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Generaties lang hebben de meest bewuste Vlamingen de eis van «zelfbestuur 
door federalisme» vooropgezet Voor deze gedachte hebben in de loop van 
de voorbije jaren honderdduizenden mee opgestapt in vele betogingen, en ze 
vormde de stuwende kracht voor de opkomst van de Volksunie. 

Vandaag is de federalistische idee gelukkig geen monopolie meer van de 
meest radikale Vlamingen. Talrijk zijn vandaag de Vlamingen in alle partijen en 
in alle bevolkingslagen die ervan overtuigd zijn dat het federalisme voor België 
het enige middel is om als Staat te overleven. 

HET IS 
VOOR BELGIË 
VIJF VOOR 
TWAALF 

Reeds een volle week lang is het poli
tieke wereldje een en al aandacht 
voor de gebeurtenissen in en om het 
Rassemblement Wallon, naar wiens 
kongres van zaterdag aanstaande 
met grote belangstelling wordt uitgeke
ken. 
Was het Rassemblement Wallon geen 
regeringspartij, men zou waarschijnlijk 
niet zo'n drukte maken rond deze gron
dig verdeelde partij De gebeurtenis
sen hebben echter een direkte invloed 
op het voortbestaan van het kabinet-
Tindemans. 
Het ziet ernaar uit dat de eerste-minis-
ter eens te meer zal moeten toegeven 

aan de wispelturige Walen en nog 
vóór zaterdag zijn zoveelste regerings
wijziging doorvoeren. 
Hoe het incident ook afloopt, niemand 
maakt zich nog begoochelingen over 
het verdere lot van deze regering. In 
de Wetstraat staat het voor de mees
te waarnemers al vast : in 1977 krijgen 
wij algemene verkiezingen. Er lopen 
geruchten dat sommige meerderheids
partijen al opties hebben genomen 
voor verkiezingsborden... 
Inmiddels is de kommissie van de 36 
vorige dinsdag een eerste keer bijeen
geweest voor het grote debat over de 
gemeenschapsvraagstukken. De kran
ten hadden het over de «serene 
sfeer» die er heerste en putten zich uit 
in het vinden van «positieve punten». 
Maar in feite is er nog niets gebeurd. 
Men kwam enkel overeen volgende 
dinsdag opnieuw bijeen te komen, zon
der preciese agenda overigens. En 
men wenst vooralsnog niet over Brus
sel te praten, dé struikelsteen en 
waarschijnlijk de klip waarop ook dit 
beraad zal stranden. Tenzij... 
Tenzij een mirakuleuze mentaliteitswij-
ziging zich zou voordoen bij de Frans-
sprekende Brusselaars en bij vele 
Walen. 
België werd in 1830 opgevat als een 
volstrekt unitaire Staat, waarvan het 
Frans de enige bestuurstaal zou zijn in 
afwachting dat deze taal ook de om
gangstaal zou zijn van heel het land. 
Men rekende erop dat de Vlaamse dia
lekten in «het noorden van het land» 
gaandeweg wel zouden uitsterven. 
Het heeft de Vlaamse beweging bloed 
en tranen gekost om deze misdadige 

staatsopvatting, die de kulturele dood 
van het Vlaamse volk impliceerde, te 
doen verwerpen. 
Rond de eeuwwisseling was men dan 
zover dat het levensrecht van ons 
volk in deze toevallige Staat, ontstaan 
uit een gril van de geschiedenis, al
thans met de lippen werd erkend. 
De Vlaamse beweging heeft zich dan 
tientallen jaren lang met grote ijver toe
gelegd op het bereiken van de gelijkbe
rechtiging, de «gelijkheid in rechte en 
in feite ». Bij de meest bewuste Vlamin
gen leefde al spoedig de zelfbestuur-
gedachte, die zij als het enige middel 
beschouwden om die gelijkberechti
ging tot werkelijkheid te maken. Vlaan
deren aan de Vlamingen was de kreet. 
De «gematigden» (een beladen 
woord...) hielden de Vlamingen voor 
dat de gelijkberechtiging binnen het 
unitaire stelsel ons van lieverlede tot 
meesters van deze Staat zou promo
veren. En men gaf hoog op met onze 
demografische meerderheidssituatie. 
Maar bij die evidentie van het unitaris
me wt'den de Walen, één derde van 
de Belgische bevolking, zich niet neer
leggen. Toen de Vlarningen in het 
begin van de zestiger jaren zetelaan
passing eist.u — bijna een half miljoen 
Vlamingen waren met vertegenwoord
igd in het parlement! — vreoégen en 
verkregen zij van de traditionale partij
en (CVP, PVV, BSP) de toezegging 
van grondwettelijke waarborgen te
gen hun «dreigende minorisenng». 
Die toezeggingen werden gehono
reerd tijdens de beruchte grondwets
herziening van 1970. Eyskens, de va
der van dit kreupele bouwsel, mocht 

dan al plechtig in het parlement verkla
ren dat «de unitaire Staat door de 
gebeurtenissen achterhaald» was, 
een staatsstruktuur van het federale 
type kwam er met voor in de plaats. 
Sindsdien zijn we nergens meer: de 
Belgische staatsstruktuur is met meer 
konsekwent unitair, maar is al evenmin 
gefederaliseerd. Wij zitten ergens tus
sen de twee, verstrikt in een struikge
was van ondoelmatige instellingen. 
Daar wil iedereen nu uit weg. De unita-
risten én de federalisten, want geen 
mens is nog tevreden met de huidige 
warboel. Wij moeten opnieuw naar kla
re situaties, hoe dan ook. 
Dit inzicht ligt aan de basis van de 
pas aangevatte dialoog van gemeen
schap tot gemeenschap. 
Er moet nu eindelijk, na 146 jaar, een 
staatsstruktuur uit de bus komen die 
óók de Vlamingen voldoening schenkt. 
Lukt dit weer niet doordat de Franstali
ge Brusselaars niet willen afstappen 
van hun onzinnige imperialistische ei
sen, of omdat de Walen mordikus al 
hun voorrechten willen behouden, dan 
moet men geen cent meer geven om 
het voortbestaan van deze Belgische 
Staat. 
Dan is het voor de Vlamingen de moei
te niet meer waard, en dan zullen 
velen op korte tijd van het federalisme 
naar het onverhulde separatisme over
stappen. 
Men kan alleen in een staatsverband 
samenleven als de wil daartoe bij allen 
aanwezig is, en als ieder burger bereid 
is zijn medeburger als zijns gelijke te 
beschouwen. Ook in de praktijk. 

Paul Martens 



opiniê'? 

DE VLAAMSE PERS 
De (voorlopige ?) ontknoping van het wie-is-wie en wie-staat-waar spelletje 
met grove pokermetoden gespeeld in de Waalse politieke wereld bleef de 
hoofdartikels vullen. Het beginnende gesprek tussen de gemeenschappen 
verdween er mee naar de achtergrond, afhankelijk geworden van dit Waalse 
binnengebeuren. In HET VOLK tekent Jef Claes een staalkaart van de Waalse 
politieke wereld. M. Ruys in DE STANDAARD geeft het portret van een aantal 
van de hoofdrolspelers. Inderdaad er zijn twee politieke rassen in België, 
besluit men bij de lektuur over deze Waalse tenoren. GAZET VAN ANTWER
PEN stelt de vraag wat er nu verder in de regering moet gebeuren na het 
over-en-weer loopgedoe in de Waalse opera-buffa. In HET BELANG VAN LIM
BURG onderstreept H. Camps de Volksuniereaktie, die toont dat haar bekom
mernis voor een echt federalisme primeert. Leynen, de verstokte unitarist, 
blijft zijn hoop koesteren dat door dergelijke gebeurtenissen de zelfbestuur
geesten zouden kunnen bedwongen worden, sinds zij vanaf de jaren zestig 
zijn 1830-België teisteren. De hoofdtitel schoot Jos Van Eynde nog eens af in 
VOLKSGAZET onder de verloederingstitel - Nu Spanje op weg is naar de par
lementaire demokratie helpt Tindemans de Belgische verloederen.» Deze 
geestesbroeder van de hoger geciteerde Leynen begint al op voorhand te 
tempeesten tegen de Volksunie, als andere gevaarlijke federalistische kwel
geest WALTER LUYTEN 

Het Volk 
« Bij de PSC heeft de PRLW-operatie 
ontgoocheling en rancune tevs/eegge-
bracht De Waalse kristen-demokra-
ten hadden gehoopt Perin en co in 
hun rangen binnen te loodsen langs 
de omweg van de Europese verkiezin
gen, maar de liberalen zijn de PSC te 
vlug af geweest. 

Oud-voorzitter Ch. F. Nothomb, die 
zichzelf als een gekwiekst diplomaat 
en zelfs als de toekomstige minister 
van Buitenlandse Zaken beschouwt, 
heeft ernaast gepakt. Zijn optimisti
sche begoocheling dat de PSC in de 
jaren '80 tot de sterkste partij van 
Wallonië zou uitgroeien, mag in de ver
geetboek worden gestopt. En dan zijn 
er ten slotte de socialisten, in de oude 
industhebekkens van Wallonië nog al
tijd heer en meester, maar vastgean-
kerd aan verouderde visies op mens 
en maatschappij. Zij hebben de mond 
vol over progressieve frontvorming, 
maar in de praktijk blijft het dode let
ter. Zij noemen zich verdraagzaam 
maar zij komen er niet toe hun ingebo
ren anti-klerikalisme af te leggen, wat 
o.a. nog altijd tot uiting komt in hun 
afkerige, om niet te zeggen vijandige 
houding ten opzichte van het katoliek 
onderwijs. Op gebied van pluralisme 
en verdraagzaamheid hebben de so
cialisten van de liberalen en hun nieu
we PRLW-bondgenoten wel iets te 
leren. 

De kommunistische partij hoeven we 
slechts te vernoemen pro memoire. 

Met vier parlementsleden in Wallonië, 
naast één in Brussel en nul in Vlaande
ren, hebben zij nauwelijks iets te bete
kenen. » 

De Standaard 
«De regisseurs en de akteurs die in 
de thriller meespelen, en de outsiders 
die tegen wil en dank erin betrokken 
worden, zijn niet zo zeker dat het een 
kasstuk zal worden. Alleen Frangois 
Perin kolkt van entoeslasme. De man 
die wij ooit op een MPW-kongres met 
zoveel brio het koningshuis zagen 
aanvallen, dat André Renard zelf hem 
nijdig tot de orde moest roepen, heeft 
thans zichzelf met eenzelfde brio, 
ervan overtuigd dat de liberale partij 
nu de toekomst van Wallonië draagt. 
Indien de Parti Social Chretien zijn 
laatste adjektief had laten vallen, zou 
Périn tot de partij van Nothomb zijn 
toegetreden, maar dat kristelijke was 
hem teveel, en in de PSC wilde men 
het etiket niet wijzigen, uit vrees dat 
dan de laatste rem op het overlopen 
van de kristelijke arbeiders naar ande
re partijen, zou wegvallen. Perin wou 
alleen een echt pluralistische partij bin
nenstappen. De kristelijke drempel 
was deze oud-socialist te hoog. Maar 
niet de drempel van de liberale ekono-
mie. 

Zijn Luikse kompagnon, Jean Gol, is 
spaarzamer met zijn tevredenheid. Hij 
is een soepel, dialektisch denker, een 
technokraat, die zich onder meer dan 
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één gesternte thuis kan voelen. Hij 
heeft begrepen dat alleen wie aan de 
macht is, echt kan presteren. En die 
macht wil hij niet meer loslaten. Maar 
als produkt van een vooruitstrevend 
milieu staat hij niet graag op dezelfde 
foto met Pierre Descamps, die al te 
plastisch de deugden van de welge
stelde bourgeoisie uitstraalt. 

Bij de Kataren van Gendebien zijn de 
gevoelens al evenzeer gemengd. Hun 
zuiverheid is nu van alle reformisti-
sche smetten wit gewassen. Maar de 
onzekerheid knaagt, of de kiezer het 
straks ook zo zal zien en waarderen, 
en of er genoeg pure knapen bereid 
zijn om met de zeer linkse gedachten 
van de jonge baron te experimente
ren. Zal het verlies van de burgerij, die 
naar de PRL afzwenkt, worden ver
goed door de aanbreng van kristelijke 
demokraten of jonge socialisten ? Is 
dat niet zo, dan is het manifest van 
Gendebien ook zijn testament ge
weest » 

GAZET VAN ANTWERPEN 
"De eerste-minister moet snel klaar
heid scheppen. Hij moet de samenstel
ling van zijn regering in overeenstem
ming brengen met de aanhang ervan 
in de partijen. Het EW is onderver
tegenwoordigd, de PRLW heeft te 
veel posten. Wil Tindemans bekomen 
dat de bevolking haar vertrouwen 
behoudt in de regering, dan moet de 

samenstelling van die ploeg in het rei
ne worden getrokken. 

Gaat dat niet dan rest er maar één uit
weg : de dialoog, waarmee volgende 
week gestart wordt, dient dan toege
spitst op de grondwetsherziening en 
moet uitmonden in de onmisbare ver
klaring, goed te keuren door kamer en 
senaat waarbij het volgende parle
ment grondwetgevende bevoegdheid 
krijgt Zodra die verklaring aanvaard 
is, worden dan kamer en senaat ont
bonden en volgen nieuwe verkiezin
gen. Deze zullen dan wel aantonen 
wat RW en PRLW te betekenen heb
ben.» 

HETBELAKCYAHLIMBUBi:' 

•' De Vlaamse partijen staan nog 
steeds zwijgzaam toe te kijken op het 
politieke kluwen van de Wallinganten. 
Alleen de Volksunie heeft de stilte 
enigszins verbroken door meteen een 
wetsvoorstel neer te leggen voor een 
ruime grondwetsherziening. De 
Vlaams-nationalisten beginnen nu 
echt te vrezen dat de volgende ka
mers geen konstituante zullen zijn. Zij 
zijn trouwens niet de enigen die er ern
stig rekening mee houden dat aan de 
legislatuur wel eens een spoedig en 
bruusk einde zou kunnen komen. 
(Camps)» 

«Behoudens een groot mirakel ver
wachten we dat het kommunautair 
overleg, na verloop van een aantal 
weken, op een breuk zal uitlopen of 

zal afbrokkelen door de aftocht van 
een of andere taaipartij, die geen 
enkele toegeving wil slikken. Doch het 
is ook mogelijk dat dit kommunautair 
overleg, evenals in '68 de kommissie-
Meyers, opgerold wordt door een ver
vroegde parlementsontbinding. De 
kommunautaire pacifikatie is derhalve 
nog niet voor morgen. Ze zal maar tot 
stand komen zodra het fanatisme aan 
beide zijden van de taalbarrière doch 
vooral te Brussel elke weerklank bij 
de publieke opinie zal verloren heb
ben. Vooralsnog lijkt dit overleg dus 
een sprong in het onbekende. (H. Ley
nen)» 

VOLKSGAZ^ 
«Het ligt voor de hand dat wat nu 
door Périn en konsoorten, samen met 
de liberalen, wordt bekokstoofd en 
door Tindemans, de CVP en de PSC 
(kristen-demokraten inbegrepen) 
wordt geduld, zware gevolgen dreigt 
te hebben, vooreerst zelfs méér te 
Brussel dan in Wallonië, doch uiteinde
lijk in gans het land. 

Zal niemand in België de moed heb
ben om aan Hamlet-Tindemans te zeg
gen dat de vraag «to be or not to be » 
in negatieve zin is beantwoord ? Of 
gaat men desgevallend met de Volks
unie, het koninkrijk voort laten verrot
ten in de walgelijke politieke poel 
waarin de Waalse nationalisten het 
meesleuren, terwijl een kwart miljoen 
werklozen, ook Walen, om bijstand 
staat te schreeuwen ? » 

DE FRANSTALIGE PERS 
Het < uiteenspatten» van het 
Rassemblement Wallon gaf uiter
aard aanleiding tot uitvoerige 
kommentaar in de franstalige 
pers. Sommige kollega's poog
den de toekomst te ontsluieren 
en bouv^den — zoals de voortva
rende Pourquoi Pas ? vorige 
week — allerlei nieuwe rege-
ringskombinaties op. De Libre 
kon haar verdriet om de federali-
zering van de liberalen (eens de 
patriotten!) niet op. Op het eer
ste gezicht leek het ernaar dat 
het partijblad van het RW « For
ces Wallonnes» de krisis in de 
partij zou doodzwijgen. Pas bin
nen in het blad konden we een 
beschouwing lezen van Marcel 
Thiry. Met wie we dan maar de 
wekeli jkse zwerftocht beginnen. 

WALLONNES 
« Het is hoog tijd om opnieuw ver
zamelen te blazen. Verzameling 
(Rassemblement) van alle federa
listen, zoals in 1968, tevens plura
listisch. Het federalistisch begin
sel moet versterkt worden. Er 
werden de jongste tijd nogal wat 
klubs gesticht Het is me niet 
bekend of deze klubs erg aktief 

zijn. Ik zie ook niemand, die er
naar streeft de federalistische 
doktrine te verbeteren met het 
oog op een aanpassing van onze 
specifieke noden. Daarover zou 
het kongres moeten beslissen 
naar het woord van Frangois 
Perin, waaraan Maurice Bologne 
in dit blad twee weken geleden 
herinnerde in zijn uitstekend arti
kel : «Wij beschikken — in het 
federalisme — over een sleutel 
die meer deuren opent dan wij 
zelf vermoedden ». 

omba 
«Op korte termijn is er een aan
passing of de val van de regering 
Tindemans. (Zes PLP-ers nouvel
le maniere is voor de PSC te 
veel). Er zijn trouwens ook de 
voorziene gemeentelijke akkoor
den (cfr. Luik waar de PSB een 
koalitie heeft met het RW, maar 
nu stelt zich de vraag: welk 
RW?) 
Op gemiddelde termijn is er de 
elektorale representativiteit van 
het RW Gendebien en de PLP 
nouvelle maniere. Er zijn dan de 
mogelijkheden op regeringsvlak. 
Edmond Leburton zal het thans 
wel met André Cools eens zijn, 
nooit meer een driepartijenrege-

ring te vormen met de heren 
Perin en Gol. 
Op lange termijn ten slotte zal de 
herverdeling van de politieke 

kaarten leiden naar een toene
mende polarisering van het politie
ke leven in België en in Wallonië. 
J.M. Robert». 

Li L M BELEianE 
«PSC-voorzitter Gramme heeft 
gezegd dat de oprichting van de 
PRLW het einde betekent van de 
droom van de h. Vanaudenhove. 
Dat zou een berekende verkla
ring kunnen zijn ware daar niet 
die andere uitspraak, van de h. 
Gol (ex-RW): « De h. Vanauden
hove betekent niets voor de 
PRLW, die resoluut federalistisch 
is». 
De verloochening door de PLP 
van de opvatting, zoals die 15 
jaar geleden door de h. Vanau
denhove werd verwezenlijkt, bete
kent een echte verandering van 
politiek geslacht. Hoewel de PLP 
de gewestvorming aanvaardde 
wees ze elke verdeling en het 
federalisme af. Deze keer hebben 
echter de brave meneer Des
camps en gezellen het geweer 
bruusk van schouder veranderd. 
Niet alleen staan ze thans de 
federalisering van België voor, ze 
passen ze ook op hun eigen partij 
toe. De liberalen zijn thans ver
deeld in Vlamingen, Walen en 
Brusselaars, drie wel onderschei
den politieke formaties. Het is een 
pijnlijke toestand voor sommige 
militanten en parlementsleden 
van de PLP. Mogen we er noch
tans op wijzen dat in alle federale 
staten de politieke partijen unitair 
blijven ?...» 
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JONGE LIMBURGERS 
IN VERZET TEGEN DE A24 
Vorige week woensdag staakten 
te Hasselt alle scholen en betoog
den ca. 3000 jongeren, samen 
met 25 trakteren tegen de aanleg 
van de zo sterk omstreden auto
snelweg A 24. De VUJO was uiter
aard mee van de partij. 

Na de betoging had een meeting 
plaats waarop o.m. werd gewe
zen op het groot aantal voorkeur
stemmen dat milieu-bewuste kan
didaten hadden behaald tijdens 
de jongste gemeenteraadsverkie
zingen. Dat is dan toch — naast 
de protesten allerlei — een duide
lijk teken dat quasi de hele Lim
burgse bevolking gekant is tegen 
de aanleg van deze overbodige 
en zelfs schadelijke nieuwe auto
snelweg. 

Ook het «argument» als zou de 
A 24 de werkverschaffing bevor
deren gaat volgens de inrichters 
van deze protestakties niet op. 
Integendeel, in de huidige konstel-
latie zou zich eerder het tegen
deel voordoen. Het verslag van 
de kommissie baron Van Houtte 
IS daann zeer pertinent. Er wordt 
verwezen naar het Nederlands 
ekonomisch model, dat uit drie 
opeenvolgende jaarlijkse ver
meerderingen van de overheids
uitgaven met 1 miljard gulden, 

slechts 15.000 nieuwe werkgele-
genheden zijn ontstaan. Het dek
ken van deze bijkomstige uitga
ven door belastingen verwekt 
echter een kostenopdrijving in de 
pnvé-nijverheid, wat ten slotte de 
verdwijning van het drievoudige 
van dit aantal betrekkingen tot 
gevolgd heeft... 

De plannenmakers houden ook 
geen rekening met de Nederland
se weigering, voor een aansluiting 
op Nederlands grondgebied in te 
staan,, althans niet vóór 1981. 
Nederland is ten andere zinnens 
zijn wegenplan te herzien met het 
oog op de financienng. Het zou 
heel wat verstandiger zijn, moest 
het ministerie van Openbare Wer
ken van dit prestige-projekt af
zien en bv. voorrang geven aan 
de zoveel noodzakelijker verbre
ding van de brug over het Albert-
kanaal. 

Tijdens een jongerenontmoeting 
te Zolder besloten twaalf jonge
renverenigingen uit Limburg, de 
handen in mekaar te slaan en een 
pro testa ktie tegen de A 24 te 
organiseren. De aktie breidde 
zich over heel Limburg uit, in ver
scheidene Limburgse onderwijsin
stellingen werden studenten- en 

scholierenkomitees gevormd, die 
voor de organizatie van de sta
king in hun resfjektievelijke scho
len moeten instaat. Dat deze orga
nizatie gesmeerd gestruktureerd 
was blijkt uit het sukses van de 
schoolstakingen. Spontaan ne
men heel wat landbouwers deel 
aan de jongerenbetoging, ook al 
stonden hun organisaties niet ach
ter de betoging. Ten slotte wer
den twee afgevaardigden van het 
protestkomitee door gouverneur 
Roppe ontvangen, die beloofde, 
dat de hele zaak opnieuw zou ter 
studie genomen worden. Feit is 
dat de staking en de betoging 
niet nalieten indruk te maken op 
de overheid. Of dat ook zo is wat 
betreft minister Olivier, de nieuwe 
titularis van Openbare Werken 
moeten we afwachten. De minis
ter erkende weliswaar bij zijn 
ambtsaanvaarding dat er meer 
aandacht moest besteed worden 
aan onderhouds- en versterkings-
werken zowel aan de land- als 
aan de waterwegen. Van daaruit 
echter besluiten dat de minister 
nu plots projekten als A 24 zal 
schrappen lijkt voorbarig, zodat 
de Limburgse verenigingen zeer 
waakzaam blijven en desnoods 
met nieuwe akties voor de dag 
zullen komen (re) 

ZONDAG 9 JANUARI 1977 
ANTWERPEN • 

NATIONALE ONTMOETING 
VU-GEMEENTERAADSLEDEN 

WIL MINISTER MICHEL DE 
BRUSSELSE VERFRANSINGSMACHINE 
IN STAND HOUDEN? 
Hoeft er nog aan hennnerd te worden hoe de PSC " bij han
den » van haar minister Michel, de Vlaamse CVP-zuster ont
doet van haar beruchte 'kuisheidsgordel van smaragd» - de 
randfederaties "^ 
De federaties hielden deels de ruimtelijke ordening in handen 
tegen de landhonger van de Frans-Brusselse grondspekulan-
ten. 
Deze dijk tegen de uitdeinende verfransing moest derhalve 
gesloopt 
Met een volgende zet wil de PSC (tot heden niet tegenge
sproken van CVP-zijde) de verfransing binnen de 19 gemeen
ten zelf op gang houden aldoor i.p.v. de samenvoeging van 
de 19 een zestal gemeenten op te richten. 
De verfransers zien in dat er uiteindelijk geen houden zal aan 
zijn, de «persoonsgebonden» zaken te Brussel aan een 
Vlaams gezag toe te vertrouwen of ze minstens van een 
Vlaamse alarmbel te voorzien (BSP-plan). 
Bij de samenvoeging van de 19 kan het moeilijk anders dat 
deze Gemeente terzelfdertijd agglomeratie, provincie en 
gewest is (voor ons geen derde gewest maar een hoofdste
delijk gebied). 
Hoe ruim of hoe nauw men nu ook de persoonsgebonden 
materies omschrijve zouden zij in Vlaamse handen komen 
voor de Vlaamse Brusselaars. 
Behoudt men echter gemeentelijke overheden als onderde
len, zullen deze verder als verfransingsmachines doorwerken 
met hun onderwijs, hun kultuurbeleid, hun sociaal beleid. De 
Vlaamse macht op «gewestelijk niveau» zal dus vrij beperkt 
blijven. Vanuit de nu bestaande Kultuurkommissies-zonder-
centen zal het Vlaamse apparaat van de grond moeten wor
den opgebouwd tegen de gevestigde gemeentelijke mach
ten. Hiermede wil niet gezegd zijn dat er geen goede redenen 
kunnen bestaan om de Brusselse kolos van een miljoen inwo
ners in te delen in meerdere eenheden (cfr bv. het plan Mon-
teyne). 
Indien daar objektieve sociale of technische motieven voor 
aangevoerd worden, verdienen zij alle aandacht want hoe 
dichter het eerste gezagsniveau bij de bevolking staat, hoe 
beter Welke naam die onderverdelingen dragen blijve in het 
midden. 
De Vlaamse kranten hebben cynisch aangestipt dat volgens 
het plan Michel de koek «eerlijk» verdeeld wordt zo dat er 
vermoedelijk ofwel liberaal-klerikale, ofwel socialistische, of
wel PSC, ofwel FDF potentaten in de respektievelijke samen
gevoegde Michel-gemeenten aan de macht komen. 
Voor de Brusselse Vlamingen zou dat niet zoveel verschil uit
maken want zeker is het dat hun sociale en kulturele bescher
ming een papieren dam zou zijn als Brusselse gemeentelijke 
meerderheden de gemeentelijke bevoegdheden voor per
soonsgebonden materies behouden. 

M. Van Haegendoren Oud-senator 

WOENSDAG 24 NOVEMBER 

9 Op een perskonferentie te Brus
sel kondigt PLP/PVV-voorzi t fer Des-
camps de opr icht ing aan van een 
nieuwe parti j , de PRLW of Parti de 
Réforme et de Liberie Wal lon, waar
in de PLP opgaat en waarvan drie 
RW-regeringsleden en hun RW-
achterban minister Périn en staatsse-
kretarissen Knoops en Gol deel uit
maken (de vierde RW-mInIster Mo-
reau bli j f t In het RW). Eerste-minister 
TIndemans zal zijn meerderheid In 
het parlement testen, doch een muta
tie In de regering Is onvermijdel i jk 
daar de liberalen en hun aanwinst 
thans oververtegenwoordigd zijn en 
het RW ondervertegenwoordigd 
(voor zover deze quasi gehalveerde 
parti j in de regering blijft). 
9 Op bezwaar van de li jst der afge
scheurde liberalen en na de afwij
zing van deze klacht tegen de CVP 
en de VU Inzake de voorbi je gemeen
teraadsverkiezingen door de Besten
dige Deputatie van West-Vlaande-
ren zal de Raad van State de zaak In 
beroep behandelen. 

• Tot bekroning van 10 jaar wer
king in de Hoofdstad van de Neder
landse Kultuurkommissie wordt de 
opr icht ing begin 1977 aangekondigd 
van een Centrale Vlaamse Bibl lo-
teek. 

DONDERDAG 25 NOVEMBER 

# Met 92 tegen 64 stemmen ver
kri jgt de regering TIndemans het ver
trouwen In de senaat, na de spl i tsing 
van het RW. Er waren 5 onthoudin
gen (RW) Vijf andere RW-ers stem
den v o o r Het RW-Gendebien eist 
een ministerzetel op (Perin, Knoops 

en Gol vervoegden Immers een nieu
we part i j ) 
9 Het indexcijfer voor november 
zal 117,6 punten bedragen hetzij een 
st i jging van 0,44 punt 
9 De VU dient In belde kamers een 
wetsvoorstel in, voor een globale 
grondwetsherziening in verband met 
de staatshervorming. 
9 De Vlaamse Nationale Studen
ten betogen te Leuven voor een fede
ralisme met twee. DF-voorzitter Hey-
man verwij t de pol i t ici na Halle 1974 
In gebreke te zijn gebleven en waar
schuwt de Vlaamse openbare me
ning voor de dialoog vafl gemeen
schap tot gemeenschap. 

VRIJDAG 26 NOVEMBER 

9 Prins Karel spant een proces in 
wegens eerroof tegen het satir isch 
weekblad « Pan ». 
9 De vakbonden weigeren • in de 
huidige omstandigheden» een kol-
lektleve overeenkomst af te sluiten 
voor de openbare diensten. 
9 Incidenten tussen Turkse en Bel
gische arbeiders in de mijn te Water
schei. 
9 De dultstal ige gemeenschap 
wenst eveneens aan de kommunau-
taire onderhandelingen deel te ne
men. 

ZATERDAG 27 EN 
Z O N D A G 28 NOVEMBER 

9 Eerste minister TIndemans zal 
wachten tot na het RW-kongres voor
aleer tot een regeringswijziging over 
te gaan. Hij uit ook zijn misnoegen 
over de houding van de EG-partners 
ten opzichte van zijn Europees rap
port. 

9 Louis Mel is, de pa^ verkozen 
voorzit ter van - het Vlaams A B W • 
wi jst federalisering van de vakbon
den af doch Is het eens • met aanpas
singen aan een gewijzigde staats-
sfruktuur ». 
9 De beroepsmil i tairen vormen 
front tegen het regeringsvoornemen 
om de arbeid van gepensioneerde 
militairen te beperken. De afvaardi
ging wordt geleld door een aantal 
generaals en staf-off icieren ! 

M A A N D A G 29 NOVEMBER 

9 De aftakeling van het RW gri jpt 
nu ook op het lokale vlak om zich 
heen, o.a. te Aat, te Waterloo, te 
Doornik, waar gemeenteli jke be
stuursakkoorden tussen het RW en 
andere partijen vervallen. 
9 De recente « vergissing » van po
lit iemensen zouden de minister van 
Binnenlandse Zaken doen besluiten 
hebben, een nationale pol i t ieschool 

op te richten en met verder verzet 
van de gemeenteli jke polit ie geen 
rekening te houden. Voor West-
Vlaanderen is er reeds lang een pro
vinciale pol i t ieschool. 
9 In een resolutie eist FDF-er De-
fosset in de Brusselse gewestraad 
voor Brussel een eigen gewest op, 
met rechtstreekse verkiezingen voor 
de gewestraad en samenvoeging tot 
senaat van de bestaande kultuurra-
den. 

9 Het vierde gesprek van Gemeenschap tot Gemeenschap gaat van start In een lokaal van de senaat te 
Brussel. Samen met de 2 mlnlst^>-s, belast met de uitwerking van de hervorming van de ri jksinstell ingen, telt 
de konferenfie 36 deelnemers uit alle In het parlement ver tegenwoordigde polit ieke partijen. 
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DRIE VU-INTERPELLATIES 
De eerste van deze VU-trits hield 
kamerlid Valkeniers, die het had 
over de nog steeds heersende 
verwarring over het vragen van 
een waarborgsom door de Inter-
kommunale HAVI-TV, die zich 
met schikt naar de kontraktuele 
verplichtingen De HAVI-TV 
houdt haar beloften met in pro
gramma's terwijl door een door-
eenweven van mandaten bij de 
onderhandelaars wantrouwen 
wordt gewekt Het antwoord van 
minister Chabert kwam hierop 
neer dat er wel waarborgsom
men mogen gevraagd worden en 
dat er geen aanleiding is om maat
regelen tegen deze interkommu-
nale te treffen 

VU-kamerlid De Beul interpelleer-
de de ministers van Volksgezond
heid en van Verkeer over de prak
tische onmogelijkheid voor de au
tomobilisten om de wettelijke 
voorschriften tot beperking van 
koolmonoxyde in de uitlaatgas
sen na te leven De interpellant 
nam geen vrede met het opper
vlakkig en sussend antwoord van 
de h Chabert die ook namens 
zijn kollega De Saeger antwoord
de en herhaalde in een scherpe 
repliek dat de kontrole ontoerei
kend IS en de reglementering ter 
zake overdreven en gebrekkig 

Ten slotte interpelleerde VU-
kamerlid Joos Somers eens te 
meer over het dijkenbeleid en de 
waterbeheersing, die nog steeds 
veel te wensen overlaten en 
waardoor de waterellende elke 
winter hele gemeenschappen 
treft In 15 jaar tijds moesten het 
leger en de burgerlijke bescher
ming met minder dan 97 maal 
ingnjpen In januan jl alleen kost
te het optreden van de burgerlij
ke bescherming 10 miljoen, terwijl 
tussen 1966 en 1976 een half mil
jard aan herstelwerken van de 
Scheldedijken werden besteed 
en 200 miljoen aan de Durmedij-
ken Men had deze bedragen 
beter preventief besteed De h 
Somers oefende scherpe kritiek 

IN 
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KAMER 

uit over het gemis aan enig 
samenhangend beleid in deze 
sektor en illustreerde dat met 
enkele treffende voorbeelden 
Tot besluit vroeg hij absolute voor
rang voor een gefundeerd dijken
beleid en een totale politiek van 
waterbeheersing in het wester-
scheldebekken De kersverse mi
nister van Openbare Werken be
loofde beterschap Na de ministe
riele proeftijd zullen we zien 

HET LOT VAN HET RIJKSON-
DERWIJS 

Minister Decroo blijft een omstre
den figuur, vooral omdat hij veelal 
eigenmachtig en zonder raadple
ging van de betrokken sektoren 
struktuurwijzigingen in het onder
wijs doorvoert Dat is nu weer het 
geval met de zgn middenscholen, 
die de minister thans wil auto
noom maken Om deze plannen 
te kunnen verwezenlijken zou de 
minister de fusie overwegen van 
een honderdtal rijksinstituten 
voor sekundair onderwijs (meest
al atenea en instituten voor tech
nisch onderwijs) met als gevolg 
dat hun aantal zou terugvallen op 
het aantal dat bestond voor de 
inwerkingtreding van de remwet 

VU-kamerlid Vandemeulebrou-
cke stelde de minister in dit ver
band vragen tot nadere ophelde
ring In zijn antwoord beweerde 
de minister dat er wel vooraf over
leg gepleegd werd en dat de 
financiële weerslag van de reor
ganisatie een blanko-operatie zal 
zijn Tot slot betwistte de minister 
dat de materie tot de bevoegd
heid van de schoolpaktkommissie 
behoort 

K O P P I G E M I C H E L 

In het debat dat volgde op de 
interpellatie van de h Jos van Ele-
wyck (BSP) sloot VU-kamerlid 
André De Beul zich aan bij de 
opvattingen van de interpellant 
ook de VU betreurt het opvorde-
ringsbevel van de regering ten 
opzichte van het Antwerps haven-
personeel, dat zich solidair ver
klaarde met het Antwerps ge
meentepersoneel (van dit bevel, 
dat ondertekend is door minister 
Herman wegens belet van zijn kol
lega van Binnenlandse Zaken, 
zouden er twee versies be
staan ) Wat de grond van de 
zaak zelf betreft handhaaft de 
V U haar mening inzake de 23-ja-
ren loopbaan De eisen van het 
Antwerps stadspersoneel zijn 
reeds oud, men was op weg naar 
een akkoord maar de eigenzinnig
heid van de minister heeft geen 
gunstige oplossing verhinderd 

Z E L F S T A N D I G E N S T A T U U T 
NIET VEEL Z A A K S 

Tijdens de bespreking van de mid
denstandsbegroting besprak VU-
kamerlid Paul Peeters het sociaal 
statuut van de zelfstandigen, al
hoewel dit statuut met veel zaaks 
IS De vertraging in de betaling 
van Ie bijdrage wordt thans met 
4 t l gestraft Spreker vond dat 
veel x'ooral ook als men daarmee 
de cchterstallige RMZ-bijdragen 
vai 1 Je grote ondernemingen ver-

SENATOR COPPIETERS 
WINDT ER GEEN DOEKJES OM 
Evenals VU-kamerlid Vandemeu-
lebroucke legde vorige week VU-
senator Coppieters minister De
croo op de rooster Tot tweemaal 
toe beklom de senator uit St-Ni
klaas het spreekgestoelte 
In een eerste interpellatie stelde 
hij de politiek van de regering, die 
in dit welomschreven geval moet 
leiden tot het aantasten van de 
bestaanszekerheid van honderd 
vrije instellingen Het gaat om een 
besluit met terugwerkende kracht 
inzake de afremming van de wer
kingstoelagen Het met toepassen 
van de indeksstijging berekend 
pro rate van de schoolbevolking 
betekent een vermindenng van 
11,34 t h Dat komt op een vermin
dering van 900000 fr voor een 
school van 950 leerlingen en voor 
gans het katoliek secundair on
derwijs, nederlandstalige sektor, 
een verlies van 150 miljoen Telt 
men het franstalig katoliek onder
wijs erbij dan bedraagt het verlies 
200 000 fr tegenover slechts 100 
miljoen totale hypotetische bespa-
nngen in het njksonderwijs De 
bespanngen, aan het vrij onder ' 
WIJS opgelegd, betekenen met 
eens de helft van deze opgelegd 
aan het rijksonderwijs 
De interpellant schetste dan de 
overhaastige manier waarop de
ze bezuinigingen werden bere
kend de zeer laattijdige bekend
making van de maatregelen aan 
de betrokken scholen, enz «De 
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regenng aldus de senator neemt 
maatregelen om de werkloosheid 
bij de jongeren te bestniden maar 
terzelfdertijd bouwt de minister 
van Nationale Opvoeding de te-
werkstellingsmogelijkheden af In 
zijn vragen aan de minister vroeg 
senator Coppieters zich af, of de 
wet van 8 juli 1976 met strijdig is 
met de rechtszekerheid en met 
het algemeen beginsel van de 
met-retro-aktiviteit 
Na het bijwijlen uitdagend ant
woord van de minister (hij had 
het o m over vijgen na Pasen ver
ouderde cijfers e d m ) replikeer-
de senator Coppieters vinnig Het 

had trouwens bij de aanvang wei
nig gescheeld, of senator Coppie
ters moest zijn interpellatie later 
houden, ondanks het feit dat het 
verzoek reeds een tijd geleden 
was ingediend 
In dezelfde zitting interpelleerde 
senator Coppieters voor de twee
de keer dezelfde minister, deze 
keer over de onverantwoorde af
vloeiing van wetenschappelijk 
personeel aan de universiteiten 
en de disknminatoire gevolgen 
voor het Vlaams universitair on
derwijs, ingevolge de gunstige 
maatregelen in de franstalige sek
tor 
Het werd een pleidooi voor een 
echt wetenschapsbeleid, dat met 
kan gediend zijn met afdankingen 
van ervaren wetenschapsmen
sen, of met aanstellingen die met 
op een bespanng neerkomen 
Spreker somde een reeks maatre
gelen op die berekend zijn op 
een bespanng maar terzelfder de 
continuïteit van het wetenschap
pelijk onderzoek waarborgen In 
een repliek wees senator Coppie
ters nog op het feit dat de twee 
ministers een zelfde wet op een 
verschillende manier toepassen 
In weerwil van de beloften van de 
eerste minister dat nl aan het 
bestand wetenschappelijke assis
tenten met zou geraakt worden, 
IS het nu zo dat deze mensen 
thans aangewezen zijn op werklo
zensteun 

gelijkt De h Peeters drong ver
der aan op de fiskalisering van 
de sociale bijdragen en herinner
de aan de beroepsopleidingspro-
jekten Hij verheugde zich over 
het KB dat de hervorming vast
legt (na lang VU-aandnngen] 
doch wacht nog steeds op de uit
voeringsbesluiten 
De h Peeters sneed dan het pro
bleem van het vestigingsattest 
aan, waarvan de aflevenng noch 
vlot noch rechtvaardig blijkt te 
gebeuren Hij stond even stil bij 
de Kleine en Middelgrote onderne
mingen, nog steeds tainjk, minder 
onderhevig aan de recessie (ze 
tellen minder werklozen dan in 
andere bedrijven), nog steeds het 
belangrijkste deel van onze eko-
nomie De KMO's worden echter 
onvoldoende gesteund «Het 
komt mij voor, aldus de h Pee
ters, dat Buitenlandse Handel te 
veel aandacht besteedt aan de 
«grote uitvoer» en te weinig aan 
die van de KMO's Er zou derhal

ve 'n speciale dienst van handels-
prospektie voor de KMO's moe
ten opgericht worden Ook inza
ke tewerkstelling door het Rijk in 
de KMO's valt er iets te onderne
men, tegen een kleinere financiële 
inspanning dan voor de grote 
bedrijven » 
Het kamerlid besprak dan nog de 
z.1 veel te gennge aktiviteit van 
de inter- en gewone professione
le verenigingen de hinder voor de 
KMO's voor v^le gewestplannen, 
het vraagstuk van de wasserijen 
en die andere grote struikelsteen, 
de fiskaliteit ,iet is totaal onaan
vaardbaar het ene jaar aan te zet-
tem tot auto nancienng voor nieu
we investenngen en het jaar daar
op diezelfde KMO's fiskaal te 
straffen i 
De h Peeters besloot met een 
waarschuwing «Het is nodig na 
te denken over de toekomst van 
de K M O s zoniet zullen we bin
nen kort geen minister van Mid
denstand meer nodig hebben » 

• Na de stemming over de wijziging 
van de dienstplichtwet lichtte senator 
Van In de onthouding van zijn fraktie 
toe HIJ hekelde hierbij de gebrekkige 
werkina van de senaat 

• VU-senator Van Ooteghem wen
ste van de (nieuwe) minister van 
Openbare Werken te vernemen wel
ke maatregelen er in de door periodi-
sche overstromingen getroffen ge
westen getroffen worden om aan 
deze ellende een einde te stellen De 
minister verwees naar een aantal ini
tiatieven Een werkgroep zal nagaan 
wat er nog aan het bestaande inter-
ventieplan kan verbeterd worden 

ke het Wegenfonds dat zijn fraktie er 
niet erg mee ingenomen is Het was 
bij de oprichting ervan (1955) geens
zins de bedoeling een nieuwe en uitge
breide administratie in het leven te 
roepen integendeel het WF zou in 
1969 opgedoekt worden i Door een 
reeks bijkomende opdrachten lijkt het 
de bedoeling te zijn het bestaan van 
het WF te rekken De h Maes wees 
op de ingewikkelde en door mekaar 
lopende werking van diverse inter-
kommunales die best zo spoedig 
mogelijk door het WF zouden opge
slorpt worden Hij hekelde ook de aan
werving «via achterpoortjes» van 
zgn tijdelijk personeel, waarbij de lid-

VRAGEN & ANTWOORDEN 

# Van het debat over de begroting 
van Financien 1977 en de aanpassing 
ervan voor de begroting voor 1976 
maakte VU-senator De Bruyne na 
een onberispelijke analyse van enkele 
posten gebruik om scherp te protes
teren tegen wat hij noemde « de voort
durende druk op sommige landgeno
ten die na de oorlog vaak op zeer 
betwistbare gronden tot zware boe
ten veroordeeld werden » Hij haalde 
hierbij het geval Wies Moens aan her
haalde zijn protest met klem tegen 
dergelijke praktijken en vroeg de mi
nister aan zijn diensten andere richtlij
nen te geven 

• VU-senator Bob Maes zei inlei
dend tijdens zijn tussenkomst m de 
bespreking van het wetsontwerp be
treffende de wijziging van de wet inza-

kaart van groter belang is dan de 
bekwaamheid « Het ontwerp wil bijna 
3000 personeelsleden regulariseren 
Vermits daar vele verdienstelijke amb
tenaren zijn zullen wij met tegenstem
men Onze goedkeunng hangt af van 
het lot van onze amendementen» 
aldus tot besluit de h Maes 

• Ook VU-senator Vandezande han
delde over de regularizatie van kon
traktuele ambtenaren zonder ek-
samen De programmawet van twee 
jaar geleden bepaalde nochtans dat 
geen enkele aanwerving zonder ek-
samen mocht gebeuren Dat is met 
eerlijk en daarom «wensen we dat 
iedereen op gelijke voet toegang tot 
de openbare funktie zou hebben 
krachtens art 6 van de grondwet » 
aldus tot besluit senator Vandezande 
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FRANSE SPEELKAARTEN 

«De Standaard» bracht het 
uit: de Rijkswacht bestelde 
voor de vrijetijdsbesteding 
van haar manschappen speel
kaarten met de beginletters 
van de franstalige benaming 
van de kaarten: R (roi), D 
(dame) en V (valet) in plaats 
van H (Heer), V (Vrouw), enz. 
Op de vraag waarom er geen 
nederlandstalige speelkaarten 
werden geleverd antwoordde 
de verkoper dat de Belgische 
kaartspelers de Franse afkor
tingen gewoon zijn en in ver
warring zouden gebracht wor
den wanneer er Nederlandse 
afkortingen zouden gebruikt 
worden! Een ultra-dwaze drog
reden, want waarop ĝ aan de 
spelers voort: op de letter of 
op het beeld ? 
De Brusselse uitgeverij wou 
zich ook nog verdedigen met 
het «argument» dat «de rijks
wacht haar geld besteedt zo-' 
als ze dat wenst». Dat klopt 
niet, want de rijkswacht wordt 
betaald met ons geld via de fis-
kus ! De rijkswacht miste eeni 
kans, met een slechte (Belgi
sche) gewoonte te breken eni 
het goede (Vlaamse) voor
beeld te geven. 
We maken er geen staatszaak 
van, maar zeggen dat niet al
leen de grote voorgevel van 
het Vlaams huis kraaknet moet 
zijn doch ook het kleinste ven
ster. Prinzipienreiterei ? Best 
mogelijk, maar hadden de Vla
mingen wat meer aan deze 
sport gedaan dan zouden ze 
zich tot op vandaag niet met 
grote en kleine taaipesterijen 
moeten bezig houden ! 

I N P A L M I N G 
V E R H I N D E R E N ! 

Het Partijbestuur van de Volks
unie heeft in een telegram 
(dinsdag 30 november) drin
gend een regeringstussen
komst gevraagd om de inpal
ming te verhinderen van Gene
ral Biscuit Zoals geweten wil 
een Franse holding dit Vlaams 
bedrijf opslorpen met ontman
teling en vermindering van 
werkgelegenheid als gevolg! 

DR. V A N T ILLO 

Te Schilde overleed dr. Ed-
mond Van Thillo, geboren op 8 
augustus 1905 te Wuustwezel. 
Hij vestigde zich als arts te 
Antwerpen en was een van de 
stichters van het Verbond van 
Vlaamse Akademici, waarvan 
hij de eerste voorzitter werd. 
Dr. Van Thillo was een over
tuigd en strijdbaar Vlaming, 
die als humanist vele vrienden 
telde. We betuigen mevrouw 
Van Thillo en familie onze zeer 
oprechte deelneming. 

A S L K U N D KEIN E N D E 

Een Antwerps dagblad wist op 
22 november triomfantelijk te 
melden dat de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas jaarlijks 
niet minder dan 600 miljoen uit
geeft aan de bestrijding van de 
kanker. Het blad vergat daarbij 
te melden, dat niet minder dan 
64 o/o van dit bedrag naar frans-
talig onderzoek gaat en 
slechts 36 Vo naar nederlands-
talig onderzoek (1975). Zijn 
de Vlaamse deskundige dok
ters en wetenschapsmensen 
dan zoveel dommer? Boven
dien : het zijn de Vlaamse 
spaarders, die het grootste 
spaartegoed bij de ASLK heb
ben ! 
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L U I Z E N In deze «clean» wereld had 
niemand gedacht dat er nog 
zoiets als luizen bestond. Alle 
hygiëne ten spijt zitten thans 
heel wat schoolkinderen in 
ons land met luizen geplaagd. 
Het ongedierte maakt geen on
derscheid en «bezoekt» zowel 

ERRATUM 
ACHTERSTELL ING V A N 
DE V L A M I N G E N IN HET 
W E T E N S C H A P P E L I J K 
O N D E R Z O E K 
In het Dossier Vlaanderen «On
derzoek naar de achterstelling 
van de Vlaamse Universiteiten 
en van het Wetenschappelijk 
Onderzoek door Vlamingen», 
sloop een fout in de berekening 
(biz. 16 en 17). In de wetenschap
pelijke staatsinstellingen zijn in 
totaal 608 onderzoekers te werk 
gesteld nl 317 franstaligen 
tegenover 291 Vlamingen nl 
47 % De totale begroting 
(1976) IS 2 miljard 215 miljoen 
707 duizend fr. De Vlamingen 
betalen daar 60 % van en zou
den maar voor 47 % moeten bij
dragen als men de personeels
bezetting als basis hanteert 
ZIJ worden voor 288 miljoen net
to door de Belgische Staat be
stolen In de officiële staatsinstel
lingen voor Toegepast Weten
schappelijk Onderzoek zijn de 
verhoudingen voor de onderzoe
kers 274 F tegenover 175 Vla
mingen (39 %) WIJ betalen voor 
60 % en zouden maar voor 
39 % moeten betalen Dwz 
een diefstal van 250 miljoen 

M.V.H. 

kinderen uit gegoede als uit 
minder gegoede milieus (waar
mee niet beweerd wordt dat de 
minder gegoeden minder net 
zouden zijn dan «rijke lui
zen »...). 
Of de gastarbeiders iets met 
de huidige luizenepidemie te 
maken hebben laten we in het 
midden, temeer daar de Belgi
sche overheidsinstanties de 
grootste verantwoordelijken 
zijn voor de erbarmelijke en 
onhygiënische behuizing van 
deze mensen. 

STEEDS P R O V O K A T I E S 

De Brusselse frankofonen wor
den steeds driester fn het uit
dagen van de Vlaamse meer
derheid. Na hun machtsgreep 
in de ASLK (dank zij de lank
moedigheid van de regering) te
kent zich ook in de postcheck-
diensten een escalatie naar 
meer franstalige betrekkingen 
af, o.m. op grond van een « stij
gend aantal franstalige dos
siers en verrichtingen ». Dat is 
niet zo moeilijk te verwezen
lijken ; het volstaat aan neder-
landstaligen in het Frans ge
stelde mededelingen te ver
strekken. Verscheidene Vlaam
se postcheckkliënten melden 
inderdaad dat ze ondanks hun 
« nederlandstalig verleden » de 
jongste tijd door de PC in het 
Frans aangeschreven worden. 
Er zal hier kordaat moeten 
opgetreden worden wil men in 
Vlaanderen niet het slachtoffer 
worden van de groeiende 
machtshonger van Bruxelles 
Capitale. 

GOM VLAAMS-BRABANT WERFT AAN 
A A N W E R V I N G S V O O R W A A R D E N INGENIEUR 
Algemene voorwaarden: 
Belg zijn en van onberispelijk gedrag; de burgerlijke en politieke rech
ten genieten , aan de dienstplichtwetten voldaan hebben , met goed 
gevolg geslaagd zijn in een eksamen waarvan het programma is vast
gesteld door het bureau 

Bijzondere voorwaarden: 
1) diploma van landbouwkundig ingenieur of ingenieur in de elektro-

mechanika , 
2} voor de funktie van ingenieur: 

— minimum 24 en maximum 35 jaar zijn. 
voor de funktie van eerstaanwezend ingenieur: 
— minimum 28 en maximum 40 jaar 'zijn, 
— 4 jaar ervanng , 
voor de funktie van hoofdingenieur-direkteur: 
— minimum 32 en maximum 45 jaar zijn; 
'T- 8 jaar ervaring. 

A A N W E R V I N G S V O O R W A A R D E N P L A N O L O O G 
Algemene voorwaarden : 
Belg zijn en van onberispelijk gedrag ; de burgerlijke en politieke rech
ten genieten, aan de dienstplichtwetten voldaan hebben, met goed 
gevolg geslaagd zijn in een eksamen waarvan het programma is vast
gesteld door het bureau 

Bijzondere voorwaarden : 
Leeftijd minimum 24 en maximum 45 jaar zijn 
Diploma het diploma van licentiaat in de ruimtelijke ordening en de 
stedebouw 
Aan deze algemene en bijzondere voorwaarden moet voldaan zijn 
op 1 december 1976 
De aanvragen met curriculum vitae dienen per aangetekende brief 
gericht tot de direkteur-generaal van de GOM Vlaams-Brabant Leu
vensestraat 29, 1800 Vilvoorde, binnen een termijn van 15 dagen 
Gelieve kopij van uw sollicitatiebrief te zenden aan Roger Overloop, 
Provincieraadslid, St-Michielsstraat 12, 3008 Veltem-Beisem 

Zondag 28 november hield het Akademisch Ziekenhuis van de Vrije Univer
siteit Brussel te Jette een Open Deurdag Meer dan 5 000 mensen kwamen 
een kijkje nemen en volgden aandachtig de uitleg over de nieuwe installaties 
en gebouwen Op 1 april 1977 gaat het Ziekenhuis, dat een voorlopige kapa-
citeit van 120 bedden zal hebben open Eerst kan het publiek nog beter ken
nis maken op een tweede Open Deurdag in maart Nog even herinneren 
vanaf januari wordt Jette door een Frans eentalige koalitie bestuurd 

(foto DANN) 

LEEF LANG, 
WORD DOMINEE 
Tot deze vaststelling kwamen twee Duitse vorsers, Heinrich 
Dóring uit Bonn en Hermann Doll uit Karlsruhe, beide dokters 
in de Wiskunde. Zij hebben namelijk statistieken opgemaakt 
over de levensduur van mensen, die een bepaald beroep uit
oefenen Dit met het oog op levensverzekenngen. 
Het IS de moeite waard hun konklusies even onder de loep te 
nemen. Zeer oud worden dominee s. Zij staan met hun gemid
delde leeftijd van 78 jaar aan de top van de levensduur. Met 
tien jaar overtreffen zij hiermede hun katolieke kollega's. 
Dónng en Doll nemen aan dat protestantse geestelijken door 
de kritische begeleiding van hun vrouw een gezonder leven 
leiden. Waarschijnlijk is dit een eufemistische omschrijving 
om te zeggen dat hun seksuele leven gelijkmatiger verloopt 
dan dat van hun katolieke konfraters met hun celibaat. 
Helemaal onder aan de lijst staat de beklagenswaardige joer-
nalist en dan nog in gezelschap van de herbergier. Geen lang 
leven is hun beschoren. De joernalist, die altijd weer opnieuw 
de strijd aangaat tegen de tijd om de aktuallteit te kunnen 
brengen aan de lezer, staat voortdurend onder spanning. 
Hoe boeiend dit beroep ook op het eerste zicht mag lijken, de 
tol die betaald wordt is dikwijls zeer zwaar. 
Nauwelijks ouder dan 60 jaar worden namelijk ook artiesten 
en toneelspelers, te wijten aan hun onrustig en onregelmatig 
leven. Dit bezorgt hen dan hartziekten, storingen in de bloeds
omloop, longkanker en zieke lever, terwijl met weinigen de 
hand aan zich zelven slaan. 
Artsen, kantoorbedienden, techniekers van de middenklasse, 
rechters en juristen in vrije beroepsuitoefening en in staats
dienst bereiken even als de pastoors een gemiddelde leeftijd 
van 68 jaar. In deze kategorie zijn het de juristen, die het 
eerst deze aardbodem verlaten. Volgens de beide Duitse wis
kundigen worden zij dikwijls kort na hun op pensioenstelling 
geveld door aandoeningen van de maag, de lever of darmen. 
BIJ de artsen dient een onderscheid gemaakt tussen gewone 
huisartsen en specialisten. Deze laatsten worden gemiddeld 
ouder dan de huisartsen, die dikwijls geveld worden door 
hartinfarkt 
De kleine man mag, altijd volgens Döring en Doll, ook niet te 
veel verwachtingen over zijn levensduur koesteren. Teleur
stelling, verbittering, armoede, de idee het niet ver genoeg 
geschopt te hebben, bezorgen hem maag- en darmkwalen, 
leverziekte, prostaatkanker en zelfs geestesziekten. Daaren
tegen bereiken geschoolde arbeiders, boeren, tuiniers en 
lage ambtenaars een vrij hoge leeftijd. Lang hebben wij 
geloofd dat managers het met hun gezondheid en zenuwen 
zeer kwaad hadden. Volgens de beide Duitsers was dat erg 
overdreven en bereiken zij zelfs hoge leeftijden. Hartinfarkt 
zou zelfs niet zo veelvuldig voorkomen. Pas op hoge leeftijd 
krijgen zij last van suikerziekte, een versleten hart, moeilijkhe
den in de bloedsomloop, een vermoeide lever en prostaatkan
ker. 
Lijders aan kronische ziekten blijven gemiddeld langer leven 
dan vroeger, wegens een juiste terapie. Ook diabetici kunnen 
tegenwoordig grotere levensverwachtingen koesteren. 
De vrouwen blijven een bevoorrechte positie innemen (Zijn 
zij toch het sterke geslacht ?). Gemiddeld worden zij — met 
of zonder beroepsleven — nog steeds vier jaar ouder dan de 
man. De kans dat vrouwen hun leven als weduwe eindigen zit 
er nog altijd diep in. Prettig of met! Hilda Uytterhoeven 
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Van Edinburgh tot AAühchen: 

GEWESTELIJKE EN 
NATIONALISTISCHE PARTIJVORAAING 
Niet alleen in België, maar in verscheidene andere en veel belangrijkere Euro
pese Staten is het parti jwezen in de jongste t i jd door elkaar geschud op een 
voorheen onvoorstelbare wijze. Terwijl de krisis van het « Rassemblement 
Wal lon » naar buiten brak, werd in Duitsland de machtigste polit ieke parti j 
van Europa, de C D U in twee frakties gespl i ts t En in diezelfde week bracht de 
heropening van het Parlement van Westminster, en de bij die gelegenheid 
gehouden troonrede, de bevestiging van een gewichtig polit iek feit, nl. dat de 
opkomst van de Schotse en Welshe nationalistische partijen de voorbode 
geweest is van de konstitut ionele Schotse en Welshe gewestvordering in het 
Verenigd (?) Koninkri jk. 

voornaamste oorzaken te zoeken in 
de spanning die toenemend voelbaar 
is geworden tussen het unitair bestel 
van een te centralistisch staatsnatio-
nalisme enerzijds, en de gewestelijke 
of nationalistische bewustwording 
van kleinere gemeenschappen ander
deels. In dit perspektief gezien — al is 
het dan maar een deel-perspektief — 
is het voor de Volksunie hoogst drin
gend zich over die gang van zaken te 
bekommeren. De Volksunie is immers 
zelf een van de vroege symptomen 
geweest van die gewestelijk-nationale 
bewustwording, binnen en over alou
de staatsbegrenzingen en indelingen. 

V O L K S U N I E : 
EEN V O O R T E K E N 

Het partijwezen in West-Europa is 
dus meer dan vroeger in beweging 
gekomen. Men zou nog naar de bete
kenis van de jongste tussentijdse ver
kiezingen in Frankrijk kunnen verwij
zen. Naar de langzame maar gestage 
teruggang van de sociaal-demokrati-
sche partijen in Skandinavië. Naar de 
partijpolitieke ontwrichting in Neder
land, de opkomst van een nieuw partij
wezen in het Iberische schiereiland. 
Naar de politieke pat-situatie van de 
rechtse en linkse partijen in Italië, die 
niet eeuwig duren kan. En verder is er 
Canada en de « Parti Québécois »! 
Voor de politieke toekomst van West-
Europa zijn die verschijnselen van gro
te betekenis, onder meer ook op de 
nog onduidelijke achtergrond van een 
gebeurlijk multinationaal partijleven in 
en rond een rechtstreeks verkozen 
Europees parlement. 
De oorzaken van deze veelomvatten
de ontwikkeling zijn van uiteenlopen
de aard. In vele gevallen echter — 
niet in alle gevallen — is een van de 

BEIEREN SPLIJT C D U - C S U 

Het uiteenvallen van de C D U in Duits
land is in dit opzicht een sensationeel 
gebeuren. We weten óók dat de rede
nen waarom de CSU in Beieren niet 
langer bereid is samen met de C D U 
als één fraktie op te treden in het 
Bondsparlement te Bonn, hun oor
sprong vinden in de sociaal-ekonomi-
sche en in de politieke sfeer. Maar de 
nooit verdwenen Beierse eigenheid 

— Beieren is niet zomaar één van de 
Lander, het is een Vrijstaat — is hier
van de voedingsbodem geweest en 
heeft de spanningen tot het breek
punt gevoerd. Wat de gevolgen zullen 
zijn voor de totale Duitse politiek, en 
voor het beleid in de Lander, is nog 
niet te overzien. De C D U was als par
tij — organizatorisch en door haar 
enorme financiële werkingsmiddelen 
- - de reus van het Europese partijwe
zen. Wie enkel het partijwezen in Bel
gië kent, heeft er geen idee van op 
welke budgetten en op welk perso
neelskader de CDU en de CSU kun
nen steunen. Alleen al de frakties in 
de Bondsdag beschikken over hon
derden miljoenen frank per jaar voor 
hun wetenschappelijk en administra
tief personeel. Men heeft berekend 
dat de CSU, omdat ze nu een onaf
hankelijke fraktie geworden is, 6 mil
joen frank per maand méér zal ont
vangen van het parlementaire budget, 
afgezien van haar jaarlijkse basisdo
tatie. Partijen als de CDU, de CSU en 
de SPD manipuleren werkingsmidde
len en een staf akademische en ande
re medewerkers waarnaast het parle
mentaire werk in andere landen bijna 
als een bezigheid van nijvere, maar 
onder-geëquipeerde dilettanten lijkt. 
De C D U en haar machtsmiddelen lig
gen aan de oorsprong van de « Euro-
F)ese Volksparti j» waarvan de mate
riële basis simfjelweg in Duitsland 
en nergens anders ligt 

En dit geweldige partijpolitieke kom-
pleks IS bezweken aan spanningen 
die, in ruime mate, regionaal-historisch 

bepaald zijn. Welk een kracht schuilt 
er in Europa's aloud gewestelijk sub
stratum, zelfs als het zoals in Beieren 
niet nationaal en taalkundig onder
scheiden is met de scherpte waar
mee het Belgische partijwezen uiteen 
gereten wordt. 

F E D E R A L I S T I S C H E 
T R O O N R E D E I N W E S T M I N S T E R 

In Groot-Brittannië is de opkomst van 
de nationalistische krachten mis
schien nog meer verbazingwekkend 
dan op het Vasteland. Aan de nationa
listische partij zijn de eens zo machti
ge Konservatieven in Schotland ten 
onder gegaan. Dat mag men niet uit 
het oog verliezen I Alleen omdat het 
moét en niet anders meer kan, heeft 
de Labourregering de gewestvorming 
van Schotland en Wales als het voor
naamste punt van haar programma 
geproklameerd in de vorige week 
gehouden troonrede. 
Labour zou trouwens haar toch al 
krappe meerderheid verliezen zon
der de steun van de 14 Schotse en 
Welshe nationalist ische parlements
leden. De gewestvorming voorziet 
de oprichting van een parlement in 
Edinburgh en een in Cardiff, met res-
pektjevelijk 150 en 80 volksvertegen
woordigers. Aldus wordt konstitu-
tioneel de basis gelegd van een poli
tiek leven dat onvermijdelijk en voor
goed een eigen terrein zal scheppen 
en een eigen profiel zal geven aan 
een gewestel i jk poli t iek bestaan dat 
los komt van de aloude op Londen 
toeaesoitste Britse parti jen. 

K I J K E N N A A R 
HET J A A R 2000 

W e hebben aldus slechts enkele 
aspekten opgesomd van het «risorgi-
mento» van Europese naties en ge
westen die tijdelijk, en veelal onder 
harde dwang, een bijna ondergronds 
bestaan hadden moeten leiden in de 
bloeiperiode van het centralizerende 
staatsnationalisme en imperialisme. 
Natuurlijk heeft het huidige door me
kaar halen van aloude partijpolitieke 
machtsverhoudingen nog andere oor
zaken. W e signaleerden dit reeds. Het 
zou naïef en ondeskundig zijn, speci
fieke ontwikkelingen als de Vlaamse 
Beweging en de opkomst van nationa
listische partijen in België op één lijn 
te stellen, en zonder meer te verge
lijken met wat in landen als Duitsland, 
Groot-Brittannië of Frankrijk zicht
baar is, in een partijwezen met andere 
achtergronden en een andere oor
sprong. Maar wat zich in een ruim 
Westeuropees verband afspeelt 
moet ons in de overtuiging versterken 
dat het Vlaams volksnationalisme in 
het algemeen en de 20-jarige Volks
unie in het biezonder onderdelen zijn 
van een brede federalistische trend. 
W e zijn geen folkloristische eigenaar
digheid in een Eurojja dat z c h gaat 
richten op het jaar 2000. W e zijn een 
van de nieuwe krachtlijnen van de 
westerse wereld voor wie versleten 
eenheidsstaten een ondraaglijke 
dwangbuis zijn geworden. 

Senator Hektor de Bruyne 

BEIERSE AUTONOMISTISCHE OPRISPING 
Met de onverhoedse aankondiging 
«dat de C D U - en CSU-frakties in de 
Bondsdag voortaan als afzonderli j
ke, autonome frakties zullen zete
len • — wat op een totale scheiding 
neerkomt — is in de Bondsrepubliek 
de hel losgebroken. Het duurde eni
ge t i jd eer de polit ieke prominenten 
de spraak terugvonden. Maar dan 
ging het koor van de scheldnamen 
en vervloekingen steil de hoogte in. 
Uiteraard moet vooral Franz-Josef 
Strauss, sinds 15 jaar voorzitter van 
de Beierse versie van de. CDU, de 
CSU (Christ l ich Soziale Union) het 
ontgelden. Separatist (Der Spiegel), 
verknoeier van Adenauers testa
ment (zie « Die Weltwoche » van vori
ge week), ondermijner van de kriste-
li jke eenheid enz. zijn nog zachtklin-
kende verwijten vergeleken met de 
epiteta, waarmee FJ binnenskamers 
(min of meer) bedacht word t 

M U N C H E N V E R S U S 
B E R L I J N - B O N N 

Vooraleer nader op de partijpolitieke 
gevolgen van dit schisma in te gaan, 
zouden we toch graag één aspekt 
aanhalen, dat in de pers helemaal niet 
wordt vermeld, laat staan toegelicht. 
Het gaat om de Beierse autonomisti-
sche traditie, die tot op vandaag in Bei
eren zoniet voortleeft toch voort slui
mert. 
Tot 1918 was Beieren een zelfstandig 
koninkrijk in het kader van het Duitse 
keizerrijk, dat in 1871 te Versailles 
werd gesticht. Van alle Duitse Lander 
is het autonomistisch besef het leven-
digst gebleven in Beieren. Nauwelijks 
na de eerste wereldoorlog stak het 
streven naar autonomie resp. onaf
hankelijkheid de kop op te München, 
waar men Berlijn nooit in het hart 
heeft gedragen. Dit streven ligt mede 
aan de basis van de ondergang van 
de Weimar-republiek (uiteraard even
eens bewerkt door de opkomst van 
het nationaal-socialisme). Als men het 
voorgaande in acht wil nemen, dan 
wordt de scheiding tussen de West-
duitse kristen-demokratie en de Beier
se kristen-demokratie ietwat duide
lijker, ietwat «logischer». Men zou 

kunnen stellen: met dit schisma zijn 
de rechtgezinde Beieren niet aan hun 
proefstuk. 
Of deze scheiding er een van tafel en 
bed zal zijn, of totaal kan men op dit 
ogenblik slechts gissen. Strauss on
dervindt weerstanden in zijn partij en 
heeft o.a. de bijeenroeping van een 
buitengewoon kongres niet kunnen 
verhinderen. De oppositie tegen 
Strauss vindt ook voedsel in de CDU-
bedreiging, eigen afdelingen op te nch-
ten in Beieren, wat tot nog toe niet 
gebeurde, vermits de CSU zoveel als 
de Beierse ( en ondergeschikte) vleu
gel van de CDU was. Enkele jaren 
geleden deed Strauss trouwens een 
poging, om de CSU ook buiten Beie
ren ingang te doen vinden, maar het 

projekt kwam nauwelijks van de 
grond, wat niet belette dat de CSU in 
enkele Lander, enige aanhang won. 
Maar meer dan een louter Beierse 
aangelegenheid is de CSU nooit ge
worden. Moest de C D U haar bedrei
ging uitvoeren, dan zou de CSU van 
hetzelfde laken (waarmee ze buiten 
Beieren wou gaan) een broek krijgen. 
Tot aan de jongste Bondsdagverkie
zingen wees nochtans niets kon-
kreets op een scheiding van de we
gen. Strauss had zich geschikt In de 
keuze van Kohl voor het leiderschap 
van de partij en dus automatisch voor 
het ambt van bondskanselier. Niette
min verweet Strauss aan de CDU 
haar gemis aan aanvalskracht in de 
kiesstrijd. Hij maakte de proef op de 

som door de CSU-vooruitgang te ver
gelijken met de CDU-winst die echter 
net te klein was, om de volstrekte 
meerderheid te veroveren. Het me
ningsverschil over de te volgen tak-
tiek werd na de « zegevierende neder
laag» van de C D U een wassende 
stroom van verwijten en van «Wat 
hebben we U voorspeld !» of « Had U 
naar ons geluisterd»... 

V E R S P E E L D E ERFENIS 

In januari nog hadden beide partijen 
eensgezind de « patriarch van de Duit
se kristen-demokratie», Konrad Ade
nauer feestelijk herdacht naar aanlei
ding van de honderdste verjaring van 
zijn geboorte. Nauwelijks elf maanden 
later schijnt de erfenis van de eerste 
na-oorlogse kanselier verspeeld te 
zijn. De sporen van de scheiding 
lopen niet alleen in Beieren maar 
zoals gezegd ook in Hessen en Ba-
den-Würtenberg. Sommigen zien het 
zelfs nog breder en voegen de schei
ding in de Noord-Zuid-tegenstelling in, 
die duidelijker dan ooit merkbaar was 
tijdens de recente bondsdagverkiezin
gen. 

fslu moet men onder de oorzaken van 
het schisma niet alleen de teugelloze 
ambitie van Strauss zoeken. Ook de 
figuur van Kohl zelf is een andere oor
zaak van de twist en tweedracht. Als 
centrum-figuur maakt hij geen overtui
gende indruk. Hij heeft ook nagelaten 
Strauss in tempore non suspecto op 
zijn nummer te zetten, hoeveel keren 
hij daartoe ook gelegenheid had. 
«Booswicht» Strauss van de andere 
kant ontbreekt het geenszins aan per
soonlijkheid en aan brute kracht (wat 
hem terzelfdertijd schaadt en respekt 
bezorgt). Met een kiesuitslag van 
60 t.h. (Ulrich Blank betoogde vorige 
week in «Die Weltwoche» dat deze 
60 % de grens uitmaakt van de CSU-
expansie) staat de CSU zeker sterk 
tegenover de CDU met haar 49 %. 

V I E R D E PARTIJ 

Het IS niet van vandaag dat Strauss 
ervan droomt van zijn CSU de vierde 

partij in de Bondsrepubliek te maken. 
Tot nog toe zaten de liberalen op de 
wip en hebben ze een groter rege
ringsaandeel dan waarop ze krach
tens hun aantal stemmen recht heb
ben. Afgezien van de grote koalitie 
zijn de Westduitse liberalen er oor
zaak van, dat de C D U in de oppositie 
wordt vastgespijkerd. Kohl en Genos
sen wijzen er nu wel op', dat er zich bij 
de liberalen een zwenking begint af te 
tekenen, waarvan de eerste sympto
men op het vlak van de Lander ver
schijnen : in verscheidene deelstaten 
zouden CDU-FDP-koalities voorbe
reid worden. De oolitiek van Kohl 
bestaat erin, op lange termijn de FDP 
los te weken van de sociaal-demokra-
ten en zelf in de regeringsschuit over 
te stappen, omdat de CDU-top blijk
baar meent dat ze partij-elektoraal 
aan haar grenzen toe is. 

Dat er aan al wat slecht is, ook goede 
kanten zijn blijkt uit de beschouwin
gen van sommige waarnemers o.w. 
enkele specialisten van de partij-poli
tieke logaritmiek. Het vertrek van 
Strauss zou de CDU eerder een 
dienst bewijzen, want bevrijd van 
haar « reaktionairen » zou de C D U op 
haar linkervleugel winst kunnen ma
ken. Bovendien zouden de liberalen 
door de verschijning van een vierde 
partij niet langer het politieke schaak
spel beheersen. Deze evolutie zou 
ook de sociaal-demokraten tot een 
«opening naar het centrum» ver
plichten waardoor ze dan weer op 
haar lirikervleugel dissidenten-in-spe 
zou wakker maken.. 

Hoe dan ook Strauss heeft de politie
ke porseleinwinkel van Bonn zodanig 
dooreen geschud als geen enkele 
politikus sinds 1949 heeft gedaan. 
Blijft het bij een scheiding — zoals de 
kaarten nog liggen moet men nu nog 
met een anti-klimaks rekening houden 
— dan wordt het een bittere strijd tus
sen de twee vijandige broeders waar
uit Strauss zowel als overwinnaar kan 
te voorschijn komen dan als kandi
daat voor de politieke vergeetputten. 

fSw) 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (arr.) 

ARRONDISSEMENTEEL 
DANSFEEST 
Op zaterdag, 4 december ek in de 
feestzaal «Alpheusdal», Fr Williot-
straat te Berchem Toegangskaarten 
100 fr Orkest Eddy Wood Het 
wordt een denderende avond i 
ARR WERKVERGADERING 
Op 9 december te 20 u 30 in Trefpunt 
te Deurne voor alle voorzitters en 
sekretaressen van onze afdelingen 
VVM-DOSFELINST 
Op zaterdag, 4 december, in Trefpunt 
te Deurne om 10 u een spoedkursus 
voor alle gemeentemandatarissen die 
voor de eerste maal zullen zetelen in 
een gemeenteraad Deze kursus zal 
gegeven worden door volksvertegen
woordiger Andre De Beul Einde 
wordt voorzien rond 17 u 

VOORZITTERS-
SEKRETARISSEN 
Worden dnngend verwacht op don
derdag 9 december om 20 u 30 in het 
Trefpunt te Deurne voor een arrondis-
sementele werkvergadering 

ANTWERPEN (STAD) 

LEDENHERNIEUWING 
Om onze bestuursleden en propagan
disten enigszins te ontlasten in hun 
huisbezoeken kan men het bedrag 
van het lidgeld 1977 reeds bij voor
baat storten op KB 404-3036801-74 
van VU-Antw Stad (met vermelding 
lidm 1977] Hl = 120 fr Bijlid == 60 fr 

KERSTFEEST 
Voor de leden van Antw Stad die op 
pensioengerechtigde leeftijd zijn, 
grijpt er een gezellige namiddag 
plaats op zondag 19 dec De betrokke
nen werden per brief verwittigd Even
tuele verdere informatie mevr Mon-
seur, tel 279114 of het sekret 
368465 

DOKUMENTATIE 
VOOR GEMEENTE
MANDATARISSEN 

DE WET O P DE 
O P E N B A R E CENTRA 
V O O R 
M A A T S C H A P P E L I J K 
W E L Z I J N 
De integrale tekst van de 
wet op de OCMW's Uitga
ve van de Vereniging van 
Belgische Steden en Ge
meenten, Aarlenstraat 53, 
1040 Brussel Tel 
02/5136324 
100 f r (BTW en verzendings
kosten inbegrepen) Bestel
ling prk 000-0016797-16 
Gemeentemandatarissen met 
problemen ivm het gemeente
beleid kunnen zich steeds schnf-
telijk richten tot kamerlid André 
De Beul, Frans Nagelsplein 18, 
2610 Wilri|k. 

ABONNEMENTENSLAG 
U kan ons helpen met een naam en 
adres door te geven van iemand uit 
uw familieknng of van vnenden, waar
van u denkt dat een huisbezoek door 
ons afgelegd vruchten kan afwerpjen 

DIENSTBETOON 
— Door Volksvertegenwoordiger A 
De Beul, bijgestaan door prov raads
lid mevr Monseur, telkens op maan
dag van 16 tot 19 u in de Wetstr 12, 
2000 Antw 
— Door onze gemeenteraadsleden 
op telefonische afspraak 
— Door Senator G Bergers bij hem 
thuis, telkens op zaterdag, St-Jans 
vliet 19, Antw 
— Door onze afgevaardigden bij de 
KOO, voor aangelegenheden betref
fende Antw Stad, op telefonische 
afspraak De Boel, tel 386692 en 
De Laet, tel 339790 

VUJO 
Voor informatie Erika De Motte, Ve-
nezuelastr 6/91, 2030 Antw Tel 
422684 

KONTAKTBLAD 
Binnen enkele weken verschijnt ons 
« Kontaktblad » als vervolg op het ver
kiezingsblad «Pagadder» weer regel
matig bij alle leden en sympatisanten 
Ook uw ingezonden brief is welkom 
op onze redaktie Wetstr 12 Antwer
pen 

BORGERHOUT 

LEDENVERGADERING 
Op vrijdag 17 december 1976 heeft 
onze ledenvergadenng plaats in het 
lokaal « De Oude Worstenpan -, Turn-
houtsebaan 9, Borgerhout 

MARSEPEINSLAG 
Volgens jaarlijkse gewoonte kunnen 
de liefhebbers onze lekkere marse
pein bekomen aan 80 fr voor 1 /2 kg 
Te bestellen op het sekretanaat Statie-
lei 8 Borgerhout, tel 353658 of bij De 
Koninck. Kard Cardijnplein 7, tel 
220806enbij Verbeelen J Posenaer-
straat 37, tel 35 57 08 

BORGERHOUT 

In de gemeentelijke tentoonstellings
zaal van Borgerhout wordt van 4 
december 1976 tot en met 14 decem
ber 1976 een tentoonstelling ingencht 
van werken van kunstschilder Karel 
Verschooten 
Karel Verschooten werd geboren te 
Antwerpen op 12 oktober 1910 Hij 
ontving een degelijke opleiding in de 
ateliers van de kunstschilders Rik Luy-
ten. Oscar Verpoorten en Jos Mous 
Dat waren toen reeds schilders welke 
in de Antwerpse kunstkringen grote 
bekendheid hadden In zijn eerste wer
ken kon men ongetwijfeld de invloed 
van deze leermeesters bespeuren 
doch door ononderbroken verder te 
werken wist hij spoedig een eigen, 
zelfstandige stijl te verwerven 
In zijn doeken behandelt hij landschap
pen en bloemstukken doch hij blijft 
boven alles toch een scheldeschilder, 
die de stroom bezingt onder de wisse
ling van de seizoenen 
HIJ brengt meestal de verf met het 
paletmes op het doek en bereikt 
aldus zeer geslaagde plastische effek-
ten Zijn koloriet wordt gekenmerkt 
door warme tonen 

DEURNE 

EHBO-KURSUS V A N START 
U kunt nog steeds inschrijven de kur
sus start op 7 dec en loopt over 20 
weken, deelname in de onkosten 
250 fr, inschrijvingen bij mevr Moni
que Dedrie-De Grave, Ergo-de Wael-
laan 28, Deurne tel 21 31 29 

KINDERKERSTFEEST 
TOTAALSPEKTAKEL V A N DE 
GROEP LOREJAS 
Iedereen hennnert zich het sukses 
van de groep Lorejas twee jaar gele
den op ons kinderkerstfeest Het is 
dan ook op algemeen verzoek dat 
deze groep met een nieuw program
ma onze kinderen een hele namiddag 
lang zullen boeien 
Dus met te vergeten op zaterdag 18 
december om 13 uur in lokaal Tref
punt kinderkerstfeest met de groep 
Lorejas, de kerstman met gratis 
snoepgoed, een pauze met chocola
demelk en koffiekoeken, en een kleur-
wedstrijd op de inschnjvingsformulie-
ren Dit alles 40 fr Vraag inschnj-
vingsformulieren bij onze bestuursle
den of ncht u tot mevr Monique 
Dedrie-De Grave, Ergonde Waellaan 
28, tel 21 31 29 
U vindt ook inschrijvingsformulieren 
in het jongste nummer van ons tijd
schrift « Trefpunt» 

REUZE-VLAAIENSLAG OP ZUN 
HOOGTEPUNT 
U kunt nu nog snel een vla bestellen 
te leveren op zaterdag 11 december 
op het door u gewenste uur (maar 
liefst in de voormiddag) 
Ter hennnering rijst-, appel-, abriko
zen-, pruimen-, of ananasvla voor 100 
fr per stuk U bewijst er onze afdeling 
een goede dienst mee i 
Te bestellen via formulieren te verknj-
gen bij onze bestuursleden of in 
lokaal Trefpunt 
Desnoods telefonisch bij Jan De 
Landtsheer 249372 Denk eraan be
stellingen dienen binnen te zijn voor 
zondagavond 5 december 

VU-VROUWEN WERKGROEP 
Op maandag 13 oktober is het kokke
rellen geblazen een stemmig kaas-
feest voor man en vrouw U komt 
toch ook uw licht opsteken in Tref
punt om te weten te komen hoe men 
« Raclette » maakt Er is wel een deel
name in de onkosten voorzien, maar 
dat hangt af van het aantal eetlus-
tigen Voor meer inlichtingen mevr 
Inqrid Gooien Tel 2441 49 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Gelieve adressen van sympatizanten 
door te geven aan het VU-Sekreta-
riaat Geestenspoor 72 Ekeren Tel 
410441 - of aan een bestuurslid 
Dank bij voorbaat 

VUJO 
Kontaktadres Gravenlaan 25 Eke
ren Tel 450580 

V V V G 
Op vnjdag 17 december e k om 20 u 
in de «Boterham», Veltwijcklaan 23, 
te Ekeren prachtige sono-diarama-
avond 

Zie vervolg biz. 8 

GEMEENTE MOL 

Het kollege van burgenneester en schepenen der genneente 
Mol maakt bekend, dat eén betrekking in vast dienstverband 
van geschoolde B, tevens huisbewaarder-waagmeester bij 
het gemeentelijk slachthuisbedrijf te begeven is 

Voorwaarden : 

1 Leeftijd minstens 18 jaar en hoogstens 40 jaar oud zijn op 
1 december 1976 De maximum leeftijdsgrens wordt ver
hoogd met vijf jaar voor de prionteitsgerechtigden 

2 Slagen in een praktische bekwaamheidsproef (geschikt-
heidsexamen) 

3 De benoeming geschiedt op proef voor één jaar, waarna 
de definitieve benoeming volgt, mits voorbeeldige dienst tij
dens de proeftijd 

4 De konciergewoning van het gemeentelijk slachthuisbe
drijf bewonen bij de indienststelling 

5 Verbod handel te drijven, hetzij op eigen naam, hetzij door 
tussenkomst van derden 

6 Houder zijn van een diploma A3 of B2 of A4 in de speciali
teit elektriciteit of elektro-mechanika 

7 Wedde gemeentelijk barema van geschoolde B 
8 Vóór en na de sluitingsuren van het slachthuisbedrijf en 

ook tijdens het weekend de dienst verzekeren Buiten de 
taak van waagmeester, zorg dragen voor kleine herstel
lingen aan elektnsch matenaal, fngo's en machines 

9 Als kompensatie voor de prestaties vóór en na de dienstu
ren wordt toegekend gratis woonst en terugbetaling tot 
een maximumbedrag van 30 000 fr per jaar van de uitga
ven voor verwarming, verlichting, water- en gasverbruik-

De aanvragen dienen per aangetekend schrijven gencht aan 
het kollege van burgemeester en schepenen te MOL, uiterlijk 
op 21 december 1976. 
Volgende stukken dienen bij de aanvraag gevoegd 
1 Militiegetuigschnft 
2 Eensluitend verklaard afschrift van diploma 
3 Gebeurlijk bewijzen van voorkeurrecht 

GEMEENTE E D E G E M 

EEN BETREKKING VAN POLITIEAGENT IS 
TE BEGEVEN 

Aanvangswedde: 22 334 fr bruto (index inbegrepen) 
-I- haardgeld (1 534 fr voor gehuwden, en 767 fr voor onge
huwden) 
Jaarlijkse kledijvergoeding, vergoeding voor zondagwerk, 
nacht- en buitengewone prestaties 
40-urenweek 
Wekelijks sportvoormiddag en schietonderricht. 

Voorwaarden: 21-30 j , Belg, mihtieplichten volbracht, goed 
zedelijk gedrag, diploma lager secundair onderwijs, medische 
goedkeunng 

Aanvragen: eigenhandig geschreven, uiterlijk op 241276 
aangetekend op een postkantoor afgegeven, gencht aan het 
Kollege van Burgemeester en Schepenen, vergezeld van vol
gende bewijsstukken geboorteakte, nationaliteitsbewijs, be
wijs van goed gedrag en zeden, eensluidend afschrift diplo
ma, en medisch getuigschnft afgeleverd door het Provinciaal 
Instituut voor Hygiene, Nationalestraat 155, Antwerpen 

Verdere 
(403) 

in l icht ingen: gemeentesekretanaat, tel 570118 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN O O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
Alfons Bollen. Koekoeklaan 7. Tel.: 
64.4943. Paul Bortels. Kapelsesteen-
weg 581. Tel.: 64.21.99. Veerie Thys-
sens. Geestenspoor 72 Tel.: 41.04.41. 

MERKSEM 

SPAARKAS TUL 
De e.v algemene ledenvergadering 
zal doorgaan op dinsdag 7 december 
om 20 u. 30 in ons lokaal, Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298. We hopen deze 
maal AL onze leden te mogen begroe
ten. 

4e NACHT V.D. VRIENDSCHAP 
De leden en sympatizanten uit Merk-
sem die deze arrondissementele dans
avond willen bijwonen, zullen samen
komen in Vlaams Huis Tijl op 4 dec. 
om 20 u., om samen, maar deze maal 
wel met eigen wagen, de verplaatsing 
naar Berchem te doen We zouden 
graag zien dat zoveel mogelijk men
sen op deze afspraak zouden zijn om 
eventueel danslustigen die over geen 
eigen vervoer beschikken mee te kun
nen nemen. Voor inkomkaarten kunt 
u nog steeds terecht bij onze be
stuursleden en mandatarissen en in 
VI. Huis Tijl. 

GROTE BRUEGELAVOND 
U hebt nog slechts enkele dagen de 
tijd om u te laten inschrijven voor ons 
overwinningsfeest op zaterdag 11 de
cember e.k. in Zaal Tijl. Om aan het 
gratis Bruegelmaal te kunnen deelne
men dient u echter om 19 u. stipt In de 
zaal aanwezig te zijn. 

SCHOTEN 

ARR. DANSFEEST 
Op zaterdag, 4 december, in de feest
zaal « Alpheusdal», Williotstraat 22, te 
Berchem om 21 u. Toegangskaarten 
te bekomen bij Machteld Van Mol, 
Borkelstraat 115, of telefonisch 
58.52.42. 

STICHTINGSAVOND VUJO 
Iedereen is welkom op deze avond 
ingericht door Vujo. Op 11 december 
te 20 u. 30 in de Vlaamse Zaal (Bloe-
mendaal). Alle verdere inlichtingen bij 
Machteld Van Mol, Borkelstraat 115, 
tel.. 58.52.42. 

VU-BAL 
Op 5 februari in zaal - Riddershoeve -
te 20 u. 30. Kaarten te bekomen bij 
alle bestuursleden. 

ABONNEMENT « W I J . 

Een abonnement op ons weekblad 
« Wij - kan je bekomen op het volgend 
adres. Borkelstraat 115, of telefo
nisch 58.52.42. 

WOMMELGEM 

STOEMP 
4e nacht van de Vriendschap op 
zaterdag 4 december e.k. te 21 uur in 
feestzaal «Alpheusdal», F. Williot
straat 22 te Berchem 
Met orkest «Eddy Wood», en U en 
uw vrienden wordt het een sukses-
avond waarvan de schatbewaarder 
van arrondissement Antwerpen zijn 
duim en wijsvinger zal aflikken. 
Mogelijk, nog toegangskaarten 
(100 fr.) verkrijgbaar bij één van onze 
bestuursleden. 
WERKING 

De hernieuwing «lidkaarten 1977» is 
gestart Als hij/zij al met op vrienden-
bezoek kwam, dan mag U hem/haar 
eerstdaags bij U thuis verwachten. 
Maak er geen orgie van. Doch een 
babbeltje moet er wel afkunnen. Dank 
voor het vertrouwen I 
Uw «WIJ «-abonnement al her
nieuwd ? Neen ? Dan moet U er nu 
werk van maken. In de « WIJ » leest U 
wel hoe dat moet. U mag ook iemand 
van ons voor dit karretje spannen. Bel 
dan . 53.86.68. Want de postman is 
gepasseerd. Die komt NIET meer 
wéér! 
Nieuwe leden: het vinden van dezen 
hangt voor een goed deel van U af. 

Wij vragen adressen en adressen en 
adressen. Het overige doen wij I 
Weet U dat de gemeenteraadsverkie
zingen al voorbij zijn ? Wij starten nu 
de volgende verkiezingen I Doet U 
méé? 

DEN KLAUWAERT 
Behalve onvoorziene omstandighe
den, of méér « privé-avondjes » is Den 
Klauwaert tijdens de weekeinden van 
Kerstmis en Nieuwjaar gesloten. De 
leden die het «waar «-maakten dat 
sinds de feestelijke opening op zater
dag 2 juli 1976, Den Klauwaert alle 
weken open was mogen die weken 
uitblazen. En of het verdiend is I 
Vanaf zaterdag en zondag 8 en 9 
januari 1977 starten wij dan opnieuw. 
Enkele helpers zijn nog steeds wel
kom. Met vélen samenwerken, maakt 
de arbeid licht 
Als « U » om de zoveel weken de inzet 
en verantwoordelijk wil geven, neem 
dan kontakt op met Staf Van Loove-
ren. Welkomstraat 116. Tel.: 53.86.68. 
Dank bij voorbaat vanwege het be
stuur. 

BOOISCHOT 

SINT-NIKLAASFEEST 
Op zaterdag 4 dec. om 14 u. worden 
leden met hun kinderen uitgenodigd 
op ons jaarlijks Sint-Niklaasfeest in 
zaal de « Kievit». 

TURNHOUT (Arr.) 

ABONNEMENTENSLAG 
Als streefnorm voor de komende wer
ving heeft de arr. raad 250 nieuwe 
jaarabonnementen vooropgesteld. Al 
naargelang haar mogelijkheden, zorgt 
elke afd. voor 10, 20 of 30 nieuwe 
abonnees. De plaatselijke verantwoor
delijken krijgen wekelijks een aantal 
proefnummers van «WIJ». Hiermee 
organizeren zij huisbezoeken o.m. op 
de 500 uitgekozen adressen, die in 
verband met de werving een bijzonde
re oproep hebben ontvangen. 

LEDENHERNIEUWING 
De afdelingen beschikken over de 
komputerlijsten en de te hernieuwen 
lidkaarten, zodat de zaken onmiddel
lijk kunnen aangepakt worden. Om 
vergissingen zoveel mogelijk uit te slui
ten, moet gans de ledenadministratie 
langs de arr. sekr. gebeuren. 
KADERBLAD 
Het kaderblad van november bevat 
richtlijnen i.v.m. de ledenadministratie, 
de organizatie van de abonnementen
slag en cijfers over de gemeente
raadsverkiezingen. 

HERENTALS 

ST.-NIKLAAS KOMT 
Ook dit jaar wordt er voor een groots 
St-Niklaasfeest gezorgd door de 
«Vlaamse Vrouwenknng» en dit in 
het « Cafetaria » van het Scheppersin
stituut aan de St.-Janstraat, ingang 
achterkant (nieuwbouw). 
Op zondag 5 december starten wij 
met het feest om 3 u. in de namiddag. 

HOOGSTRATEN (Kanton.) 

NIEUW BESTUUR 
Kantonnaal gevolmachtigde: Gust 
Goetschaickx (Meer); voorzitter 
Mare Schrijvers (Hoogstraten), on
dervoorzitter: Nand Doms (Merks-
plas); sekretaris-penningmeester: 
Johan Ooms (Hoogstraten); propa
ganda : Herman Van Wesenbeeck 
(Minderhout); organizatie: Adriaan 
Weyten (Rijkevorsel), dienstbetoon . 
Toon Herrijgers (Meerie). Afgevaar
digde in de arr. raad: Johan Ooms. 
Tot het uitgebreide bestuur behoren 
verder een 10-tal kaderleden. 
AKTIE HUISBEZOEKEN 
Een stelselmatige reeks huisbezoe
ken moet leiden tot het werven van 
minstens 20 nieuwe abonnees; een 
uitbreiding van het ledenaantal; de 
vorming van afzonderlijke kernen of 
afdelingen in Rijkevorsel en Merk-
splas. 

STREEKPERS 
Vanaf volgend jaar zal minstens om 
de 3 maanden in de 9.000 brievenbus
sen van het kanton een VU-krantje 
gebust worden. De bedoeling is met 
alleen de VU-werking (dienstbetoon 
e.a.) bekend te maken, maar ook infor
matie te bezorgen over nationale en 
gemeentelijke politiek. Ook waar de 
VU met in de gemeenteraad zetelt, zal 
zij de handel en wandel van het 
gemeentebestuur scherp in de gaten 
houden en de bevolking er regelmatig 
over inlichten. 
DIENSTBETOON 
Volksvert. Jo Belmans houdt maande
lijks zitdagen in Hoogstraten, Meerie, 
Rijkevorsel en Merksplas. In de ande
re dorpen (Meer, Minderhout..) orga-
nizeert de afdeling zelf sociaal dienst
betoon. Ook op hun thuisadres staan 
de bestuursleden altijd ter beschik
king. 

WESTERLO 

Nu de spanning van de gemeente
raadsverkiezingen achter de rug is, 
herbegint de gewone afdelingsaktivi-
teit. Om te beginnen zullen in de eerst
volgende dagen de lidkaarten voor 
1977 ter hernieuwing aangeboden 
worden. De bijdrage is onveranderd 
gebleven, 120 fr. voor hoofdleden, 
60 fr. voor bijleden. Wat betreft de 
abonnementen op «Wij», zouden wij 
al degenen die nog niet hernieuwd 
hebben willen verzoeken dit onver
wijld te doen bij een der bestuursle
den. BIJ langer uitstellen loopt U het 
nsico begin januari geen «Wij» te ont
vangen. 
Op 4 december verwachten wij al 
onze leden en simpatisanten op ons 
« Bal van de 1 ^ zetel», dat zal plaats
vinden in de stemmige feestzaal van 
het nieuwe parochiecentrum, Boeren-
krijglaan te Westerlo-centrum. Het or
kest van Stonne Wouters zal voor 
ons ten dans spelen en zorgen dat 
het weer een plezienge, gezellige 
avond wordt. 

J E F I - K I N D E R B I O S C O O P B R U S S E L STELT V O O R : 
Op 8,15 en 22 december 1976 in het filmmuseum (Paleis voor Schone Kunsten) 
telkens om 14 uur. Première voor Brussel van: « Bloemen voor de man op de 
maan ». 
Een prachtige Oostduitse film van de jonge Oostduitse cineast en regisseur Rolf 
Losansky 

Toegangskaarten per voorstelling 40 fr. voor leden en groepen ; voor met-leden 
60 fr ; voor volwassenen 70 en 80 fr. 
Voor lidmaatschap en abonnementen slechts één adres: Jo Zwanepoel, Holle-
weggaarde 4, bus 2 ; 1030 Brussel, tel. 02/241.67.28 (na 17 u. 30). 

VLAAMS-BRABANT KRIJGT 
REGIONALE AFDELING LIGA 
VOOR DE VERDEDIGING VAN 
DE RECHTEN VAN DE MENS 
In 1975 werd door een aantal perso
nen het plan opgevat een regionale 
afdeling Vlaams-Brabant van de Belgi-

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL» uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 031/36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19. Gent 
Tel 091/22 45.62 

sche Liga voor de Verdediging van de 
Rechten van de Mens op te richten. 
De bedoeling is hierbij de werking van 
de Liga, die sinds haar oprichting zich 
steeds inzet om buiten partijpolitieke, 
filozohsche of godsdienstige aktiviteit 
om, door vergaderingen, publikaties 
en tussenkomsten bij de overheid, 
elke willekeurige aanslag op de rech
ten van personen en groepen te 
bestrijden, meer regionaal uit te bou
wen. 
Hierbij kunnen door elke op te richten 
regionale werkgroep, in samenwer
king met het Centraal komitee van 
onze Liga, doch eveneens volledig 
autonoom, bepaalde problemen of tus
senkomsten die deze afdeling in het 
bijzonder interesseren en die zowel 
van nationaal als van internationaal 
belang kunnen zijn, onderzocht, voor
bereid en uitgevoerd worden. 
De vergadering waarop de verdere 
organizatie van de Vlaams-Brabantse 
afdeling zal uitgewerkt worden gaat 
door in het grote vergaderlokaal van 
Info-Jeugd Gretrystraat 28,1000 Brus
sel op: donderdag 9 december om 20 

BRABANT 
ASSE 

Na de suksesvolle verkiezingen van 
10 oktober nemen de Volksuniejonge-
ren-Asse een nieuwe start 
Op de VUJO-vergadering van 3 de
cember wordt ten stelligste gerekend 
op de aanwezigheid van alle Vlaams
bewuste jongeren van Groot-Asse. 
Deze vergadering gaat door in het 
« Kummelshof», Stationsstraat Asse 
op vnjdag 3 december, 20 uur stipt 
Allen op post en breng uw vrienden 
mee. 

NIEUW-DILBEEK 

(Dilbeek, Groot-Bijgaarden, Schep-
daal, Itterbeek, St.-Martens-Bodegem 
en St.-Ulriks-Kapelle). 
31 % 
Voor de jongste verkiezingen werd 
de lijst Volksbelangen aangevoerd 
door volksvertegenwoordiger Dr. Jef 
Valkeniers en gesteund door alle VU-
afdelingen. 
Met praktisch 31 % der stemmen 
behaalde deze lijst ook 11 verkoze-
nen op 31 • dit is ongetwijfeld een bij
zonder mooie uitslag. 
Een analyse per telbureau laat ver
moeden dat de lijst Volkstielangen, in 
Schepdaal, het dubbel aantal stem
men behaalde van de CVP, in St.-Mar
tens-Bodegem 25 % meer, in St-Ul-
riks-Kapelle 5 % meer, in Itterbeek 
hetzelfde aantal, in Groot-Bijgaarden 
een derde minder en in Dilbeek de 
helft minder. 
In Dilbeek zelf zijn er echter ongeveer 
1400 stemmen verschoven van de 
frankofonen naar de CVP, die zo 14 
zetels behaalde en met de ene verko-
zene van BSP en de ene verkozene 
van PVV een koalitie kon aangaan 
met een meerderheid van één zetel. 
De VU-verkozenen maken zich dan 
ook klaar om een opbouwende doch 
waakzame oppositie te voeren. Zij in 
het bijzonder, en alle kandidaten in 
het algemeen, houden zich gaarne ter 
beschikking van de gehele bevolking 
in verband met alle mogelijke klach
ten, wensen of suggesties. 

GRIMBERGEN 

WIM DE CRAENE 
VUJO-Grimbergen stelt op zat. 18 

december Wim De Craene voor. De 
avond gaat door in het Kultureel Cen
trum te Strombeek-Bever en begint 
om 20 u. (90 fr. inkom. VUJO, CJP, 
voorverkoop 70 fr.). 

LIEDEKERKE 

DOSFELKURSUS 
De vierdelige Dosfelkursus over het 
gemeentebeleid is gisteren begonnen. 
De andere delen gaan door op vnjdag 
3, woensdag 8 en vrijdag 10 decem
ber. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
De kursus gaat door in het Vlaams 
Sociaal Centrum, Opperstraat 168, 
tel. 053-66.57.83. 

MELSBROEK-
STEENOKKERZEEL-PERK 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het 
bal van de afdeling Steenokkerzeel -
Meisbroek - Perk gehouden op zater
dag 11 december 1976 in zaal -De 
Molekens », Wambeekstraat Steenok
kerzeel. Het orkest «The New 
Echo's» nodigt ten dans vanaf 20 u. 
Kaarten te bekomen bij alle bestuurs
leden aan de oriis van 50 fr 

WEM M EL 

ROUW 
Zaterdag 20 november werd te Wem
mei mevrouw Irma Mollaert ten grave 
gedragen. Zij was de echtgenoot van 
dhr. Jozef Demol en de moeder van 
Hilda Demol en Theo Vayens, beiden 
bestuursleden van de VU-afdeling Lie
dekerke. 
WIJ bieden deze Vlaams-nationale fa
milie onze deelneming in de rouw aan. 

WOLVERTEM 

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

ZEMST 

FUSIEBAL 
Voor de eerste maal zal de Volksunie 
te Zemst een bal organizeren en wel 
op zaterdag 11 december e.k. om 
20 uur in de zaal Prins Leopold met 
Willy Sommers en zijn orkest Toe
gang 100 fr. - voorverkoop 80 fr. 

BUIZINGEN 

WELKOM 
De~ VU-afdeling Buizingen nodigt U 
van harte uit op haar pensenkermis in 
de Don Boscokelder, Stwg naar Al
semberg te Buizingen. Zat 11 decem
ber vanaf 18 u., zondag 12 vanaf 
11 u. 30 

HOFSTADE 

BAL 
Zoals naar jaarlijkse traditie richt de 
VU een dansavond in met weer een 
prachtige tombola en op de inkom
kaarten en ter plaatse. Zo is er weer 
een verblijf in Spanje te verdienen en 
nu ook een weekeinde aan de Vlaam
se kust. Inkomen 60 fr. voorverkoop ; 
70 fr. aan de kas. Datum 4.12.76 in 
zaal Centrum (achter de kerk). Aan
vang 21 u. 

KAPELLE-OP-DENBOS 

De VU-afdeling van Kapelle-op-den-
Bos, Nieuwenrode en Ramsdonk no
digt uit op hun jaarlijks bal dat plaats 
vindt op 4 december e.k. in de Flan-
dria-feestzaal. Molenstraat 95 te Nieu
wenrode. 

AARSCHOT 

LEDENFEEST 
Dit jaar feesten wij terug in de paro
chiezaal van Langdorp (bij de kerk) 
en wel op zaterdag 4 december. Wij 
verwachten U vanaf 19 u. 30 met fami
lie, vrienden en VU-sympatisanten. 

DIEST 

VOLKSUNIEDANSFEEST 
In de gezellige sfeer van de oude Hal
len danst de VU van Groot-Diest op 
zaterdag 11 december a.s. vanaf 21 u. 

KORTENAKEN 

Op 4 december om 20 u. Vlaams bal 
in zaal Hoger Op, voetbalterrein te 
Kortenaken. Orkest: Macinac. Inkom 
40 fr. 

Zie vervolg biz. 13 
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DE WEG 

NAAR HET FEDERALISME 
Vorige week donderdag heeft de Volksunie een voorstel neer
gelegd tot verklanng van herziening van de grondwet. In dat 
voorstel worden een 50-tal grondwetsartikelen voor herzie
ning vatbaar verklaard. 
Indien het parlement dit ruime voorstel aanvaardt, dan kunnen 
de Kamerleden en Senatoren na de eerstkomende verkiezin
gen met de herziening van de grondwet alle nchtingen uit. 
Oud-senator Maunts Van Haegendoren, die bij de voorberei
ding van dit VU-voorstel nauw betrokken was, is zo vriende
lijk geweest de betekenis ervan en de procedure van een 
grondwetsherziening voor onze lezers toe te lichten. 

Volgens art 131 van de grondwet 
kan deze slechts worden herzien 
door een «grondwetgevend» par
lement (een Konstituante) Het hui
dig parlement is met grondwetge
vend 
Een herziening van de grondwet 
heeft plaats in de volgende stadia 
1 De Kamers verklaren bij gewo

ne meerderheid dat er redenen 
zijn tot herziening Zij wijzen de 
grondwettelijke bepalingen aan, 
die voor herziening vatbaar zijn 

2 Na deze verklanng zijn de Ka
mers ontbonden en wordt er 
een Konstituante gekozen 

3 Deze grondwetgevende verga
dering kan de aangewezen be
palingen herzien De gewijzigde 
bepalingen moeten met twee 
derde meerderheid worden aan
genomen door Kamer en Se
naat (Twee derden van de le
den moeten aanwezig zijn) 

Op deze grondwettelijke gang van 
zaken werd éénmaal inbreuk ge
pleegd nl toen na Wereldoorlog I 
het enkelvoudig algemeen stem
recht werd toegepast zonder 
grondwetsherziening 
De gang van zaken die art 131 
voorschnift komt er dus op neer 
dat de stemming over de Verkla
nng tot herziening plaatsgnjpt on
middellijk voor de ontbinding en er 

verkiezingen zijn binnen de 40 
dagen Door deze verkiezingen 
spreekt de kiezer zich uit over de 
standpunten die de verschillende 
partijen innemen over de staats
structuur 

Indien er een verklanng tot herzie
ning doorkomt is het duidelijk dat 
er alleen dan een federalisering 
kan uit voortkomen als de federa
listische strekkingen ruim veld win
nen 
Alle partijen hebben zich uitgespro
ken voor een herziening van de 
grondwet De BSP en de Fransta-
ligen willen echter eerst de defini
tieve gewestvorming met dne ver
wezenlijken De standpunten van 
CVP en PVV zijn met zo duidelijk 

BETEKENIS VAN HET 
VU-VOORSTEL 
Daar de verklanng tot herziening 
alleen punten mag aanwijzen kon 
noch mocht de Volksunie in haar 
voorstel zeggen hoe zij de herzie
ning zou willen Uit de opsomming 
van de voorgestelde artikels mag 
wel blijken dat men de weg van de 
federalisering en van de vereen
voudiging van de instellingen moet 
uit kunnen maar de huidige Ka
mers kunnen de Konstituante er 
met toe verplichten de grondwet 

te herzien en nog minder nu reeds 
beslissen in welke zin men de her
ziening wil stuwen 
De verklaring tot herziening moet 
zodanig zijn dat de grondwetgever 
vrij blijft nl ofwel federalisme met 
twee, ofwel federalisme met dne, 
ofwel gewestvorming met dne, of
wel behoud van de huidige grond
wet, ofwel de weg terug naar het 
unitansme Het woord is dan aan 
de kiezer Zo wil het de demokra-
tie in een rechtsstaat Het VU-voor
stel IS radikaal in die zin dat het 
een konsekwente federalisenng 
mogelijk maakt Het is echter zoda
nig opgesteld dat het eenparig 
moet kunnen bijgetreden worden 
als men tenminste het werk van 
de komende Konstituante met on-
demokratisch wil belemmeren 

DE WEG NAAR 
FEDERALISME 
Met de herziening van art 1,2, 3, 
3bis, 3ter en 107quater wordt de 
indeling van het grondgebied op 
de helling geplaatst 
Het wordt mogelijk dat ieder 
staatsburger persoonlijk tot één 
van de dne gemeenschappen be
hoort, in konsekwent federalistisch 
perspektief wordt hem de Neder
landse, Franse of Duitse nationali
teit toegekend (art 5bis) met alle 
rechtsgevolgen vandien Bij de vo
rige grondwetsherziening- had 
Baert er reeds op gewezen hoe 
gek het is «gemeenschappen» in 
het leven te roepen zonder te 
bepalen wie er lid van is 
Met de herziening van art 26, 27, 
28, 32, 32 bis, 34, 35, 47 tot 59ter 
86 tot 91 bis, kan de grondwetge
ver een federale staatsstruktuur 
uitwerken Met de herziening van 
art 110, 111 en 113 kan de verde
ling van de belastingen worden 
bepaald 

Voorts kan er beslist worden over 
de verdere onderverdeling van het 
grondgebied (het lot van provin

cies, agglomeraties en federaties 
(art 31, 108 en 108 bis) 
De opnchting van een Grondwet
telijk Hof wordt mogelijk (titel III 
bis) 
Over de herziening van art 68 
gaat iedereen akkoord nl de aan
passing van de grondwet aan de 
bestaande internationale verdra
gen 
Art 23 bepaalt de vrijheid van het 
taalgebruik in de opvatting van 
1831 was het de vrijheid van de 
Overheid om de burgers in hun 
taal met te verstaan Dit Art is 
reeds lang voorbijgestreefd door 
de taalwetgeving 
In een federale staat wordt de 
alarmbel van art 38 bis overbodig 
omdat de gemeenschappen door 
de staatsstruktuur zelf tegen mino-
nsenng beschermd zijn voor al 
hun specifieke belangen die zij zelf
standig behartigen. 
De grondwetgever moet de nodi
ge overgangsbepalingen kunnen 
vastleggen, zodanig dat de staats
hervorming zonder horten of sto
ten plaats heeft 

Tot slot mag de nieuwe tekst met 
ontsierd worden door een onduide
lijke volgorde of door artikels bis, 
ter, quater of noem maar op 
Door de publikatie van haar plan 
« Een Vlaamse Staat in een Belgi
sche Bondstaat» en voor het 
« Voorstel tot Verklaring van her
ziening van de Grondwet», heeft 
de Volksunie bewezen dat haar 
federalisme het stadium van de 
sloganistiek en van de wensdro
men voorbij is en dat haar specia
listen terzake haarjuist weten wat 
wij moeten willen. 

M. Van Haegendoren 
Oud-Senator 

PS Het ingediende voorstel heeft 
alleen betrekking op de staats
struktuur Een tweede voorstel zal 
betrekking hebben op de moderni-
senng en demokratisenng van het 
staatsbestel 

J 
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VOLKSUNIE VOORSTEL 

TOT VERKLARING VAN HER2 

Hieronder vinden onze lezers de memorie van toelichting 
bij het VU-voorstel. De verschillende artikelen van het voor
stel staan in vetjes afgedrukt. Voor de duidelijkheid hebben 
wij er in kursief telkens de grondwetteksten bij geplaatst 
die in het VU-voorstel worden afgeschaft of voor herzie
ning vatbaar verklaard. 

TOELICHTING 
Eenieder is er wel van overtuigd dat de staatshervorming met tot een 
goed einde kan gebracht worden zonder grondige nieuwe grondwetsher
ziening 
Vrij algemeen heeft intussen ook de overtuiging veld gewonnen dat de Bel
gische staat dient te worden geherstruktureerd op federale grondslag. 
In het Vlaamse land is de overgrote meerderheid van de politiek-bewuste 
bevolking gewonnen voor een tweeledig federalisme Ook een met onbe
langrijk deel van de Waalse publieke opinie denkt in dezelfde zin 
Sommigen staan wellicht nog met zover Anderen hebben reserves, hetzij 
ten opzichte van de inhoud van de toekomstige nieuwe grondwet, hetzij 
ten opzichte van de technische problemen die daarbij zullen aan de orde 
komen 

Intussen nadert het einde van de legislatuur, zodat het de hoogste tijd 
wordt, er voor te zorgen dat het volgende parlement grondwetgevende 
bevoegdheid heeft Daarom dient van nu af aan de herziening van de 
grondwet te worden voorbereid, met name de verklaring tot herziening 
Zodat, ook wanneer zich onverwachte politieke verwikkelingen zouden 
voordoen, de grondwetsherziening in elk geval mogelijk wordt 
Ons komt het bovendien voor dat een zo ruim mogelijk kader dient te wor
den geschapen binnen hetwelk de grondwet kan worden herzien, ten ein
de de verschillende opties aan bod te kunnen laten komen M a w de ver-
klanng tot grondwetsherziening mag voor de constituante geen belemme
ring inhouden betreffende de draagwijdte van haar grondwetgevende 
bevoegdheid Men moet die constituante zelf laten beslissen hoever zij wil 
gaan 

De definitieve staatshervorming in federalistische zin zal niet alleen een 
grondige wijziging van een vrij belangrijk aantal artikelen vergen, alsmede 
de invoenng van een aantal nieuwe artikelen, en het opheffen van sommi
ge andere Zij zal tevens meebrengen dat de terminologie van een groot 
aantal artikelen, die niet fundamenteel gewijzigd worden, toch aan de nieu
we strukturen zal moeten worden aangepast 
Onderhavig voorstel tot verklanng van herziening van de grondwet 
beoogt de wijziging mogelijk te maken van al de artikelen waarvan de wij
ziging noodzakelijk is om tot ernstige federalisenng te komen, ongeacht 
welke nchting men daarmee uit wil. 
Voor de overzichtelijkheid en het begnp van de door ons voorgestelde ver
klaring hebben wij de artikelen in de mate van het mogelijke gegroepeerd 
Nu IS het zo dat de Volksunie zoals andere partijen een konkreet program
ma van staatshervorming heeft voorgesteld In grote trekken komt het hier
op neer dat wij een tweeledig federalisme voorstellen, met de nadruk en 
dan ook de residuaire bevoegdheid bij de deelstaten, met in elke deelstaat 
een volwaardige parlementaire demokratie, met wetgevende en uitvoeren
de macht, en met in de mate van het mogelijke financiële autonomie en fis
kale bevoegdheid voor de deelstaten evenals voor de bondsstaat 
De indieners van dit voorstel wensen er echter op te wijzen dat ook wan
neer men een «gewestvorming» of minder verstrekkende federalisering 
wil, of zelfs wanneer men een soort dneledig federalisme (wat wij uitdruk
kelijk verwerpen) zou willen invoeren, men er met kan aan ontsnappen alle 
of toch veruit de meeste artikelen waarvan hierna de herziening wordt 
voorgesteld, inderdaad voor herziening vatbaar te verklaren 
Het volgende parlement zal dan zijn verantwoordelijkheid moeten opne
men en, binnen het kader van deze verklanng, beslissen welke de toekom
stige struktuur van de staat in concreto zal zijn, een drieledige gewestelij
ke staat, een drieledige federale staat of een tweeledige federale staat 

A r t 1 

Er bestaat reden tot het inlassen in 
de Grondwet van een voorafgaande 
verklaring, waarin de beginselen van 
de parlementaire en sociale demokra
tie, en de wil tot samenleven van alle 
staatsburgers in hun autonome ge
meenschappen wordt geformuleerd, 
en waarin tevens de federale staats
vorm wordt bevestigd. 
Art. 2 

Er bestaat reden tot herziening van 
de artikelen 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter en 107 
quater van de Grondwet, ten einde de 
indeling van het grondgebied in deel
staten en een stadsgewest mogelijk 
te maken, en tevens de verdere 
onderverdelingen van het grondge
bied te bepalen. 

ARTIKEL 1 — België is ingedeeld in provin
cies 
Deze provincies zijn Antwerpen, Brabant, 
Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, 
Namen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaande-
ren 
De wet kan, indien daartoe redenen zijn, 
het grondgebied indelen in een groter aan
tal provincies 
(Een wet kan bepaalde gebieden, waarvan 
ZIJ de grenzen vaststelt, aan de indeling in 
provincies onttrekken, ze onder het recht
streeks gezag plaatsen van de uitvoerende 
macht en ze een eigen statuut toekennen 
Deze wet moet worden aangenomen met 
de meerderheid van de stemmen in elke 
taalgroep van elke Kamer, op voorwaarde 
dat de meerderheid van de leden van elke 
taalgroep aanwezig is en voor zover het 
totaal van de ja-stemmen in beide taalgroe
pen tweederde van de uitgebrachte stem
men bereikt) 
ART 2 — De onderverdelingen van de pro
vincies kunnen alleen door de wet worden 
vastgesteld 
ART 3 — In de grenzen van het Rijk, van 
de provincies en van de gemeenten kan 
geen verandering of correctie worden aan
gebracht dan krachtens een wet 
ART 3bis — [België omvat vier taalgebie
den het Nederlands taalgebied, het Frans 
taalgebied, het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad en het Duits taalgebied 
Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit 
van een van deze taalgebieden 
In de grenzen van de vier gebieden kan 
geen verandering of correctie worden aan
gebracht dan bij een wet aangenomen met 
de meerderheid van de stemmen in elke 
taalgroep van elke Kamer op voorwaarde 
dat de meerderheid van de leden van elke 
taalgroep aanwezig is en voor zover het 
totaal van de ja-stemmen in beide taalgroe
pen tweederde van de uitgebrachte stem
men bereikt) 

ART Ster [België omvat drie kultuurge-
meenschappen de Nederlandse, de Fran
se en de Duitse 
Elke kultuurgemeenschap heeft de be
voegdheden welke haar door de Grondwet 
of door wetten aangenomen krachtens 
deze laatste worden toegekend) 
ART 107quater [België omvat drie gewes
ten het Vlaamse gewest het Waalse 
gewest en het Brusselse gewest 
De wet draagt aan de gewestelijke orga
nen welke ZIJ opricht en welke samenge
steld zijn uit verkozen mandatarissen de 
bevoegdheid op om de aangelegenheden 
te regelen welke zij aanduidt met uitsluiting 
van die bedoeld in de artikelen 23 en 59bis 
en dit binnen de omschrijving en op de wij
ze die ZIJ bepaalt 
Deze wet moet worden aangenomen met 
de meerderheid van de stemmen in elke 
taalgroep van elke Kamer, op voorwaarde 
dat de meerderheid van de leden van elke 

taalgroep aanwezig is en voor zover het 
totaal van de ja-stemmen in beide taalgroe
pen de tweederde van de uitgebrachte 
stemmen bereikt) 

Art. 3 

Er bestaat reden tot invoering van 
een artikel 5 bis in de Grondwet, 
waarin zou worden bepaald dat ieder 
staatsburger tot de Nederlandse, 
Franse of Duitse gemeenschap be
hoort, en dat daarin rechtsgevolgen 
kunnen verbonden worden. 

Art. 4 

Er bestaat reden tot herziening van 
art. 23 van de Grondwet, ten einde dit 
in overeenstemming te brengen met 
de huidige interpretatie ervan. 

ART 23 — Het gebruik van de in België 
gesproken talen is vrij, het kan met worden 
geregeld dan door de wet en alleen voor 
handelingen van het openbaar gezag en 
voor gerechtszaken 

Art. 5 

Er bestaat reden tot herziening van 
de artikelen 26, 27 en 28 van de 
Grondwet, ten einde deze aan te pas
sen aan de wetgevende strukturen in 
de bondsstaat en de deelstaten. 

ART 26 — De wetgevende macht wordt 
gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, 
de Kamer van volksvertegenwoordigers en 
de Senaat 
ART 27 — Het recht van initiatief behoort 
aan elk van de drie takken der wetgevende 
macht 
ART 28 — Alleen de wetgevende macht 
kan een autentieke uitlegging van de wet
ten geven 

Art. 6 

Er bestaat reden tot herziening van 
de artikelen 32, 32 bis, 34 en 35 van 
de Grondwet, ten einde de inrichting 
mogelijk te maken van een bonds-
staatsparlement en deelstaatparle
menten, en hun bevoegdheden te 
bepalen. 

ART 32 — De leden van beide Kamers ver
tegenwoordigen de Natie, en met enkel de 
provincie of de onderverdeling van een pro
vincie die hen heeft benoemd 
ART 32bis - [Voor de bij de Grondwet 
bepaalde gevallen, worden de gekozen 
leden van elke Kamer in een Nederlandse 
en een Franse taalgroep ingedeeld op de 
bij de wet vastgestelde wijze) 
ART 34 — Elke Kamer onderzoekt de 
geloofsbrieven van haar leden en beslist de 
geschillen die hieromtrent rijzen 
ART 35 — Men kan met tegelijk lid van bei
de Kamers zijn 

Art. 7 

Er bestaat reden tot herziening van 
art. 38 bis van de Grondwet, en met 
name tot afschaffing ervan. 

ART 38bis —• Behoudens voor de begro
tingen alsook voor de wetten waarvoor 
een bijzondere meerderheid is vereist kan 
een met redenen omklede motie, onderte
kend door ten minste drievierde van de 
leden van een der taalgroepen en ter tafel 
gelegd na de indiening van het verslag en 
voor de eindstemming in openbare verga
dering, verklaren dat de bepalingen die zij 
aanwijst in een ontwerp of voorstel van 
wet de betrekkingen tussen de gemeen
schappen ernstig in het gedrang kunnen 
brengen 
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ZIENING VAN DE GRONDWET 
In dat geval wordt de parlementaire proce
dure opgeschort en de motie verwezen 
naar de Ministerraad die binnen dertig 
dagen daarover zijn gemotiveerd advies 
geeft en de betrokken Kamer uitnodigt zich 
uit te spreken hetzij over dit advies, hetzij 
over het eventueel geamendeerd ontwerp 
of voorstel 
Deze procedure kan slechts eenmaal wor
den toegepast door de leden van een taal
groep betreffende een zelfde ontwerp of 
voorstel van wet) 

Art. 8 

Er bestaat reden tot herziening van 
de art ikelen 47 tot 59 ter van de 
Grondwet , ten einde onder meer de 
samenstel l ing en verkiezing van de 
nieuwe wetgevende organen van de 
bondsstaat en deelstaten, en desge
val lend ook de organen van het 
s tadsgewest te bepalen. 

ART 47 — De afgevaardigden ter Kamer 
van volksvertegenwoordigers worden 
rechtstreeks gekozen door de burgers die 
volle 21 jaar oud zijn, die sinds ten minste 
^es maanden hun woonplaats hebben in 
dezelfde gemeente en met verkeren in een 
der gevallen van uitsluiting bij de wet 
bepaald 
leder kiezer heeft slechts recht op een 
stem 
Een wet kan, onder dezelfde voorwaarden, 
kiesrecht verlenen aan de vrouwen Die 
wet moet ten minste tweederde van de 
stemmen verkrijgen 
ART 48 — De samenstelling van de kies-
kolleges wordt, voor elke provincie, door de 
wet geregeld 
De verkiezingen geschieden volgens het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging 
dat door de wet wordt vastgesteld 
De stemming is verplicht en geheim Zij 
heeft plaats in de gemeente, behoudens de 
bij de wet te stellen uitzonderingen 
ART 49 — (§ 1 De Kamer van volksver
tegenwoordigers telt 212 leden 
§ 2 Elk kiesarrondissement telt zoveel 
keren een zetel als de nationale deler in het 
cijfer van de bevolking van het arrondisse
ment begrepen is De nationale deler wordt 
bekomen door het bevolkingscijfer van het 
Rijk te delen door 212 
De overblijvende zetels worden toegewe
zen aan de arrondissementen met het 
grootste nog met vertegenwoordigd bevol
kingsoverschot 

§ 3 De indeling van de Kamerleden over 
de arrondissementen wordt door de Ko
ning bepaald in verhouding tot de bevol
king 
Daartoe wordt om de tien jaar een volkstel
ling gehouden waarvan Hij binnen een ter
mijn van zes maanden de uitslagen bekend 
maakt 
Binnen een termijn van drie maanden na 
die bekendmaking bepaalt Hij het aantal 
zetels dat aan ieder arrondissement toe
komt 
De nieuwe indeling wordt toegepast vanaf 
de eerstvolgende algemene verkiezingen 
§ 4 De wet bepaalt de kiesarrondissemen
ten , ZIJ bepaalt eveneens de voorwaarden 
waaraan men moet voldoen om kiezer te 
zijn alsmede het verloop van de kiesverrich-
tingen) 
ART 50 — Om verkiesbaar te zijn moet 
men 
1° Belg zijn door geboorte of grote naturali
satie hebben verkregen, 
2° Het genot hebben van de burgerlijke en 
politieke rechten, 
3° De volle leeftijd van 25 jaar hebben 
bereikt, 
4° Zijn woonplaats hebben in België 
Geen andere voorwaarden tot verkiesbaar
heid kan worden vereist 

ART 51 — De leden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers worden gekozen 
voor vier jaar 
De Kamer wordt om de vier jaar ver
nieuwd 
ART 52 — leder lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers geniet een jaar
lijkse vergoeding van 12000 frank 
Bovendien heeft hij vrij verkeer op alle ver
keerswegen door de Staat geëxploiteerd 
of in koncessie gegeven 
De wet bepaalt van welke vervoermidde
len, buiten de hierboven vermelde wegen, 
de volksvertegenwoordigers kosteloos ge
bruik mogen maken 

Aan de voorzitter van de Kamer van volks
vertegenwoordigers kan een jaarlijkse ver
goeding worden toegekend, aan te reke
nen op de dotatie bestemd voor de dekking 
der uitgaven van deze vergadering 
De Kamer bepaalt het bedrag dat van de 
vergoeding mag worden ingehouden als bij
drage in de lijfrente- or pensioenkassen, 
waarvan zij de oprichting wenselijk acht 
ART 53 — De Senaat is samengesteld 
1° Uit leden, overeenkomstig artikel 47 
gekozen naar de bevolking van elke provin
cie De bepalingen van artikel 48 zijn van 
toepassing op de verkiezing van deze sena
toren , 

2° Uit leden, door de provincieraden geko
zen naar verhouding van een senator voor 
elke 200000 inwoners Elk overschot van 
ten minste 125000 inwoners geeft recht op 
een senator meer Evenwel benoemt elke 
provincieraad tenminste drie senatoren, 
3° Uit leden door de Senaat gekozen, in 
aantal gelijk aan de helft van het getal der 
senatoren die door de provincieraden zijn 
gekozen Is dit een oneven getal dan wordt 
het met een eenheid vermeerderd 
Deze leden worden benoemd door de sena
toren die bij toepassing van de nrs 1° en 2° 
van dit artikel zijn gekozen 
De verkiezing van de senatoren, te kiezen 
bij toepassing van de nrs 2° en 3° ge
schiedt volgens het stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging dat door de wet wordt 
vastgesteld 

ART 54 — Het getal van de senatoren die 
rechtstreeks door het kiezerskorps worden 
gekozen, is gelijk aan de helft van het getal 
der leden van de Kamer van volksvertegen
woordigers 
ART 55 — De senatoren worden gekozen 
voor vier jaar De Senaat wordt om de vier 

<jaar geheel vernieuwd 
ART 56 — Om tot senator gekozen te kun
nen worden moet men 
1° Belg zijn door geboorte of grote naturali
satie hebben verkregen, 
2° Het genot hebben van de burgerlijke en 
politieke rechten, 

3° Zijn woonplaats hebben in België, 
4° Ten minste veertig jaar oud zijn 
ART 56ter — (De door de provincieraden 
gekozen senatoren mogen met behoren tot 
de vergadering die hen kiest, noch daarvan 
deel hebben uitgemaakt gedurende de 
twee jaren die voorafgaan aan de dag van 
hun verkiezing) 
ART 56quater — In geval van ontbinding 
van de Senaat kan de Koning de provincie
raden ontbinden 
Het ontbindingsbesluit bevat oproeping van 
de provincieraadskiezers binnen veertig da
gen en bijeenroeping van de provinciera
den binnen twee maanden 
ART 57 — De senatoren genieten geen 
wedde 
ZIJ hebben evenwel recht op vergoeding 
van hun onkosten, die vergoeding is vast
gesteld op vierduizend frank per jaar 
Bovendien hebtien zij vrij verkeer op alle 
verkeerswegen door de Staat geëxploi
teerd of in koncessie gegeven 
De wet bepaalt van welke vervoermidde
len, buiten de hierboven vermelde wegen, 
ZIJ kosteloos gebruik mogen maken 

ART 58 — De zonen van de Koning, of 
indien er geen zijn, de Belgische prinsen 
van de tot regeren gerechtigde tak van het 
koninklijk stamhuis, zijn van rechtswege 
senator op de leeftijd van 18 jaar Zij zijn 
eerst stemgerechtigd op de leeftijd van 25 
jaar 

ART 59 — Elke vergadering van de 
Senaat die mocht worden gehouden buiten 
de zitting van de Kamer van volksvertegen
woordigers, IS van rechtswege nietig 

ART 59bis — [§ 1 Er is een kultuurraad 
voor de Nederlandse kultuurgemeenschap 
bestaande uit de leden van de Nederlandse 
taalgroep van beide Kamers en een kultuur
raad voor de Franse kultuurgemeenschap 
bestaande uit de leden van de Franse taal
groep van beide Kamers 
Een wet aangenomen met de meerderheid 
van de stemmen in elke taalgroep van elke 
Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid 
van de leden van elke taalgroep aanwezig 
IS en voor zover het totaal van de ja-stem-
men uitgebracht in beide taalgroepen twee
derde van de uitgebrachte stemmen be
reikt bepaalt de wijze waarop de kultuurra-
den hun bevoegdheid uitoefenen, met na
me met inachtneming van de artikelen 33 
37, 38, 39 40 41, 42 43, 44, 59, 70 en 88 
§ 2 De kultuurraden regelen, ieder wat 
hem betreft, bij dekreet 
1° de kulturele aangelegenheden, 
29 het onderwijs, met uitsluiting van wat 
betrekking heeft op de schoolvrede, de 
leerplicht de onderwijsstrukturen, de diplo
ma's, de toelagen, de wedden, de sehoolbe-
volkingsnormen, 

3P de samenwerking tussen de kultuurge-
meenschappen, alsook de internationale 
kulturele samenwerking 
Een wet, aangenomen met de in § 1, 29 lid, 
bepaalde meerderheid stelt dein 1° vermel
de kulturele aangelegenheden, alsook de in 
3° van deze paragraaf vermelde vormen 
van samenwerking vast 
§ 3 Bovendien regelen de kultuurraden, bij 
uitsluiting van de wetgever, ieder wat hem 
betreft, bij dekreet het gebruik van de talen 
voor 

1° de bestuurszaken, 
2° het onderwijs in de door de overheid 
ingestelde, gesubsidieerde of erkende in-
nchtingen, 
3° de sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en hun personeel, alsmede de door 
de wet en de verordeningen voorgeschre
ven akten en bescheiden van de onderne
mingen 
§ 4 De dekreten, genomen bij toepassing 
van § 2, hebben kracht van wet respektie-
velijk in het Nederlands taalgebied en in het 
Frans taalgebied, alsmede ten aanzien van 
de instellingen, gevestigd in het tweetalig 
gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun 
akviteiten, moeten worden beschouwd als 
uitsluitend behorend tot de ene of de ande
re kultuurgemeenschap 
De dekreten, genomen bij toepassing van 
§ 3, hebben kracht van wet respektievelijk 
in het Nederlands taalgebied en in het 
Frans taalgebied uitgezonderd wat betreft 

— de gemeenten of groepen van gemeen
ten palend aan een ander taalgebied en 
waar de wet het gebruik van een andere 
taal dan die van het gebied waarin zij gele
gen IS, voorschrijft of toelaat, 
— de diensten waarvan de werkkring ver
der reikt dan het taalgebied waarin zij 
gevestigd zijn, 
— de door de wet aangewezen nationale 
en internationale instellingen waarvan de 
werking gemeen is aan meer dan een kul
tuurgemeenschap 
§ 5 Het recht van initiatief behoort aan de 
Koning en aan de leden van de kultuurra
den 
De artikelen 67, 69 en 129 zijn toepasselijk 
op de dekreten 

§ 6 De wet bepaalt het globaal krediet dat 
ter beschikking wordt gesteld van elke kul
tuurraad, die de t>estemming ervan bij 
dekreet bepaalt 
Dit krediet wordt vastgesteld volgens objek-
tieve kriteria bij de wet bepaald Voor 
materies, die zich door hun aard niet lenen 
tot het vaststellen van objektieve kriteria, 
worden gelijke dotaties ingevoerd 
De wet stelt op grond van dezelfde rege
len, het gedeelte van dit krediet vast dat 
moet worden besteed aan de ontplooiing 
van de twee kuituren op het grondgebied 
van Brussel-Hoofdstad 
§ 7 De wet stelt de regelen vast ten einde 
elke diskrimina tie om ideologische en filo-
zofische redenen te voorkomen 
§ 8 De wet stelt de procedure in om de 
konflikten tussen de wet en het dekreet als
ook tussen de dekreten te voorkomen en 
te regelen) 

ART 59ter — (Er is een Raad van de Duit
se kultuurgemeenschap 
De wet bepaalt zijn samenstelling en zijn 
bevoegdheid) 

Art. 9 

Er bestaat reden tot herziening van 
art. 68 van de Grondwet , ten einde 
het sluiten van de verdragen aan te 
passen aan de nieuwe federale struk-
tuur, en in het bi jzonder wat de 
instemming van de wetgevende 
macht betreft. 

ART 68 — De Koning voert het bevel over 
land- en zeemacht verklaart de oorlog, sluit 
de vredesverdragen, de verdragen van 
bondgenootschap en de handelsverdra
gen HIJ geeft daarvan kennis aan de 
Kamers, zodra het belang en de veiligheid 
van de Staat het toelaten, onder toevoe
ging van de passende mededelingen 
De handelsverdragen en de verdragen die 
de Staat zouden kunnen t>ezwaren of Bel
gen persoonlijk zouden kunnen binden, heb
ben eerst gevolg nadat zij de instemming 
van de Kamers hebben verkregen 
Geen afstand, geen ruiling, geen toevoe
ging van grondgebied kan plaats hebt)en 
dan krachtens een wet In geen geval kun
nen de geheime artikelen van een verdrag 
de openbare artikelen teniet doen 

Art. 10 

Er bestaat reden tot herziening van 
art. 71 van de Grondwet , ten einde 
het recht van ontbinding van de 
Kamers aan te passen aan de federa
le struktuur. 

ART 71 — De Koning heeft het recht de 
Kamers tegelijk of afzonderlijk te ontbin
den Het ontbindingsbesluit bevat oproe
ping van de kiezers binnen veertig dagen 
en bijeenroeping van de Kamers binnen 
twee maanden 

Art. 11 

Er bestaat reden tot herziening van 
de artikelen 86 tot 91 bis van de 
Grondwet , ten einde de inrichting van 
de regering (uitvoerende macht) van 
de bondsstaat en van de deelstaten 
en het s tadsgewest te regelen. 

ART 86 — Niemand kan minister zijn dan 
indien hij Belg is door geboorte of grote 
naturalisatie heeft verkregen 
ART 86bis — (De Eerste Minister even
tueel uitgezonderd, telt de Ministerraad 
evenveel nederlandstalige als franstalige mi
nisters) 
ART 87 - Geen lid van de koninklijke fami
lie kan minister zijn 
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ART 88 — De ministers ziin in de ene of in 
de andere Kamer alleen dan stemgerech
tigd, indien zij er lid van zijn 
Zij hebben zitting in elke Kamer en het 
woord moet hun worden verleend wanneer 
zij het vragen 
De Kamers kunnen de aanwezigheid van 
de ministers vorderen 
ART 89 — In geen geval kan een monde
ling of schriftelijk bevel van de Koning een 
minister van zijn verantwoordelijkheid ont
heffen 
ART 90 — De Kamer van volksvertegen
woordigers heeft het recht ministers in 
beschuldiging te stellen en hen te brengen 
voor het Hof van Kassatie. dit alleen is 
bevoegd om hen te berechten, in verenigde 
kamers, behoudens hetgeen de wet zal 
bepalen betreffende het instellen van de 
burgerlijke rechtsvordering door de bena
deelde partij en betreffende misdaden en 
wanbedrijven die door ministers buiten de 
uitoefening van hun ambt mochten zijn 
gepleegd 

Een wet zal bepalen in welke gevallen de 
ministers verantwoordelijk zijn, welke straf
fen hun worden opgelegd en op welke wij
ze tegen hen in rechte wordt opgetreden, 
zowel bij inbeschuldigingstelling door de 
Kamer van volksvertegenwoordigers als bij 
vervolging door de benadeelde partijen 
ART 91 —De Koning kan aan een door 
het Hof van Kassatie veroordeelde minister 
geen genade verlenen dan op verzoek van 
een van beide Kamers 
ART 91bis — (De Koning benoemt en ont
slaat de staatssekretarissen 
ZIJ zijn lid van de Regering Zij maken geen 
deel uit van de Ministerraad Zij worden toe
gevoegd aan een minister 
De Koning bepaalt hun bevoegdheid en de 
perken waarbinnen zij het recht van mede
ondertekening kunnen krijgen 
De grondwettelijke bepalingen betreffende 
de ministers zijn op hen toepasselijk, met 
uitzondering van de artikelen 79, derde lid, 
82 en 86bis) 

Art. 12 

Er bestaat reden tot herziening van 
art. 104 van de Grondwet , ten einde 
de gerechtel i jke indeling aan te pas
sen aan de nieuwe struktuur van het 
land. 

ART 104 (Er zijn vijf hoven van beroep 
1° dat van Brussel, waarvan het rechtsge
bied de provincie Brabant omvat, 
2° dat van Gent, waarvan het rechtsgebied 
de provincies Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen omvat, 
3° dat van Antwerpen, waarvan het rechts
gebied de provincies Antwerpen en Lim
burg omvat, 
4° dat van Luik, waarvan het rechtsgebied 
de provincies Luik, Namen en Luxemburg 
omvat, 
5° dat van Bergen, waarvan het rechtsge
bied de provincie Henegouwen omvat) 

Art. 13 

Er bestaat reden tot herziening van 
de artikelen 3 1 , 108, 108 bis en 108 
ter van de Grondwet, met het oog op 
de afschaffing of minstens hervor
ming van de provincies, agglomera
ties en federaties van gemeenten. 

ART 31 — De uitsluitend gemeentelijke of 
provinciale belangen worden door de ge
meenteraden of de provincieraden gere
geld, volgens de beginselen bij de Grond
wet vastgesteld 

ART 108 — (De provinciale en gemeentelij
ke instelli igen worden bij de wet geregeld 
De wet verzekert de toepassing van de vol
gende beginselen 
1° de rechtstreekse verkiezing van de 
leden van de provincieraden en de gemeen
teraden ', 
2 " de bevoegdheid van de provincieraden 
en van de gemeenteraden voor alles wat 
provinciaal en van gemeentelijk belang is, 
behoudens goedkeuring van hun hande
lingen in de gevallen en op de wijze bij de 
wet bepaald, 
3P de decentralisatie van bevoegdheden 
naar de provinciale en gemeentelijke instel
lingen 
4P de openbaarheid van de vergaderingen 
der provincieraden en gemeenteraden bin
nen de bij de wet gestelde grenzen, 
5° de openbaarheid van de begrotingen en 
van de rekeningen, 
6° het optreden van de toezichthoudende 
overheid of van de wetgevende macht om 
te beletten dat de wet wordt geschonden 
of het algemeen belang geschaad 
Verscheidene provincies of verscheidene 
gemeenten mogen zich met elkaar ver
staan of zich verenigen, onder de voor
waarden en op de wijze door de wet te 

bepalen, om zaken van provinciaal belang 
of van gemeentelijk belang gemeenschap
pelijk te regelen of te beheren Evenwel kan 
aan verscheidene provincieraden of aan 
verscheidene gemeenteraden met worden 
toegestaan samen te beraadslagen) 

ART 108bis - (§ 1 De wet richt agglome
raties en federaties van gemeenten op Zij 
bepaalt hun inrichting en hun bevoegdheid 
en verzekert daarbij de toepassing van de 
beginselen vermeld in artikel 108 
Elke agglomeratie en elke federatie heeft 
een raad en een uitvoerend kollege 
De voorzitter van het uitvoerend kollege 
wordt door de raad uit zijn leden verkozen, 
zijn verkiezing wordt door de Koning be
krachtigd, de wet bepaalt zijn statuut 
De artikelen 107 en 129 zijn toepasselijk op 
de besluiten en verordeningen van de 
agglomeraties en van de federaties van 
gemeenten 

In de grenzen van de agglomeraties en van 
de federaties van gemeenten kan geen ver
andering of korrektie worden aangebracht 
dan krachtens een wet 
§ 2 De wet richt het orgaan op waarin elke 
agglomeratie en de dichtbij gelegen federa
ties van gemeenten, onder de voor
waarden en op de wijze die zij bepaalt, 
overleg plegen voor het onderzoek van de 
gemeenschappelijke problemen met tech
nisch karakter die tot hun respektievelijke 
bevoegdheid behoren 
§ 3 Verscheidene federaties van gemeen
ten mogen zich met elkaar of met een of 
meer agglomeraties verstaan of zich vereni
gen, onder de voorwaarden en op de wij
ze door de wet te bepalen, om zaken die 
tot hun bevoegdheid behoren gemeen
schappelijk te regelen en te beheren Het is 
hun raden met toegestaan samen te be
raadslagen] 

ART 108ter — (§ 1 Artikel lOSbis is van 
toepassing op de agglomeratie waartoe de 
hoofdstad van het Rijk behoort, behoudens 
het hierna bepaalde 
§ 2 Voor de bij de Grondwet en de wet 
bepaalde gevallen worden de leden van de 
agglomeratieraad, op de bij de wet vastge
stelde wijze, ingedeeld in een Nederlandse 
en een Franse taalgroep 
Het uitvoerend kollege is samengesteld uit 
een oneven aantal leden De voorzitter uit
gezonderd, telt het evenveel leden uit de 
Nederlandse als uit de Franse taalgroep 
§ 3 Behoudens voor de begrotingen, kan 
een met redenen omklede motie, onderte
kend door ten minste drie vierde van de 
leden van een taalgroep in de agglomeratie-
raad en ingediend vóór de eindstemming in 
openbare vergadering, verklaren dat de 
bepalingen die zij aanwijst in een ontwerp 
of voorstel van verordening of besluit van 
de agglomeratieraad de betrekkingen tus
sen de gemeenschappen ernstig in het 
gedrang kunnen brengen 
In dit geval wordt de procedure in de agglo
meratieraad opgeschort en de motie verwe
zen naar het uitvoerend kollege dat binnen 
dertig dagen daarover zijn gemotiveerd 
advies geeft en eventueel het ontwerp of 
voorstel amendeert 

Het toezicht op de verordening of het 
tyesluit na deze procedure genomen wordt 
uitgeoefend door de Koning op de voor
dracht van de Ministerraad 
Deze procedure kan slechts eenmaal wor
den toegepast door de leden van een taal
groep betreffende eenzelfde ontwerp of 
voorstel 
§ 4 In de agglomeratie bestaan een Neder
landse kommissie voor de kuituur en een 
Franse kommissie voor de kuituur, die uit 
een gelijk aantal leden, onderscheidenlijk 
door de Nederlandse en de Franse taal
groep van de agglomeratieraad verkozen, 
zijn samengesteld 
Zij hebben elk voor hun kultuurgemeen-
schap, dezelfde bevoegdheden als de ande
re inrichtende machten 
1° inzake voorschoolse, naschoolse en kul-
turele aangelegenheden, 
2° inzake onderwijs 
§ 5 De Nederlandse kommissie en de Fran
se kommissie voor de kuituur vormen 
samen de Verenigde Kommissies De be
slissingen van de Verenigde Kommissies 
zijn slechts aangenomen wanneer zij de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
in elke kommissie bekomen 
De Verenigde Kommissies zijn bevoegd 
voor de in § 4 bedoelde aangelegenheden 
van gemeenschappelijk belang en voor het 
bevorderen van de nationale en internatio
nale zending van de agglomeratie 
§ 6 De in de §§ 4 en 5 bedoelde kommis
sies vervullen eveneens de taken waarmee 
zij door de wetgevende macht, de kultuurra-
den of de regering worden belast 
De wet regelt de inrichting en de werking 
van deze kommissies) 

Art. 14 

Er bestaat reden tot herziening van 
art. 109 van de Grondwet , ten einde 
dit aan de andere wijzigingen aan te 
passen. 

ART 109 — Het opmaken van de akten 
van de burgerlijke stand en het houden van 
de registers behoren bij uitsluiting tot de 
bevoegdheid van de gemeentelijke over
heid 

Art. 15 

Er bestaat reden tot herziening van 
de art ikelen 110, 111 en 113 van de 
Grondwet , ten einde aan de deelsta
ten f iskale bevoegdheid te ver lenen, 
en het vaststel len en innen van de 
belast ingen in de bondsstaat, de dee l 
staten, het s tadsgewest en de andere 
ondergeschikte besturen te regelen. 

ART 110 — (Geen belasting ten behoeve 
van de Staat kan worden 'ngevoerd dan 
door een wet 
Geen last of belasting kan door de provin
cie de agglomeratie, de federatie van 
gemeenten en de gemeente worden inge
voerd dan door een beslissing van hun 
raad 
De wet bepaalt ten aanzien van de in het 
tweede lid bedpelde belastingen de uitzon
deringen waarvan de noodzakelijkheid 
blijkt) 
ART 111 —De belastingen ten behoeve 
van de Staat worden jaarlijks gestemd 
De wetten die ze invoeren, zijn slechts voor 
een jaar van kracht, indien zij met worden 
vernieuwd 
ART 113 — (Behalve in de gevallen door 
de wet uitdrukkelijk uitgezonderd, kan van 
de burgers geen retributie worden gevor
derd dan alleen als belasting ten behoeve 
van de Staat de provincie, de agglomeratie, 
de federatie van gemeenten of de gemeen
te Inzake polders en wateringen wordt 
mets gewijzigd aan de thans bestaande 
regeling die onderworpen blijft aan de 
gewone wetgeving) 

Art. 16 

Er bestaat reden tot herziening van 
de artikelen 115 en 116 van de Grond
wet, ten einde die aan te passen aan 
de federale struktuur van de staat. 

ART 115 — Elk jaar wordt door de 
Kamers de eindrekemng vastgesteld en de 
begroting gestemd 
Alle staatsontvangsten en -uitgaven moe
ten op de begroting en in de rekeningen 
worden gebracht 
ART 116 —De leden van het Rekenhof 
worden door de Kamer van Volksvertegen
woordigers benoemd, voor de tijd bij de 
wet bepaald 
Dit Hof IS belast met het nazien en het ver
effenen der rekeningen van het algemeen 
bestuur en van allen die tegenover de 
staatskas rekenplichtig zijn Het waakt er
voor dat geen artikel van de uitgaven der 
begroting wordt overschreden en dat geen 
overschrijving plaats heeft Het stelt de 
rekeningen der verschillende besturen van 

de Staat vast en ;s ermee belast te dien ein
de alle nodige inlichtingen en bewijsstukken 
te verzamelen De algemene staatsreke-
ning wordt aan de Kamers onderworpen 
met de opmerkingen van het Rekenhof 
Dit Hof wordt door eêh wet ingericht 

Art. 17 

Er bestaat reden tot invoering van 
een titel III bis, zi jnde art. 109 bis van 
de Grondwet , ten einde de oprichting 
mogel i jk te maken van een Grondwet 
telijk Hof, belast met de beslecht ing 
van bevoegdheidsgeschi i len tussen 
de bond en de deelstaten. 
Art. 18 

Er bestaat reden tot herziening van 
art. 125 van de Grondwet , ten einde 
de deelstaten bevoegd te verklaren 
hun eigen emblemen te kiezen. 

ART 125 — De Belgische Natie kiest als 
kleuren rood, geel en zwart, en als rijkswa-
pen de Belgische Leeuw met de kenspreuk 
Eendracht Maakt Macht 

Art. 19 

Er bestaat reden tot herziening van 
art. 131 van de Grondwet , ten einde 
de procedure van herziening van de 
Grondwet te veranderen. 

ART 131 — De wetgevende macht heeft 
het recht te verklaren dat er redenen zijn 
tot herziening van zodanige grondwettelij
ke bepaling als zij aanwijst 
Na deze verklaring zijn beide Kamers van 
rechtswege ontbonden 
Twee nieuwe Kamers worden overeenkom
stig artikel 71 bijeengeroepen 
Deze Kamers beslissen, in overeenstem
ming met de Koning over de punten die 
aan herziening zijn onderworpen 
In dit geval mogen de Kamers met beraad
slagen wanneer met ten minste twee der
den van de leden waaruit elke Kamer 

, bestaat, tegenwoordig zijn, en een verande
ring IS alleen dan aangenomen, indien zij 
ten minste twee derden van de stemmen 
heeft verkregen 

Art. 20 

Er bestaat reden lot herziening van 
titel VIM van de Grondwet , ten einde 
in verband met de hervorming van de 
staat de nodige overgangsbepa
l ingen in te voeren. 
Art. 21 

Er bestaat reden tot invoering van 
een art. 141 van de Grondwet , zi jnde 
een bi jzondere overgangsbepal ing, 
die de wetgever moet toelaten, terwil -
le van de duidel i jkheid en konkordan-
tie van de art ikelen, en de samen
hang van de gehele Grondwet , de 
vo lgorde en nummering van de titels, 
hoofdstukken en art ikelen te wijzi
gen, en de terminologie aan te pas
sen aan de doorgevoerde wijzi
gingen. 
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LIMBURG 
H A S S E L T (Arr.) 

V L A A M S ZIEKENFONDS 
Volksunieleden zijn konsekwent en 
worden lid van het Vlaams Zieken
fonds Limburg 
Sekretanaat 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 november 
in zaal Sterhof te Stevoort Aanvang 
20 u 30 Iedereen wordt vriendelijk uit
genodigd 

B E R I N G E N 

Onze afdeling vergaderde op 22 no
vember in de Hoogstraat en besprak 
de a s winterwerking 
Hoe ons ledenaantal opdrijven ' 
Hoe abonnementen op « Wi j» verwer
v e n ' 

Er werd opbouwend nagepraat over 
de raadsverkiezingen Aan onze geko
zenen en onbaatzuchtige kandidaten 
hartelijk proficiat en dank 

B I L Z E N 

GEMEENTERAAD 
Op donderdag 18 november 1976 ver
gaderden de vier verkozenen in de 
nieuwe gemeenteraad (J Dops, G 
Jans, E Raskin en J Sauwen) samen 
met al de andere kandidaten van de 
hjst 

Na onderling overleg werden volgen
de punten afgesproken 
1 Gans de groep zal voortaan min
stens om de 2 maanden samenko
men 
2 De niet-verkozenen zullen steeds in 
kennis gesteld worden van de agen
da der gemeenteraadszittingen 
3 Het publiek zal regelmatig worden 
ingelicht over het optreden van onze 
mandatarissen 

Volgende vergadering heeft plaats op 
woensdag 29 december e k te 20 u in 
de Pabilo-lokalen te Bilzen Bij deze 
gelegenheid zal de agenda van de eer
ste gemeenteraadsverkiezingen be
sproken worden schepenverkiezing, 
aanstelling nieuwe secretaris, verkie
zing leden Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn enz 

E I G E N B I L Z E N 

Filmavond 
Op zondag 12 december e k te 20 u 
in de Gemeentezaal te Eigenbilzen 
heeft de premiere plaats van de nieu
we TAK-film Dit in aanwezigheid van 
voorzitter P De Pauw 

H E U S D E N - Z O L D E R 

Verleden zaterdag 19 november 
werd Louis Nulens onder grote aan
wezigheid van vrienden en kennissen 
ten grave gedragen We bieden aan 
de geachte familie onze welgemeen
de deelneming in de rouw 

V U J O - N A T I O N A A L 

K A D E R D A G E N 

In di t na jaar wi l V U J O zi jn organ iza t ie degel i jk u i t bouwen D e 
voorb i j e gemeen te raadsve rk i ez i ngen h e b b e n a a n g e t o o n d 
d a t onze par t i j een n i euwe dynam iek nod ig heef t o m haar 
t w e e d e a d e m te v inden 

V U J O kan daar in be langr i j ke m a t e t oe b i jd ragen 

V a n V U J O m o e t d e impuls t o t d ie n i euwe dynamiek , inden
ken en age ren u i tgaan 

D a a r o m h o u d e n w i j in al le a r rond i ssemen ten k a d e r d a g e n 

W I J wi l len onze a r rond issemen te le komi tees be te r s t ruk tu re -
ren en w i j wi l len o p lokaal v lak zovee l mogel i jk ke rnen uit d e 
g r o n d s t a m p e n D a a r n a a s t wi l len w i j d e ob jek t i even van d e 
nabi je t o e k o m s t b e s p r e k e n 

Wi l len WIJ d e vo lgende nat iona le verk iez ingen w innen , d a n 
m o e t e n wi j ons d a a r o p nu v o o r b e r e i d e n W i j v e r w a c h t e n d a n 
o o k allen d ie d a a r a a n wi l len meehe lpen o p onze k a d e r d a g e n 

— V o o r de a r rond i ssemen ten Aa ls t en O u d e n a a r d e , zater
d a g 4 d e c e m b e r van 13 u 30 t o t 19 u « Hemein jk », O u d e n -
b e r g 2, G e r a a r d s b e r g e n 

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

VRIJDAG 17 DECEMBER 1976 - 21 UUR 

OVERWINNINGSBAL 
W I L L T U R A EN ORKEST 

Z A A L FFR, DENDERMONDSE STEENWEG, AALST 

TOEGANG 100 F 

G E N T - E E K L O (ARR.) 

A A L S T (ARR.) 

A R R O N D I S S E M E N T S R A A D 
De volgende vergadenng van de ar-
rondissementsraad heeft plaats op 
woensdag 8 december e k om 20 u in 
het lokaal « Het Gulden Vlies », Espla
nade te Aalst 

O U D E N A A R D E (arr.) 

De eerstvolgende arrondissements-
raad heeft plaats op dinsdag 14 
december eerstkomend om 20 u 30 
in zaal « Ceres ••, Neerstraat 6, te Bra-
kel 
Gezien de vermoedelijk opnieuw te 
houden gemeenteraadsverkiezingen 
in drie gemeenten van ons arrondisse
ment dringen wij aan op een tainjke 
opkomst van de leden van de arron-
dissementsraad Voor alle inlichtingen 
wende men zich tot het sekretanaat 
Franz Van Nieuwenhove, Wielendaal-
straat 14, te 9660 Brakel Telefoon 
055-423191 

B R A K E L 

In de schoot van de afdeling wordt 

zeer binnenkort de v z w «Vlaamse 
Krmg-Brakel» opgericht Naar aanlei
ding hiervan richt de afdeling Brakel 
op 5 februan 1977 haar eerste bal in 
dat doorgaat in de zaal «Ceres», 
Neerstraat 6, te Brakel Iedereen is 
van harte welkom 

B E V E R E N - W A A S 

S T - N I K L A A S F E E S T 
Op zondag 5 december om 14 u 
wordt U allen met kinderen en klein
kinderen uitgenodigd op ons jaarlijks 
Sint-Niklaasfeest dat opnieuw zal 
plaatsvinden in de turnzaal van de 
Centrumschool 

K R U I B E K E 

S I N T E R K L A A S F E E S T 
De goede Sint komt bij ons geschen
ken uitdelen op zaterdag 4 december 
om 15 u in Schelderust Iedereen 
wordt onthaald op een kop koffie met 
de nodige koeken erbij «Nonkel 
Ward ' met zijn gekend poppenspel is 
ook van de partij 

A R R O N D I S S E M E N T S R A A D 
De e k arrondissementsraad heeft 
plaats op vrijdag 17 december 1976 
om 20 u in Vlaams huis Roeland, Kor
te Kruisstraat te Gent Gelieve dit nu 
reeds te noteren 
De voorziene arrondissementsraad 
voor begin november is uitgesteld 
omdat van 5 november tot 3 decem
ber op 5 verschillende plaatsen in ons 
arrondissement streekvergaderingen 
plaatsvinden waarop het arrondisse-
mentsbestuur vertegenwoordigd is 
Dit samen met alle verkozen raadsle
den en de respektievelijke voorzitters 
en sekretanssen van de afdelingen uit 
de streek of het kanton 
A B O N N E M E N T E N W E R V I N G 
Onze afspraak in Gent-Eekio is ieder 
bestuurslid werft minstens 2 nieuwe 
«WIJ o-abonnementen, de afdelings
voorzitters minstens 3 en alle raadsle
den minstens 5 abonnenten 
Nuttige inlichtingen stortings- en over
schrijvingsformulieren te bekomen op 
ons arrond sekretanaat (iedere dins
dag van 20 u 30 tot 22 u 30) Op de 
andere dagen telefoneer naar verant
woordelijke voor de abonnementen
slag Koen Van Meenen, Nederbroek-
straat 1, Heusden, tel 52 22 33 Wij stu
ren u de nodige formulieren op 
L E D E N H E R N I E U W I N G 
Penningmeester Leon Lippens ver
zoekt de andere afdelingen de lidkaar-
ten voor 77 zo spoedig mogelijk af te 
halen op het arrond sekretanaat tel
kens op dinsdagavond vanaf 20 u 30 

V ERENIGING 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN 

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

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK KLEIN BRABANT ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREFK en KLEIN BRABANT 

Kraanweg 21 2680 Bornem — Tel (031)89 1619 
Provincie Brabant 
ARR LEUVEN gewest TIENEN-AARSCHOT-DtEST ZOUTLEEUW Cembel 

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

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

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

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

Em Van Winckellaan 5 9330 Dendermonde — Tel (052)21 75 45 
ARR EEKLO en KANAALZONE Z IEKENFONDS FLANDRIA MEETJESLAND 

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

Forlstraat 34 9700 Oudenaarde ~ Tel (055)31 31 15 
ARR ST-NIKLAAS VLAAMSE MUTUALITEIT W A A S L A N D 

Vrasenestraat 14 2750 Beveren Waas — Tel (031)756666 
Provincie West Vlaanderen 
ARR KORTRIJK lEPER 2 IEKENFONS WEST FLANDRIA 

Veldsl ra i t 170 8500 Kortri|k - Tel (056)22 56 98 
ARR OOSTENDE VEURNE DIKSMUIDE Z IEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66 8450 Nieuwpoort - Tel (058)23 37 15 
RR ROESELARE TIELT en BRUGGE Z IEKENFONDS WEST FLANDRIA 

Westlaan 145 8800 Roeselare — Tel (051)208345 
VVZ-sekre tanaat Veldstraat 170, 8500 Kortrijk Tel (056)22 56 98 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331 05 

PVBA 
A A L S T 

Lange Zoutstr 30. 29-33 36-38 
Tel 053/24060 

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

derkleding 

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

turngerei. 

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

mels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

S E K R E T A R I A A T S N I E U W S 
Nog enkele afdelingen zijn met in 
orde, en dit na tweemaal schrijven, 
met de gevraagde gegevens over de 
gemeenteraadsverkiezingen van hun 
gemeente 
Het arrond sekretanaat vraagt drin
gend het aantal behaalde stemmen 
van iedere partij, alsook het aantal 
bekomen zetels, en de voorkeurstem
men van de verkozenen mede te 
delen 
Tevens wordt een lijst gevraagd met 
de voorkeurstemmen van al de kandi
daten op de V U of Vlaamse li|sten 

G E N T B R U G G E 

W E R E L D K R E A T I E V A N D A D A -

KIKI D O O R THEATER VERTI 

K A A L 
(Theaterstraat 33, Gentbrugge - Me-
relbeke Station) op vnjdag 10 dec om 
20 u 15 
Innchting Federatie Vlaamse Vrou
wen (FVV) in samenwerking met de 
dr J Goossenaertsknng Inkom 90 fr 
Kaarten telefonisch te bespreken bij 
mevrouw Van de Velde, tel 302368 
mevrouw De Waele, tel 303242 

W E L K O M 
Willem De Meyer komt, op uitnodiging 
van de Vlaamse Oud-stnjders (VOS), 
de dr J Goossenaertsknng en de 
FVV Gezellige kulturele namiddag 
met koffietafel voor alle leden en hun 
familie 
Op zaterdag 18 december om 
15 u 30 in Cafe Lunapark (rechtover 
A A Gent), Brusselse Steenweg, Gent
brugge Aanmeldingen bij de bestuurs
leden 

• U u r w e r k e n en j u w e l e n 

DE M O O R 

Schoo ld ree f 19 

• I n te rna t i onaa l O p t i e k 

DE M O O R 

met fo to-afde l ing 

Schoo ld ree f 21 9219 Gent
b r u g g e 

Tel 0 9 1 / 3 0 0 1 22 

Z a a k v o e r d e r Jan De M o o r 
VU-gemeen te raads l i d 

G E N T - E E K L O (arr.) 

V U J O 
Op 3 december om 20 u gaat een 
spreekbeurt met diamontage door 
over «Vlaams-Brabant bedreigd -
Spreker kamerlid Willy Kuijpers Om 
20 u in zaal Roeland, Korte Kruis
straat 3 te Gent 

L O V E N D E G E M 

A K T I E 
Op maandag 6 december om 20 u is 
een werkvergadering gepland ten hui
ze van raadslid Hugo Van Den Cruys-
sen, Kerkstraat 5 Iedereen is welkom 
Meer inlichtingen te bekomen op het 
voorlopig sekretanaat Johan Taer-
we, Oostveldkouter 65, Lovendegem, 
tel 727983 2 ,g ygrvoig biz. 1 5 

SINT-AMANDUSZIEKENHUIS 
SINT-AMANDSBERG 

D e K O O S in t -Amandsbe rg w e n s t v o o r haar z iekenhuis 
b e r o e p te d o e n o p een a lgemeen ch i ru rg 

Inl icht ingen kunnen i n g e w o n n e n w o r d e n o p het sek re tanaa t 
v a n g e n o e m d e K O O , A n t w e r p s e s t e e n w e g 456 (Tel 0 9 1 / 
2 8 1 9 9 1 ) A a n v r a g e n , me t cu rncu lum vi tae, aan v o o r n o e m d 
adres , uiterl i jk o p 31-12-1976 
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ook Uw nieuwe wintermantel is zeiker een zaai( voor.. . 

SUCCES KLEDING MEYERS UIT NIEL ! 
De belangrijkste mantelspecialist in Vlaanderen!! 

Met een keus van ruim 5000 mantels uit de belan-
Europese Collecties brengt SKM 

zijn Super Promotie Campagne mantels 
en overjassen voor heren 

aan 

Fabrieicsprijzen: 

reeds vanaf 2500 f r. 

lodens vanaf 1795 f r. 

Uw ritje naar Niel komt 
er driedubbel uit!!! 

Zeker met onderstaande bon van 

1000 

geldig bij aankoop van een mantel vanaf 3995 fr. of 

£,\3 / o korting op de officiële verkoopprijs. 

NAAM 

STRAAT 

PLAATS 

Niet geldig met „S" kaart of ESKAMPRIJZEN i ' < y y y 

SUCCES KLEDIHG MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST 

A.DELANGLESTRAAT 2-18 

OPEN AUE OMEN VAN 10 TOT 20 UUR. 
ZATERD. VAN I TOT I I UUR. 
ZON-, MAAN- EN FEESTDA6EN BESLOTEN. 
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D E S T E L B E R G E N - H E U S D E N 

N I E U W E V O O R Z I T T E R 
Zoals we vorige week reeds meldden, 
heeft raadslid Van Meenen het afde
lingsbestuur verzocht hem van zijn 
taak als voorzitter van VU-Destelber-
gen-Heusden te ontlasten, dit overeen
komstig de statuten waar de taak van 
gemeenteraadslid en voorzitter onver
enigbaar zi|n 

Tijdens de laatste bestuursvergade-
nng van woensdag 24 november 
werd dit ontslag aanvaard Dhr Van 
Meenen blijft evenwel in het bestuur 
zetelen, en zal als fraktieleider in de 
gemeenteraad de funktie van pers en 
politieke verantwoordelijke ter harte 
nemen 

Volksunie Destelbergen-Heusden 
dankt haar stichter en eerste afde
lingsvoorzitter voor de 7 jaar volge
houden harde werking op Vlaams-ge-
meentelijk-en afdelingsvlak 
Vooraf gaf Koen Van Meenen een 
kort overzicht van 7 jaar plaatselijke 
Volksuniewerking en stelde ook een 
modelplan voor tot een nieuwe en ver
ruimde organisatiestruktuur in be
stuur en afdeling In dit plan werd voor

gesteld het bestuur te verruimen tot 
minstens 12 personen en meer Bui
ten de 8 statutair verkozen bestuursle
den zouden nog meerdere aktieve 
VU-leden in het bestuur gekoopteerd 
worden De voorzitter, de sekretans, 
de penningmeester, de propaganda-
man, de organisator en de fraktielei-
der in de gemeenteraad vormen het 
dagelijks bestuur Verder wordt een 
politiek komitee gevormd, dat zich uit
sluitend inlaat met de nationale en 
gemeentelijke politiek 

Struktuur en werkwijze werden nader 
omschreven Dit herstrukturerings-
plan werd algemeen aanvaard 
Daarna werd dhr Emiel De Zuttere 
als nieuwe voorzitter aangeduid 
Volksunie Destelbergen-Heusden 
wenst hem alvast een goede start en 
veel sukses i 
Dhr Frans Van Laeken aanvaardde 
het sekretariaatswerk, we weten dat 
hij dit goed zal doen 
Ons nieuw verkozen gemeenteraads
lid Roland Kerckaert zal terug de taak 
van organisator op zich nemen Wie 
kan er ook beter hespenfeesten innch-
ten dan onze Pablo "> 
De taak van penningmeester blijft bij 
Marie-Josee Lataer-Delnoy, die dit tot 
nu toe naar behoren vervulde, en 

reeds vele jaren aktief haar medewer
king verleende 
De andere taken zijn nog niet defini
tief vastgelegd Zijn verder in de 
bestuurswerking betrokken Hilda 
Janssens, Blanka Debeuf, Jaklien 
Fack, Rudi De Mol, Hugo De Boever, 
en Zenon Haentjens uit Heusden, Jen
ny Schatteman, Artur De Smet, Ar
nold Van Delanotte, Andre De Rijcke, 
Joris Dessel, André Clieneck, Edgard 
Cappaert en Piet Daveloose uit Des-
telbergen 
Tot 1 december worden nog nieuwe 
kandidaat-bestuursleden verwacht 

FEDERATIE V L A A M S E 
V R O U W E N 

Binnenkort zal in onze gemeente over
gegaan worden tot de opnchting van 
de Federatie van Vlaamse Vrouwen 
(FVV) afdeling Destelbergen-Heus
den Mevr Blanka Debeuf houdt zich 
met deze taak bezig en heeft nu al 
meer dan 20 ingeschrevenen 
Wie wenst aan te sluiten, bij de FVV, 
of aktief aan de bestuurswerking 
wenst deel te nemen, neemt kontakt 
op met haar 
Adres Blanka Debeuf, Ter Bunder 
18, te Heusden TEL 3094 89 

MELLE 

WEST-VLAANDEREN 
Feestzaal « JAGEf lSHOF » 

Zaal voor huwelijken, vergadenngen 
e d m met 1 200 zitplaatsen 

Gemeenteplaats, St -Andries 
T<H. 050/31.32.10 en 31.34.06 

B L A N K E N B E R G E 

V U J O 
Er wordt ons meegedeeld dat enkele 
jongeren het plan hebben opgevat 
met de uitbouw van een degelijke 
afdeling van de Volksuniejongeren te 
starten Wie in dit initiatief belang stelt 
kan zich voorlopig in verbinding stel
len met gemeenteraadslid Jef Fryns, 
Gen Lemanstraat 12, tel 412239 of 
vanaf 1 december tot Pol Decleer, 
Kemmelbergstraat 71 Onze lezers 
worden vriendelijk verzocht dit aan 
alle mogelijke belangstellenden mee 
te delen 

VLAAMSE KULTURELE KRING 
In onze stad werd een Vlaamse Kultu-
rele Kring opgericht met als doelstel
ling via diverse aktiviteiten het bevor
deren en in stand houden van de 
Vlaamse kulturele inbreng te Blanken
berge 
Het bestuur van deze vereniging ziet 
er als volgt uit voorzitter gemeente
raadslid Jef Fryns, sekretans Frans 
Pulinckx, penningmeester Emiel Duys-
ters leden mevr L Baert, Rika Buyse 
Pol Decleer en Henri Cattoor 
Een eerste avond zal worden inge
richt op donderdag 9 december a s m 
het Hotel Conscience Grote Markt 
32 Dan zal VU-senator Guido Van In 
uit Brugge een voordracht houden 
over « Het nieuw huwelijksgoederen-
recht volgens de wet van 14 juli 
1976 » (het betreft hier de rechten en 
plichten van de echtgenoten) 

D I K S M U I D E 

DRUKKE DECEMBER 
Ons jaarlijks Sinterklaasbal gaat door 
op zaterdag 4 december en het Sinter
klaasfeest voor de kinderen werd 
vastgesteld op 18 december, telkens 
in het Vlaams Huis 

D R A N O U T E R 

B I N N E N S P E L E N 
•< De Speelberg», de thuis voor onze 
volksspelen te Dranouter aan de Fran
se grens, nodigt ook deze winter uit 
voor een boeiend vnjdagprogramma 
Alle binnenspelen uit de zeer rijke ver
zameling van het huis (allerlei soorten 
ganzespelen, damspelen, schaakbor
den, sjoelbakken enzomeer) zijn ter 
beschikking van de bezoekers om 
«binnen te spelen» Speelwaard Ste-
faan Dehollander zorgt voor uitsteken
de wintermenu's waarbij de Speel-
bergse hutsepot natuurlijk vooraan 
staat 
Wie van ver komt doet er goed aan 
even op te bellen of er nog een stoel 
vrij IS, want deze unieke avonden zijn 
druk in trek De Speelberg ligt in de 
Bèllestraat 5 te Dranouter en heeft 
telefoon 057-4452 26 

I Z E G E M 

SINTERKLAASFEEST 
Aandacht voor wie met zijn kinderen 
inschreef voor het VU-Sinterklaas-
feest op 28 november aanstaande Er 
wordt geen verwittiging meer toege
stuurd over plaats en uur Noteer nu 
dus aanvang om 15 u in zaal Centu
ry, Nederweg De gezinsinschrijvin-
gen met kinderen die door de Sint 
worden ontvangen, zijn definitief afge
sloten 
LEDEN- EN 

ABONNEMENTENWERVING 
Maak de V U nog sterker Word lid 
(120 f r per jaar) indien U dat nog met 
was U kan daarvoor terecht bij een 
bestuurslid 
Help ook ons VU-weekblad «Wi j» 
vooruit Het is het enige persorgaan 
waarover de V U beschikt Wat kan U 
d o e n ' Ga na in Uw omgeving wie 
ook nog abonnee kan .worden 
(slechts 500 fr per jaar) Spreek die 
persoon zelf aan of geef naam en 
adres door aan Enk Vandewalle, H 
Dunantstraat 11 (tel 302670) 

K O E K E L A R E 

ONS BAL 
De datum van ons jaarlijks bal werd 
vastgesteld op 18 december We 
rekenen op een volle zaal 

K O K S I J D E 

DANK VOOR U W STEUN 
Met de laatste gemeenteverkiezingen 
heeft menig lid en Wij-abonnee gelde
lijke steun verleend aan de lijst num
mer 1 - VOLKSUNIE Immers •< koken 
kost geld » en was uw steun ten zeer
ste welkom Onze hartelijke dank 
ONZE WIELERTOERISTEN 
De Wielertoeristenclub Koksijde 
bracht hulde aan haar kampioenen in 
de feestzaal van St-ldesbald Wij slui
ten ons graag bij deze hulde aan en 
wensen onze kampioenen J Vanden-
berghe en Ch Christiaens (beiden 
met 1479 km) hartelijk te feliciteren 

NAGEL OP KOP 
Onze (V laamse ' ) PVV doet haar 
naam geen eer aan Uit een onder
zoek IS gebleken dat bij de nieuwe 
PVV-burgemeester en andere PVV-
gemeenteraadsleden de nederlands-
taligen NIET welkom zijn Alleen 
franstalige opschnften worden ge
duld Zelfs verleden week sloeg het 
nieuw PVV-gemeenteraadslid Wues-
tenberghs de nagel op de kop Aan 
de inwoners van Koksijde zendt hij 
tweetalige bneven en worden zelfs de 
straatnamen vertaald De eentaligheid 
van Koksijde wordt door de Vlaamse 
PVV niet aangenomen Het belooft i 

K O R T R I J K 

AFDELINGSWERKING 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
werd in Kortrijk overgegaan tot een 
verdere uitbouw van de Volksunie-af
delingen In de nieuwe stad z ^ de 

Volksunie voortaan vijf afdelingen tel
len nl Kortnjk, Heule, Aalbeke, Bisse-
gem, Marke Deze afdelingen moeten 
in de toekomst de partij nog sterker 
maken 
LEDEN EN ABONNEMENTENWER
VING 
Word lid van de Volksunie (120 fr) , u 
kunt daarvoor terecht bij een be
stuurslid Lees en neem een abonne
ment op het weekblad WIJ het enige 
persorgaan van de Volksunie Alle 
inlichtingen bij W Maes, 't Hoge 
108 E, 8500 Kortnjk, tel 056/21 71 22 

L E Z E R S K R I N G « W I J » 
Op 7 december om 20 uur in lokaal 
1302 spreekt oud-senator Maurits 
Van Haegendoren over het tema 
« Geen woordenspel Het verschil tus
sen decentralisatie en federalisme 
Echte autonomie voor Vlaanderen» 
Alle belangstellenden zijn welkom 

L A U W E 

Iedereen is uitgenodigd op het over-
winningsbal welke doorgaat op zater
dag 11 december 1976 om 20 u 30 in 
zaal «Club» Moeskroenstraat Lau
we Inkom 60 fr 

O O S T E N D E 

ONZE AKTIVITEITEN 
Onze meeste afdelingen zijn thans 
opnieuw aan het vergaderen, zelfstan
dig om mede de naweeën (financiële) 
van de verkiezingen uit de wereld te 
helpen We mogen inmiddels niet ver
geten Het Sinterklaasfeest van de 
werkgroep vrouwen (Koninginnehof 
op 5 december) en vooral ons over-
winningsbal op 11 december in de 
Thier Brau te Raversijde Elke prijs 
voor de tombola is hartelijk welkom 
In januari volgt dan de nieuwjaarsre
ceptie aangeboden door de fraktie 
aan alle bestuurs- en wijkraadsleden 

O O S T E N D E - S T A D 

HUWELIJK 
Op 30 oktober werd het huwelijk inge
zegend van Mark Verhaghe, zoon 
van onze sekretans met Lieve Vitse 
Onze hartelijkste gelukwensen aan 
het bruidspaar en de beide families 

OVERLIJDEN 
Op 5 november overleed mw Leona 
Haspeslagh, sedert vele jaren lid van 
onze afdeling, na een langdurige en 
pijnlijke ziekte Ons innige deelneming 
aan de naastbestaanden 

O O S T E N D E - M A R I A K E R K E 

GEBOORTEN 
Tijdens volle verkiezingsstrijd bleef de 
ooievaar met onledig op 25 septem
ber werd Jan-Baptist geboren, zoon 
van Hendnk Elskens en Knstien Ver-
gote 
En op 29 september kwam Elke kijken 
bij Enk Pollet en Mireille Schillewaert 
aan alle betrokkenen van harte profi
ciat 

Op 6 nov had er een mosselsouper 
plaats in aanwezigheid van de kandi
daten en de belangnjkste medewer
kers van de voorbije kiescampagne 
Er werd nog veel gesproken over het 
schitterende resultaat van onze 4 ver-
kozenen en wat de vooruitzichten 
waren in het nieuwe Melle Onze nieu
we VU-gemeenteraadsleden ver
klaarden nu reeds dat zij de komende 
zes jaren een eerlijke, maar harde 
oppositie zullen voeren tegen deze 

nipte CVP meerderheid Dit voorspelt 
veel hoopvols in de toekomst i 

S L E I D I N G E 

A B O N N E M E N T « W U » 
Alle leden, lezers van het weekblad 
WIJ, kregen een hennnering tot be
talen van het abonnementsgeld 1977. 
Hernieuwde U reeds ' Nu doen > 
Voor ledenwerving en abonnementen 
op «WIJ», kan men zich wenden tot 
gemeenteraadslid Paul Van Kerckho-
ve, Ledelaan 47, 9940 Sleidinge, tel 
574173 

GEMEENTE MIDDELKERKE 
Be t rekk ingen van v r i j w i l l i g b r a n d w e e r m a n , met in vas t ver
b a n d aanges te ld , v o o r he t gemeente l i j k b r a n d w e e r k o r p s zi jn 
v a k a n t 

D e pe rsonen die z ich wi l len aannneiden v o o r deze funkt ie , die
nen een schr i f te l i jke a a n v r a a g te r ich ten a a n de heer Bu rge -
nneester v a n M i d d e l k e r k e e n zu lks uiterl i jk t egen 10 d e c e m 
ber 1976 

D e v o o r w a a r d e n zi jn te b e k o m e n o p he t gemeen tesek re ta -
naa t 

N a m e n s he t Kol lege, 
D e Sek re tans , D e Burgemees te r , 
J D E S S E Y N . A I N G H E L R A M . 

OVERUJDEN 
Op 25 oktober ging de heer Camiel 
Dewitte hemelwaarts schoonvader 
en vader van Edmond-Roose-Dewitte, 
kandidaat der landbouwers op onze 
lijst W I J bieden aan de familie onze 
innige deelneming aan 

O O S T E N D E - V U U R T O R E N 

GEBOORTE 
Op 10 november werd Manjke gebo
ren bij Etienne Dejonghe en Nicole 
Boucquez van harte proficiat 

P O P E R I N G E 

Naar jaarlijkse gewoonte ncht de 
afdeling Popennge haar VU-Bal in op 
11 december '76 om 20 uur in de 
feestzaal van «het Belfort-, Grote 
Markt te Popennge Zoals ieder jaar 
zijn er terug honderden pnjzen te win
nen Deze maal staat het bal in het 
teken van onze vooruitgang met de 
verkiezing, door het behalen van 3 ver-
kozenen Inkompnjs 80 franken 

TIELT 

O C M V 
Op vri|dag 3 december om 20 u. 
houdt in de bovenzaal van cafe 
D'Hespe op de markt te Tielt Lutgart 
De Beul (VU-studiedlenst) een le
zing over de nieuwe wetgeving i.v.m. 
de O C M W s . Een avond door de afd. 
Tielt samen met het Dosfel inst i tuut 
inger icht 

W E R V I K 

NA DE VERKIEZINGEN 
Voor het eerst in de geschiedenis, is 
de Vlaams-nationale idee vertegen
woordigd in de Wervikse gemeente
raad Inderdaad, bij de verkiezingen 
van 10 oktober behaalde de V U hier 
9,5 % van de stemmen De fusie met 
Geluwe (waar reeds een Vlaams-na

tionale traditie was) is daar met 
vreemd aan Toch is het hoopvol dat 
te Wervik ook een vooruitgang van 
ong 4,5 % te noteren valt Daarmee 
bekomt de V U hier één zetel in de 
gemeenteraad Slechts enkele stem
men meer, en het waren er zelfs 
twee I Dat is dan de stimulans om nog 
meer dan voorheen het geval was te 
Ijveren aan de verdere uittiouw van 
de partij, die — begnjpelijk — alhier 
nog met genoeg naar buitenuit komt 
Wat dus het imago van de V U enigs
zins nog onbekend laat bij de grote 
nnassa Met dit doel zal er worden 
gezorgd voor werkgroefjen die elk 
een verschillende taak zullen knjgen 
Nu reeds moeten de mensen worden 
bewerkt die dit jaar nog niet op de 
VU-lijst stonden om er de volgende 
keer wél op te staan, zodat uitgepakt 
kan worden met een volledige lijst 
Het mag niet meer zijn dat slechts 
een paar mensen het ganse jaar door 
overal en altijd moeten bijzijn en dan 
nog de nodige huisbezoeken afleggen 
voor abonnementen, enz Daarom 
kan het vormen van werkgroepen 
een goed initiatief zijn Met hoe meer 
mensen, hoe meer er ook kan gepres
teerd worden Dat elk zijn verantwoor
delijkheid opneme, onmiddellijk i 
WIJ DANKEN 

de mensen die bereid waren als 
VU-kandidaat te fungeren Ook dege
nen die door hun — soms zeer milde' 
— financiële steun het VU-program-
ma mogelijk maakten verdienen onze 
dank Wie wij ook met mogen verge
ten, zijn de personen die in stilte aan 
de opstelling en verwezenlijking van 
ons programma hebben meege
werkt de stille wroeters bouwen ook 
aan de groei van de partij > 
KRISTEUJKE DEELNEMING 
aan onze schatbewaarder Noel Le-
compte, zijn broer Andre (VU-kandi-
daat) en de ganse familie bij het over
lijden van hun vader Moge ons mede
leven een oprechte steun zijn 

% 

Zoeken passende betrekking 
Jonge dame, diploma ortopedagogie, 
liefst in gehandicaptenzorg, observa
tiecentrum voor moeilijke kinderen of 
PMS-centrum — Dr in de rechten, 
oud-assistent (30 jaar) — Jonge da
me (19 j r ) diploma lager middelbaar 
— Jonge dame, lic in de rechten 
(23 j ) — Dr in de scheikunde (24 j ) 
— Sekretaresse met kennis van Duits 
en Engels (26 j r ) — Regentes Frans, 
Engels, geschiedenis (24 j r ) — Re
gentes handelswetenschappen 
(26 j r ) — Dame, hulp in winkel (50 j r ) 
Schnjven of telefoneren Wim Joris-
sen, Louisastraat 31, 2800 Mechelen -
Tel 015/413596 N-139 

Vader van jong gezin, humaniora 
wet A, perfekt tweetalig, vrij van mili-
tieverplichting, zoekt dringend werk in 
of in omgeving van Brussel (Liefst 
afwisselend en met verantwoordelijk
heid) Schrijven of telefoneren naar 
Daan Vervaet Hallestraat 41, 1683 
St-Laureins-Berchem Tel 
02/5325795 (na 18 u). N-131 

Juffrouw, ongehuwd, diploma moder
ne humanoria en A6 A l talen en 
sekretariaat, 4-talig, zoekt aangepaste 
betrekking Bij voorkeur in het Lim
burgse Zich wenden tot volksv E 
Raskin, Ursulastraat 1 te 3745 Eigen-
bilzen tel 011/412454 of provincie
raadslid J Gabnels, Siemenstraat 28, 
3690 Bree, tel 011/462290 

M-137 

Jongeman, 17 jaar, zoekt werk als 
bediende, liefst in Vlaams-Bra-
bant Lager techn middelbaar, ge-
tuigschnft elektriciteit 1 jaar hoger 
Chimie, tweetalig, notities van En
gels Graag een antwoord redak-
tie « WIJ », 02/219 49 30 N 142 

Werk gevraagd voor chauffeur B-
rijbewijs Inlichtingen bij prov 
raadslid Staf Kiesekoms - tel 053/ 
666584 N141 

Jongedame - Dipl Humanona zoekt 
kantoorwerk Brussel of omgeving 
Kontakt via oud-senator Van Haegen-
doom, Guido Gezellelaan 63, 3030 
Heverlee N138 
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GEHANDIKAPTEN 

Wie enigszins met de gehandicapten-pro
blematiek begaan is, zal zich een slogan 
herinneren die enkele jaren geleden door 
Werkgroep 72 werd gelanceerd: Er be
staan geen gehandicapten in Vlaande
ren... Er bestaan wel minder-validen in 
mijn straat! De bedoeling van deze op 
het eerste zicht wat eigenaardige slogan 
was doodeenvoudig : Stop al dat gezwam 
met grote en schone woorden over de 
problemen van de minder-validen, over 
hun integratie in de maatschappij, over 
hun tewerkstelling, enz., enz. Maar doe 
iets konkreets I En vooral: Ga met min
der-validen om zoals u omgaat met om 
het even wie. Want één ding zou nu toch 
stilaan duidelijk moeten zi jn; Minder-vali
den zijn mensen zoals om het even wie ! 

Er bestaan geen gehandicapten in Vlaan
deren. Er zijn wel minder-validen in uw 
straat! In alle ernst: Zijn er in uw straat 
wel minder-validen? Is het in uw straat 
niet zoals in alle andere straten in Vlaan
deren ? Worden de minder-validen er niet 
zoveel mogelijk weggemoffeld ? Kijk even 
rondom u : Van alle mensen met een 
enigszins openbare taak, gaande van 

bestuurslid van een vereniging tot en met 
de burgemeester van uw gemeente, hoe
veel gehandicapten telt u daaronder ? Het 
antwoord zal zijn zoals het overal is in 
Vlaanderen : Weinig of geen i Waar zijn al 
die gehandicapten dan ? En een nog veel 
belangrijker vraag : Waarom lopen ze niet 
gewoon tussen de andere mensen ? 

AANTAL 

De meesten van ons hebben er geen 
flauw idee van hoeveel gehandicapten er 
in feite in het land zijn. Daarom is het mis
schien wel belangrijk dat we even met de 
cijfergegevens van het vraagstuk kennis
maken. 

Hoeveel minder-validen zijn er in het 
land? Nauwkeurige statistische gege
vens ontbreken. Maar er zijn wel benade
rende cijfers. In 1970 werd het aantal min
der-validen (beneden 65 jaar) door het 
Rijksfonds voor Sociale Reklassering van 
de Minder-validen geschat op 670.0001 

De indeling volgens de oorsprong van de 
handicap was als volgt: 
aangeboren handicap 110.000 
handicap uit ziekte 360.000 
handicap uit ongeval 200.000 

Een indeling volgens de aard van de han
dicap leverde volgende cijfers op : 

lichamelijk 448.000 
zintuiglijk 
(blind of doofstom) . ^ 22.000 
mentaal - ^ ^ ' è ' 200.000 

Naar aanleiding van de volkstelling op 31 
december 1970 werd ook een telling 
gehouden van het aantal minder-validen. 
De uitslag van deze telling is belangrijk, 
omdat, in tegenstelling met bovenstaande 
schatting, geen rekening werd gehouden 
met lichamelijke of geestelijke gebreken 
van geringe betekenis zoals bijziendheid, 
hakkelen, gering fysisch letsel, ontbreken 
of verstijven van één of twee vingers of 
tenen, enz. Uit de volkstelling bleek dat 
ons land op 31 december 1970 in totaal 
144.286 lichamelijk gehandicapten bene
den 65 jaar telde, als volgt onderver
deeld : 

Zicht 15.459 
Spraak en gehoor 9.901 

Bewegingsgestoorden 54.761 
Amputatie 7.751 
Chronische zieken 19.605 
Meervoudig 7.184 
Minder ernstig 29.625 

Totaal 144.286 

Een belangrijk detail: In dit totaal zitten 
dubbel zoveel mannen als vrouwen. De 
reden hiervan is hoofdzakelijk te zoeken 
in de uitwendige oorzaak: Arbeidsonge
vallen en, in mindere mate, militaire dienst 
in oorlogstijd. 

Bij hogervermeld totaal moeten vanzelf
sprekend ook de geesteszieken worden 
bijgeteld. Dat waren er 25.761 in 1970, het 
zgn. «sociaal verweer» en de ten huize 
gesekwestreerden niet inbegrepen. 

TEWERKSTELLING 

Van het hogervermeld cijfer van 144.286 
hadden er 53.063 een beroepsbezigheid. 
Hieronder: 46.762 mannen en 6.301 vrou
wen. De overigen — 91.223 dus — had

den geen beroepsbezigheid. Maar er 
moet wel rekening gehouden worden met 
het feit dat hienn ook de minderjarigen 
werden opgenomen. 

Hoe dan ook, en om terug te keren naar 
ons uitgangspunt, de volledige integratie 
van de minder-validen in het dagelijks 
maatschappelijk leven is nog lang geen 
feit. En het zal ook morgen nog geen afge
dane zaak zijn. Want hier helpen geen 
subsidies en evenmin wordt het probleem 
opgelost met grote woorden : Hier staan 
we voor een probleem dat ieder van ons 
in zijn persoonlijk leven moet oplossen, 
leder van ons, wij allemaal persoonlijk 
moeten de minder-validen een kans ge
ven. Door ze te nemen zoals ze zijn : Men
sen lijk u en ik ! 

Willy Cobbaut. 

Sinds de wet van 24 december 1903 maakt de 
verzekering tegen arbeidsongevallen in feite 
deel uit van onze sociale wetgeving. Voordien 
waren de werknemers inderdaad aangewezen 
op de art 1382 en volgende van het Burgerij ik 

r 
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HUISVESTINGSPREMIES: 
FISKALE VOORDELEN 

a. Registratierecht 

Het algemeen registratierecht voor verkopen, verwisse
lingen en alle overdrachten, onder bezwarende titel, van 
eigendommen en onroerende goederen, is bepaald op 
12,5%. 
Dit recht is 6 % voor • 
— de verkopen aan de vennootschappen erkend door 
de twee nationale bouwmaatschappijen en aan het 
Woningfonds van de Bond , 
— de verkopen van kleine landeigendommen en beschei
den woningen die door de koper bewoond worden; 
'— de verkopen van terreinen voor het bouwen van 
bescheiden woningen en de verkopen van te bouwen 
woningen 
Dit recht is 1,5 % voor woningen door een van de twee 
nationale bouwmaatschappijen opgericht en indien de pre
mie verleend werd. 

b. Onroerende voorheffing 

1. Kwijtschelding: 
Wordt gedurende tien jaar verleend voor de nieuwe 
woningen (of appartementen) die erkend zijn voor goede 
woonvoorwaarden, dat er geen premie voor verleend 
werd en met bescheiden kadastraal inkomen. 
(Woningen toebehorend aan de door de Nat Mij voor de 
Huisvesting erkende bouwvennootschappen zijn hiervan 
uitgesloten). 
2. Vermindering . (Zie rubriek VI/03) 
Woningen waarin geen herberg gehouden wordt en die 
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ARBEIDSONGEVALLEN 
Wetboek en waren ze dus verplicht het bewijs 
te leveren dat het ongeval te wijten was aan 
een fout vanwege de werkgever, wilden ze aan
spraak kunnen maken op enige vergoeding. 

De wet van 1903 schrapte deze traditionele 
opvatting van de individuele aansprakelijkheid 
en voerde het begrip « beroepsrisiko » in. Het is 
de werkgever die winst haalt uit de beroepsak-
tiviteiten van zijn personeel en het is dus de 
werkgever die moet instaan voor de vergoe
ding wanneer een personeelslid iets overkomt 

Een belangrijke uitbreiding van het toepassings
gebied van de arbeidsongevallen-wetgeving 
werd ingevoerd door het Besluit van de sekre-
tarissen-generaal van 24 december 1941, be
krachtigd door de Besluitwet van 13 decem
ber 1945. Hierdoor werden inderdaad in de wet
geving terzake ook de ongevallen opgenomen 
op de weg naar of van het werk. 

De huidige wetgeving is vervat in de wet van 
10 april 1971, die de bestaande wetten en reg
lementen gekoórdineerd en gemodernizeerd 
heeft. De belangrijkste vernieuwing, door de 
wet van 1971 ingevoerd, was de algemene uit
breiding van de verzekeringsplicht, ledere werk
gever IS nu verplicht een verzekering af te slui
ten en het is de verzekeringsinstelling die de 
schuldenaar is van de wettelijke vergoedingen, 
niet meer de werkgever. 

Zoals elke tak van onze huidige sociale zeker
heid, is ook de arbeidsongevallen-wetgeving 
een uiterst ingewikkeld en niet op alle punten 
volledig duidelijk geheel. Deskundig samenge
stelde en bijgewerkte dokumentatie is hier dan 
ook geen overbodige weelde. 

Maarten Kluwer's Internationale Uitgeverson
derneming publiceerde onlangs een werk waar
op we de aandacht van onze lezers graag wil
len vestigen. Het betreft een deel van een 
reeks publikaties op juridisch, sociaal en ekono-
misch gebied en heeft tot onderwerp de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, met 
de erbij horende uitvoeringsbesluiten en minis
teriële aanschrijvingen. Dit alles werd verza
meld en toegelicht door Jos F.J. Delsaedt, lic. 
handels- en financiële wetenschappen, ere-Di-
rekteur-Generaal van de Assurantie van de Bel
gische Boerenbond. 

Deel I van dit werk geeft de volledige tekst van 
de wet van 10 april 1971, de A.O.W. of Arbeids
ongevallenwet. Deel II geeft de vollijdige 
reeks uitvoeringsbesluiten in extenso. In deel III 
wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de 
ministeriële aanschrijvingen Deze aanschrijvin
gen zijn regelmatig aan de verzekeringsinstel
lingen verstrekte richtlijnen, uitgaande van de 
kontrole-overheid. De eerste van de 187 in dit 
werk opgenomen aanwijzingen dateert van 19 
maart 1906 en de jongste van 31 oktober 
1975. 

Wat voorliggende publikatie bijzonder waarde
vol en bruikbaar maakt, zijn de korte toelich
tingen, op basis van de parlementaire voorbe
reidingen, die tussen de wetsartikels ingelast 
werden Om het raadplegen van de verschillen
de teksten te vergemakkelijken, werd even
eens onder tal van bepalingen aangeduid wel
ke andere bepalingen daarmee in verband 
staan. Een uitgebreid trefwoordenregister sluit 
het werk af. 

Voor wie beroepshalve — en zelfs semi-profes-
sioneel — met arbeidsongevallen te maken 
heeft, een aanbevolen werk I 

Jvb. 

«Arbeidsongevallen - Privé-sektor» - Wettek
sten, verzameld en toegelicht door Jos Del-
saerdt - Ultg. Maarten Kluwer.s Internationale 
Uitgeversonderneming, Berchem (Antw.)/ 
Amsterdam - 1976 - 242 biz. - 395 fr. 
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een bescheiden kadastraal inkomen hebben, geven recht 
op vermindenng met één vierde van de onroerende voor
heffing. 
Gezinnen met ten minste twee kinderen in leven (een kind, 
omgekomen tijdens 1940-45 als militair, erkend weerstan
der, politiek gevangene, geldt als In leven) krijgen een ver
mindering van 10 % per kind. Hetzelfde geldt voor gezin
nen van burgerlijke oorlogsslachtoffers die in dezelfde toe
stand verkeren. 
Groot-oorlogsinvaliden krijgen een vermindering van 
20 %. 

c. Honoraria van de notaris 
Het evenredig honorarium dat het minimum overtreft, 
evenals het honorarium voor afschrift worden met 50 % 
verminderd voor: 
— akten van oprichting, wijziging, verlenging of ontbin
ding van de twee nationale bouwmaatschappijen en van 
de door hen erkende vennootschappen , 
— soortgelijke akten betreffende door de ASLK erkende 
kredietvennootschappen; 
— onderhandse aan- en verkopen van onroerende goe
deren door bovenvermelde instellingen; 
— leningen of kredietopeningen die toegestaan worden, 
enerzijds, hetzij door bovenvermelde instellingen, hetzij te 
hunner voordele, anderzijds, hetzij door het Woningfonds 
van de Bond, hetzij ten voordele van dit Woningfonds. 

d. Personenbelasting 

Betaalde intresten en premies van levensverzekeringen 
kunnen, beperkt van het belastbaar inkomen worden afge
trokken. 

Cw 
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CHANTS POPULAIRES DES FLAMANDS DE FRANCE HERUITGEGEVEN 

v ^ ^ ^ **• 

O m d a t het honderd jaar ge leden is dat de Frans-Vlaming Edmond de 
Coussemaker gestorven is werd een de Coussemaker - jaar op poten 
gezet D e C o u s s e m a k e r spee lde in het Frans-Vlaanderen van de vor i 
ge eeuw een dermate belangri jke rol dat nogal wat aandacht aan 
deze verjaring gehecht werd Onlangs nog door de heruitgave van 
het meesterwerk van de C o u s s e m a k e r n.l. de bundel Chants populai-
res des Flamands de France. 
Het Frans-Vlaamse stadie Bel le (Bai l leul) speelde gastheer voor de 
pers van beide landen 
D e gastvri je burgemeester Legrand en de h Jan Hardeman van het 
O p b o u w w e r k Heuvel land voerden er het woord D e burgemeester 
die nog zeer goed zijn « V l a a m s » spreekt was natuurlijk in zijn nop
jes omdat zijn stadje zo'n grote eer werd aangedaan Jan Hardeman 
w a s fier de prachtige uitgave te kunnen aanbieden 
Voora leer over het boek uit te we iden even de spots op de C o u s s e 
maker zelf. 

Edmond de Coussemaker werd op 19 
april 1805 geboren te Belle (Frans-
Vlaanderen) waar zijn vader vrede
rechter was 
HIJ was een uitmuntend jurist die na 
zijn opleiding te Parijs in zijn geboorte
streek een karriere opbouwde in de 
magistratuur, van Belle (1836) tot Rij-
sel (1858) 
Vanaf zijn studietijd had hij grote 
belangstelling voor geschiedenis, taal
wetenschap en muziek Zowel tijdens 
zijn rechtsstudies als tijdens zijn proef
tijd als advokaat te Dowaai volgde hij 
muziekkursussen zang harmonie 
contrapunt Hij verrichtte belangrijk 
opzoekingswerk naar middeleeuwse 
muziek in de grote bibiioteken en 
archieven van Noord-Frankrijk 
Als belangstellende in geschiedenis 
was hij aktief in verschillende histori
sche genootschappen Op 10 april 
1853 stichtte hij zelf samen met een 
aantal vrienden te Duinkerke het Co-
mite flamand de France met als doel 
de Vlaamse letterkunde te bestude
ren de histonsche en literaire doku-
menten in de Vlaamse taal op te zoe
ken en te bewaren Het Komitee koos 
als kenspreuk Voor Moedertaal en 
Vaderland In de tijdschriften van dit 
genootschap schreef Edmond de 
Coussemaker tientallen bijdragen zo
wel over historische rechtshistori
sche als muziekhistorische onderwer
pen Zijn belangrijkste historisch werk 
werd de uitgave van Troubles reli-
gieux du XVIe siècle dans la Flandre 
Maritime 

HIJ bracht 150 Frans-Vlaamse volkslie
deren bijeen met de oorspronkelijke 
zangwijzen een Franse vertaling en 
boeiende aantekeningen Zijn bundel 
Chants populaires des Flamands de 
France verscheen in 1856 te Gent 
De bundel is nu aan een tweede her
uitgave toe, de eerste gebeurde in 
1930 
De Coussemaker overleed na een 
leven van hard werken te Rijsel op 10 
januan 1876 

Edmond de Coussemaker was als 
muzikoloog wetenschappelijk gewa
pend om ook de melodieën te verza
melen HIJ verzamelde zijn liederen in 
de arrondissementen Duinkerke en 
Hazebroek waar de volkstaal levend 
was gebleven Veel melodieën wer
den hem voorgezongen door leer
lingen van zondagsscholen, door kant-
werksters en door oude vissers 
Vnenden hielpen hem bij dit verzamel
werk Onder hen de Gentenaar Pru-
dens Van Duyse 
Voor zijn boek maakte hij uiteindelijk 
een keuze van 150 liederen die hij 

voorstelde met tekst en melodie, een 
Franse vertaling en de nodige toelich
tingen 
HIJ duidde de verschillende lezingen 
aan die van sommige liederen be
staan en verwees naar oude boekjes 
die hij raadpleegde als bv 'Christelij
ke Liedekens om gezongen te wor
den in de zondagschole van Steen
voorde en andere", «Nieuw Liedt-
boeck ghenaemt den Maeghde-
krans » (Duinkerke) 
De Coussemaker nam in zijn verzame
ling met alle liederen op die hij vond 
het boek mocht met te lijvig worden 
HIJ beperkte zijn werk tot de volkslie
deren die tot de tradities behoorden 
en waarvan geen auteur aan te wij
zen was HIJ had tevens een grote ver
zameling van liedjeszangers aange
legd die hij nog zou publiceren maar 
zo ver IS het met gekomen 
Het boek werd in 1856 te Gent uitge
geven samen met 14 fraaie l i tos die 
telkens betrekking hebben op het aan
gekondigde hoofdstuk 

D E B E T E K E N I S V A N D A A G 

Alhoewel de verzameling in de belang-
njkste bibiioteken van het nederlands-
talig taalgebied aanwezig was bleek 
na de Eerste Wereldoorlog opnieuw 
vraag te zijn naar de bundel liedjes 
Het Komitee besloot tot een heruitga
ve en die kwam er in 1930 
De vernieuwde belangstelling voor 
het volkslied en voor de Vlaamse kui
tuur in Frans-Vlaanderen zorgde er
voor dat een tweede heruitgave zich 
opdrong Enkele punten waarom deze 
heruitgave er zeker moest komen 
In 1963 ontstond binnen het Maison 
de la jeunesse en de la Culture (MJC) 
te Belle een volkskunstgroep Spoe
dig was er vraag naar eigen dansen 

«en liedjes Het was duidelijk dat na 
een tijdje zoeken het boek van de 
Coussemaker voor de pinnen kwam 
De groep kreeg dan ook vlug een 
Vlaamse naam De Kadullen (de gezel
len) naar een van de liedjes in de bun

del van de Coussemaker Het bleef 
daarbij met Er werd een plaatje opge
nomen dat te Rijsel uitgebracht werd 
onder de naam Chants et danses de 
la Flandre Frangaise Maar en gebeur
de meer 
Als je Belle bezoekt waant men zich 
onmiddellijk in een Vlaamse stad Er 
hangt wel een Franse vlag maar de 
Vlaamse Leeuw is overal aanwezig 
tot in de glasramen van het stadhuis 
En als je het spotrijmpje van Belle 
(spreek uit Balie) opzegt is het ijs vlug 
gebroken «In Balie bachten de kapal-
le me verkopt malk» 
In Belle vieren ze dnekomngen zoals 
nergens Sinds tien jaar doen de 
Kadullen dat in de stadsfeestzaal en 
daar waren de laatste keer 500 men
sen De Kadullen die op de persvoor
stelling van het boek aanwezig waren 
tellen zon 70 leden en zitten in een 
pracht van een ouderwets kostuum 
Een van die Kadullenvrouwtjes mocht 
een bundel van de Coussemaker ont
vangen het ging door de Kadullenhan-
den als een bijbel 

In hetzelfde MJC-jeugdhuis van Belle 
ging reeds een kursus Vlaamse Volks
muziek door en nu lopen er reeksen 
Vlaamse zang- en danslessen 
In een tweede boek van Frans-Vlaan
deren werd eveneens aangeknoopt 
bij de Coussemakers boek In de 
jeugdherberg van Duinkerke is een 
iiefhebberskoor van jonge mensen ak
tief die in hun kontakten met andere 
jeugdherbergbezoekers behoefte 
hadden iets van hun streek aan te bie
den Ze belandden uiteindelijk bij de 
Coussemaker Het spreekt vanzelf 
dat vooral het hoofdstuk « Zeevaertlie-
deren» hen, in de schaduw van Jan 
Bart interesseerde 
Het koor met 30 leden kreeg ondertus
sen de Nederlandse naam «Hef Reu
zekoor" In Frans-Vlaanderen en bij
zonder te Duinkerke zijn de feestreu-
zen zeer geliefd «Het Reuzekoor» 
wordt geleid door Maryse Collache 
lerares muziek in verschillende Duin-
kerkse middelbare zangscholen 
Marieke (Maryse Collache) en Bart 
(haar broer Andre onderwijzer) zijn 

UIT DE M O N D 
V A N HET V O L K 

De verzameling van de Coussemaker 
bevat 150 liedjes Hoe kwam de bun
del tot stand "̂  
Op voorstel van de minister van 
Openbaar Onderwijs Hippolyte For-
toul had Napoleon lil bij dekreet van 
16 september 1852 aan het «Comité 
de la Langue de IHistoire et de l'Art» 
het samenstellen toevertrouwd van 
een groot repertorium van nationale 
liederen 

Zingend werd het boek gedoopt Rechts burgemeester Legrand samen met de dames van het Bellense stadsmuzeum 
en een Fransvlaamse vertegenwoordiger van het de Coussemakerkomitee In het midden de h Jan Hardeman 

reeds als uitstekend zangduo gekend 
Ze komen uit een Duinkerks gezin dat 
helemaal verfranst is ook al schnjft 
hun vader sprookjes en legenden uit 
Vlaanderen Ze leren Nederlands en 
spitsen hun aandacht op de Vlaamse 
volkstaal in de Westhoek 
Sinds drie jaar zijn ze vol van hun gro
te ontdekking hun eigen volksmuzi
kaal erfgoed dat volledig vergeten 
was, de volksliederen uit Frans-Vlaan
deren Het boek van Edmond de 
Coussemaker uit 1856 was daarbij 
hun grote wegwijzer Ze zingen beur
telings boerenliederen en zeevaartlie-
deren Ze blijven echter met stilstaan 
bij de oude liederen en schnjven ook 
eigentijdse muziek op eigen teksten 
of op de kernachtige poëzie van de 
Frans-Vlaamse dichter Emmanuel 
Looien 

In de gemeente Godewaersvelde her
doopten de jongeren hun Maison de 
la Jeunesse et de la Culture in het 
Vlaemsch Huyseke en noemden hun 
folkgroepje De Haegedoorn de bloei
ende lenteheester als simbool van de 
herlevende volkskultuur Ze willen 
hun vergeten muzikaal erfgoed op 
eigen wijze doen herleven Ze trekken 
door hun streek met bandopnemer en 
notaboek om van de ouderen die nog 
Vlaams spreken te horen en te zien 
hoe ZIJ vroeger zongen en dansten In 
Boezegem in de buurt van Haze
broek zoekt de dansgroep Paquotins 
Paquotines een passende Vlaamse 
naam en dit sedert zij Vlaamse dan
sen en liederen ontdekten 
Een dergelijke herleving komt natuur
lijk met zo maar De internationale 
reveille van de folk zit daar natuurlijk 
voor een groot stuk tussen en naar 
WIJ vernamen speelt de medewerking 
van de regionale radio- en TV-zen-
ders samen met de Noordfranse 
streekpers een grote rol 

T E R U G 

De bundel van de Coussemaker is er 
terug Hij moest opnieuw verschijnen 
en liefst in zijn oorspronkelijke vorm 
Er was veel vraag naar langs beide 
kanten van de Schreve De werk
groep Malegijs nam het initiatief 
Het boek in zijn prachtig donkergroe
ne boekband van stevig kunstieder 
en versierd met een fraaie goudstem
pel een leeuw kreeg nog een ekstra 
stofwikkel Jan Hardeman mocht te
recht fier zijn toen hij het boek aan de 
pers uit beide landen voorstelde 
En om te bewijzen dat de inhoud 
ervan nog levendig is stelde hij voor 
dat de aanwezigen Noord- Zuid- en 
Franse Nederlanders er samen een 
paar liedjes uit zongen Wat dan ook, 
tot grote vreugde van allen gebeurde 
De bundel die in het verleden zo'n 
prachtige diensten bewees aan de 
Vlaamse kuituur in Noord-Franknjk 
bewijst eens te meer zijn belangrijk
heid W I J hopen echt dat de oplage 
vlug uitverkocht is i 

Maurits Van Liedekerke 

«Chants populaires des Flamands 
de France », van Edmond de Cousse
maker kost 1 200 fr Het boek wordt 
aangetekend en stevig verpakt toe
gezonden na storting van 1 300 fr. op 
rekening 469-2121111-57 van Male
gijs te 8948 Kemmel, West-Vlaande
re n 

5 JAAR LEUVENSE SCHRIJVERSAKTIE 
(M V L) De gotische zaal van het Leu
vense stadhuis IS een en al pracht Je 
voelt er de aanwezigheid van de gro
te namen die de universiteitsstad bin
nen haar muren heeft gehad en onge
wild voel je je erfgenaam van dit patri
monium Dat zaten we te denken in 
afwachting van de lustrumvienng 
van de Leuvense Schrijversaktie De
ze vereniging van schrijvers in het 
arrondissement Leuven wordt geani
meerd door onze medewerker Eu-
geen Van Itterbeek Tijdens de viering 
hield hij een redevoering die het waar
om van de aktie verwoordde 
Op het programma stonden een paar 
muzikale uitvoenngen een hulde aan 
de dichter Rene Verbeeck en toespra
ken door zijn schoolvriend oud-minis-
ter Gaston Eyskens en de dichteres 
Julia Tulkens 

Gedichten van de bij de LSA aange
sloten dichters werden voorgedragen 

door leerlingen van de diktieklas van 
het stedelijk muziekkonservatorium 
De hele namiddag werd op voorname 
wijze geprezenteerd door Jini Bras-
seur 
In zijn toespraak zei Van Itterbeek o a 

het volgende 
Een oude stad als Leuven met een 
groots Europees verleden waar de 
geest van de humanistische traditie 
nog tastbaar aanwezig is kan een 
belangrijke ruggesteun zijn bij het vor
men van een nieuw kultureel bewust
zijn in de streek In die bewustwording 
heeft de literatuur een onschatbare 
rol ZIJ brengt mensen samen zij 
schept kansen tot gesprek zij doet de 
mensen nadenken over de wereld 
Dat IS de gemeenschapsvorm waar
aan WIJ moeten werken Het territori
um IS voor ons niet meer het oude 
Vlaamse platteland althans met als 
maatschappelijk gegeven hoezeer 

we ook aangetrokken worden tot de 
natuur en het Vlaamse landschap De 
oude gemeenschapsvormen uit de 
Vlaamse streekliteratuur behoren op 
onherroepelijke wijze tot het verle
den WIJ leven thans in een stedelijke 
kuituur daar ligt ons territorium daar 
wacht ons de taak nieuwe gemeen
schapsvormen te scheppen In die zin 
zien WIJ de bijdrage van de schrijver 
en de kunstenaar in een bepaalde 
streek » 
Zelden hebben wij een kulturele mani
festatie meegemaakt die tegelijkertijd 
zo verschelden en zo hoogstaand 
was Na een liederenrecital uitge
voerd door het pittige Leuvense Meis
jeskoor werd de namiddag besloten 
met een toespraak door de Leuvense 
schepen van Kuituur 
Samen met dit gebeuren liep in de hal 
van het stadhuis een tentoonstelling 
met werken van Leuvense kunste

naars behorende tot de groep « t Ven-
sterke" Tevens werd het achtste 
cahier van de Leuvense Schrijversak
tie voorgesteld Klinkers en medeklin
kers Van 35 bekende en minder 
bekende auteurs werd werk opgeno
men Van Itterbeek opent het verzorg
de nummer met het opstel te Leuven 
een literaire s fad 'waa r i n hij een rond
gang maakt in het schrijvende Leuven 
van gisteren en van vandaag 
W I J waren gelukkig deze namiddag te 
hebben meegemaakt Hij heeft ons 
geleerd dat mensen van een bepaal
de streek samen en met beperkte mid
delen voor eigen VOIK een hoogstaan
de kunstmanifestatie ten beste kun
nen geven Dat de verbondenheid 
met eigen streek en mensen echt kan 
bestaan als wij het maar willen en 
vooral dat de schrijver, prozaïst en 
dichter weer die volkse funktie kan 
veroveren die hij eertijds had en niet 

enkel schone letteren pleegt ten gene-
ve van zichzelf en het enge kunste-
naarsknngetje Daarom gaven wij zo
veel aandacht aan deze aktie die in 
andere streken van het Vlaamse land 
navolging verdient Zodat de weinig 
opbeurende diskussies over de teloor
gang van de roman en het gedicht 
tot het verleden behoren 

Leuvense Schrijversaktie • sekreta-
riaat Guldensporenlaan 85, 3200 
Kessel-Lo 
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A L IETS BETER 

De twee arbiters Rion en van Melke-
beke werden enkele weken geleden 
door de voetbalbond voor een halve 
eeuwigheid geschorst, omdat ze eens 
ergens hun mening hadden gezegd 
zonder daarvoor eerst de toelating te 
vragen aan de «grands-pits- Zij gin
gen in beroep, en het beroepskomitee 
heeft nu de uitstekende inval gehad -1 
daartoe wellicht enigszins aange
spoord door het gegrinnik in de pers 
om de « straf» — de schorsing om te 
zetten in een «strenge blaam» Het 
mildert enigszins de indruk van pot
sierlijke machtswellust die de bond in 
deze zaak verwekte, maar zolang 
komiteekens allerhande mensen kun
nen straffen (een blaam is toch een 
s t r a f ' ) omdat ze voor hun mening uit
komen loopt er o I iets mis 

¥ 
N I E U W E F U Z I E ? 

De gemeente Gnmbergen zou in de 
provincie Luxemburg gronden heb
ben aangekocht om de eigen mensen 
— en WIJ veronderstellen dat men aan 
de jeugdbewegingen denkt — de 
gelegenheid te bieden enige tijd door 
te brengen in de gezonde, vrije na

tuur En dit in goede omstandigheden 
en voor weinig geld Het is slim 
bedacht, en wij hoPen en denken dat 
de Gnmbergse jeugd er dankbaar 
gebruik zal van maken Anderzijds 
komt het ons toch een beetje eigen
aardig voor dat de ene gemeente 
gronden gaat kopen in de andere Tot 
het uiterste gedreven zou dit er kun
nen toe leiden dat de ene gemeente 
de andere opkoopt Tot een onver
wachte vorm van fuzie's dus 

RELLEN 

Het IS al een hele poos bezig, maar 
verleden week is het alweer tot een 
knsissituatie gekomen bij AS Oosten
de Men weet dat daar sedert enkele 
maanden een soort koude oorlog 
woedt tussen ex-voorzitter Menu en 
de huidige voorzitter de Bruycker, alle
bei met aanhang De laatste zou het 
nu gedaan hebben gekregen dat de 
beheerraad besloot zeven beheer
ders — de groep Menu — aan de dijk 
te zetten Iets wat echter nog door de 
algemene vergadenng moet bekrach
tigd worden Er schijnt nog een bijko
mend aspekt verbonden aan deze al 
tnestige zaak de zeven ongewen-
sten zouden samen verschillende mil
joenen in de onderneming hebben 
gestoken, zodat er aan de administra
tieve kwestie ook nog een financiële 
zou kunnen gekoppeld worden 

D O O R N I J P E N A U B 

In Engeland — net als hier — hebben 
de serieuze mensen al lang de buik 
vol van de agressiviteit en het vanda
lisme van de zottekens die zich sup-

TOERISME EN FOLKLORE 
IN EEN SHOW 

SUNAIR HOLIDAY SHOW - OOSTENDE 

Op vrijdag 3 december, zaterdag 4 december en zondag 5 decem
ber gaan in het Media Center te Oostende «De Dagen voor het 
Publiek » door in 't kader van de 2e Sunair Holiday Show Telkens van
af 10 u tot 19 u 

Voor het expo-gedeelte werden reeds 155 stands vanuit 65 verschil
lende vakantiebestemmingen gereserveerd 157 hotels, 11 luchtvaart
maatschappijen, 26 toeristische diensten, 18 agenten en vele andere 
takken van de toeristische sektor zegden hun medewerking toe 
Deze ruime deelname houdt meteen de belofte in dat de bezoekers 
zich in de Holiday Show een volledig beeld kunnen vormen van alles 
wat het Sunair-programma inhoudt En dat is heel wat i De nieuwe 
Sunair-brochures voor deze winter en de zomervakantie 1977 zijn op 
deze Show gratis verkrijgbaar 

Het animatiegedeelte van de Holiday Show kondigt zich buitenge
woon aantrekkelijk aan Naast de folkloristische groepen uit Turkije, 
Roemenie, Portugal, Israel, Tunesië, Las Ps'mas en Tenerife staan tal 
van bekende showformaties op 't programma, waaronder Hush, Two 
Man Sound, Robert Cogoi, Ivan Heylen, Ed Kooyman, Nicole Josy en 
Hugo Sigal, The Crash Machine, Les Polaris en nog 21 andere arties
ten i 

Permanent worden toeristische films vertoond en om de 10 minuten 
wordt een gratis reis verloot Aan bepaalde stands worden gratis 
drinks aangeboden 

porter noemen en voetballiefhebber, 
maar die in feite meer gefrustreerde 
maniakken en doodgravers van de 
voetbalsport zijn Het Britse gerecht 
heeft dan ook — eindelijk — besloten 
eens doortastend te gaan optreden. 
De boeten die zullen uitgedeeld wor
den zullen er zijn die doornijpen Hier 
bij ons loopt het nog niet zo'n vaart, 
en zal het dat waarschijnlijk ook nooit 
doen W I J hopen echter dat onze 
reChters het nooit in het hoofd zullen 

SPORTINFRASTRUKTUUR 
IN VLAANDEREN (6) 
Over de sporthallen hadden wij 
het reeds 

Laten wij nu eens gaan kijken 
hoe de toestand eruit ziet voor 
wat betreft de zwembaden 

Momenteel zijn er in Vlaanderen 
een kleine 200 openluchtbaden, 
die dus enkel tijdens de zomer 
bruikbaar zijn Dat aantal schijnt 
geen neiging te vertonen te stij
gen, maar behalve in uitzonder
lijk lange, hete zomers schijnen 
die 200 min of meer aan de 
behoefte te voldoen 

Des te meer omdat het aantal 
overdekte baden de laatste ja
ren gevoelig is gestegen In vijf-
zes jaar van ongeveer 100 tot 
bijna 300 Nu, sedert een jaar of 
twee schijnt de aangroei af te 
nemen, om plaats te ruimen 
voor de rage van de sporthallen 
Bloso raamt de behoefte aan 
overdekte zwembaden op 1 m2 
per 50 inwoners Vlaanderen, 
met zijn 5,5 miljoen inwoners, 
zou dus een oppervlakte nodig 
hebben van ongeveer 100000 
m2 

En om het weer te herleiden tot 
overzichtelijke grootheden een 

gemeente van 10000 mensen 
zou een zwembad nodiq heb
ben van 200 m2, hetzij van 25 
X 8 m 

W I J zijn zo links en rechts in der
gelijke gemeenten, die over zon 
zwembad beschikken, eens 
gaan kijken, en enkele momen
ten van onder- en bovenbezet-
ting buiten beschouwing gela
ten, dachten wij dat er gemid
deld zoiets van een twintig tot 
zestig aanwezig waren, wat ons 
redelijk lijkt 
In een gemeente hadden wij de 
indruk dat een gedeelte van het 
publiek niet kwam om te zwem
men, maar het bad blijkbaar 
beschouwde als een ontmoe
tingsplaats 
In een andere gemeente — die 
echter veel minder dan 10000 
inwoners telt — vonden wij het 
zwembad praktisch altijd onder
bezet Soms waren er maar drie 
of vier mensen 
Waar WIJ de raming van Bloso 
overdreven vonden voor wat be
treft de sporthallen, zouden wij 
voor de zwembaden zijn norm 
van 1 m2 per 50 inwoners zon
dermeer willen aanvaarden Een 

bijkomende reden daarvoor is 
natuurlijk ook dat overbezetting 
ten allen prijze dient vermeden, 
met het oog op de hygiene 
Vlaanderen zou dus aan ruim 
100000 m2 zwembad moeten 
komen 
Op dit ogenblik is er een opper
vlakte beschikbaar van bijna 
75000 m2 Er zou dus nog een 
tekort zijn van een 30000 m2 
Deze zomer kostte een over
dekt zwembad ongeveer 80 000 
fr per m2 
Vlaanderen helemaal uitrusten 
zou dus zowat 2,5 miljard frank 
kosten 
Op het eerste gezicht lijkt dat 
geen onoverkomelijk bedrag — 
althans met als het gespreid 
wordt over enkele jaren —, 
maar het tekort is met overal 
even groot 
In West-Vlaanderen bij voor
beeld zouden er al zwembaden 
genoeg zijn, al zijn natuurlijk met 
alle gemeenten al degelijk uitge
rust 
In Limburg en Vlaams-Brabant is 
men er bijna • nog iets van een 
5000 m2 
Oost-Vlaanderen zou nog een 
9000 m2 moeten bouwen, en 
het slechtst uitgerust is Antwer
pen, waar nog een dikke 12000 
m2 zwembad tekort zijn 

(vervolgt) 

ZO€H€BC}€ 
Kans op werkgelegenheid voor li
centiaat of regent lichamelijke op
voeding Dnngend schriftelijk kon-
takt met oud-senator Maurits Van 
Haegendoren, Guido Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee - 016/2245.45 
Volledige opgave van curriculum 
vitae en desgevallend statuut ver
goede werklozen N 140 

— 22-jarige metaalkondukteur 
— 18-jange jongeman (middelbaar 
en 2 jaar Handel] 
— 26-jange jonge dame voor keuken-
werk in kliniek, bejaardenhuis e d 
Voor al deze zoekenden graag een 
antwoord aan prov raadslid Staf Kie-
sekoms, Muilemstr 314. 1770 Liede-
kerke,tel 053/666584 NI 35 

Wie helpt deze werkzoekenden aan 
een passende betrekking ' 

— 20-jarige jongeman, diploma B4 au-
tomonteerder, legerdienst vol

bracht , interesse gaat vooral uit 
naar tuinbouwmachines 

— 20-jarige jongedame met ervaring 
als klerk-typiste 

— 16-jarige juffrouw, diploma lager 
sekundair onderwijs 

— Metaalkonstrukteur, aluminium 
ramen, B I , 22 jaar 

— 18-jange jongedame met diploma 
ekonomische humaniora 

— 21-jarige onderwijzeres, volgt mo
menteel nog bijlessen Frans, ook 
een betrekking als bediende is wel
kom 

— Juffrouw in het bezit van een kwa-
lifikatiegetuigschrift, kennis van 
daktilo wenst job als kassierster, 
bediende of verkoopster 

— Dame uit Hekelgem zou graag 
werken in de keuken of als kuis
vrouw in een kliniek, een bejaar
dentehuis, of dergelijks en dit liefst 
in de streek van Aalst, Asse, Brus
sel 

Voor inlichtingen : Dr Jef Valkeniers, 
Ninoofsesteenweg 11, 1750 Schep-
daal.tel 02/5691604 NI 36 
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halen het supporterschap te besChou-
wen als een verzachtende omstandig
heid als de een of andere onnozel 
geraasde bietekwiet voor eigen reke
ning wreker of vandaal wil gaan spele-
n 

A R M E M I N I S T E R S 

Uit Duitsland kwam het verheugende 
bericht dat sjotter Franz Beckenbau-
er stukken meer verdient dan kanse
lier Schmidt W I J denken dat er bij ons 
ook sportvedetten zijn die stukken 
meer verdienen dan hun politieke kol
lega's, zeker als men geen rekening 
houdt met de « kumuls - (beheerraden 
zn zo) van de grosses legumes in de 
Wetstraat Wij behoren tot de onge
lukkige kategone van de « simpelen » 
die hard moeten werken voor weinig 
geld, die veel moeten afdokken en 
nooit eens een extraatje of een ka-
dootje moeten verwachten Wij den
ken — men zal het begrijpen — dat 
de jongens en meisjes van de praatba-
rak al te veel verdienen, de band van 
Leo véél te veel, en als men aan de 
bedrijvers van de kinderazie die men 
beroepssport nóg meer uitdeelt, dan 
vinden wij dat met alleen waanzinnig 
en immoreel, maar bovendien een 
teken aan de wand dat onze onvolpre
zen maatschappij ten gronde gaat 

Z I J N R E C H T 

Enkele weken geleden vertelden wij 
het stichtende verhaal van doktoor 
Chaumont en koereur Dard De dok
toor had eerst verzwegen dat Dard 
«gepakt» had, en hem nadien, uit 
wroeging, toch aangeklaagd De rech
ter moet nu vonnis vellen Ondertus
sen IS de koereur al met een briefje 
afgekomen van «zijn» doktoor. Bel
loc, die zegt inderdaad dopingspro-
dukten te hebben voorgeschreven 
aan zijn « patient» O m cortisone En 
als dokter, zegt hij, is dat zijn recht 
Wij zijn noch doktoor noch rechter, 
maar ons lijkt het logisch dat een arts 
dat inderdaad mag voorschnjven als 
het nodig is Maar het lijkt ons even 
logisch dat wie vol cortisone zit uit de 
koersen moet wegblijven, evengoed 
als wie vol alkool zit het autonjuen 
moet vermijden Anders gezegd do
ping OK, maar dan met werkonbe
kwaamheid 

Om het nog even over de doping te 
hebben, wij denken nog steeds hét 
middel tegen deze plaag te kennen, in 
de simpele veronderstelling dat men 
ze werkelijk zou willen bestrijden 
Doping brengt ook zoveel op, niet
waar Ons paardemiddel is simpel de 
werkgever (firma's) verantwoordelijk 
stellen voor de werknemer Hij levert 
immers ook soigneur en doktoor 
Wordt een renner betrapt, wordt de 
firma — bij voorbeeld wegens poging 
tot vergiftiging — voor altijd ge
schorst, met een boete die toch met 
een nu of zeven geschreven wordt 
De firma's zijn blijkbaar toch rijk 
genoeg Wij denken dat de klubs en 
firma s er wel zouden voor zorgen dat 
de «gasten» met zouden slikken, en 
er zich kontraktueel ook wel zouden 
tegen verzekeren 

D E G E K R O M D E R U I M T E 
LemaTtre en Gamov aanvaarddem 
dat het heelal een beginpunt had: 
het oeratoom dat x miljard jaar 
geleden uit elkaar spatte (de oer
knal of big bang], en aldus een evo
lutie op gang bracht die nog 
steeds aan de gang is: de uitdijing 
van het heelal. 
Er is een andere theorie. Die van 
de « steady state » namelijk. 
Zij werd vooropgezet door Britse 
astronomen, zoals Bondi, Gold en 
Hoyle (maar deze laatste heeft ze 
laten varen). 
De ' steady state » — theorie aan
vaardt dat er aan het heelal geen 
begin is geweest 
Wel is er een voortdurende evolu
tie in die zin dat naarmate de mel
kwegstelsels van elkaar wegvluch
ten, nieuwe materie wordt ge
vormd om hun plaats in te nemen, 
zodanig dat in een (uiteraard) gro
te eenheid ruimte de dichtheid 
altijd gelijk blijft 
Naarmate de stelsels dus van el
kaar verwijderd worden, wordt de 
leegte die ze aldus achterlaten 
oogevuld met nieuwe materie 
(waterstof), die nieuwe stelsels zul
len vormen. Zo zouden ons mel
kwegstelsel en de ons omgevende 
melkwegstelsels uit elkaar gaan, 
nieuwe waterstof zou ervoor zor
gen dat de dichtheid desondanks 
in het betrokken gebied dezelfde 
blijft, en deze waterstof zou metter
tijd een nieuwe melkwegstelsel 
vormen. En zo eindeloos door 
Men is aan die theorie ernstig 
gaan twijfelen toen uit onderzoek 
van radiobronnen op reusachtige 
afstand bleek dat de materie daar 
dichter moet zijn dan in nabijere 
radiobronnen. Het zou dan met 
waar zijn dat de dichtheid van de 
materie konstant blijft. 
Nemen wij nu de grote theorieën 
(exploderend heelal, oscillerend 
heelal en steady state-heelal] 
naast elkaar, dan merken wij dade
lijk dat geen enkele theorie als 
bewezen mag worden beschouwd, 
en dat zij alle nog enorme vraagte
kens laten staan. 
Als licht — en lichtbron — zich 
rechtlijning zouden verplaatsen, 
dan zouden bij de uitdijing van het 
heelal de stelsels zich volgens 
rechte lijnen van elkaar verwijde
ren. 
Het heelal zou dan euclidisch zijn, 
uat zoveel wil zeggen als niet-ge-
kromd, en waarin de rechte lijn de 
kortste afstand is tussen twee pun
ten. Eerste opvatting dus: de niet 
gekromde ruimte. Daaraan wordt 
echter geen geloof meer gehecht 
omdat (alweer) Einstein rond de 
eerste wereldoorlog aantoonde 
dat het liCht zich niet rechtlijning 
voortbeweegt maar volgens een 
kromme. 
Nu kunnen vanuit één punt de 
lichtstralen zich volgens twee 
krommen verplaatsen. 
Enerzijds volgens een gesloten 
kromme, zodanig dat ze uiteinde
lijk een cirkel beschrijven. Moest 
dat de situatie zijn in het heelal, 
dan zou de kosmos positief ge
kromd zijn. De ruimte zou echter 
ook een negatieve kromming kun
nen hebben: vertrekkend uit één 
punt zouden de lichtstralen steeds 
verder uit elkaar lopen, volgens 
een parabool of hyperbool. De kos
mos zou dan negatief gekromd 
zijn, wat men zich enigszins kan 
voorstellen door aan een ruiterza
del te denken. 

De meeste astronomen schijnen 
gewonnen te zijn voor deze laatste 
veronderstelling. Maar zoals alzo 
vaak moest gezegd worden . bewe
zen is er niets. Men tracht erachter 
te komen, door koortsachtig de 
beweging van de verre stelsels 
o.m. ten opzichte van elkaar te 
bestuderen. Rekening houdend 
met de duizelingwekkende afstan
den en de korte periode van waar
nemingen op dat gebied — wat 
betekenen tien jaar? — zal men 
begrijpen dat het vooralsnog on
mogelijk is iets met zekerheid voor
op te stellen. 
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2 DECEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
18 00" Simon in het land van de 

krijttekeningen 
Simon en de olifant 

1805 Kim en zijn vnenden 
1830 Slalom 

Showprogramma 
1915 Allemaal beestjes 
1945 Nieuv\/s 
2015 Coronation Street 
2040 Panorama 
21 30 Laff a bit 

Korte komische film 
21 35 Standpunten 
21 55 Premiere 
2240 Nieuw/s 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
15 00 De Waltons 
1600 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 De kinderkrant 
1930 Het kleine huis 
2020 Klem met een groot geloof 
2050 De noordelijke eilanden 

Een kwestie van tijd 
Dokumentaire 

21 35 Nieuws 
21 50 Nader bekeken 
22 20 Ars Musica 

Trompetkoncert 
2245 Tenslotte 
2250 Nieuws 

NED. 2 

18 45 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de Viking 
1930 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
2025 De terugkeer van de wre

kers 
21 15 Pleisterkade 17 
2205 Brandpunt 
22 45 De man die terugging 

Dokumentaire over Surina-
i iTie 

2330 Den Haag vandaag 
2335 Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie 
17 45 Nounours 
1750 1 2 3 ja i vu 
1815 Savoir-vivre 

Kookrubriek 
1845 La lune papa 
19 00 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 35 Een kat in een zak 

Etikettering van de voedsel-
produkten in België 

20 05 La planete des singes 
VS-film (1967) 

21 40 Tips voor veilig wegverkeer 
21 45 Nieuws 
21 55 Le carrousel aux images 
2245 Nieuws 

3 DECEMBER 

BRT 

14 00 Schooltelevisie 
1800 Mumfie 
1815 Open school 

Energie 
1845 Dag aan dag 
1910 Sinparele 

Ballet 
1945 Nieuws 
2015 De Flintstones 
2040 In de greep van Broadway 

Amerikaanse komedie 
22 20 Inspraak 76 

Vakantiejobs 
2315 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 

1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 BIJ ons in Groet 
1955 Sissi, keizenn en moeder 

Derde deel (1957) 
21 35 Nieuws 
21 50 Interview met de minister

president 
22 00 Het spel en de knikkers 
22 30 Hotel op stelten 
2305 De nieuwe ketters 

Dokumentaire 
23 30 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 De vrouw van zes miljoen 
2000 Nieuws 
2025 Hotel de Botel 
20 55 De Jordaches 
21 40 Wordt u al geholpen ? 
2210 Aktua TV 
23 05 Tros Sport 
2330 Nieuws 

RTB 

1745 Nounours 
1750 1 2, 3 J'ai vu 
1815 Sept sur sept 
1845 La lune papa 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 De zwarte hond 

Engelse tv-film 
2025 Nieuwe konflikh/ormen 
21 45 Nieuws 
21 55 Jumping internatinonaal te 

Brussel 
22.55 Nieuws 

4 DECEMBER 

BRT 

1600 Doe mee 
1630 Open School 
1800 Simon in het land van de 

krijttekeningen 
1805 Disneyland 
1855 Rivalen voor een wedren 

Korte jeugdfilm 
1910 Piep, het verhaal van een 

slechthorende jongen 
Interview met een slechtho
rende jongen 

1945 Nieuws 
2015 De Wies Andersen Show 
21 10 Terloops 
21 55 Trapped beneath the Sea 

Weekendfilm 
2325 Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Oog-roos-bolleboos, kijk 

mee in de kijkdoos 
1605 Lappenkat 
16 20 Tom de Graafs tombola 
1650 Het raadsel van het Silver-

crana-kasteel 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Mash 
19 30 Wie van de drie ' 
2000 Dodge City 

Amerikaanse avonturenfilm 
(1939) 

21 35 Nieuws 
21 50 Avro's Sportpanorama 
22 30 De Bob Dylan special 
2320 Nieuws 

NED. 2 

18 40 Lied van de week 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Bolke de beer 
1915 Teds s s t t - s h o w 
2000 Nieuws 
2025 Teds s s t t - s h o w 
21 30 Vluchtroute 

Een reeks van 12 filmverha
len over het Franse verzet 

21 55 Hier en nu 
22 35 Hier en nu - Studio sport 
23 00 Met Bertus Aafjes naar kin

deren in Afrika 
2325 Nieuws 

RTB 

1045 De onderneming vandaag 
1245 Tele-debat 
13 45 Entree libre 
1430 TV-femmes 
1530 Kruidenplanter 
1545 Interwallonie 
1715 A vos marques 
1825 Boule et Bill 
1830 Spectacles 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Le jardin extraordinaire 
2005 Junior Bonner 

VS-western 
21 45 Nieuws 
21 55 De memoire d'homme 

De Borinage, dokumentaire 
2255 Nieuws 

5 DECEMBER 

BRT 

1000 Euchanstievienng vanuit 
Zandhoven 

11 00 Konfrontatie 
1200 Nieuwsoverzicht voor ge

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

Brits jeugdfeuilleton 
1540 Doe mee 
1610 Eskapade 
1700 Basketball leper—Kortri jk 
1740 Sportuitslagen 
1745 Suske en Wiske 
1810 Koncert 
1845 Simon in het land van de 

krijttekeningen 
1850 Het huis waarvan wij dro

men 
19 30 De loodgieter 

Komische film 
1945 Nieuws 
2000 Sportweekend 1 
20 30 Tora tora, tora 

Amerikaans-Japanse histo
rische rekonstruktie van de 
aanval op Pearl Harbour 
(1970) 

2250 Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharistieviering 
1400 Teleac 
1600 Nieuws 
16 02 Een huis in een schoen 

Sinterklaasprogramma 
1700 Voetbal-uitslagen 
1700 Vesper 
1815 Teleac 
1855 Bereboot 
1900 Nieuws 
1905 McCloud 
2040 Vara's internationale 
2150 2 voor 12 

Kwisprogramma 
22 30 Trouwen wat is daarop uw 

antwoord "̂  
2300 Nieuws 

NED. 2 

1830 TV-informatie voor Turken 
18 35 Rogier van ter Doest 
1900 Fra Diavolo 

Amerikaanse stomme film 
(1933) 

20 25 Studio Sport 
21 35 Nieuws 
21 40 Cinevisie 
2205 Papa Haydn 

Muzikaal programma 
2225 Feike Boschma en zijn be

wegingsspel 
2250 Nieuws 

RTB 

945 Jardinage 
1000 De onderneming vandaag 
1200 Faire le point 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1330 Arts-hebdo 
14 25 Calimero 
14 30 De Masai-rebellen 

Feuilleton 
1520 Visa pour le monde 
17 05 Sportuitslagen 
1715 Folllies 
1825 Le chien, le chat et quel-

ques autres 
Huisdieren Dokumentaire 

1855 Boule et Bill 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Sportweekend 
20 05 Voulez-vous jouer"? 
21 45 Nieuws 
21 55 Du sel sur la queue 
2255 Nieuws 

6 DECEMBER 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Simon in het land van de 

knjttekeningen 
1805 Klein, klein kleutertje 
18 20 Rogier van ter Doest 
1845 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 De komst van Joachim Stil

ler 
21 55 Nieuws 
2210 Intermezzo 

Amenkaanse dramatische 
speelfilm (1939) 

NED. 1 

1815 Teleac 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 Avro s 3 x 20-tips 
2005 Superstars 
2105 M A S H 
21 35 Nieuws 
21 50 Omdat ik toevallig in een rol

stoel zit 
De Olympische Spelen van 
Toronto 

2240 Symbiose 
2245 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Suri
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1905 Wonderland 
1930 Harry zoekt werk in Cana

da 
2000 Nieuws 
2025 De Onedin lijn 
21 15 Vara Ombudsman 
21 40 De volgende patient 
22 05 Achter het nieuws 
2255 Nieuws 
2210 De vrije gedachte 

RTB 

17 45 Sinterklaasprogramma 
1815 TV Femmes 
1845 Lundi-sports 
1915 Nieuws 
1935 55 days at Peking 

Amerikaanse histonsche re
konstruktie (1963) 

2200 Nieuws 
2215 Le crayon entre les dents 
2240 Nieuws 

7 DECEMBER 

BRT 

1800 Simon in het land van de 
krijttekeningen 

1805 Wickie, de Viking 
1830 Open school 
1900 Muzieksien 
1945 Nieuws 
2015 Piste 
21 05 Pearl Harbour 
21 55 Standpunten 
2230 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1955 Nieuws 
19 05 KRO's wereldcircus 
19 55 De zigeunerbaron 

Operette van Johann 
Strauss 

21 35 Nieuws 
21 50 Alias Smith and Jones 

Amenkaans feuilleton 

TU-PROGR^MMKS 

2240 De Nederlandse Hongaren 
Dokumentaire 

2320 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Avro's wie-kent-kwis 
21 45 De gebroeders Hammond 

(The Brothers) 
2235 Televizier magazine 
2320 Den Haag vandaag 
2335 Nieuws 

RTB 

1745 Boule et Bill 
1750 1, 2, 3 j'ai vu 
1815 Seniorama 
1845 La lune papa 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 De Cubaanse vrouw 

Dokumentaire 
21 15 Les Flamands 

Interview met Adriaan Ver
hulst 

21 45 Nieuws 
2200 La communaute frangaise 

de Wallonië et de Bruxelles 
2230 Nieuws 

8 DECEMBER 

BRT 

1730 Tip-top 
1845 Simon in het land van de 

krijttekeningen 
1850 Bonanza 
1945 Nieuws 
2020 Superstar 1976 
21 35 De vijfde windstreek 
2225 Nieuws 

NED. 1 

1000 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 De holle boom 
16 20 Een bezoek aan Tabibuga 

Dokumentaire over Nieuw-
Guinea 

1645 Supersonic 
Pop- en rock 

1710 Gitaar spelenderwijs 
1815 Teleac 
18 45 De bereboot 

1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
20 00 Mijn vader 

Deens tv-spel 
2050 La cathedrale engloutie 

Muziek van Debussy 
21 15 Sprekershoek 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio sport 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Een bnef van Carl 

Dokumentaire 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Count down 1976 
2240 Starsky and Hutch 

Amerikaans politiefeuilleton 
23 27 Veronica's agenda 
2330 Nieuws 

RTB 

1330 De onderneming vandaag 
1630 Feu vert 
1810 Histoire de lire 
1840 Boule et Bill 
1845 La lune papa 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Chapeau melon et bottes 

de cuir 
2030 Tele-memoires 

Met medewerking van Lo
de Claes (VU) 

21 45 Nieuws 
2200 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
2230 Nieuws 
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De plaatsvervangende burgemeester van de gemeente Doel kreeg van de Staatssekre-
taris voor Vlaamse Streekekonomie 75 dagen bedenktijd om al dan niet zijn goedkeu
ring te geven, voor de inplanting van een vierde kerncentrale op zijn grondgebied. Het 
ziet ernaar uit dat hij niet zal bezwijken onder de zware druk, maar integendeel de zijde 
zal kiezen van zijn bedreigde bevolking. Inmiddels werd voor 4 december om 14 u. 30 

een massale protestbetoging aangekondigd op de Groenplaats te Antwerpen, waarna 
Herman Delaunois, voorzitter van Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen en een vertegen
woordiger van de Boerenbond het woord zullen voeren. Alles wijst erop dat er een 
breed front tot stand komt tegen de blunderpolitiek, waarvan de Linker Scheldeoever 
het slachtoffer dreigt te worden. 

FRONTVORMING 
TEGEN DOEL IV 

«-'«•"•? 
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Kallo, met de dorpskern, de melkpoederfabriek en de omligge'nde rijke polders. Zo was het jaren geleden Zal het Waasland nu nog meer vruchtbare aarde moeten prijsgeven aan dure, 
maar arbeidsarme milieuvervuilende fabrieken ? 

D O E L I V : HET B E G I N V A N HET EIN-
D E ! 

Met de vierde kerncentrale te Doel — 
1.000 megawatt en een koeltoren van 168 
m. dus hoger dan de Antv\/erpse katedraal 
— worden alle anti-kernenergie elementen 
uit het rapport van de Kommissie der Wij
zen met de voeten getreden. Bovendien 
wordt de energiebasis gelegd voor een 
reeks fel omstreden projekten: eenzijdige 
industrializering, verwoesting van vruchtba
re poldergrond, Grote Ring rond Antwer
pen. Duwvaartkanaal, Baalhoekkanaal, 
Bocht van Bath en Dijkenproblematiek. Het 
belang van de te nemen beslissing is dus bij
zonder groot, omdat ze de leefbaarheid 
van de hele Antwerpse agglomeratie plus 
het Waasland onherroepelijk kan aantas
ten, zonder dat enige zekerheid bestaat 
over de ekonomische rendabiliteit ervan. 

F R O N T V O R M I N G 

Een petitie tegen de verspilling van land
bouwgronden op de Linkeroever heeft nu 
ruim zesduizend handtekeningen opgele
verd. Inmiddels kreeg het Aktiekomitee 
Tegen de Verspilling van Landbouwgron

den (ATVL) steun van een tiental andere 
organizaties : BENEGORA, die de inwoners 
uit Nederland van Hulst tot Rozendaal groe
peert ; BENELUX, die de problemen multi
nationaal aanpakt; RED DE VOORKEM
PEN, die het duwvaartkanaal Oelegem-
Zandvliet in de koelkast hielp s toppen; 
ABLLO, die de Linkeroever vertegenwoor
digt ; WALKO, uit het sterk bedreigde Waas
land ; SIGMA, eveneens van Linkeroever; 
de Verenigde Aktiegroepen Kern Stop 
(VAKS) en AKTIE-KERN die tegen de 
bouw van kerncentrales ageren ; de VASR, 
die de Grote Ring rond Antwerpen be
str i jden; SOS-Westerschelde, die de dij
ken- en overstromingsproblematiek wil op
lossen. Dit front kreeg de jongste weken 
ook de steun van gevestigde organizaties, 
zoals de Boerenbond. Net zoals ten tijde 
van de Peerdsbos-aktie ziet het ernaar uit 
dat opnieuw een sterke drukkingsgroep 
ontstaat. Reeds werd aangekondigd dat de 
initiatiefnemers alle demokratische midde
len zullen gebruiken om hun «DOEL» te 
bereiken en dit via de Koninklijke Besluiten 
van 28 februari 1963, 17 mei 1966 en 
22 mei 1967, die de inspraak van de bevol
king waarborgen. Het zal dus voor de kern
energie-promotoren e.a. bijzonder moeilijk 
zijn, om ongestraft hun wil op te dringen en 

zonder bouw- en exploitatievergunning 
toch met de werken te beginnen, zoals in 
het verleden bij herhaling kon gebeuren. 
Enkele vooraanstaanden steunen met door-, 
slaande argumenten de doelstellingen van 
de kontestanten. 

Minister-Staatssekretaris voor Leefmilieu 
K. Poma: « Men zou de kernenergie kun
nen vergelijken met de modernste snel
trein, dit is deze die vlugger rijdt, komfor-
tabeler en gezelliger is dan al de andere 
types van sneltreimen. Alleen ontbreekt 
er één enkel detail: de trein heeft geen 
remmen. Toch beslist men de trein in 
dienst te nemen, in de veronderstelling 
dat men onderweg wel een remsisteem 
zou uitvinden en kunnen aanbrengen». 
Voorzitter van de Boerenbond, professor 
Boon: <• Wie inzage neemt van die bundel, 
zal meteen begrijpen dat van onze Wase 
land- en tuinbouwers geen enkele toege
ving meer kan worden verwacht». 
RUG-hoogleraar, professor Heyndrickx: 
- De industrie in Antwerpen gebruikt 
60 °/o van ons drinkwater, waarna het zeer 
vervuild in de Schelde wordt geloosd». 
UFSIA-hoogleraar, professor Virenque: 
«Men kan ervan uitgaan dat op het 
gebied van de milieuverslechtering, de 
ongekontroleerde industrializering van de 

linkeroever langs de Schelde, onvermijde
lijk tot rampen zal lelden >. 

SPAAR LANDBOUWGRONDEN 

Onder dit motfo zullen op zaterdag 4 de
cember ongetwijfeld heelwat landbouwers 
en tuinders mee opstappen door de straten 
van Antwerpen. De betoging is in feite 
gericht tegen het Linkeroever-Projekt in 
zijn geheel. De organizatoren drukken het 
als volgt ui t : Protestbetoging van bedreig
de inwoners, maar ook van iedereen die 
solidair is met de bevolking van de Wase 
polders ; iedereen die de waanzin van het 
Linkeroever-projekt inziet; iedereen die 
wil opkomen voor een eerlijke en demo
kratische behandeling van het dossier. 
Om 14 u. 30 zullen de groepen samenko
men op de Groenplaats en door de straten 
van de stad hun grieven bekendmaken. Het 
stadsbestuur van Antwerpen gaf toelating 
voor de betoging en in de stad verschijnen 
steeds talrijker de affiches die de manifesta
tie aankondigen. Wie meer wil weten kan 
terecht bij Aktie-KERN, Consciencestraat 
46 te 2000 Antwerpen, of bij het Aktiekomi
tee Tegen de Verspilling van Landbouw
gronden, Herrystraat 26 te 2100 Deurne. 

Dirk Buyes. 
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