorbeel
den te laten — een veel intensie
ver gebruik zal hogere eisen stel
len aan onderhoud en kwaliteit 
W I J stellen ons echter voor dat 
de aanleg van een sintetisch 
voetbalveld al veel problemen 
van die aard zou opvangen Ook 
al zou bij voorbeeld de voetbal
bond een «efforken» moeten 
doen om te gedogen dat de heili
ge kampioenschappen op derge
lijke velden zouden betwist wor
den. 

Daarmee komen wij alweer te
rug op wat WIJ zeiden over de 
sporthallen wat er is maximaal 
gebruiken 

Daarnaast echter moeten nieu
we zaken komen Als er nog te 
weinig aktief de sport beoefe
nen, zou het wel eens kunnen 
zijn dat het bestaande hen met 
bevredigt Misschien zouden zij 
er wel kunnen toe gebracht wor
den aktief een andere, mis
schien nieuwe sport te beoefe
nen 

(vervolgt) 

WINTERSPORT EN SNEEUWPRET 

met 

de 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

Een greep uit ons winterprogramma : 
e lke vri jdag per trein naar 

Innichen (Zuid-Tirol) vana f 8 3 0 0 f r . 
Sulden (Zuid-Tirol) g 835 fr. 
St. -Anton-am-Arlberg (Tirol) 11 105 fr 
Graechen (Wal l is) 9.740 fr. 
Kandersteg (Be rne r Obe r l and ) 9 645 fr 

Saas-Fee (Wal l is) 1 0 900 fr. 

v o o r 10-daagse re is 

O p bepaa lde da ta nog a f re izen per t re in naar Gossensas , 
Nav is , Ven t , Saas-AInnagel l en H i rschegg . 
Elke z a t e r d a g vlucht naar Roemenië voor wintersport te Poi-
ana Brasov, in d e K a r p a t e n A c h t d a a g s e reis vana f 7.590 f r . , 
v i j f t i endaagse vana f 9.745 fr. 

V r a a g o n z e w i n t e r b r o c h u r e , w a a n n ook d e re izen naar zui
d e r s e bestennmingen opgenomen z i jn. 

Alle in l icht ingen: V T B - s e k r e t a n a a t , S t - J a k o b s m a r k t 4 5 , 
Antwerpen (tel 031 /31 76 80) - ve rgunn ing nr. 1185 - Kat . A. -
k a n t o r e n te Aals t , B rugge , Brusse l , Genk , Gent , Hasselt , 
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 , Roeselare , 
S t -N ik laas , Turnhout , Vilvoorde en bij alle p laatsel i jke VTB-
v e r t e g e n w o o r d i g e r s . 

ONTSTAAN VAN HET HEELAL 

Men kan melkwegstelsels waarne
men tot op duizelingwekkende af
standen, maar men moet er wel 
rekening mee houden dat het licht 
dat ons nCi bereikt al zoveel «jaar» 
oud is als er lichtjaren liggen tus
sen ons en het waargenomen melk-
wegsteisel. Anders gezegd: wat 
wij nu zien is de toestand van tóén. ^j» 
Wij weten dat het heelal uitdijt, gro
ter wordt. Hubble heeft zelfs bere
kend met welke snelheid. 
Op grond van die beide vaststel
lingen zou men kunnen zeggen: 
dat melkwegstelsel, waarvan wij 
nu het licht opvangen, stond, toen 
dat licht er vertrok, op die afstand. 
Rekening houdend met de formule 
van Hubble zou het op dit ogenblik 
op die afstand staan. En terugreke
nend zou men kunnen berekenen 
wanneer de afstand die ons van 
dat verre melkwegstelsel scheidt 
nul was. Wanneer dus ons mel
kwegstelsel en dat ver verwijderde 
in één punt verenigd waren: het 
beginstadium van het heelal. 
Is deze berekening al niet eenvou
dig — de konstante van Hubble is 
immers maar in die mate konstant 
dat ze wijzigt met de afstand —, ze 
wordt nog ingewikkelder wanneer 
men er rekening mee houdt dat 
Albert Einstein in zijn biezondere 
relativiteitsteorie stelde dat afme
tingen en tijd wijzigen met de snel
heid. De afmetingen van een ob-
jekt worden tot nul herleid zodra 
het de lichtsnelheid bereikt, en 
voor wie zich met lichtsnelheid ver
plaatst staat de tijd stil. 
De geleerden hebben hiermee re
kening gehouden. De gekende af
standen, de vluchtsnelheid bere
kend door Hubble, de relativiteits
teorie van Einstein in aanmerking 
nemend, hebben zij becijferd wan
neer de uitdijing van het heelal 
begon. Er zijn verschillende oplos
singen — maar dat doet ten slotte 
niet zoveel ter zake — en één 
ervan is: 18 miljard jaar geleden. 
Als men er even over nadenkt 
komt dit over als een zeer vermete
le stellingname. Ze kan immers 
geïnterpreteerd worden als het 
aanvaarden van een begin- en dus 
ook eindpunt, daar waar zovele 
godsdiensten altijd hebben ge
steld : het heelal is eeuwig. 
Aannemend dat er een beginpunt 
was, blijft natuurlijk de vraag: wat 
was dat beginpunt ? Waar kwam 
het vandaan ? 

Eén antwoord gaf de Belgische 
kanunnik LemaTtre. Hij neemt aan 
dat er een < oeratoom > was, dat op 
een bepaald ogenblik — volgens 
LemaTtre 50 miljard jaar geleden ^ 
— uit elkaar spatte. Dit was de 
zogenaamde « big bang » of « oer
knal ». De uitdijing begon op dat 
ogenblik, en is momenteel nog 
steeds aan de gang. Men zal op
merken dat deze teorie niet hele
maal overeenkomt met de gemaak
te berekeningen van bv. 18 miljard 
jaar. LemaTtre stelde deze hypote-
se echter wél na het verschijnen 
van de relativiteitsteorie van Ein
stein, maar vóór de berekeningen 
van Hubble. En nogmaals gezegd: 
het precieze tijdstip is niet van zo 
groot belang. 

De teorie van LemaTtre werd later 
hernomen door G. Gamov, die ech
ter de oerknal veel later situeerde 
(10 miljard jaar geleden) en stelt 
dat de vluchtsnelheid van de mei- ^^ 
kwegstelsels afneemt. 
LemaTtre en Gamov hebben dus 
dit gemeen : er was een beginpunt, 
een oeratoom, dat uit elkaar spat
te, en de uitdijing veroorzaakte die 
nog steeds aan de gang is. Dit kan 
kloppen met de moderne waarne
mingen, maar het laat vraagtekens 
open, o.m. dat fameuze oeratoom 
en de reden van het exploderen 
ervan. 

info KOSMOS 
Kultureel Centrum 

1820 Strombeek-Bever. 
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IS VRIJE ZEEVISSERIJ ROOFBOUW? 
De problemen van de zeev(ssenj staan in 
het brandpunt van de belangstelling en dat 
zal nog zo blijven in de komende maanden 
Internationale onderhandelingen en afspra
ken zouden de toekomst van de zeevissers 
moeten veilig stellen In hoever dat mogelijk 
IS, zal later blijken Intussen past het om wat 
dieper in te gaan op de achtergronden van 
de huidige toestanden 

EEN REEKS 
ONTOEREIKENDE 
MAATREGELEN 
De zeevisserij beantwoordt aan een ekono-
mische noodzaak en draagt in grote mate 
bij om het voedseltekort aan te vullen 

Tot voor kort was de zeevisserij vnj De toe
nemende visserijintensiteit en de daaraan 
verbonden uitputting van de visstocks heb
ben geleid tot een reeks beperkende maat
regelen Enkele jaren geleden werd voor 
het eerste een minimumwijdte voor de net-
mazen opgelegd evenals een minimumleng-
te voor de aangevoerde vis Deze regle
mentering heeft het vraagstuk van de over-
bevissing met opgelost, omdat ze geregeld 
werd overtreden en omdat ze vrij vlug was 
voorbijgestreefd door de snelle toename 
van de vissenjkapaciteit en de verfijning 
van de visserijtechnieken Met het oog op 
de bescherming van de zeevisserij werd 
na jaren van overleg, een stelsel van vangst
beperkingen van kracht op grond van 
gegevens verzameld door de Internationa
le Raad voor het Onderzoek der Zee te 
Kopenhagen (IROZ) Ook dit systeem 
bevredigt blijkbaar met de kontrole loopt 
mank en de verdeling van de quota gebeurt 
op grond van betwistbare argumenten, die 
steunen op gegevens uit het verleden Poli
tieke overwegingen halen het meestal op bio

logische argumenten De sociale, ekonomi-
sche en financiële gevolgen op korte ter
mijn wegen nog steeds sterker door dan 
de dreigende totale uitputting van een 
indrukwekkende reeks vissoorten op lange
re termijn Dat er dan van een rendabele 
visserij geen sprake meer zal zijn, is de har
de waarheid, maar die maakt blijkbaar wei
nig indruk op beleidsmensen 

UITPUTTING 
VAN DE STOCKS 
Tien jaar geleden scheen de voorraad aan 
zeevis nog onuitputtelijk Nu zijn sommige 
soorten ernstig bedreigd Als oorzaken wor
den genoemd overbevissing, zeevervui
ling, zandwinning, de inzet van nieuwe vis-
serijtechmeken en vooral de jongste expan
sie van de industriële visserij, met het oog 
op de produktie van vismeel en fijne olie 
Het meel dient om er kippen en varkens 
mee vet te mesten en de olie wordt in een 
later stadium teruggevonden in margarine 
en in lippenstift 

De Deense haven Esbjerg is een der 
belangrijkste centra van de industriële vis-
senjvloot Deze vissenj wordt in de Noord
zee op grote schaal beoefend door Dene 
marken Noorwegen, Rusland en IJsland 
Cijfers overtuigen en geven een beeld van 
de massale vangsten van de jongste jaren 
in 1975 werd door Denemarken 1 439000 
ton VIS gevangen voor industriële verwer
king in Noorwegen bedroeg dit aantal 
1 656 000 ton Sommige landen voeren zul
ke VIS in voor verdere verwerking in 1974 
voerde Nederland 460000 ton in het Ver
enigd Koninkrijk 145000 ton en de Faroer-
eilanden 139 500 ton 

In zulke fabrieken gaat het er druk aan toe 
De grondstof bestaat uit kleine vissen, die 
met voor rechtstreekse menselijke kon-

sumptie in aanmerking komen Ze worden 
in silo's opgestapeld en via een transport
band naar het bedrijf gevoerd Daar heeft 
een scheidingsproces plaats De vloeibare 
bestanddelen worden afgevoerd en verder 
bewerkt tot fijne olie, die in tanks wOrdt 
bewaard 

De vaste stoffen worden samengeperst en 
gedroogd en gaan via een pijp naar het sta-
pelhuis Fijn gemalen wordt het vismeel uit
eindelijk in zakken verpakt en verkocht 
Deze jndustnele bedrijvigheid heeft een gro
te expansie gekend maar bleef met zonder 
gevolgen voor de visstand in de Noordzee 
De haring bijvoorbeeld is daarvan het eer
ste slachtoffer geworden Dat haring stil
aan zo duur wordt als forel, is voor de kon-
sument een duidelijke, maar minder pretti
ge aanwijzing 

INVLOED OP DE 
VLAAMSE VISSERIJ 

Intussen blijven de zeevissers druk in de 
weer om hun broodwinning te verdedigen 
Voor hen is het de dag van morgen die telt 
De Vlaamse vissers zijn aktief op drie fron
ten de kustvisserij vooral vanuit Nieuw
poort , de middenslaa veruit de belana 
rijkste en de vervisserij, beiden vanuit Zee-
brugge en Oostende 

Te Oostende werd in september jongstle
den een nieuw Rijksstation voor Zeevisse-
nj in gebruik genomen Daar wordt onder
meer de ontwikkeling van de visstand in de 
Noordzee van nabij gevolgd Op grond van 
leeftijdsverdeling per geslacht en per ge
bied kunnen maatregelen worden voorge
steld die biologisch verantwoord zijn Daar
om worden de vangsten geregeld onder
zocht De vis wordt gemeten gewogen, het 
geslacht en de leeftijd wordt bepaald 

Verder wordt ook de invloed van giftige 
stoffen op de zeeorganismen nagegaan 
Samengevat komt het erop neer dat vooral 
de industriële visserij medeverantwoorde
lijk wordt geacht voor de uitputting van 
sommige visstocks in de Noordzee Veel 
meer dan de zeewaterverontreiniging zo 
wordt gezegd 

ZEEZAND VOOR AUTOWEGEN, 
TEN KOSTE VAN 
ONZE VISSERS? 
Beslissingen van de jongste maanden kun
nen voor de zeevisserij nieuwe problemen 
doen ontstaan Na de zomervakantie wer
den de eerste kilo's Vlaams zeezand ver
kocht op de bouwmarkt Het bedrijf Zeemi-
neralen kreeg na heel wat moeilijkheden, 
toch een vergunning om zand te schrapen 
van de Kwintebank en de Buitenratelbank 
voor de kust te Lombardzijde Ook andere 
bedrijven dienden vergunningsaanvragen 
in 

In hoever de bouw van omstreden autowe
gen in West-Vlaanderen via zandwinning in 
zee, de visstand in de Noordzee zal aantas
ten, blijft een open vraag 

Meteen is aangetoond hoe vergaand en 
hoe ingrijpend sommige maatregelen kun
nen inwerken op het milieu Een departe
ment met vergaande bevoegdheden zou, 
veel beter dan nu het geval is kunnen optre
den Voor de zeevisserij zou dit ondermeer 
kunnen door het uitvaardigen van maatre
gelen om de paai- en kweekplaatsen langs 
de kust op een afdoende wijze te bescher
men door een juiste vlootkapaciteit vast te 
leggen en door in Europees verband derge
lijke maatregelen te bepleiten en internatio
naal te helpen vastleggen 

Dirk Buyes 

De industnele vissenjhaven van Esbjerg in Denemarken, met op de achtergrond de vismeelfabrieken 
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