
De zoveelste regeringswijziging 

Dat de regering-Tindemans een erg wrak politiek bouwsel is, 
werd deze week overduidelijk aangetoond. De grond waarop 
deze regering aan Waalse zijde steunt blijkt biezonder onsta
biel. Slechts met veel moeite werd woensdag de volledige 
ineenstorting voorkomen. M e n vraagt zich nu al af hoelang de 
inderhaast aangebrachte stutten het zullen uithouden. Hoog
uit tot in de lente van 1977 zeggen de meeste waarnemers. 
M e t 110 stemmen tegen 90 bij 3 onthoudingen, kreeg de (voor 
de zoveelste maal) gewijzigde regeringsploeg woensdag
avond uiteindelijk het vertrouwen van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers. Aan dit resultaat, dat door niemand als een 
sukses wordt beschouwd, zijn dagenlange politieke maneu
vers voorafgegaan die zeker niet tot de fraaiste uit onze parle
mentaire geschiedenis behoren. Het ging eraan toe zoals op 
de tapijtenmarkten in Noord-Afr ika. . . 

R W - T R A U M A 

Aan de basis van de jongste tnbu-
laties van de heer Tindemans 
(met wie alles anders zou wor
den..) ligt de scheuring in het 
Rassemblement Wallon Onze le
zers weten dat de verdeeldheid 
binnen deze Waalse partij enkele 
weken geleden leidde tot de uit
tocht van drie RW-regeringsle-
den (Penn, minister; Gol en 
Knoops, staatssekretarissen). Die 
trokken samen met een handvol 
RW-parlementsleden, met vlag en 
wimpel naar de Waalse liberale 
partij (PLP), die bij deze gelegen

heid herdoopt werd tot PRLW 
Deze uittocht, dit «verraad» van 
de leiders, heeft bij zeer vele 
RW ImJlitanten een werkelijk trau
ma voor gevolg gehad Zij voelen 
zich in de steek gelaten. Op het 
RW-kongres vorige week bleek 
hoe zij zich nu in hun vertwijfeling 
vastklampen aan de overblijven
de voormannen zoals partijvoor
zitter Gendebien. Terzelfdertijd 
bleek ook dat hun wantrouwen 
tegenover de regering, waann die 
« verraders » blijven zetelen, duide
lijk toegenomen is. En dat vuurtje 
wordt door het FDF zorgvuldig 
aangeblazen. 

EEN O V E R E E N K O M S T 
T U S S E N DE 
REGERINGSPARTIJEN 

Dat het overlopen van Penn, Gol 
en Knoops tot een regeringswijzi
ging moest leiden was vorige 
week al duidelijk. Daardoor wa
ren de Waalse liberalen in de koa-
litie plots oververtegenwoordigd, 
en het RW ondervertegenwoord
igd. Vorige week donderdag 
werd dan ook overeengekomen 
tussen de voorzitters van de 
meerderheidspartijen dat het 
RW, in ruil voor de drie vaandel-
vluchtigen, twee ministerporte
feuilles zou krijgen. Op voorwaar
de nochtans dat op het RW-kon
gres van de zaterdag daarop zou 
blijken dat het RW de koalitie zou 
blijven steunen tot het normale 
einde van de legislatuur. Volgens 
Gazet van Antwerpen werd die 
donderdag ook overeengekomen 
de regering niet te laten struike
len over een kommunautaire 
twist. 
Op het RW-kongres te Namen 

- repte voorzitter Gendebien ech
ter met geen woord over deze 
overeenkomst. Durfde hij het niet 
aan omdat hij kon aanvoelen dat 
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SOCIALISTEN 
GAAN 
NIET VRIJUIT 
Wij willen het hier nu eens niet hebben over de 
onbetwistbare teleurgang van de politieke mo
raal, waarover vele politici dezer dagen de mond 
vol hebben. Als elkeen voor eigen deur wou 
gaan vegen, zou het politieke wereldje er spoe
dig heel wat netter uitzien. 
Bovendien zijn de nukkigheid, de wispeltungheid 
en onberekenbaarheid aan Waalse zijde reeds 
oude gegevens in het politieke bedrijf van dit 
land. Wij willen het vandaag eerder hebben over 
de reéle kansen die dreigen verloren te gaan 
voor een serieuze staatshervorming. Enerzijds 
door het politieke amateurisme en dubbele 
bodem-federalisme van een aantal Walen, en 
anderzijds door het halsstarrige konservatisme 
van de socialistische partij op dit gebied. De stre
ken van het Rassemblement Wallon zijn de jong
ste jaren genoegzaam bekend geworden. Niets 
voor mets maken de unitaristen van alle slag er 
dankbaar gebruik van om overal te verkondigen 

dat er met de federalistische partijen nu een
maal geen land te bezeilen valt, en dat men 
maar beter terugkeert naar de vertrouwde koali-
ties van weleer. Dat er van een ernstige staats
hervorming dan niets in huis komt zal hen een 
zorg wezen I Maar ook de socialistische partij is 
er mede de oorzaak van dat wij op institutioneel 
gebied blijven sukkelen in een toestand die nie
mand meer bevredigt. Het unitaire systeem is, 
méér dan ooit voorheen, voorbijgestreefd in de 
geesten en in de realiteiten van elke dag. In 
Vlaanderen is een meerderheid van de bevol
king duidelijk voor een federalistische hervor
ming gewonnen. Er zijn aanwijzingen dat dit in 
Wallonië evenzeer het geval is. 
Desondanks krijgt het federalisme nog steeds 
geen echte kans, voornamelijk omdat de socialis
tische partij hardnekkig blijft vasthouden aan 
haar fiktie van de «eenheid voor alles», waar
door steeds kompromissen moeten aanvaard 
worden waarbij de voorrechten van de frankofo-
ne Brusselaars worden ontzien. Ook het soort 
BSP-Brusselaars, dat PSB-voorzitter Cools on
langs zo raak typeerde 

Die halsstarrige BSP-opvatting kost de Vlaamse 
socialisten steeds meer stemmen, en ze belet 
elke doelmatige herstrukturenng van het land. 
Men kan niet blijven oproeien tegen een sterke 
grondstroom in de publieke opinie. 

Paul MARIENS 

Frangois Penn, de vi/etbespraakte maar wispekunge Luikenaar die in 1974 zijn 
veto stelde tegen de regenngsdeelname van de Volksunie, kreeg nu zelf een 
veto tegen zijn persoon vanwege de partij waarvan hij een paar jaar geleden 

nog de voorzitter was... 

GEEN DRIELEDIGE 
GEWESTVORMING ! 
Het politiek komitee van de Volksunie is van mening dat de 
verwikkelingen in en om het RW en zijn vroegere ministers 
een schril licht werpen op de wijze waarop de franstaligen in 
dit land aan po'itiek doen. 
Het gevolg van dit alles is dat zeer kleine Waalse partijen 
thans zomaar eisen kunnen formuleren en dreigen met rege-
ringskrisissen. 
De Volksunie herinnert aan de kapitulatie van de CVP en de 
PV\ voor het veto van de heer Perm, kapitulatie die trou
wens de kiem in zich hield van de huidige evolutie, en in het 
lich. van de jongste gebeurtenissen bijna groteske aspekten 
beg nt te vertonen. In geen geval kan ingegaan worden op de 
nieuwste Waalse afdreiging als zou de drieledige gewestvor
ming onmiddellijk door de regering verder moeten doorgedre
ven worden. 
De Volksunie herinnert eraan dat zij geruime tijd geleden 
reeds de stopzetting heeft geëist van de drieledige gewest
vorming en integendeel een ruime verklaring van grondwets
herziening heeft voorgesteld om de weg te effenen voor het 
federalisme met twee. 
De andere Vlaamse partijen moeten thans hun verantwoor
delijkheid opnemen. Dit geldt zowel voor de CVP en de PVV 
t.o de Waalse meerderheidspartijen als voor de Vlaamse 
socialisten t.o. hun Waalse partijgenoten. 



OPIhl€^ 

I^SSPIIOIL DE VLAAMSE PERS 
Doorheen het op de voorgrond staande politiek gebeuren in Wallonië mogen 
de Vlamingen niet vergeten wat essentieel is bij de zogenaamde dialoog. De 
eis voor Vlaamse autonomie zegt Karel De Witte m - Gazet van Antwerpen » 
Diezelfde eis werd dan ook duidelijk gesteld op het Rassemblement wallon 
kongres, met alle achterdocht die wij als Vlamingen moeten hebben tegen de 
« drieledige schema's >, dit kan onder invloed van het FDF, dat gelukkigerwij
ze niet van geestdrift overbulkt voor de huidige ontwikkeling m het Waals 
nationalisme. Zowel « De Standaard » als < Het Belang van Limburg » wijden 
er hun beschouwingen aan. 
Belgies trouwe staatsbehouder Jos Van Eynde, houdt niet de wacht am 
Rhein, maar aan de Waals-Brussels-Vlaamse eenheidsstroom de Zenne, om 
zijn kanonnen te richten op de zogenaamde separatisten, deze week is dit 
ons eigen weekblad «Wij> Zo klinkt het • Volksgazet >-proza onder de titel 
« de separatisten steken het hoofd op De capriolen van Perin geven « De 
Nieuwe » gedachten in over de rol van de federalistische oppositie. Hoe klei
nere volkeren het slachtoffer worden van het beurzenspel van de multinatio
nals leert ons weer eens het gebeuren rond General Biscuit, dit dan in 
« Knack ». 

Walter LUYTEN 

GAZET VAN ANTWERPEN 
De kans bestaat dat de maximalisten 
het zullen winnen, als ze tenminste vol
houden Ze hebben alvast bekomen 
dat men de problemen van de staats-
struktuur aanpakt beginnend met het 
essentiële En dat is met het statuut 
van Brussel, noch de begrenzing er
van Essentieel voor de nieuw/e staats-
struktuur is te weten in welke mate de 
gewesten (Vlaanderen en Wallonië) 
over autonomie kunnen beschikken 
Als de grenzen van die autonomie 
afgebakend zijn, zal men wel zien wat 
er nog overblijft voor het nationale 
gezag, te Brussel zetelend, en in twee
de orde, wat er overschiet inzake 
bevoegdheden voor het Brusselse ge
bied zelf, als stadsgemeenschap Met 
de bijkomende vraag waar de gren
zen van dit gebied liggen 
De zaken op die wijze aanpakken, is 
logisch, maar houdt ook het enorme 
voordeel in dat Vlaanderen en Wallo
nië dan geen vragende partij meer 
zijn Dat IS dan Brussel En voor elke 
vraag om wat meer bevoegdheid of 
levensruimte vanwege Brussel, kan 
dan door Vlaanderen en Wallonië een 
tegenprestatie worden gevraagd » 

De Standaard 
«Het kongres van het Rassemble
ment Wallon heeft op een indrukwek
kende wijze de Waalse autonomie-ge-
dachte kracht bijgezet Het was geen 
gewoon partijkongres, maar een ge
beurtenis in de Waalse beweging Bij
eengeroepen door voorzitter Gende-
bien om uitspraak te doen over diens 
ideologische manifest heeft het kon
gres afstand genomen van de strub
belingen, die het overlopen van de 
groep-Penn naar de liberalen heeft 
teweeggebracht 
In een merkwaardige rede heeft Gen-
debien de grondbeginselen toegelicht, 
waarop hij de toekomst van Wallonië 
gevestigd ziet De aanwezigheid van 

de oude wallingantische leiders Bolo-
gne en Thiry, die het Waalse nationalis
me en do drang naar Frankrijk symbo-
lizeren, deed nader uitkomen hoe som
migen Gendebien en het RW be
schouwen als de jongste schakel in 
de histonsche ontwikkeling naar zelf
bestuur en zelfstandigheid 

HET BELAHC YAK LIMBUPF 

•• Heeft het RW-kongres de gouverne
mentele bruggen dus met opgeblazen 
dan heeft het anderzijds ook voor 
geen echte opklaring gezorgd In
tegendeel, er werden nogal wat hypo-
teken gelegd op het kabinet-Tinde-
mans Er is vooral de eis om artikel 
107 quater nog tijdens deze legislatuur 
operationeel te maken En de Waalse 
federalisten laten er geen twijfel over 

bestaan dat zij daarbij denken aan 
een gewestvorming met drie Op dit 
stuk IS de « bloedband » met het FDF 
alvast onverbreekbaar 
Ook omdat Gendebien prokla meerde 
dat deze regenng de laatste is die een 
dneledig federalisme zou kunnen ver
oorzaken, moeten de Vlaamse partij
en van de koalitie nu toch erg ver
veeld zitten met deze eis En wij 
weten nu met zekerheid dat de ge-
meenschapsdialoog uiteindelijk op 
een flop zal uitdraaien 

Gendebien botste ook tegen premier 
Tindemans op in zijn eis om die 
gemeenschapsdialoog door de rege
nng te laten aktiveren Zoals men 
weet heeft de eerste minister zich in 
een eerder vnjblijvende positie van 
neutrale toeschouwer teruggetrok
ken Dat kan nu met lang meer» 

DE 
NIEUWE GIDS 
«In de huidige stand van zaken is het 
de taak van degenen die een andere 
dan de bestaande staatsinnchting wil
len tot stand brengen — of dit nu poli
tieke (federalistische) struktuurhervor-
mingen zijn, of struktuurhervormingen 
die tot de ekonomische sfeer behoren 
(antikapitalisme) — oppositie te voe
ren — en niets anders Elke daad 
waardoor zij zich, hoe weinig ook, 
kompromitteren met het Belgische es
tablishment (en dat gaat van onder

onsjes met z m Boudewijn I tot rege-
nngsdeelneming wie zich tot het ene 
laat verleiden komt in het andere 
terecht), tast hun geloofwaardigheid 
aan, en doet de nieuwe generaties 
waaruit op de duur wel een alternatief 
zal naar voren komen, uitkijken naar 
andere mogelijkheden dan de be
staande oppositiegroepen 

Laten we dus de les van Perm goed 
onthouden, en laten we hopen dat de 
oppositie niet langer de tnestige af
gang kent naar Belgische ministerpor
tefeuilles, logisch gevolgd door opna
me in de meest tricolore van alle Belgi
sche partijen Men staat buiten of bin
nen het Belgische establishment Een 
derde mogelijkheid is er met » 

VOLKSGAZ^ 
« Mag men met vrezen dat Gendebien 
en de zijnen, om zich sterke jannen te 
tonen na hun jammerlijk avontuur, 
hun chantagemethoden ook tot dit 
gezelschap zullen uitbreiden ' 

Loopt men niet het gevaar dat het 
Brusselse Front des francophones, 
opgepept door zijn schijnbare verkie
zingsoverwinning van 10 oktober j l , 
eveneens aan afdreiging gaat doen, al 
ware het maar om het Rassemble
ment wallon de loef af te steken ' 
En wat de Volksunie betreft, daar is 
men al volop aan het roepen dat het 
federalisme bijna is voorbijgestreefd < 

In het jongste nummer van het VU-
weekblad «Wij» wordt geschreeuwd 

dat het voor België vijf voor twaalf is 
Er wordt te verstaan gegeven, dat zo 
alle Volksume-eisen inzake federalis
me en grondwetsherziening (inclusief 
de verloochening van art 107quater) 
niet worden ingewilligd «er geen cent 
meer moet worden gegeven voor het 
voortbestaan van deze Belgische 
staat" «Dan is het voor de Vlamin
gen» zo luidt het «de moeite met 
meer waard en dan zullen velen op 
korte tijd van het federalisme naar het 
onverhulde separatisme overstap
pen» 

Maar is het geen veeg teken dat Tin
demans en zijn vijfkoppig kabinet het 
land in dergelijke voor zijn voortbe
staan gevaarlijke situatie hebben ge
leid, dan wanneer in 1974 al de taal-
partijen geklopt uit de verkiezingen 
waren gekomen ? 

Trouwens, zo België ooit kapot gaat 
dan zal dat met in de eerste plaats de 
schuld zijn van die taaipartijen Het zal 
bezwijken aan de dubbelzinnigheden 
en de angst voor verantwoordelijk
heid van de CVP, door de jaren heen 
hun beste foener i» 

knack 
«In Wallonië heeft men in het verle
den de uitverkoop veel eerder op gro
te schaal doorgevoerd en het geval 
ACEC-Westinghouse illustreert duide
lijk hoe prettig de gevolgen daarvan 
kunnen zijn voor het gewest de te
werkstelling en de schatkist 

In dit perspektief is het dus wel 
logisch en konsekwent dat vanuit 
Herentals nu stappen worden onder
nomen bij de overheid die in strijd zou
den zijn met een «liberale geloofsbelij
denis» zelfs al komen die stappen uit 
de hoek van het Vlaamse patronaat 

De multinationalizering van de ekono-
mie IS maar in overeenstemming te 
brengen met een - liberale geloofsbe
lijdenis » voor zover men ook over de 
sterkste financiële en commerciële 
troeven beschikt op de markt Be
schikt men met over die troeven van 
de sterkste dan kunnen de zwakkere 
konkurrenten slechts terugvallen op 
een ingreep van de overheid Wallo
nië heeft terzake al wat meer erva-
nng Met General Biscuits is nu ook 
weer een vooraanstaand Vlaams be
drijf met dit dilemma gekonfronteerd 

Uitverkoop kan op korte termijn ren
dabel zijn voor sommigen, voor de dui
zenden werknemers van het bedrijf is 
op langere termijn mets rendabeler 
dan tewerkstelling » 

DE FRANSTALIGE PERS 
De «aardbev ing , die werd veroorzaakt door het overlopen van 
Perin en gezellen naar de PLP gaf natuurlijk aanleiding tot een 
stroom kommentaar. De Libre poogde de redenen van deze keuze 
door te lichten en haalde oorzaken aan, die blijkbaar aan de aan
dacht van andere « hart- en nierenpellers » ontgaan zijn. 
'Forces Wallonnes' vond eindelijk plaats en ti jd om zich over de 
vaandelvlucht uit te spreken, o.a. met een uiting van zelfvertrouwen 
in het waalse volk, niet na de staf te hebben gebroken over de des
perado's. 

Dat we een land «met onbegrensde mogeli jkheden» geworden zijn 
bli jkt uit het sterk verhaal in de Soir over de manier waarop in de 
Wetstraat met een tweeledige of een drieledige gewestvorming 
wordt omgesprongen. Het belgisch gedoe en geknoei neemt steeds 
vaudevil lesker bochten en grimassen aan. (re) 

vooral Go! aarzelden sterk om te 
gaan sannen wonen met de PSC, 
nog steeds sterk begaan met de 
verdediging van het katoliek on
derwijs De PSC het zich trou
wens bidden Na de elektorale 
vooruitgang in 1974 en 1976 voel
de de PSC zich m een nieuw 
groeistadium en had ze geen 
behoefte zoals de PLP aan een 
reddende hand ». 

LA LIBHE BElBIIinE 
«Men kan zich natuurlijk afvra
gen, waarom de «reformistische 
vleugel» van het RW de voorkeur 
aan de PLP in plaats van de PSC 
gaf Wel o a de grotere beïnvloe
ding van de formatie geleid door 
de hh Damseaux en Descamps, 
minder rijk aan figuren van for
maat dan de PSC waar er minder 
plaatsen te begeven zijn De ter
mijnstelling en de voorgestelde 
raadpleging van de basis — nl 

via een kongres — voorgestaan 
door de PSC hebben de RW-ers 
afgeschrikt Ze voelden boven
dien weinig voor de federatie-for
mule Ze geven duidelijk de voor
keur aan een fusie Op europees 
vlak kon het RW slechts uitpak
ken met de CDS van de h Leca-
nuet terwijl de PLP kan pronken 
met niemand minder dan presi
dent Giscard d'Estaing 

Ook het religieus element heeft 
ongetwijfeld een rol bij de keuze 
gespeeld agnostici als Penn en 

«Laten we met langer nakaarten 
over opportunistische verlooche
ning, niet te verwarren met het 
onwrikbare recht van iedereen, 
zijn mening te herzien, meer be
paald in politiek opzicht Met moe
ras waarin we moeizaam ploete
ren droogt geleidelijk uit de din
gen zijn duidelijker waarneem
baar, behalve voor Wallonnie zelf, 
althans in de onmiddellijke toe
komst Met de middelen en de 

krachten waarover wij beschik
ken zuilen we er over waken dat 
Wallonië het minst schade zou lei
den in deze « aardbeving » waarin 
het grootmoedig élan van een 
volk, dat wou « klaar zien » en ver
lost geraken van de eeuwige 
oude «nieuwe» partijen, die er 
nooit mee ophouden alleen de 
facade een beurt te geven. Boven 
de persoonlijke berekeningen, 
waartoe al te veel politieke gedra
gingen zich herleiden, blijft het 
Rassemblement Wallon de wak
kere bewaker van het waalse 
geweten Pierre Bertrand, RW-se-
nator Luik» 

LE SOIR 
«In afwachting van het advies 
van de Raad van State (over de 
vraag of Brussel al dan met een 
eigen «geregionaliseerde admini
stratie krijgt zoals Vlaanderen en 
Wallonië) zullen de ambtenaren 
verbonden aan het ministene van 
Brusselse Zaken tweetalig moe

ten zijn Stellig een voorlopige 
maatregel die echter hen geen 
genoegen zal doen, die niet op
houden te herhalen dat Brussel 
85 t h frankofonen telt Elders (in 
de tekst van een proces-verbaal 
van een kabinetsraad) verander
de de tekst (in een tweede ver
sie) en IS er sprake van dne admi
nistratieve cellen bij elk ministene 
met gewestelijke bevoegdheden, 
in plaats van slechts twee dergelij
ke cellen Kortom, de vervanging 
van het eerste desbetreffend pro
ces-verbaal die de beslissing tot 

de oprichting van een tweeledige 
gewestvorming inhield werd zon
der boe of ba opgevolgd door 
een ander proces-verbaal, dat het 
over een drieledige gewestvor
ming heeft I Dat heeft meer dan 
éen minister gemtngeerd Het ge
rucht gaat dat daarover onder
vraagd de eerste minister zou 
geantwoord hebben dat deze 
fout te wijten is aan een begin 
van doofheid bij de sekretaris 
van de kabinetsraad Die nie
mand anders is dan de kabinets
chef van de h Tindemans» (PL) 

WIJ 1 
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RW KRIJGT DE POLITIEKE SKALP VAN PERIN 
Vervolg van biz. 1 

zijn militanten dit niet zouden 
genomen hebben ? Wie in de 
wandelgangen van dit kongres 
zijn oor te luisteren legde, deed In 
elk geval die overtuiging op. 

DE K O P V A N PERIN 

Vorige maandagavond kwam dat 
het federaal bureau van het RW 
bijeen om de politieke besluiten te 
trekken uit het kongres van de 
zaterdag voordien. Daar kreeg 
Gendebien het blijkbaar niet voor 
mekaar dat zijn politieke vrienden 
zich neerlegden bij het akkoord 
van de voorzitters der meerder
heidspartijen. Nee, het federaal 
bureau wilde in elk geval de kop 
van Perin. Zijn portefeuille (institu
tionele hervormingen) moest aan 
het RW toekomen of in elk geval 
aan een betrouwbaar Waals fede
ralist En bovendien zou de rege
ring een aktieve rol moeten spe
len tijdens het gesprek van ge
meenschap tot gemeenschap en 
zonodig zelfs een wetsontwerp in
dienen over de definitieve gewest
vorming, in toepassing van artikel 
107 quater van de grondwet (drie 
gewesten). In de praktijk zag het 
RW-bureau het zo dat het enig 
trouw gebleven RW-regeringslid 
(staatssekretaris Moreau) nu mi
nister zou worden met sociaal-
ekonomische bevoegdheid, en 
dat RW-senator Bertrand in de 
plaats van Perin, minister voor 
Hervorming van de Instellingen 
moest worden. 

DE K O N I N G K O N 
W A C H T E N 

In de voormiddag van dinsdag 
liep het scenario, dat de voorzit
ters van de meerderheidspartijen 
in overleg met de premier zo 
mooi hadden uitgeknobbeld, hele
maal spaak. 
Tussen 9 en 11 u. was eerste-mi-
nister Tindemans bij de koning. 
Na zijn terugkeer, omstreeks half 
twaalf, kwam RW-voorzitter Gen
debien hem dan melden dat het 
RW met de overeenkomst geen 
vrede kon nemen en alleszins 
Perin uit zijn funktie ontheven wil
de zien. 
Tegen 12 u. stapten dan de 
staatssekretarissen Geens 
(CVP) en Kempinaire (PVV), ken

nelijk onwetend van de jongste 
evolutie, het nummer 16 van de 
Wetstraat binnen. Op hun paas-
best klaar om de ministeriële eed 
te gaan afleggen bij de koning. 
De twee RWers die, volgens het 
akkoord tussen de voorzitters 
van de meerderheidspartijen, dit 
eveneens zouden doen, kwamen 
echter niet opdagen. 
Inmiddels zat de koning te wach
ten op de aangekondigde excel
lenties .. Even na twaalven zat er 
voor premier Tindemans niets an
ders op dan aan het staatshoofd 
te gaan melden dat de eedafleg
ging niet kon doorgaan. 

TAPIJTENMARKT 

En dan is een politieke tapijten-
handel zonder voorgaande be
gonnen tussen de meerderheids
partijen. Het zou duren tot de 
woensdagmiddag. Onmiddellijk 
na zijn bezoek aan de koning dins
dagmiddag, zei eerste-minister 
Tindemans dat RW-voorzitter 
Gendebien zich niet had ge
houden aan de afspraken van 
vorige week. Volgens Gendebien 
waren er toen echter geen afspra
ken gemaakt 
Intussen hadden de PSC'ers be
sloten de eis van het RW (dat 
Perin zijn portefeuille van Institu
tionele Hervormingen moest afge
ven) te steunen. Dit met de kenne
lijke bedoeling de Waalse libera
len (die met hen in de regering zit
ten) in het nauw te drijven. 
In de namiddag besloten de parle-
mentsfrakties van de nieuwe 
PRLW (Waalse liberalen met 
overgelopen RW'ers) de h. Perin 
te steunen tegen de nieuwe aan
spraken van het RW. 
Aan de andere kant was CVP-
voorzitter Martens vastbesloten 
hoe dan ook een uitweg te vinden 
omdat hij nog steeds vasthoudt 
aan zijn «idéé fixe » dat deze rege-
nng haar normale termijn moet uit
doen (tot 1978 dus). 
Woensdagvoormiddag zou de Ka
mer beginnen aan de bespreking 
van de Rijksmiddelenbegroting. 
De regering liet echter vragen het 
te bespreken ontwerp terug naar 
de kommissie te zenden. Voor de 
Kamerleden werd het dus wach
ten op de namiddagzitting. Dan 
zou de eerste-minister een politie
ke verklaring afleggen. 

Inmiddels waren de voorzitters 
van de meerderheidspartijen bij
een met de eerste-minister om 
een uitweg te zoeken. Allerlei 
geruchten sijpelden door naar de 
wachtende journalisten, maar die 
konden niet bevestigd worden. 
Men weet dat het oorspronkelijke 
wijzigingsplan erin bestond RW-
senator Bertrand minister te ma
ken, RW-staatssekretaris Moreau 
te bevorderen tot minister, en 
(omwille van het taalevenwicht) 
eveneens de staatssekretarissen 
Geens (CVP) en Kempinaire 
(PVV) tot minister te bevorderen. 
In de latere voormiddag van 
woensdag klonk het z o : minister 
Michel (PSC) zou minister van 
Hervorming der Instellingen wor
den en dus Binnenlandse Zaken 
verlaten. Die post zou naar kamer
lid Beauthier (PSC) gaan. Minis
ter Perin (PRLW) zou de porte
feuille die hij aan Michel moest 
afstaan vervangen zien door de
ze van Franse Kuituur. Minister 
Van Aal (PSC) die deze post 
momenteel bezet zou het kabinet 
verlaten om schepen van de stad 
Brussel te worden. Daarbuiten 
zou het oorspronkelijke wijzigings
plan behouden blijven. Maar het 
RW bleef maar aandringen dat 
de Hervorming der Instellingen 
naar een betrouwbaar Waals fe
deralist zou gaan. 

PERIN N E E M T O N T S L A G 

Omstreeks de middag besloot Pe
rm dan plots als minister ontslag 

te nemen «om de handen vrij te 
krijgen tijdens de dialoog van 
gemeenschap tot gemeen
schap». Als minister zou hij daar 
immers geen aktieve rol kunnen 
spelen... 

Dit gooide weer de hele puzzel 
overhoop. En maar opnieuw pas
sen en meten en rekenen. Ten 
slotte, omstreeks kwart voor drie 
in de namiddag kon Tindemans 
dan toch naar de koning trekken 
met de nieuwe versie van zijn 
regering. Omstreeks half vier 
kwam hij dan in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers de 
nieuwe samenstelling bekend ma
ken. 

Het is de PRLW-er Toussaint 
(zeker geen « betrouwbaar» fede
ralist) die de portefeuille van Pe
rin overneemt. CVP-Geens en 
PVV-Kempinaire worden zoals 
verwacht, bevorderd van staats
sekretaris tot minister respektie-
velijk van Begroting en Weten
schapsbeleid , en van Openbaar 
Ambt. Ook de RW-overloper 
Knoops (nu PRLW-er) wordt be
vorderd tot minister van Buiten
landse Handel. 

Het RW krijgt zijn twee ministers: 
Moreau, die van staatssekretaris 
bevorderd wordt tot minister van 
sociale zaken en pensioenen ; en 
Bertrand die wel minister wordt 

maar als adjunkt van de minister 
van Ekonomische Zaken, zich 
mag bezighouden met jacht, vis
vangst en bossen in Wallonië. 

A A R Z E L I N G BIJ RW 

In zijn verklaring zei Tindemans 
dat hij van de meerderheid ver
wacht dat zij haar politieke wil dui
delijk zou bevestigen door de 
rijksmiddelenbegroting goed te 
keuren. 
De fraktieleiders van de verschil
lende partijen kwamen daarna 
een voor een op de tribune voor 
een korte verklaring. Er ontstond 
opnieuw enige deining toen RW-
fraktieleider Talbot een schorsing 
van een uur vroeg. 
Het werd een schorsing van drie 
uur! Kennelijk had RW-voorzitter 
Gendebien de grootste moeite 
om zijn 10-koppige fraktie ervan 
te overtuigen dat zij het akkoord 
moest onderschrijven. Er werd 
verscheidene malen zeer ver
deeld gestemd. Een groot gedeel
te van het RW, opgestookt door 
FDF-ers, wou slechts een voorw-, 
aardelijk vertrouwen geven tot fe
bruari, en inmiddels zou men zien 
of de regering werk zou maken 
van de definitieve drieledige ge
westvorming. 
Uiteindelijk gingen de RW-ers 
echter door de knieën en stem
den zij, zonder verdere eisen te 
stellen, het vertrouwen in de rege
ring. 
Bij de stemming over de rijksmid
delenbegroting zal moeten blijken 
of zij hun woord gestand zullen 
zijn. En dan blijft nog de vraag of 
wij het volgende incident reeds in 
januari of in februari mogen ver
wachten... (pm) 

WOENSDAG 1 DECEMBER 

• De voorzitters van de regerings
partijen plegen overleg bij de eerste 
minister nopens de «aanpassing 
van de regering na de wijziging in de 
partijpolitieke verhoudingen in Wal
lonië. 
• De o Nationale» Maatschappij 
der Waterleidingen stemt in met de 
goedkeuring van de... nederlandse 
tekst van de statuten, doch moet de 
stemming over haar splitsing in een 
Vlaamse en een waalse maatschap
pij verdagen daar door het vertrek 
van de socialistische afgevaardig
den de vergadering niet meer in 
getal is. 

• Enkele dagen na de viering van 
het 40-jarig bestaan van het Natio
naal Orkest van België wordt het in 
een vlaams en waals orkest ge
splitst 
• Vijf gangsters zaaien met schiet
partij paniek aan het ABVV-gebouw 
aan het Rouppeplein te Brussel waar 
de uitbetaling van de werklozenver-
goeding moest gebeuren en gaan 
met 7 miljoen aan de haal. Een 4-
jarig knaapje wordt dodelijk getrof
fen. Bij een identiteitskontrole in een 
Brusselse openbare gelegenheid 
schiet een gangster een politie-in-
spekteur neer en kan hij ontkomen. 

• Van het te Brussel ontvoerde 13-
jarig meisje — voor wier vrijlating 50 
miljoen wordt geëist — is er geen 
spoor. Mede onder de indruk van de 
twee schietpartijen stemt de Brussel
se gemeenteraad eenparig een be
sluit tot versterking van het politie
toezicht in de door een misdaden-
golf getroffen hoofdstad. 

DONDERDAG 2 DECEMBER 

• De regering beraadt zich verder 
over de regeringswijziging. Er is 
sprake van 4 nieuwe ministers: Mo
reau, Bertrand, Geens en Kempinai
re. Premier Tindemans zal het resul
taat van het RW-kongres op 4 de
cember afwachten. 
• Het FDF is boos op het F ^ 
wegens de «afglijding naar links» 
en dreigt in Wallonië zelf... RW-afde-
lingen te zullen oprichten. Intussen 
steunt het RW de regering bij stem
mingen in het parlement 

• De Amsterdamse gangster Kap-
penburg wordt te Brussel na een 
klopjacht aangehouden. Hij schoot 
politie-inspekteur Mouckart neer. 

VRIJDAG 3 DECEMBER 

9 Op verzoek van de regering 
wordt de notering van General Bls-

cuits-aandelen op de Belgische beur
zen geschorst «omdat de beurs 
geen gevechtsterrein voor belangen
groepen mag zijn ». 
# Politie en rijkswacht vragen via 
hun sindikaten een wijziging van de 
wet Lejeune voor veroordeelden 
« die werkelijk een gevaar zijn voor 
de gemeenschap». Er dient ook een 
scherper toezicht te zijn op de 
vreemdelingen, terwijl vergrijpen 
met gebruik van vuurwapens maxi
maal moeten gestraft worden. De 
stad Brussel zal met 600 man een 
aanzienlijke verhoging van de stede
lijke politie doorvoeren. 

ZATERDAG 4 EN 
ZONDAG 5 DECEMBER 

# Het buitengewoon kongres van 
het Rassemblement Wallon keurt op 
enkele details na het door partijvoor
zitter Gendebien voorgedragen pro
gramma goed. Daarin staat dat Wal
lonië door federalisme naar zelfbe
heer (door de arbeiders) moet evo
lueren. Het RW zal de regering blij
ven steunen, indien het van de h. Tin
demans de verzekering krijgt dat 
nog tijdens deze legislatuur de ge
westvorming met drie definitief gere
geld wordt 
# Tak-Sinterklaas en gezellen beto
gen te Edegem en zingen een aange

past Sinterklaasliedje voor de wo
ning van premier Tindemans, waarin 
amnestie wordt gevraagd. 
• Joanna Berbers in het holst van 
de nacht door haar ontvoerders vrij
gelaten, blijkt ongedeerd te zijn. 
Haar ouders telden 50 miljoen (in bil
jetten van 1000 en 5000) neer als los
geld. 

MAANDAG 6 DECEMBER 

• De broodprijs stijgt ondanks een 
verdeeld advies van de prijzenkom-
missie met één frank. Op 1 februari 
zal de prijs met 50 centiem stijgen. 
9 Volgens een eenparig advies van 
de vaste taaltoezichtkommissie 
moet de BIWM (Brusselse interkom-
munale watermaatschappij) de taal
wet toepassen « als een gewestelij
ke dienst waarvan de werkkring ver
schillende taalgebieden bestrijkt». 
• Het FDF-bureau wenst < een ech
te waalse federalist als minister 
voor de hervorming der instel
lingen » wat neerkomt op een eis tot 
aftreden van Perin. Het partijbestuur 
van het RW zelf formuleert een aan
tal voorwaarden tot verdere deelne
ming aan de regering, waarvan de 
voornaamste zijn een spoedige defi
nitieve drieledige gewestvorming en 
de vervanging van de voor het RW 
verloren gegane ministerfunkties. 

• De tv- en radio-journalisten ver
zetten zich andermaal tegen de op
richting van zendgemachtigde ver
enigingen. 
# De Antwerpse goeverneur Kins-
bergen wordt belast met een verzoe
ningsopdracht in het geschil tussen 
het Antwerps stadspersoneel en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. 

DINSDAG 7 DECEMBER 

9 Krisissfeer in de Wetstraat na de 
eis van RW-voorzitter Gendebien, 
dat Perin als minister voor de Staats
hervorming zou vervangen worden 
door een « echt federalist». De Waal
se liberalen, waartoe Perin na zijn 
ontslag bij de RW behoort, weigeren 
op deze eis in te gaan, zodat de rege
ringsmeerderheid In het gedrang 
komt Deze eis werd nochtahs op de 
recente bijeenkomst van de partij
voorzitters van de meerderheid niet 
gesteld. Door deze plotse wending 
dient de eedaflegging van de nieuwe 
ministers uitgesteld te worden. 
9 Tijdens een ontvangst in het 
Brusselse justitiepaleis door 2.000 
magistraten naar aanleiding van zijn 
zilveren ambtsjubileum pleit koning 
Boudewijn voor meer rechtsmidde
len tot bestrijding van de misdadig
heid en beklemtoont hij de onafhan
kelijkheid van de rechterlijke macht 
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BELGISCH 
«EVENWICHT» 
Voor uitbreidingswerken van de kerncentrale te Tihange II 
werden de bestellingen als volgt geplaatst: 
a. vreemde firma's 

b. firma's gevestigd in 
het Vlaamse gewest 

c. firma's gevestigd in 
het Waalse gewest 

d. firma's gevestigd in 
het Brusselse gewest 

4.271 miljoen fr. of 
37,6 % van het totaal 

657 miljoen fr., hetzij 
5,8 o/o van het totaal 

4.712 miljoen fr. hetzij 
41,5 "/o van het totaal- i 

1.741 miljoen fr., hetzij 
15,3 o/o van het totaal _i 

56,8 

ZONDAG 9 JANUARI 1977 ANTWERPEN 
OE GEMEENTE 

VU-senator Bergers, die desbetreffend een parlementaire 
vraag stelde aan de minister van Ekon. Zaken stipte hierbij 
het volgende aan: 
« Het lijkt mij even noodzakelijk als logiscti dat, voor de 
bouw van kerncentrales waarvoor de vergunningen afhan
kelijk zijn van de overheid, de bestellingen in de grootst 
mogelijke mate geplaatst worden 'in het gewest der vesti
ging in de eerste plaats en vervolgens bij voorrang in de 
overige gewesten van het land. 

Daar waar de ekonomische regressie zich eveneens reeds 
geruime tijd sterk doet gevoelen in Vlaanderen, had ik 
graag van u een duidelijke detaillering bekomen waar de 
bestellingen geplaatst werden, nodig voor de oprichting 
der Kerncentrales te Doel I en II.» 

De minister antwoordde als vo lg t : 

« Wat betreft de vestigingsplaats van de leveranciers kun
nen de bestellingen voor de oprichting van de kerncentra
les Doel I en II worden ingedeeld als volgt: 

2.411 M FB hetzij 
20,6 o/o van het totaal 
3.571 M FB hetzij 
30,5 o/o van het totaal 
5.057 M FB hetzij 
43,2 "/o van het totaal 

667 M FB hetzij 
5,7 "/o van het totaal_ 

48,90/0 

a. vreemde firma's 

b. firma's gevestigd in 
het Vlaamse gewest 

c. firma's gevestigd in 
het Waalse gewest 

b. firma's gevestigd in 
het Brusselse gewest 

Er dient hierbij te worden opgemerkt dat de zware uitrus
tingen slechts in het Zuiden van het land kunnen wordon 
vervaardigd ». 

Als dat laatste klopt dan vragen wij ons toch af waarom het 
Vlaams aandeel voor Tihange II slechts 5,8 % bedraagt en 
voor Doel 30,5 °/o terwijl het Waalse aandeel voor beide 
rond 40 "/o schommelt en het Brussels aandeel voor Tihan
ge zelfs met 10 Vo het Brussels aandeel voor Doel over
treft ! Voor Tihange bedraagt het Waals-Brussels aandeel 
samen 56,8 °/o, voor Doel bijna 49 % ! 
Het is trouwens niet de eerste keer dat minister Herman 
met een stalen gezicht enormiteiten vertel t Zi jn opvatting 
over het begrip « evenwicht • is echter zo tipisch Belgisch 
dat ze ons niet verwondert. Het komt er in Belgenland toch 
maar op aan, Waal en Brusselaar te zijn om met het groot
ste deel van de koek te gaan lopen. Kunt ge hen ten kwade 
duiden dat ze een federalisme met drie willen ? De cijfers 
hierboven geven een duidelijk antwoord op die vraag. 

BOUWSTEEN 
voo r een 

FEDERAAL 
VLAANDEREN 

O p zondag 9 januar i gaat een 
nat ionale b i jeenkomst v o o r al
le gemeente rasds leden door. 
D e z e b i jeenkomst w o r d t ge
houden in de Univers i ta i re In
stel l ingen A n t w e r p e n te Wi l 
rijk. 

In d e voo rm iddag , vanaf 11 u., 
is er een on tmoet ing tussen 

d e par t i j top en onze burge
mees te rs en schepenen . 

In de namiddag, vanaf 
14 u. 30, gaat een plenaire ver
gader ing doo r in de g ro te aula 
met al onze gemeenteraads le 
den en O C M W - ve r tegenwoor 
digers. 

NATIONALE ONTMOETING 
VU-GEMEENTERAADSLEDEN 

VIJF J A A R K U L T U U R -
R A A D 

De kultuurraden bestaan vijf 
jaar. Dit eerste lustrum ging 
haast onopgemerkt voorbi j , wa
re het niet dat voorzitter Bas-
cour eraan herinnerde ti jdens 
de zitting van j l . dinsdag, die 
overigens niet veel om het lijf 
had. 

Van alle Vlaamse partijen 
heeft de VU gepoogd, het maxi
mum te halen uit deze instel
ling, die echter bijlange nog 
niet kan beschouwd worden 
als een autentieke burcht van 
de kulturele autonomie. Dat zal 
waarschijnli jk het geval zijn bij 
het tweede lustrum. Het zal 
niet aan de VU liggen als we 
binnen vijf jaar van de Kuituur 
van de Nederlandstalige Ge
meenschap geen autonoom 
deelstaatparlement zullen ge
maakt hebben !... 

F A L I N G L A M B O O Y IN 
T U R N H O U T 

Het vonnis van 30 november, 
waarbij het nieuwe en moderne 
tekstielbedrijf Lambooy te 
Turnhout werd in faling ver
klaard, en waardoor nog eens 
200 werkplaatsen verloren gin
gen in een reeds zwaar geteis
terd gebied, heeft grote be
zorgdheid en groot ongenoe
gen verwekt in de'Kempen. De 
teloorgang van een aantal be
drijven, vooral in de tekstiel-
sektor, de grote werkloosheid 

Ook het TaalAktieKomitee blijft zich schrap zetten tegen de taaiwantoestanden in de Brusselse ranagemeen-
ten. Om het geheugen van sommige dialoogvoerders in de Wetstraat even op te frissen liepen de TAKkers 
verleden zondag een kalm rondje door het bedreigde Kraainem en Wezembeek-Oppem. fPoto studio 
DANN] 

en de kwetsbaarheid van de 
jonge industrie in deze streek, 
steken schril af tegen de eufo
rie van de zestiger jaren. In dit 
verband stelde VU-kamerlid 
Jo Belmans volgende vragen 
aan Staatssekretaris Mark Eys-
kens. 

1. Welke zijn de oorzaken van 
de ondergang van dit bedr i j f? 

2. Welke initiatieven werden 
door het Staatssekretariaat ge
nomen, welke voorstellen en 
pogingen gedaan, om dit be
drijf en de hieraan verbonden 
werkgelegenheid te redden ? 

3. Hoeveel tekstiel- of aan
verwante bedrijven werden de 
laatste drie jaar in het arrondis
sement Turnhout gesloten, en 
hoeveel werkplaatsen gingen 
hierbij verloren ? 

4. Welke alternatieven kunnen 
op het stuk van de tewerkstel
ling in deze streek in het voor
uitzicht worden gesteld ? 

F I J N ! 

Uit Rijsel, de hoofdstad van 
Vlaanderen-in-Frankrijk viel op 
de redaktietafel een foldertje 
met de kulturele aktiviteiten 
van het najaar '76. De uitge
vers van dit vouwbladje zijn zo 
vriendeli jk geweest hun adres
sen en manier van plaatsbe
spreking in het Frans én in het 
Nederlands mee te delen. 

Dat vinden wij prachtig van 
deze Fransen. Hun taaigenoten 
uit Bruxelles mogen daar wel 
eens een voorbeeld aan ne
m e n ! 

M I S D A D I G E R S -

Het Hof van Beroep te Brussel 
verwijst de VU-parlementsle-
den, die in mei j l . het kabinet 
van minister Michel bezetten 
naar de boetstraffeli jke recht
bank en niet naar het assisen-
hof, zoals de verdediging had 
gevraagd. Het beroepshof is 
immers van mening dat het 
hier niet om een politiek mis
drijf gaat doch wel een gewo
ne zaak van huisvredebreuk en 
smaad (aan de minister...). 

GESPLITST 

De Vlaamse Handbalbond is 
een feit. In het kader van de kul-
tuurautonomie werd de Belgi
sche Handbalbond, onder druk 
van de Vlaamse klubs, in twee 
federaties opgedeeld. Een Ne
derlandse en een Franse bond 
dus. Alhoewel het nog allemaal 
een beetje in de nrfst zit kri jgt 
men al een idee hoe de zaken 
praktfsch zullen geregeld wor

den. Er wordt een «voor lopig 
bewind » aangeduid. De statu
ten zijn bijna klaar en er werd 
al beslist in de hoogste afde
ling «unitair» te bli jven spelen. 

Ons inziens de verkeerde me
tode maar daar zal wel een 
reden voor zijn. 

Ten titel van in l icht ing: Kraai
nem weet niet goed of het bij 
Vlaanderen of Wallonië zal aan
sluiten. 

Een vraag van ons : zou Charle
roi tot de Vlaamse federatie 
kunnen toetreden ? 

B E N E L U X 

In ons blad van 25 november jl. 
schreven we dat de Belgische 
regering uit vrees voor BTW-ont-
duiking de voorziene afschaffing 
van de grenskontrole nog met 
zou toepassen. Dit besluit druist 
in tegen de EG-konventie, zodat 
de afschaffing van de grenskon
trole toch zal moeten gebeuren. 
Te meer daar het Nederlandse 
tweede kamerlid dr H. Waltmans, 
uit Oosterhout, Noord-Brabant, te
vens lid van het Europees parle
ment, dienaangaande een vraag 
heeft gericht tot de EG-kommis-
sie. Hij vroeg nl. naar het stand
punt van deze kommissie ter 
zake, na lezing van onze korte 
beschouwing. Benelux is blijkbaar 
al verder geëvolueerd dan we 
zelf dachten. 

N E O - F A S C I S T I S C H 
S I M B O O L 

In het socialist ische dagblad 
«Voorui t» verscheen een le-
zersbrief waarin de schrijver 
de Vlaamse leeuwevlag een 
« neo-nazistisch s imbool» 
noemt. Op een brief van een 
andere lezer, die deze dwaze 
insinuatie niet nam wist de 
redaktie niet anders te ant
woorden dan met pietluttige 
opmerkingen. Eén staaltje daar
van : de gewraakte leeuw had 
geen rode klauwen, hij was 
dus wel degelijk een simbool 
van de zwarten... 
De klok van «Voorui t» loopt 
hopeloos «Achterui t». . . 

M IN ISTERIELE 
V E R A N T W O O R D E L I J K 
H E I D 

Na een lange stilte schijnt er 
toch schot te zullen komen in 
de afhandeling van het wets
ontwerp, waarbij de strafrech
terl i jke verantwoordeli jkheid 
van ministers wordt vastge
legd. Het zal geen minuut te 
vroeg kracht van gewijsde ver
krijgen. We hadden trouwens 
na het Baudrin-schandaal gro
tere spoed achter dit ontwerp 
verwacht. Voor wie was de 
regering bang ? 
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OP ZOEK NAAR LANDBOUWGRONDEN 
Verleden zaterdag trokken ruim duizend betogers 
met traktoren en spandoeken door Antwerpen om 
te protesteren tegen de linkeroeverpolitiek van de 
regering. Op de Grote Markt werden ze toegespro
ken door Mark Dubrulle van de Bond Beter Leefmi
lieu, Paul Van Dijck, namens de organisatoren, 
CVP-senator F. De Bondt en de h. Van Ongevallen 
van de Boerenbond. Senator De Bondt deed zijn 
best om de regenng met aan te vallen Hij werd dan 
ook bij herhaling onderbroken door VU-senator M. 
Coppieters, die de regering verantwoordelijk stelde 
voor de blunderpolitiek op Linkeroever Ook de 
woordvoerder van de Boerenbond, die reeds de
cennia lang in de regering zetelt, kreeg geen vat op 

de massa. Het verzet werd niet in de kiem ge
smoord. De aktiegroepen gaan door met de strijd. 

Achteraf kwam aan het licht dat de organizatoren 
onder sterke druk werden gezet om CVP-senator 
De Bond toch aan het woord te laten. Dit incident is 
te doorzichtig en mag geen reden zijn om de front
vorming, die zich aftekent, te bemoeilijken, ook al 
was dat kennelijk de bedoeling van de CVP. 

Voor de organisatoren is dit een belangrijke erva
ring. Dat ZIJ in de toekomst zelf het roer resoluut In 
handen nemen en zich niet meer laten manipuleren 
door schijnheilige politici. 

Dirk Buyes 

N O L S BUITEN 

In een motie scfiaart het Ver
bond van Vlaams Overheids
personeel zich achter het nega
tief advies van vice-goever-
neur Cappuyns van Brabant in
zake de herbenoeming van 
Nols tot burgemeester van 
Schaarbeek. Het VVO acht het 
onverantwoord dat In een 
rechtsstaat een polit iek man
daat toevertrouwd wordt aan 
iemand, die openlijk verkon
digt bij de uitvoering ervan de 
wet met de voeten te treden. 
De bevestiging daarvan vindt 
het VVO in de principieel )nge-
wijzigde toestand in het ge
meentehuis van Schaarbeek, 
ondanks de benoeming van 
Ganshof van der Meersch tot 
regeringskommissaris, die zijn 
taak trouwens onvoldoende 
heeft uitgevoerd. 

DE N A G E L O P DE K O P 

Sprekend over de (nog zeer 
bescheiden) federaiizerings-
plannen in het Verenigd Ko
ninkrijk alias Groot-Brittannië 
zei een Britse kommenlator 
het volgende : « De Labour-re-
gering staat tegenover deze 
plannen met het entoesiasme 
van de soldaat, die naar een 
twijfelachtige veldslag wordt 
gestuurd, er een wetsontwerp 
publiceerde dat ze eigenlijk lie
ver niet had ingediend, over 
een probleem waarvan ze ge
hoopt had, dat het vanzelf zou 
verdwijnen »... 
Staan onze kleurpolit iekers an
ders tegenover de federalize-
ring van België ? 

O N L E E F B A A R 
B R U S S E L 

Dat Brussel een hopeloos ge
val is bli jkt uit de benoeming 
door het stadsbestuur van 
Brussel van een eentalig Frans 

huisbewaarder in de KVS te 
Brusse l ! Bezoekers komen te
recht bij een bediende die 
geen snars begrijpt van het
geen die mensen vragen. « De 
Standaard» vroeg zich af, of 
het denkbaar was dat in het 
Theatre National een Frans-on
kundige zou benoemd wor
den? 

EX-REGENT 
TEGEN « P A N » 

De ex-regent Karel (van Vlaan
deren wanneer hij zijn schilde
rijen ondertekent) heeft het be
kende satirische weekblad 
« Pan » voor de rechtbank ge
daagd wegens laster, eerroof, 
smaad en belediging van een 
lid van het koninkli jk huis. In 
dit laatste verband vroeg de 
verdediging wanneer de gewe
zen regent een ambteloos bur
ger, een kunstschilder of een 
prins is. De reaktie van de ver
dediging tegen de aantijding 
ten laste van de onder het 
regentschap van Karel, voor
noemd door de Belgische «jus
titie » vermoordde Vindevogel 
was nog scherper. De advo-
kaat van de beledigde Saksen-
Coburger had inderdaad op 
het verwijt, dat de prins-regent 
Vindevogel niet had begena
digd, beweerd dat dit slachtof
fer van haat en laster een lei
der was geweest van de... 
Zwarte Brigade ? Terecht zei 
de Pan-advokaat < Laat Vinde
vogel met rust». 

Karel van Vlaanderen mist 
bli jkbaar geen enkele kans, om 
zich in het nieuws te spelen. 
Hij zou zich beter laten verge
ten, vooral in dat Vlaanderen 
waarvan hij zich de naam toe
eigent, een natie die de bloedi
ge repressie onder Karel niet 
vergeten is. 

Wij van onze kant hopen, 
moest « Pan » veroordeeld wor
den tot de ruïnerende inlassin

gen van het vonnis in de pers, 
deze pers de inlassing gratis 
zal d o e n ! 

ZELFKRITIEK 

Op het kongres van het Kriste
lijk Ziekenfonds sprak ook Leo 
Tindemans. Wal hij zegde was 
gewoon belachelijk omdat hij, 
een CVP'er, dat zegde. Het 
waren oratorische vragen. Wi j 
citeren « De Standaard » : 

'Maar in welke maatschappij 
leven wij dan, aldus Tinde
mans, dat vrouwen in verwach
ting geen appartement meer 
kunnen vinden om kinderen 
groot te brengen, dat gezinnen 
een onvoldoend inkomen zou
den hebben om ook het kind 
met vreugde te bec;roeten, dat 
een moeder in plaats van ge
holpen en gesteund te worden, 
onder allerlei sociale moeilijk
heden wordt bedolven ? 

Waarom hebben wij nog niet 
sedert lang, zoals de Engelse 
bisschoppen, centra voor vrou
wen in nood opgericht ? Waar
om verloopt de adoptie bij ons 
nog alti jd zo moei l i jk?» 
Tot daar zijn vragen. 
Het antwoord is toch meer dan 
duidelijk. 

Omdat we slechte ministers en 
anti-ministers hebben. 
Waarom hebben zij nog niet 
gedaan wat Leo Tindemans 
vraagt ? 

De CVP zit toch bestendig in 
de regering, dan eens met de 
PVV, dan eens met de BSP en 
soms met beide samen ? 
Waarom deed Tindemans 
nooit wat Tindemans vraagt? 
Hij kan het toch. Het is verwon
derlijk dat niemand in de zaal 
geroepen heeft, maar doe dat 
dan. Verwonderl i jk dat zulke 
demagogie nog mogelijk is. En 
vooral dat Tindemans demago
gie pleegt aan de lopende 
band. 

DE KANS 
VAN DE WEEK 
Deze w e e k k i jken wi j even de s tand van de T O P 50 na 
en zien dus ve rder dan onze T O P 20-neus lang is. 
M e t v reugde stel len wi j vas t da t naast de klassieke 
T O P 20-t igers een hele boel n ieuwkomers aanrukken, 
da t kamer l id George t te D e Kegel verder haar manne
t je s taat en dat Kr is V e r s y c k zeer s terk komt aanzet
ten, dat in de eers te t ien niet minder dan vier dames 
meer dan hun best doen. 
In de T O P 50 zijn de vijf V laamse provincies, op Lim
burg na, nagenoeg allen gelijk verdeeld . 
Brabant heef t 16 werve rs , Oos t -V laanderen 13, Ant 
w e r p e n en Wes t -V laanderen 10 en L imburg 5. 
V r o u w e n en mannen van de mijn en de Maas , zet U 
sch rap I 
N o g even dit, de reger ingskr is is die deze dagen als een 
o rkaan door de We ts t raa t ko lk te is nog eens een aan
leiding gewees t o m vas t te stel len hoe belangr i jk een 
e igen V U - w e e k b l a d we l is. O p de voorb i je gebeur ten is
sen een eigen (Vlaams-nat ionale) kommen taa r kunnen 
geven is een luxe die elke poli t ieke part i j z ich niet kan 
ve roor loven I 
M a a k u w gebuur, u w vr iend, deelacht ig aan deze kans, 
schri j f hem of haar In als n ieuwe a b o n n e e ! 

TOP 50 
1. Georgette De Kegel, Ninove 744 
2. Kris Versyck, Gent 360 
3. Anny Lenaerts, Wilr i jk 240 

Emiel Van Langendonck, St-Kat.-Waver 240 
5. Annie Pottie-Kindt, Roeselare 192 
6. Erik Vandewalle, Izegem 156 
7. LukBohé.Vichte 151 
8. Jos Verlooy, Jette 123 
9. Wouter Leus, Zaventem 120 

10. Ferre De Beuckelaer, Kontich 108 
Achiel Goderls, Oostduinkerke 108 
Albert Jacobs, Beringen w ' - ' ^ ' r ^ " ^ 
Vital Peelers, Berchem j è t ó j i s 108 
Leonie Vanderstraelen, Brussel 108 

15. Koen Van Meenen, Heusden 96 
Daan Vervael, St.-Laureins-Berchem . . . .^v .sA^—• 96 

17. Jozef De Meyer, Heverlee '.'iï..,..:?..... 72 
Leo Meskens, Watermaal-Bosvoorde 72 

19. Omer Dombrecht, Brugge 60 
Jaak Janin, Huise 60 
Jozef Labaere, Kortri jk 60 
Johan Laeremans, Grimbergen 60 
Maurice Passchijn, Meise 60 
Pol Verhelen, Tildonk 60 

25. Donald Dewispelaere, Kapellen 48 
I. Janssens, Meisbroek 48 
Tuur Robberechts, Turnhout ....,jy,.,„' j ,™, 48 
Arnold Vandermeulen, Belsele .mf4?Mé&& 48 
Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 48 

30. Mark De Winne, Herzele 42 
31. EdmondBruggeman, Waasmunster 36 

Staf De Nul, Roosdaal 36 
Favoreel-Craeynest, Lauwe 36 
Antoon Neyt, Evergem 36 
JosTruyen,As 36 
A. Vanhorenbeek, As 36 

37. Gaston Appeltans, Elewijt 24 
Wouter Bertho, Ekeren 24 
Paul Cresens, Schaffen 24 
Hilda Demol, Liedekerke .. ̂ ^^^,^^^,. 24 
Joris Depre, Tervuren fA.-..'.-.iXM.i.t^M ^^ 
Guido Dornez, Ingelmunster 24 
Willy Gevaert, Zwevezele ^^ 
Noël Laleman, Oostende 24 
Paul Lelievre, Wetteren 24 
Willem Nollet. Hove 24 
Jan Ritzen, Sint-Amandsberg 24 
Dirk Stappaerts, Borgerhout 24 
Florent Truyens, Zolder ;•,••.•••, ^^ 
August Van Imschoot, Wetteren A'^^Mi'^ 24 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 24 
Fons Van Raemdonck, Kruibeke 24 
Adhemar Vanderlinden, Mechelen 24 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 24 

BAR RESTAURANT 

®e latente 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin . Jul ia van MIeghem-Van Cappel len. 
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OhZ€ WCR^LD 

(e.v.) - Als onze polit ici er met snel ernstig werk van maken, 
worden de Europese verkiezingen van 1978 geremd door 
onze kommunautalre problematiek, worden de Vlamingen 
op dit terrein nog maar eens gefopt en wordt onze vertegen
woordigers in het Europese Parlement een Belgisch-unitair 
masker opgeplakt Dat zijn de indrukken die men opdoet na 
de lektuur van een belangrijk artikel van prof W Dewach-
ter. Gebiedsindeling van België voor verkiezingen van het 
Europees Parlement m het pas verschenen nummer van het 
t i jdschrift Ons Erfdeel (*). 

DE EUROPESE 

VERKIEZINGEN 
De keuze van de aan te wenden verkiezingstechniek zal 
onvermijdelijk een optie inhouden inzake de Europees-politie
ke erkenning of niet-erkenning van de Vlaamse en de fransta-
lige gemeenschap 

Ingevolge de konventie van 20 september krijgt België de 
beschikking over 24 zetels op 410 Die 24 kunnen verkozen 
worden op basis van 4 soorten kiesindelingen 

I - de kiesarrondissementen indeling ofwel met de Kamerin
deling, ofwel met de Senaatsindeling, 
II — de provinciale indeling, met uiteenlopende mogelijkhe
den a) 11 provincies (met Vlaams-Brabant, Waals-Brabant 
en Brussel), b] 9 of c) 8 provincies, of d) samenvoeging 4 
Vlaamse en 4 Waalse provincies, met Brabant als derde enti
teit, of el zelfde formule met alleen het kiesarrondissement 
Brussel (Brussel + Halle-Vilvoorde) als derde entiteit, of f) 
per gewest Vlaanderen, Brussel (Brussel-hoofdstad), Wallo
nië , 

III - de indeling volgens de Vlaamse en de franstalige gemeen
schap , 
IV - met het njk als een kiesomschnjving 
Op basis van de bevolkingscijfers van 31 december 1970 en 
van de uitslagen van de parlementsverkiezingen van 10 
maart 1974, heeft W Dewachter berekend hoe de partijen 
vertegenwoordigd kunnen zijn in het Europees Parlement in 
1978 indien bevolkings- en verkiezingscijfers dezelfde bleven 
Daaruit leidden we volgend overzicht af De cijfers bovenaan 
verwijzen naar de 4 soorten mogelijkheden die hierboven 
opgesomd zijn Waar dit mogelijk was zijn nederlandstaligen 
en franstaligen gescheiden aangeduid tussen haakjes 

CVP-PSC 

BSP-PSB 

PVV-PLP 
VU 

RW 
FDF 

1 

14(13 

8 ( 1 

0 

0 

0 
2 

-f 

-1-

1] 

7] 

ll,b 

11 

9 

1 
1-

0 
2 

III 

8 (6 -F 2) 

7 ( 3 + 4 ] 

4(3 + 1) 
2 

3 

IV 

8 

7 

4 
2 

3 

Uiteraard kon Dewachter nog geen weet hebben van het 
ministeriele RW-overloopje naar de Waalse liberalen wat wel 
een lichte verandenng in deze cijfers zou kunnen aanbren
gen HIJ heeft zich ook met beperkt tot het afwegen van de 
partijensterkte zoals die uit de Europese verkiezingsbus kan 
komen 

Wat hem ook bezighield zijn de implikaties voor het gelaat 
dat België naar buitenuit zou vertonen (1, 2 en 4 verwijzen 
naar unitansme of gewestvorming met 3, de mogelijke grillen 
van een of ander apparentenngssysteem de kans dat een 
elektorale volkstelling wordt aangewakkerd, het al dan met 
demokratisch funktioneren via al of met proportionele verde
ling, de mogelijkheden om het probleem Brussel aan te pak
ken of te negeren en allerlei nevenverschijnselen 

Dewachter formuleert zijn slotbeschouwingen als volgt 

•< Zal België als unitaire staat, als staat met twee volksgemeen
schappen als staat met drie gewesten of als staat met negen 
provincies het politieke Europa ingaan ? Het is een kwestie 
die de Belgen voor mei 1978 moeten oplossen Doet men dit 
met dan belast men ook Europa nog met deze kommunautai-
re Belgische problematiek » 

HIJ spreekt zich onomwonden uit voor een indeling per 
gemeenschap (oplossing III) Voor de inwoners van Brussel 
moet men dan een gemeenschapsverklaring of subnationali-
teit invoeren De Leuvense pohtoloog noemt dit de goede 
de lange-termijn oplossing, de enige die het verdient Euro
pees te heten 
«In de Europese kontekst is een agglomeratie van een mil
joen inwoners geen politiek-indelende entiteit De volkeren 
daarentegen zijn wel erkende entiteiten België zou zich het 
best naar die norm kunnen uittekenen >• 
Vlamingen en Walen moeten het over die formule eens kun
nen worden Het verzet zal vanuit Brussel komen Dewachter 
precizeert met wie of wat dat Brussels verzet zal vertegen
woordigen Maar dat laat zich raden Vanzelfsprekend het 
FDF maar ook alle unitaire krachten in de drie traditionele 
partijen 

(*) 19« jrg nr 5, adres Murissonstraat 160 8530 Rekkem 

TIJD VAN AFLOSSINGEN 

De westerse wereld beleeft momenteel in zijn belangrijkste staten een peno-
de van machtsverschuivingen, die straks — in 1977 meer bepaald — zullen 
leiden tot de intrede in de arena van totaal nieuwe < gladiatoren > Ook in de 
UNO moesten verkiezingen (voor het ambt van sekretaris-generaal) ge
houden worden 

President Ford en staatssekretaris Kissinger gaan heen en worden opge
volgd door Carter en Vance In Franknjk werd premier Chirac vervangen door 
de technokraat en < Egyptenaar > Raymond Barre Jacques Chirac zelf wordt 
als parlementslid herkozen en gaat in de «oppositie» (tegen president Gis-
card, die deze week ofhcieel bij Tito op bezoek ging). In West-Duitsland 
dreigt de scheuring tussen CDU en CSU bevestigd te zijn, na een mislukt ver-
zoeningsgesprek tussen de twee antogonisten Kohl en Strauss Deze schei
ding kan niet zonder gevolgen blijven voor de Wcstduitse liberalen en 
sociaal-demokraten 

In Engeland brokkelt de Labour-meerderheid verder af en wordt haar vervan
ging door de Tones (die steeds maar tussentijdse verkiezingen winnen) met 
de dag waarschijnlijker In Japan ten slotte (ideologisch of liever praktisch 
bij het Westen te rekenen) wordt premier Miki (die het Lockheed-schandaal 
deed onderzoeken, waardoor zi/n voorganger Tanaka m de gevangenis beland
de — waaruit hij intussen alweer is vrijgelaten) verslagen en worden de kor-
rupte Tanaka en ex-minister Hashimoto met klank herkozen Justitieminister 
Inaba (die hef Lockheed-onderzoek leidde) wordt slechts nipt herkozen 
Aan de « overkant • nl in China duurt de machtsstrijd voort De radikalen blij
ken een grotere aanhang gehad te hebben dan gedacht, tot zelfs in de nieuwe 
regering Hun leiders worden van steeds zwaardere misdaden door de gema
tigden beschuldigd (waarbij zelfs misdnjven tegen de «proletarische mode
dracht > opdagen). 

Cyrus Roberts Vance 

AFSCHEID VAN DEAR 
HENRY 

Kissinger neemt intussen afscheid 
van de NATO in afwachting dat hij 
ook Washington «en het wereld
toneel» overlaat aan zijn opvolger 
Cyrus Vance De tijd is lang voorbij 
dat demokratische leiders God dank
ten dat er tijdens het Watergate-
schandaal nog een Kissinger was 
«om het restje Amenkaans aanzien 
te redden » Van lieverlede is men Kis
singer en zijn stijl of metode gaan 
afbreken Naijver zal hier wel een rol 
gespeeld hebben De tijd heeft sommi
ge Kissinger-suksessen sterk gerelati
veerd maar men kan toch met ontken
nen dat Kissinger met zijn pendeldiplo
matie sommige besprekingen op 
gang bracht wat met de klassieke 
diplomatie met mogelijk zou geweest 
zijn Het heet dat Cyrus Vance weer 
de klassieke diplomatie zal invoeren 
en alleen uih/oeren wat in het Witte 
Huis zal worden beslist Het heet dat 
Carter zoals Ford de buitenlandse 
politiek met aan zijn staatssekretans 
zal overlaten doch zoals Nixon John
son en Kennedy zelf de koers zal 
bepalen Dat zal dan toch met zo 
aktief zijn in de aanloopperiode want 

Carters kennis in de matene is gering 
Het IS vanwege Breznjev dan ook han
dig bekeken de nieuwe president tij
dens diens wittebroodsweken met ex
tra lastig te vallen met spanningen hin 
derpalen of uitdagingen Overigens 
heeft Carter laten verstaan dat hij 
eventueel Kissinger om advies in be
paalde zaken zou kunnen vragen 
bvb in het Midden-Oostenkonflikt 
waar Kissinger dan toch zijn meest 
positieve sukses heeft behaald 

CHIRAC VERSUS GISCARD 
Sommigen beweren dat een tv-uitzen-
ding over de figuur en het lot van 
generaal Boulenger (Reeks Alain De-
caux raconte] met opzet aan die his-
tonsche figuur was gewijd om ex-
premier Chirac dwars te zitten Men 
verdenkt er toch de minister van Bin-
nelandse Zaken prins Pomatovski 
van (Boulenger speelde in de tach
tiger jaren van de vorige eeuw een 
belangrijke rol in de franse republiek 
doch aarzelde op het beslissend ogen
blik de macht die voor het grijpen lag 
in handen te nemen zodat zijn tegen 
standers de kans kregen hem op de 
vlucht en in Belgische ballingschap te 
jagen) 

Alle vergelijkingen gaan mank Chirac 
IS geen populaire generaal en de 
macht ligt voor hem nog niet te grab
bel integendeel zowel president Gis-
card als het linkse front versperren 
Chirac alsnog de weg naar het presi
dentschap al lijdt het geen twijfel dat 
de pas quasi-eenpang tot voorzitter 
van de gaullistische beweging (feite
lijk partij) gekozen ambitieuze 44-er 
alles in het werk zal stellen om als 
alleenheerser op het Elysee te gera
ken Chirac heeft destijds met geaar
zeld zijn partijgenoot Chaban-Delmas 
in de rush naar het presidentschap te 
kelderen hij zal evenmin aarzelen zijn 
gewezen meester een voetje te lich
ten 

De gewezen UDR (Union des demo-
crates pour la republique) herdoopt 
tot RPR (Rassemblement populaire 
pour la republique) wil opnieuw uit
groeien tot een sterke centrumpartij 
die echter ook open staat voor de 
arbeider Deze expansie moet in het 
teken van de verkiezingen (1978) 
gezien worden Voor deze verkiezin
gen maken socialisten en kommums-
ten een goede kans op de (nipte) vol
strekte meerderheid De gaullisten 
zijn maar al te blij een Chirac als nieu
we onbetwiste leider gevonden te 
hebben (hij werd met 11 541 stem
men bij O tegen en 202 onthoudingen 
tot voorzitter gekozen) ze zullen de 
dynamische energieke en ambitieuze 
opvolger van de Gaulle en Pompidou 
broodnodig hebben in de sociaal-eko-
nomische storm die dreigt de kop op 
te steken Chirac heeft trouwens nog 
een troefkaart in de mouw voor het 
geval verenigd links de volstrekte 
meerderheid zou veroveren in het par
lement met een linkse regering zou 
Giscard als «republicain indepen
dant» in een onmogelijke positie te
recht komen Ookdan zou wel eens bij 
vervroegde presidentsverkiezingen 
het uur van Chirac kunnen slaan Om 
zich op deze eventualiteit voor te 
bereiden krijgt de man die zich zelf 
als de dauphin beschouwt ruim de 
tijd Inmiddels heeft de hergroepering 
bij de gaullisten als eerste gevolg dat 
de koalitiegenoten de Rl (Republi-
cains Independents) wakker schoten 
de pnns-mimster Pomatovski heeft de 
effektieve leiding van de partij weer in 
handen genomen na deze geruime 
tijd aan ene Dominati te hebt)en over
gelaten Ook deze machtswisseling is 
een teken dat Chiracs rivalen de 
ommekeer bij de gaullisten met onder
schatten des te meer dat Giscard als 
president en regeringsleider duidelijk 
onder de verwachtingen is gebleven 

GEEN ZUIVERE HANDEN 

GEWENST? 
De uitslag van de Japanse parle
mentsverkiezingen heeft velen doen 
opkijken De Japanse kiezers hebben 
inderdaad de in het Lockheed-schan
daal betrokken ex premier Tanaka en 
ex-minister Hashimoto met klank her
kozen en hun «vervolgers» premier 
Miki en justitieminister Inaba met een 
elektrorale aardverschuiving afge
straft Het is alsof de kiezers met het 
minste belang aan politieke moraliteit 
hechten en integendeel zij die de kor-
rupte elementen willen uitzuiveren 
voor deze operatie afstraffen De libe
rale partij van premier Miki zal on
danks het verlies van de volstrekte 
meerderheid wel regeringspartij blij
ven dank zij een koalitie met enkele 
kleine partijen Miki zal waarschijnlijk 
opgevolgd worden door de 72-jange 
sluwerd Foekoeda Daarmee veran 
dert echter de kleur van de meerder
heid (centrum-konservatief) met des 
te meer daar de linkse partijen en 
maar met in slagen vooruitgang te 
boeken Deze stagnatie is een gevolg 
van hun hopeloze verdeeldheid en 
ook van de nog steeds sterk met de 
traditie verbonden doorsnee Japan 
ner (hoe «modern» en «westers» hij 
zich ook voordoet maar hier is het 
spreekwoord «schijn bednegt» meer 
dan toepasselijk) Toch is de vroegere 
rotsvaste zekerheid (over de « eeuwi
ge» liberale meerderheid) verdwenen 
en IS het Japans establishment sinds 
vorige zondag minder stabiel gewor
den Wat echter voorlopig met veel 
zal wijzigen zeker met aan de agres
sieve ekonomische expansie van de 
erfgenamen van «Tora, tora, tora» 
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NIEUWS VOOR DE OCAAW'S 
in het Belgisch Staatsblad van 2 december 1976 verscheen het 
Koninklijk Besluit van 22 november 1976 betreffende de verkiezing 
van de leden van de raden der plaatselijke openbare centra voor 

'maatschappelijk welzijn (de vroegere KOO's). 
We herinneren er nog even aan dat de leden van het O C M W verko
zen worden tijdens de gemeenteraad van 17 januari a.s . 

VOORDRACHT 
KANDIDATEN-OCMW 

Zoals voor de gemeenteraadsverkie
zingen worden de kandidaten voor 
het OCMW voorgedragen op een 
voordrachtsakte ondertekend door 
minstens een gemeenteraadslid, die in 
dubbel moet worden opgemaakt en 
ingediend op het gemeentehuis de 
tiende dag voor de stemming tussen 
16 en 18 uur 

De voordrachtsakte wordt aan de bur
gemeester die bijgestaan wordt door 
de gemeentesekretaris overhandigd 
door een gemeenteraadslid die de 
voordrachtsakte heeft ondertekend 
De indiener van de akte krijgt het 
tweede exemplaar terug nadat hierop 
voor ontvangst werd getekend 
Let wel op vrijdag 7 januari tussen 
16 en 19 uur overhandiging van de 
voordrachtsakten kandidaten-
OCMW 

VOORDRACHTSAKTE 

Op het voordrachtsakte moet staan 
naam, voornamen, geboortedatum, be
roep en het hoofdverblijf van de kandi
daten, met aanduiding of zij als kandi
daat-werkend lid dan wel als kandi
daat-opvolger worden voorgedragen 

De identiteit van de vrouwelijke kandi
daat die gehuwd of weduwe is, mag 
voorafgegaan worden door de naam 
van haar echtgenoot of overleden 
echtgenoot 

De naam voornamen en volledig 
adres van de voordragende gemeen
teraadsleden moet eveneens ver
meld 
Onderaan de voordrachtsakte stem
men de kandidaten in met hun voor

dracht, door de ondertekening van 
een verklaring van bewilliging 
Eenzelfde persoon kan tegelijk als 
kandidaat-werkend lid en als kandi
daat-opvolger voorgedragen worden 
Een gemeenteraadslid mag niet meer 
dan een voordrachtsakte voor dezelf
de verkiezing ondertekenen 

AFSLUITEN EN INZAGE 
VAN DE KANDIDATEN
LIJST 

Onmiddellijk na het verstrijken van de 
termijn van het neerleggen van de 
voordrachtsakten sluit de burgemees
ter de kandidatenlijst af en rangschikt 
de kandidaten in alfabetische orde 
a de kandidaat-werkende leden , 
b de kandidaat-opvolgers 
De voordrachtsakten en de kandida
tenlijst worden op de gemeentesekre-
tane neergelegd, waar, van de 6de 
dag af voor de stemming, de gemeen
teraadsleden en de kandidaten er tij
dens de diensturen kennis kunnen 
van nemen 

Een exemplaar van de kandidatenlijst 
dient gevoegd te worden als bijlage 
bij de bnef die de gemeenteraadsle
den oproept tot de vergadenng waar
op de verkiezing zal plaatshebben 

STEMMING 

• stembiljetten . De burgemeester 
laat de stembiljetten drukken of ver
menigvuldigen De biljetten moeten 
van dezelfde kleur en hetzelfde for
maat zijn Het IS verboden enig ander 
stembiljet te bezigen 
• stemverrichtingen • 
a stemming 
De burgemeester die bijgestaan 

wordt door de twee jongste gemeen
teraadsleden in leeftijd is belast met 
het verzekeren van de goede gang 
van de verrichtingen van de stem
ming en van de stemopneming 
De gemeentesekretaris neemt het se-
kretanaat waar en is belast met het 
opmaken van het proces-verbaal 
b stemopneming 
Nadat de stemming achter de rug is 
wordt staande de vergadenng, over
gegaan tot de stemopneming 
De geldige stembiljetten worden ge
rangschikt volgens de naam van de 

DOKUMENTATIE 
VOOR GEMEENTE
MANDATARISSEN 

H A N D B O E K V O O R 
G E M E E N T E B E S T U U R 
DERS 

Naslagwerk om snel en klaar 
een antv\/oord te vinden op de 
vele vragen i v m genneentebe-
leid Aangepast en bijgewerkt 
n a v de jongste gemeente
raadsverkiezingen door L De 
Mulder 

Uitg Vanden Broele, Magdale-
nastraat 41-47, 8200 Brugge 
(295 fr - BTW inbegrepen) 

kandidaat-werkend lid waarvoor een 
stem IS uitgebracht Eenmaal de stem
men geteld die op deze kandidaat zijn 
uitgebracht, worden de hier betreffen
de biljetten gerangschikt in zoveel 
onderverdelingen als er namen zijn 
van verschillende opvolgers 
De blanco of ongeldige stembiljetten 
worden apart gelegd 
c lijst van de verkozen werkende 
leden en opvolgers 

Na de stemopneming stelt de burge
meester de lijst van de verkozen wer
kende leden en opvolgers op 
d proces-verbaal van de verrich
tingen 
Het verloop van de verrichtingen van 
de stemming en de stemopneming 
wordt staande de vergadering, in een 
proces-verbaal opgenomen, dat zal 
worden overgeschreven in het regis
ter der notulen van de gemeenteraad 
Het proces-verbaal moet uitdrukkelijk 
vermelden dat de stemming in het 
geheim heeft plaatsgehad 
Het wordt ondertekend door de bur
gemeester, de gemeenteraadsleden, 
die hen bijstaan en de gemeentese
kretaris, alsmede door de gemeente
raadsleden die daarom verzoeken 
e Afkondiging van de verkiezingsuit
slag 

Onmiddellijk na de ondertekening van 
het proces-verbaal kondigt de burge
meester de verkiezingsuitslag af in 
openbare zitting 
f dossier van de verkiezing 
Het dossier wordt onverwijld per aan
getekende zending doorgestuurd aan 
de Bestendige Deputatie van de pro
vincieraad 
Het bevat twee afschriften van het 
proces-verbaal met de stembiljetten, 
zowel de geldige als de ongeldige, en 
alle nodige bewijsstukken 

Tot zover de inhoud van dit Koninklijk 
Besluit 
Van zodra andere uitvoenngsbeslui-
ten van de wet van 8 juli 1976 op de 
OCMW's bekend zijn, zullen wij U 
hierover informeren 

STUDIEDIENST VOLKSUNIE 

Vroeger Algemeen Sekretariaat Volksunie 
bruikbaar als kantoorruimte of woonhuis 
Voldersstraat 71 1000 Brussel 

Oppervlakte van het hoofdgebouw 118 m^ 
Oppervlakte grond en gebouwen 2 a 28 ca 

BEKNOPTE BESCHRIJVING 

— kelderverdieping 1 woonplaats, kelder centrale verwar
ming, kelder, toiletten. 

— gelijkvloers brede gang met trap, 2 vergaderzalen, keu
ken, koer, tuin 

— eerste verdieping 2 grote bureaus, 2 kleine bureaus 
— tweede verdieping 2 grote bureaus, 1 klein bureau 
— zolderverdieping 2 mansardekamers, zolder. 

HET KOMFORT 

Water, gas, elektriciteit, riolering, centrale verwarming 

VERKEERSWEGEN EN VERKEERSMIDDELEN 

Tram en autobus - niet ver van station Brussel-Zuid 

BEZOEK: alle werkdagen tijdens kantooruren na telefoni
sche afspraak op 02/2194930 met G de Ba
cker, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

VRIJ: onmiddellijk 

SPAARBONS, DAAR HEB JE GEEN K)PZORG MEE 
Als je wilt dat je geld goed opbrengt, koop dan Spaarbons van de ASLK. 
Van Spaarbons heb je een hoge opbrengst. 
Naar gelang van de duurtijd zelfs tot 10 % per jaar En die interest wordt je 
gegarandeerd 
Met Spaarbons blijf je de baas over je geld. 
Spaarbons zijn effecten aan toonder Dat wil zeggen dat je ze mag 
verkopen als je daar zin in hebt Of ze kado geven aan wie je maar wil 

ASLK-SPAARBONS: 

Met Spaarbons heb je nooit kopzorg. 
Je kan ze bij de ASLK in bewaring geven (dat kost je 
geen cent) Als je dat wenst zal men er de interestcoupons 

voor je afknippen en het bedrag op je rekening bijschrijven. 
Spaarbons kan je kopen in 

alle contactpunten van de 

ALGEMENE SPAAR 
EN LIJFRENTEKAS ASLKg 

VOOR ALLE ZEKERHEID 
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9Mj ontvangen graag brieven van 
IMIZO lezers, als ze ondertekend zijn. 
Na^mlote Beleven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
bri*w*n. De andere publiceren wij, 
lUwrgelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brreven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

S P L I T S I N G 
A T O O M C E N T R U M TE M O L 

Ik heb vernomen dat op 15 de
cember e.k. in het mlnisterkomi-
tee de beslissing valt over de 
splitsing van het atoomcentrum in 
een Vlaamse en een Waalse afde
ling. 
In de voorafgaandelijke bespre
kingen tussen direktie en vakbon-
dan werden ook reeds de modali
teiten vastgelegd van de, uit de 
splitsing voortvloeiende, wijzi
gingen in het personeelsbestand. 
Ook daarover valt op 15 decem
ber de beslissing. 

Voor zover ik goed ben ingelicht 
zou het als volgt gaan: 
Een bepaald aantal diensten zou 
naar Walloniè verhuizen, samen 
met de hele personeelsbezetting. 
Een ander aantal diensten blijft in 
Mol, ook met de hele personeels
bezetting. 

Daaruit vloeit voort, dat de Vla
mingen die werkzaam zijn in die 
diensten die verhuizen, ook moe
ten verhuizen of hun job kwijt zijn. 
De Walen die werken in die dien
sten die in Mol blijven, zullen ech
ter niet gedwongen worden of 
kunnen niet verplicht worden om 
overgeplaatst te worden naar die 
diensten die wel verhuizen. 

Uit het hele mechanisme blijkt 
dus dat honderden werkplaatsen 
voor de Vlamingen kunnen verlo
ren gaan. (Mol telt ongeveer 
1.200 werknemers). 

Men kan voor of tegen kernener
gie zijn, voor of tegen de splitsing, 
maar als het gebeurtzou het toch 
logisch en rechtvaardig zijn, dat 
vooraleer de Vlamingen hun 
werk moeten verliezen eerst alle 
Walen werkzaam in het centrum 

naar de nieuwe dienst in Wallonië 
verhuizen. 
Heel deze bedoening werd uitge
broed door het direktiekomitee 
en de vakbonden zonder enige 
inspraak vanwege het personeel, 
en wanneer deze om inlichtingen 
vragen verschuilt men zich achter 
de «zwijgplicht». 
Het is ook eigenaardig dat tot hier
toe nog geen enkele krant of 
weekblad over deze zaak, die 
allicht terug enkele honderden mil
joenen en waarschijnlijk voor de 
Vlamingen enkele honderden 
werkplaatsen kan kosten, daarop 
heeft ingepikt. 
Of alles 100 % juist is kan moei
lijk bevestigd worden, maar als 
het juist is vind ik het toch wel 
sterk. 

W.D., St.-Amandsberg 

S O C I A A L 
D I E N S T B E T O O N 

Als inwoner van een Leuvense 
buitengemeente wens ik J.V. uit 
Erps-Kwerps een antwoord te ge
ven n.a.v. zijn foutieve informatie 
(«Wij» van 25-11). Volgens J.V. 
zou een totaal gemis aan enig 
dienstbetoon zich uiten in de min
der goede VU-uitslag bij de ge
meenteraadsverkiezingen. 

Waarschijnlijk heeft J.V. nog 
nooit beroep gedaan op Willy Kuij-
pers, Roger Overloop, Noël 
Clauw, Antoon David, Emiel Pen-
ninckx. Rik De Deken, André Pen-
ninckx. Armand Van Laer, Fons 
Noppen, enz. Allemaal mensen 
die zich ten volle inzetten 'voor de 
problemen van anderen. Al die 
mensen kunnen J.V. hun dossiers 
voorleggen die het onbaatzuchtig 
dienstbetoon bewijzen. 

De minder goede verkiezingsuit
slag ? In het arrondissement Leu
ven zijn er thans dertig verkoze-
nen, in 1970 waren er elf. In de 
fusiegemeente Herent hebben 
we vier verkozenen, in de fusiege
meente Kortenberg hadden we 
twee verkozenen op 44 raadsle
den, thans hebben we twee op 23 
raadsleden. 
Ten slotte stel ik J.V. uit Erps-
Kwerps voor om kontakt op te 
nemen met de plaatselijke Volks
unie-afdeling van Nieuw-Korten-
berg om mee te werken aan de 
verdere uitbouw van een goed-
werkende afdeling. 
Het zou immers spijtig zijn dat 
een flinke kracht niet meevaart 
en liever aan wal blijft. 

D.N., Kortenberg 

Vate poijtiaters ctenken, dat het 
voldo«!rxie is om in het openbaar 
te verWaren tiöeweet zij met dit of 
<%t pfO^Ümtik b^^aan aijn, om de 
inRi^owi te óeen^iÊtow&n «iat zij er 
«Mrk«Üik wts aan éo&n. Niets is 
mirKlm- waar. O p de joarverga-
«Iwing van do Npttorurie Verem-

jjÉ^ voor ntif, im ^mimmifM^ 
QtiSsatndteapéBn fewart 75), 
kwam mWater De Croo met veel 
omhaal verklaren hoeveel hij wel 
voor dte minstbedeefcten deed en 
nog zinnens was te doen. De wer
kelijkheid ziet er echter geheel 
anders uit. Neem nu b.v. het 
schoolvervoer: terwijl de school
bussen voor Rijks- en Gemeente
lijk Onderwijs onbeperkt blijven 
funktioneren, worden de mogelijk
heden voor het Bijzonder Onder
wijs (BO) al maar beperkter 
Momenteel is het zo dat er voor 
de ouders van BO-kinderen geen 
vrijheid van keuze bestaat Het 
grootste deel van deze kinderen 
moet immers vervoerd worden. 
Juist omdat het over zorgenkinde
ren gaat zijn de emotionele ban
den met een bepaalde school, 
zoveel groter, en vooral zoveel 
belangrijker dan rwrmaal. Welnu, 
mi jz i jn gevallen bekend van m»n-

sen die voor de keuze staan: 
ofwel zelf hun kind dagelijks naar 
school brengen en halen, ofwel 
het naar de school zenden, die 
door het ministerie «aangewe
zen » word t Wie wordt hier weer 
het meest getroffen ? In de eerste 
plaats het kind, dat met vader (of 
moeder) mee zal moeten en dus 
veel langer van huis weg zal zijn. 

Dit terwijl een schooldag voor 
deze kinderen op zichzelf reeds 
zo vermoeiend is. Welke keuze 
hebben de ouders die over geen 
eigen vervoer beschikken ? Dit al
les terwijl het busje dat hun kind 
vroeger kwam ophalen, vrijwel 
het zelfde trajekt blijft rijden, en 
het busje van de «aangewezen» 
school veel verder moet. 

^^SEOOORSJ 

Een tweede manier waarop minis
ter De Croo aantoont hoeveel hij 
met de gehandicapten begaan is, 
is zijn beslissing dat kiné en logo
pedie in het BO niet meer gege
ven mogen worden tijdens de 
lesuren. De meeste van de kinde
ren uit het BO hebben deze twee 
behandelingen broodnodig. 
Volgens minister De Croo moet 
men daar als ouder dan zelf maar 
voor zorgen. Zou hij het zelf nog 
zien zitten ? 's Avonds met je ver
moeide zorgenkind thuis komen 
en dan nog om beurten, de ene 
avond naar de kinesist de andere 
naar de logopedist.. De paar hon
derd miljoen die de minister wil 
besparen, zal hij besparen op de 
rug van de gehandicapten. Niet 
op de rug van de Tech. Universi
teit te Bergen, waar één «tudent 
ongeveer i M Q i M O k. maérMatit 
dan in de andere geitjkaardi0e 
«nstettngen. 

WeHte VU-a^evaardi9cile neemt 
dtt beleid eens op «te k o n s l ? 
Beeds eerder ivéft d e V U be-
t è n g r ^ voorstslien f^adiMm ten 
v0c>rdaie \ » n gahwyKiBMpten. 
Voeit men niets o m eens een etu-
diedeg over «I dessé prablenien i n 
te teröen. •" het fcadBr \«m fwt 
DeeMinstituut of W M ? p ^ röo 

~ dttesjns nuttig a)n voer MMie^teè-
ttomstige vertetfenwoo^JiBtorft i n 
de O C M W . 

H D M , Schilde 

B E S C H O U W I N G E N 
R O N D 10-10-76 

Na de opgedrongen samenvoe
ging van gemeenten zijn er in 
Vlaanderen (zonder de negentien 
gemeenten van Brussel) volgen
de mandaten: 

308 burgemeesters (906 tussen 
70-76) - 1.472 schepenen (2.356 
tussen 70-76) - 6.980 raadsleden 
(10.778 tussen 70-76). 

In de Brusselse agglomeratie: 
19 burgemeesters (19 tussen 
70-78) -144 schepenen (103 tus
sen 70-78) - 675 raadsleden (513 
tussen 70-'76). 

Met de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1970 had de Volksunie 
349 raadsleden verkozen op zui
vere VU-lijsten en 264 op ge
mengde of gemeentelijke lijsten. 
Samen: 613. -

Met deze verkiezingen haalde de 
V U : 551 gekozenen op zuiver 
VU-Irjsten en 194 op gemengde 
of gemeentelijke lijsten. Samen: 
745. 

Er is dus een duidelijke vooruit
gang van de V U ten opzichte van 
1970. In één enkele gemeente 
wordt de VU de sterkste partij 
namelijk te Nijlen. Lijsten door de 
V U gesteund kwamen als de 
sterkste uit de bus te Berchem 
(A), Hekelgem, Pepingen, Bree, 
Overpelt, Zele, Veurne, Koekela-
re, Wingene en Ruiselede. Spijtig 
genoeg verliest de V U verschillen
de burgemeesterssjerpen o.a. te 
Schepdaal, Elingen, Essene, Boe-
chout en Nijlen. In Brabant komt 
zelfs geen enkele VU-burgemees-
ter meer voor. De V U behoudt 
haar burgemeester te Middelker
ke, Zele en Wingene en bekomt 
er te Borgerhout en te Bree één 
bij. 

Het is wel verheugend dat de 
samenwerking in federatiever-
band tussen de CVP en de V U 
wordt voortgezet te Tervuren en 
Zaventem. 

Wat ook opvalt is, dat de kartellijs-
ten en zelfs de eenheidslijsten 
over het algemeen zeer goede 
resultaten hebben bereikt wat er 
op schijnt te wijzen dat de bevol
king begrijpt dat bundeling van 
krachten dikwijls de enige manier 
IS om aan het beleid te kunnen 
deelnemen. 

Het is gekend dat het dragen van 
beleidsverantwoordelijkheid elek-
toraal gunstig is. Verder zien wij 
dat elementen als «een streek-
pers», «dienstbetoon» (zieken
fonds, pensioenvoorbereiding, be
lastingsaangiften invullen, helpen 
bij werk te vinden...), alsook « een 
goed gevoerde oppositie» zwaar 
doorwegen in de uitslagen van de 
verkiezingen. 

Het is anderzijds ook opgevallen 
dat de CVP uit haar fusies werke
lijk het voorziene resultaat heeft 
behaald, namelijk in 159 gemeen
ten de volstrekte meerderheid en 
in meer dan 75 % van de 308 
gemeenten het burgemeester
schap. 

Als wij daarbij bedenken dat de 
wedden van de burgemeesters 

• en d e sflh^asneh iel^ée hoogte 
aijn «ngojgaan (wet de politieke 
mortr t tei i niet zail bevorderen), 
Jwn mes ook in een gunstige 
fitilrtciëé^ p o ^ * ^ vsH-i ée^e partij 
^ S ^ v e n voor v o ^ r i d e verkiezin-
oèo- i . ., 

Pése vé4t«Miinüi9n hdbbên nog 
een anc^r bfdp^iohjk- wpek t , na-
mtt^ d f t in éke S£cmengevoeg-
de . g e n a n t e , terug een gemeen-
êaaekretmt. HÉTi ^mmtrnf/Br, een 
«•fensteri-ep QntMa^)0er w in dè 
O C M W * n e««nt«jed «ön hoofd-
poWtiekommiaearis en een hoofd-
veWwachter moeten benoemd 
worden. Deze betrekkingen, die 
van groot belang zijn voor de 
invloed, die ervan uitgaat zullen 
meestal toegewezen worden aan 
kandidaten, die aanleunen bij de 
winnende partij. 

Een interessant kenmerk is ook 
dat Politiek Alternatief (PA), die 
lijsten steunde te Ekeren (1 zetel), 
te Kalmthout (O zetels), te Sta-
broek (1 zetel) en te Turnhout 
(2 zetels) zetels behaald heeft 
wat er schijnt op te wijzen dat 
nieuwe partijen met de gemeente
raadsverkiezingen — in tegenstel
ling met de parlementsverkiezin
gen — nog kans maken. Partijen 
daarentegen, die geen realistisch 
programma heteen, -geraken wet 
yan de grond (vb. Amadè). 
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Voor de toekomst lijkt het belang
rijk dat de meestal goede wer
king van de afdelingen geduren
de de periode 1970-76, voortge
zet wordt. Ook de technische vor
ming zoals de Dosfelkursussen 
van '69-70 over het gemeentebe
leid en de ideologische vorming 
(het waarom en de inhoud van 
het Vlaams-nationalisme) moet 
ernstig worden aangepakt en niet 
door haastig bijeengeroepen ka-
derdagen alleen gebeuren. Indien 
er nu wordt werk gemaakt in de 
Taalgrensgemeenten (Edingen, 
Komen...), kunnen er in 1982 ook 
Vlaamsgezinde kandidaten naar 
voren geschoven worden. Is het 
niet hemeltergend dat de taal
grensgemeenten Opheylissen en 
Neerheylissen voortaan «Héléci-
ne » zullen heten zonder het min
ste protest van de Vlaamse ge
meenschap? Wij wensen de 
nieuw gekozenen van de gemeen
teraden en de OCMW's de nodi
ge wilskracht om zich technisch, 
•deotog^sdi en ook memseÊ^ t# 
vervolmaken ten bate van ons 
voik. Het alierbelangnjkste is wel 
dat de gekozenen in groepsver-
bBnd en sMtnen met het bes^&jr 
werken, zodat er geten kortslui- . 
tmg ontsbaèf tueben nviodatarlG-
«en en beeauur w«nt dan is he t .' 
goeds rvaeium ai h0 v»dor«^. 

E K M c i w n 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (arr.) 

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

V V M - DOSFELINST. 
Op de vergadering van 23.11.76 nam 
de werking voor onze mandatarissen 
een vernieuwde start. Er werd een 
werkgroep samengesteld, die deze 
werking zal plannen en uitwerken 
voor ons arrondissement. Voorzitter: 
Rik Decleir (Brasschaat), sekr. en 
afgevaardigde van het arr. best,: Bob 
Loete, penningmeester; Staf Herey-
gers (Deurne), leden: Anita Visene 
(Antwerpen), Hugo Andries (Borger
hout) en Walter Van den Brande 
(Lint). 
Onze mandatarissen noteren nu 
reeds in hun agenda 9 januan, dag 
waarop alle mandatarissen wordeni 
verwacht In de U.I.A. te Wilrijk. Ons 
arrondissement is gastheer en geeft 
dan ook het goede voorbeeld door 
een algemene aanwezigheid. 
ABONNEMENTEN WIJ 
LEDENHERNIEUWING 1977 
Wanneer iedereen zijn verantwoorde
lijkheid neemt kan het niet anders of 
wij boeken winst En waarom zouden 
wij het niet doen ? 

WELKOM 
VUJO Edegem - Hove - Mortsél - Boe-
chout - Wilrijk nodigt de jongeren uit 
deze gemeenten uit op een boeiende 
dia-avond met volksvertegenwoor
diger Willy Kuijpers in de zaal Urania 
(Volkssterrenwacht) te Hove op don
derdag 9 december om 20 u. 30. Tij
dens de pauze muzikaal intermezzo 
met folksongs door een Amerikaanse 
zanger gebracht. Uiteraard zijn ook 
de ouderen van harte welkom ! 

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 K.B. 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.: 27.91.14 of het sekret. 
36.84.65. 

ABONNEMENTENSLAG 
U kan ons helpen met een naam en 
adres door te geven van iemand uit 
uw familiekring of van vrienden, waar
van ü denkt dat een huisbezoek door 
ons afgelegd vruchten kan afwerpen. 

DIENSTBETOON 
— Door Volksvertegenwoordiger A. 
De Beul, bijgestaan door prov. raads
lid mevr. IVIonseur, 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.: 38.66.92 en 
De Laet, tel. 33.97.90. 

VUJO 
Voor informatie: Erika De Motte, Ve-
nezuelastr. 6/91, 2030 Antw. Tel.: 
42.26.84. 

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. 

ANTWERPEN 

V V V G KERSTFEEST 
Naar jaarlijkse traditie gaat ook dit 
jaar voor alle leden van de Antwerp
se federatie Noord en Zuid en Ant-
werpen-Stad ons groots kerstfeest 
door op vrijdag 17 december te 17 u. 
in de zaal «Reuzenpoort», Turnhout-
sebaan te Borgerhout. 

BERCHEM 

WELKOM 
Op woensdag 15 december, grootse 
ledenvergadering van de afdeling Ber-
chem. Als gastspreker werd senator 
Wim Jorissen uitgenodigd, hij zal spre
ken over Transkei. Daarna wordt de 
vergadering omgezet in een gezellig 
etentje. Mosselen naar believen of 
een reuze koude schotel met brood. 
Deelname in de kosten 200 fr. Zo 
spijst men ook weer de lege afdelings-
kas. 
Wie geen uitnodiging zou ontvangen 
en toch wil meedoen kan zich steeds 
telefonisch wenden tot ons sekröta-
riaat. Tel. 39.25.54 of tot Joris Ferir tel. 
36.06.41. Allen op post het zal reuze 
zijn. 

BORGERHOUT 

NAKLANK 
Eerst en vooral danken wij de leden 
en simpatlsanten voor hun tainjke 
opkomst. Wij mochten ook senator 
Bergers en de volksvertegenwoor
digers Mattheyssens en Goemans be
groeten alsook de voorzitter en enke
le bestuursleden van het arrondisse
ment Wij danken hen voor hun be
langstelling en steun. 

HERNIEUWING LIDKAARTEN 
1977 
De nieuwe lidkaart zal eerstdaags 
aangeboden worden aan 120 fr. per 
hoofdlid en 60 fr. per bijlid en jeugdlid. 
Geef de adressen door van simpatl
santen, die wensen lid te worden, aan 
het sekretariaat Stationlei 8, Borger
hout. Tel. 35.36.58. 
«WIJ» 
Al de « Wij "-lezers zullen hun abonne
ment zeker hernieuwen en minstens 
één nieuwe lezer aanbrengen. 
De prijs per abonnement: jaarlijks 
500 fr.; halfjaarlijks 300 fr.; driemaan
delijks 150 fr. 

DEURNE 

KINDERKERSTFEEST 
TOTAALSPEKTAKEL V A N DE 
GROEP LOREJAS 
Iedereen herinnert 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 niet 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 inschrijvingsformulie
ren. Dit alles: 40 fr. Vraag inschrij
vingsformulieren bij onze bestuursle
den of richt u tot mevr. Monique 
Dedrie-De Grave, Ergo-de Waellaan 
28, tel. 21.31.29. 

U vindt ook inschrijvingsformulieren 
in het jongste nummer van ons tijd
schrift «Trefpunt». 

REUZE-VLAAIENSLAG OP ZIJN 
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 herinnering: 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 verkrij
gen bij onze bestuursleden of in 
lokaal Trefpunt 

EKEREN 

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

VUJO 
Kontaktadres: Gravenlaan 25. Eke
ren. Tel.: 45.05.80. 

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

MEDEDELING 
Het kollege van Burgemeester en 
Schepenen van de gemeente Ekeren 
brengt ter kennis dat de eerstvolgen
de zitting van de gemeenteraad zal 
plaats hebben op donderdag 16 de
cember om 20 u. in de gewone zit
tingszaal, ten gemeentehuize, Kasteel 
Veltwijck. 

HOBOKEN 

GELUKWENSEN 
Na het ontslag van onze voorzitter 
Alfons Bracke, aanvaardde Johan 
Goovaerts het voorzitterschap van 
onze afdeling. Het bestuur en de afde
ling wensen hem sterkte, en toosten 
op een goede samenwerking. 

Zie vervolg bIz.-IO 

M E D E D E L I N G A A N DE V U - M A N D A T A R I S S E N 

De V U levert nnomenteel zware inspanningen met het oog op 
de definitieve opbouw van de Vereniging van Vlaamse Man
datarissen (VVM). 

In dit verband wordt op zondag 9 januari 1977 in de grote 
Aula van de Universitaire Instell ing Antwerpen te Wilr i jk 
een kongres georganiseerd waarop alle VU-mandatarissen, 
zowel de huidige als de nieuw verkozen mandatarissen, wor
den uitgenodigd. 
Tijdens dit kongres zullen doelstelling en struktuur van de 
V V M goedgekeurd worden. 
Daarom heeft de Volksunie een vrijgestelde stafmedewerker 
aangeworven die zich vooral met de VVM-werking zal inla
ten. 
Als eerste reatizatie wordt op maandag 13 december e.k. 
van start gegaan met een VVM-Informatiedienst 
Ten behoeve van de VU-mandatarissen wordt daardoor voor
zien in de mogelijkheid tot het richten van vragen die betrek
king hebben op het gemeentebeleid. 
De vragen kunnen schriftelijk gesteld worden aan volgend 
adres: 

VERENIGING VLAAMSE MANDATARISSEN 

Barrikadenplein 12,1000 Brussel 

of telefonisch iedere werkdag van 10 u. 30 tot 12 u. 30 en op 
maandagavond van 17 u. 30 tot 19 u. 30, telefoon 
02/219.49.30 - toestel 30 (vragen naar de h. J. Vervinckt) 

LERAARS 

BEZOEKEN 

DE 

VERENIGDE STATEN 

3 tot 17 april 1977 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op onze informatiena
middag in ons bondsgebouw te Antwerpen op 26 januari 
1977 te 15 uur. 
Indien U onderstaande bon terugstuurt ontvangt U de uitnodi
gingskaart (gratis toegang). 
Gelieve mij een toegangskaart te sturen voor de Info-namid-
dag op 26 januari. 

Aantal personen: 

Naam en voornaam: 

Straat: nr. 

Gemeente: postnr. 

Belangrijk : de inschrijvingen voor deze reis kunnen nu reeds 
gebeuren. Er zijn slechts 50 plaatsen ter beschikking! 

Inlichtingen en inschr i jv ingen: 

VLAAMSE TOERISTENBOND 

ALLE INLICHTINGEN: VTB-sekretariaat, St-Jakobs-
markt 45, Antwerpen (tel 031/31.76.80) - vergunning nr 
1185 - Kat. A; kantoren te Aalst Brugge, Brussel, 
Genk, Gent Hasselt Herentals, Kortrijk, Leuven, Me-
chelen, Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout Vil
voorde en bij alle plaatselijke VTB-vertegenwoordigers. 
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KOMMISSIE 

VAN OPENBAREONDERSTAND 

VAN ANTWERPEN 
PLAATSEN VAN 

AUTOMECANICIEN-ELEKTRI-
CIEN 

De bediening van automecanicien-
elektricien wordt openverklaard 
Huidige bruto-aanvangswedde per 
maand 24 709 fr of 25491 fr naarge
lang de kandidaten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op haard-
toelage 
Een vergelijkend examen zal afgeno
men worden, waarna een werfreser-
ve zal worden aangelegd met een 
geldigheidsduur van 3 jaar, die zal aan
vang nemen bij de benoeming van de 
eerst in aanmerking komende kandi
daat 
De kandidaten moeten een getuig-
schnft van goed zedelijk gedrag, dien
stig voor openbaar bestuur en een 
militie-attest inleveren 
Leeftijdsvoorwaarden • de leeftijd van 

21 jaar bereiken en deze van 40 jaar 
niet overschreden hebben op 
24121976 Toepassing der wetten 
van 381919, 2751947 en 2771961 
Een bijzondere reglementering op de 
standpiaatsverplichting is van toepas
sing 
Studievereisten A3 of A4-1 of B6/B2 
over het betrokken beroep, ofwel 
5 jaar praktijk 
Inschnjvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en verplicht in
schrijvingsformulier te bekomen op 
de 7® Afdeling Personeelszaken van 
de Kommissie van Openbare Onder
stand van Antwerpen, Lange Gast
huisstraat 39, Antwerpen (Tel 
329835-310970) 
De aanvragen dienen op het Sekreta-
riaat. Lange Gasthuisstraat 33, Ant
werpen toegekomen te zijn uiterlijk op 
24121976 

KAREL DE BAUW TE WILLEBROEK 
Kunstschilder Karel De Bauw uit Asse die als geen een zo raak het Brabantse 
volksleven weet te schilderen stelt zijn werken tentoon in het lntercom-geb>ouw, 
Van Landeghemplein 2 te Willebroek De tentoonstelling loopt van 11 december 
tot en met 9 januan 1977 Openingsuren maandag tot vnjdag van 8 tot 12 en 
van 13 tot 17 u Op zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u Kunst
schilder De Bauw is elke zaterdag en zondag op de tentoonstelling aanwezig 
Op 25 en 26 deeember en op 1, 2 en 3 januari is ze gesloten Wij komen nog 
nader terug op het werk van deze volks- en streekgebonden kunstenaar 

NA ONS BAL 
We mogen zeggen dat ons bal van 
zaterdag 20 november een sukses 
geworden is, enerzyds door de stem
ming die er reeds van in de beginne 
heerste, en anderzijds door onze ton-
bola, die rijk was aan pnjzen en die in 
een heel nieuw kleedje werd gesto
ken door mevrouw Rottiers, waar
voor WIJ haar nogmaals danken 
De afdelingsvoorzitter besloot het bal 
met de belofte een krachtigere afde-
lingswerking in het vooruitzicht te stel
len 

KAPELLEN 

FEEST 
WIJ vieren het behaalde sukses bij de 
verkiezingen van 10 okt Wanneer "̂  
11 december Hoe ' met een etentje 
en een huppelende, springende, spran
kelende, opwarmende gezelligheid Ei
gen muziek Waar ' Zaal Muysbroeck 
(ingang over kerkje paters Oblaten, 
Binnenweg, Kapellen) Verdere inlich
tingen V Lenaert, Palmstraat 40/1, 
2080 Kapellen 

KONTICH-SCHILDE 

AMNESTIE 

Fakkeloptocht in Kontich op donder
dag 23 december 1976 Allen die gelo
ven dat Vrede, Verzoening, Verge
ving en Verdraagzaamheid nog zin 
hebben in onze samenleving, kunnen 
mee opstappen in een stille fakkel
tocht in de gemeente. 

Zonder uniformen, geen vlaggen, 
geen muziek, geen geroep, geen ver
koop van dit of dat, enkel opkomen 
en opstappen en weten dat we 
weer een jaartje ouder zijn i 
Initiatief Davidsfonds ter gelegenheid 
van zijn 50-jarig bestaan 

MERKSEM 

GROTE BRUEGELAVOND 
U hebt nog slechts enkele dagen de 
tijd om u te laten inschrijven voor ons 
overwinningsfeest op zaterdag 11 de
cember ek 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 

LIDMAATSCHAP 1977 
Eerstdaags zullen de wijkverantwoor-
delijken zich bij onze leden aanbieden 
teneinde de lidmaatschapsbijdrage 
voor 1977 te innen We hopen dat U 
deze mensen goed zult ontvangen en 
hun taak zoveel mogelijk zult willen 
verlichten door bv uw huisgenoten 
van hun komst te verwittigen en de bij
drage, 120 fr voor een hoofdlid en 
60 fr voor een bijlid klaar te leggen 

DRIEKONINGENFEEST 
Onze leden ontvingen reeds een rond-
schnjven waarbij zij werden uitgeno
digd hun kinderen en kleinkinderen in 
te schrijven voor dit jaarlijkse kinder-
feest Zoals steeds zal dit feest wor
den verzorgd door onze damesafde
ling «Vrouwen van vandaag» en 
plaatsvinden op zondag 9 januan om 
14 u 30 in zaal Tijl Alle kinderen gebo
ren na 1 1 '64 hebben recht op een 
geschenk Teneinde onze dames in 
de gelegenheid te stellen zich tijdig 
van het nodige te voorzien wordt de 
inschrijving onherroepelijk gesloten 
op 1212 '76 De inschrijvingsformulie
ren kunnen worden ingeleverd op de 
volgende adressen Sekr Volksunie, 
Trammezandlei 11 - Sekr Vrouwen 
van Vandaag, Flamingostraat 21 of in 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298 

VLOOIENMARKT 
De vereniging voor sport en ontspan
ning voor mindervaliden, Trefpunt-Sin-
joren, nodigt U uit tot een bezoek aan 
de Vlooienmarkt die doorgaat op 
zaterdag 11 dec van 10 tot 24 u en 
op zondag 12 december van 10 tot 
17 u U zult er alles kunnen kopen, 
van antiek tot het meest praktische 
gebruiksvoorwerp en speelgoed De 
meest waardevolle stukken zullen op 
regelmatige tijdstippen worden ge
veild Het IS de bedoeling met de 
opbrengst een minibus aan te kopen 
voor het vervoer van minder-validen 
Warm aanbevolen 

SCHILDE-'s GRAVENWEZEL 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Senator H De Bruyne zetelt te Wijne-
gem, Vleminckhof, Marktplein, 8, tel 
538926, 1ste en 3e maandag van 19 
tot 20 u 

Onze nieuwe mandatarissen staan 
gaarne ter uwer beschikking 
A Claessens, Dwarsdreef, 29, Schil
de, tel 830256, M Coriuy-Smet, 
Jachthoornlaan, 11, 's Gravenwezel, 
tel 58 87 34, C Elen-Josephy, Groene
laan, 46, Schilde, tel 830203, R 
Lenie, Fazantenlaan, 21, 's Gravenwe
zel, tel 58 87 48 , J Renders, Terput-
tenlaan37. Schilde, tel 831848, M 
Schadick-Stryckers, Leeuweriken-
dreef, Schilde, tel 832297, F Van 
Opstal, Van de Wervelaan, 50, Schil
de, tel 830259 

SCHOTEN 

ABONNEMENTEN «WIJ-
Een abonnement op ons weekblad 
« WIJ » kan je bekomen op het volgend 
adres Borkelstraat 115 of telefonisch 
585242 waar ook adressen van mo
gelijke abonnenten kunnen meege
deeld worden 

STICHTING VUJO 
Iedereen is welkom op deze stich

tingsavond ingencht door VUJO op 
11 december om 20 u 30 in de Vlaam
se Zaal (Bloemendaal) Alle verdere 
inlichtingen bij Machteld Van Mol, Bor
kelstraat 115, tel 585242 

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

PUURS 

WELKOM 
De VU-afdeling Puurs nodigt U uit op 
haar 1ste Fuziebal op 18 december in 
Hof van Vlaanderen te Kalfoort-
Puurs Begin 20 u (60 fr) 

DIENSTBETOON 
SENATOR JORISSEN 

Senator Jorissen laat weten dat zijn 
dienstbetoon van de 2de week in de 
gemeenten Booischot, Herselt, Heist 
o/d Berg, Hombeek van maandag 13 
naar dinsdag 14 december, zelfde 
uren, verschoven wordt 

TURNHOUT (Arr.) 

Op donderdag 25 november II organi
seerde het arr bestuur in samenwer
king met het Dosfelinstituut een vor-
mingskursus voor onze gemeente
raadsleden Senator C Van Eisen, 
schepen van de gemeente Mol leidde 
deze lesavond en gaf zijn visie op de 
werking van de gemeenteraad, ge
zien vanuit een bestuursfunktie 
Kamerlid Belmans, R Geeraerts en 
mevr Olga Minnen belichtten daarna 
de werking en de mogelijkheden van 
de gemeenteraadsleden in de opposi
tie, puttend uit hun eigen ervaring als 
gemeenteraadsleden 
De meer dan veertig aanwezigen kwa
men daarna aan het woord met vra
gen en toelichtingen Arr voorzitter 
Hugo Draulans heeft op een gevor
derd uur deze vergadenhg moeten 
besluiten met een woord van dank 
aan alle aanwezigen Hij sprak de 
hoop uit dat de aanwezige raadsle
den met een zelfde toewijding en dina-
misme hun taak in hun gemeenten de 
vgigende zes jaren zouden waar ma
ken 

De belofte voor een nieuwe bijeen
komst werd door het arr bestuur 
gegeven 

WOMMELGEM 

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 538668 
Dank bij voorbaat vanwege het be
stuur 

MILJONAIR! 
LI? Misschien 

NATIONALE 
LOTERIJ 

HOGE L O T E N : 

1 X TWAALF MILJOEN 
5 X ÉÉN MILJOEN 
3 X EEN HALF MILJOEN 

T R E K K I N G O P 15 D E C E M B E R 
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OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BRABANT 
BERTEM - KORBEEK-DIJLE -
LEEFDAAL 

Leden- en sympatizantenfeest op 
17 december om 20 u 30 in zaal 
« De Vrede » te Bertem Koud buffet 
200 fr 
De apentief wordt gratis aangeboden 
door de 17 VU-kandidaten Inschrijvin
gen bij de bestuursleden 

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 

GRIMBERGEN 

VJM 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) 

VORMINGSAVOND 
Op woensdag 22 december '76 orga-
nizeert VUJO-Nieuw Grimbergen een 
vormingsavond, en aansluitend daar
op een algemene leden- en simpati-
zantenvergadering Alle leden en sim-
patizanten van VUJO-Nieuw Grimber
gen, en ook alle leden van de politieke 

raad van VU-Nieuw Gnmbergen wor
den hierop uitgenodigd 
Woensdag 22 december '76, 19 u 30, 
kultureel Centrum Strombeek-Bever 

KORTENBERG 

POLITIEK KOLLEGE 
Op 23 december om 19 u 30 verga
dert het Politiek Kollege in « De 3 Spar
ren » Op de dagorde bespreking van 
de verslagen van de verschillende 
werkgroepen Langs deze weg willen 
WIJ alle leden die wensen mee te wer
ken, uitnodigen eens te komen luiste
ren en zich in te schakelen in een of 
andere werkgroep 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Wist U dat men ook bij de Vlaamse 
Ziekenkas aan voorhuwelijkssparen 
kan doen ' Dat men er bekwame bij
stand verleent voor het invullen van 
allerlei formulieren betreffende de zie-
kenbond, men zorgt er voor een snel
le terugbetaling en bijkomende tussen
komst ingeval van hospitalisatie 
Neem inlichtingen en sluit aan 
Alfons Noppen, Parkstraat 42, Korten-
berg 
Willem Van Huychem, Vangramberen-
straat 5, Erps-Kwerps 

KLAARTJE 
IS de naam van het derde kindje van 
Guido en Janine Craps-Van Welde 

Een dikke proficiat aan de gelukkige 
ouders en wij wensen hen veel suk
ses toe met het toekomstig VUJO-lid 
25 JAAR 
Op verkiezingsdag, 10 oktober, vierde 
Achiel Penninckx en echtgenote hun 
zilveren huwelijksjubileum Laattijdige, 
maar niettemin hartelijke gelukwen
sen aan het «jonge-harte-paar - en 
nog vele jaren i 

LEUVEN (arr.) 

PERSMEDEDELING 
De arrondissementsraad van de 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

TeL 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Anlwerpen 

Tel 031/36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19, Gent 
Tel 091/22 45 62 
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Volksunre in het arr. Leuven, in verga
dering bijeen op 26 november te Lub-
beek, spreekt zich positief uit over de 
pogingen van de VU-leidIng om te 
komen tot een nieuwe grondwetsher
ziening. 
Hij stelt volledig vertrouwen In de 
onderhandelaars, welke werden aan
geduid voor het gesprek van gemeen
schap tot gemeenschap. 
De arrondissementsraad roept alle af
delingen In het arrondissement op om 
in de komende weken en maanden 
het Federalisme met twee meer dan 
ooit te propageren. 
De raad laat niet na zijn bezorgdheid 
uit te spreken over de Brusselse situ
atie en vraagt aan de VU-onderhande-
laars zich kordaat te verzetten tegen 
eventuele toegevingen to.v. de franko-
fone onderhandelaars, die ongetwij
feld alle middelen zullen gebruiken om 
het laken naar zich toe te halen. 

VVVG-KERSTFEEST 
VVVG-arrondissement Leuven nodigt 
hierbij alle Vlaamse gepensioneerden 
van ons arrondissement uit op het 
Kerstfeest, dat doorgaat op zondag 
19 december a.s. om 14 u. In zaal Am
bassade, Naamsesteenweg 380, He-
verlee. 
Het zal een gezellige namiddag wor
den, met gratis belegde broodjes en 
taart. I 

VVVG-LOKAAL 
Wij brengen ter kennis van geïnteres
seerden, dat wIj een vast lokaal (te
vens sekretanaat) hebben in het huls 
van het Vlaams Kruis, Parijsstraat 36, 
Leuven. 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

De verkiezingsuitslagen In Scherpen-
heuvel-Zichem werden nu niet be
paald met champagne gevierd door 
de Volksuniemensen, die zich noch
tans enorm hadden afgesloofd om er 
het beste van te maken. Van een 
nederlaag kan men hier echter niet 

spreken. Trouwens het was de eerste 
maal dat de Volksunie het waagde in 
deze streek met een eigen lijst deel te 
nemen aan gemeenteraadsverkiezin
gen. Alleen in Scherpenheuvel was 
een aktieve VU-afdeling, terwijl In 
ZIchem, Averbode en TestelL even
min als In Messelbroek een VU-wer-
king bestond. 
Toch werd een kandidaat verkozen, 
met name Marcel Gemoets, die tot op 
heden schepen Is. Wij zijn ervan over
tuigd dat deze man zijn mandaat 
entoesiast aanvat en dat hij er beslist 
tiet beste zal en kan van maken. 
Vermelden wij nog dat de uitgespro
ken partijpolitieke lijsten In genoemde 
gemeente minder sukses kenden, om
dat een zgz. a-polltieke lijst blijkbaar 
de bevolking meer heeft aangespro
ken. Het entoesiasme bij de kiezer is 
echter al voor een groot gedeelte uit
geblust nu men weet dat die zgz. 
kleurloze lijst vandaag de dag reeds 
via een blauwe schijn zijn kleur wel 
begint prijs te geven. En... net zoals In 
Diest blijkt er in deze pseudo liberale 
lijst al een ernstige barst zichtbaar te 
worden. 

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 Leofjold met 
Wllly Sommers en zijn orkest Toe
gang 100 fr, - voorverkoop 80 fr. 

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 prijs van 50 fr 

WOLVERTEM 

HUISZOEKING BIJ 
VOLKSUNIESIMPATIZANTEN IN ARR. LEUVEN 
De duizenden simpatizanten van de Volksunie in het arrondissement Leuven zul
len wellicht dezer dagen het bezoek ontvangen van personen, die een bevel tot 
huiszoeking op zak hebben. 
Langs deze weg vragen wij begrip voor deze gebeurtenissen, die trouwens al 
sinds enkele dagen aan gang zijn. Gezocht wordt vooral naar « WIJ—abonne
menten. Overal waar zulk abonnement niet wordt gevonden, zal bij wijze van 
-boete" een inschrijvingsformulier worden aangetioden. Deze aktie wordt op 
de eerste plaats gevoerd om de VU-sympatizanten objektief Vlaams-Nationaal 
nieuws te tiezorgen maar vooral om de Volksunie nog sterker te maken! 

LIMBURG 
HASSELT (arr.) 

WERKING 
Op 29 november vergaderde het arr 
bestuur in hotel Warson. Men 
zoekt mogelijke samenwerking met 
arr. Tongeren-Maaseik voor drukken 
streekpers op de offsetpers aange
kocht door Tongeren-Maaseik. Om 
de ziekenkas uit te bouwen zoekt 
men in elke afdeling mensen die de 
werking willen leiden. 
Het VU-jaarprogramma werd bespro
ken en aangevuld met eigen program
ma. 
Een lentebal wordt ingericht — voor
gestelde datum zaterdag 5 maart 
1977 — plaats nog niet gekend. Als 
hoofdbrok besprak het bestuur de 
politieke toestand samen met dhr 
Olaerts en Vandekerckhove. 

AS 

WERKING 
Op maandag 15 november vergader
de het bestuur van As-Niel. De lidkaar-
ten werden verdeeld. Deze moeten 
afgerekend worden op de volgende 

bestuursvergadering van 13 decem
ber. 
«Vrij As», ons driemaandelijks infor
matieblad, zal eind december verschij
nen. Ook zal er een jaarkalender wor
den opgemaakt en naar de leden ver
stuurd. 
Op dinsdag 23 december kwamen 
een 7-tal kandidaten van onze lijst 
samen om de verdere werking te 
bespreken. Hier werd besloten het 
afdelingsbestuur met drie mensen te 
verruimen. De redaktleploeg van « Vrij 
As- wordt uitgebreid en hernieuwd. 
Tevens werd er een politieke werk
groep opgericht bestaande uit de 17 
kandidaten, die het politieke gebeuren 
van nabij zullen volgen. Onze mensen 
staan dus niet stil, door te werken en 
een goede verstandhouding zullen wij 
veel bereiken. 

EIGENBILZEN 

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

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

LIEDEKERKE 

V A N HARTE 
Vrijdag 10 december treden te Den-
derieeuw Lieve De Vos en Norwin 
Erauw (Liedekerke) in het huwelijk. 
Beiden zijn afkomstig uit gekende 
echt-Vlaamse families. Norwin was bij 
de jongste verkiezingen de VU-hoofd-
getuige bij de telverrichtingen, een 
taak die hij nauwgezet vervuld heeft 
Aan belde families, aan beide kanten 
van de Dender onze hartelijkste geluk
wensen. 

MOLENSTEDE 

EEN SUKSES I 
Op 27 november jl. organiseerde de 
VU-afdeling Molenstede voor de vijf
de achtereenvolgerKte maal een reus
achtig Breugelfeest Niet minder dan 
210 deelnemers hadden zich voor dit 
festijn laten inschrijven. Zij waren er 
ook allemaal, toen Willy Somers de 
aanwezigen mocht verwelkomen. 
Van de gelegenheid maakte hij ge
bruik het VU-gemeenteraadslld Dirk 
Van de Weyer openbaar te feliciteren 
voor zijn verkiezing. Op een dramati
sche wijze kondigde spreker ook aan 
dat de kas helemaal leeg was. 

Na het verorberen van kilo's pensen 
en gebraad, nam Dirk Van de Weyer 
het woord. In 't kort bracht hij een 
relaas van de voorbije gemeente
raadsverkiezingen en dankte hij de 
kiezers voor hun vertrouwen. Hij ver
welkomde verder OL)d-senator Mau-
rits Van Haegendoren en senator 
Rob Vandezande. Laatstgenoemde 
nam tussen de vlaalen en de rijstpap 
In, de gelegenheid te baat om zijn 
vreugde uit te spreken over de talrijke 
opkomst voor dit feest Hij had het 
even over zijn wetsvoorstellen In ver
band met het aanbrengen van ge
meentenamen na de fusies en herin
nerde eraan op welke wijze sommige 
persorganen zijn Initiatief hadden ver
zwegen, terwijl men wel probeerde 
sensatie te maken rond het plagiaat 
van ene Lagae. 
Na deze korte senatoriale rede, wer
den de tafels geruimd en kon het 
gezellig samenzijn beginnen, dat tot in 
de vroege morgenuren duurde. 

HERK-DE-STAD 

NIEUWE AFDELING 
Na enkele jaren inaktlvltelt is de afde
ling Herk-de-Stad opnieuw opgericht 
nu samen met Schulen. 
Dit gebeurde op donderdag 25 no
vember te Herk-de-Stad. In aanwezig
heid van arrondissementeel voorzitter 
Jos Truyen kozen de 25 aanwezigen 
volgend bestuur: Voorzitter: Droog-
mans Ludo. Ondervoorzitter: Ballet 
Freddy. Sekretaris: Jo Cools. Penning
meester : Henri Gevers. Propiaganda: 
Eddy Ector. Soc. Dienst: Marcel Jans
sen. VUJO: Gerda Raskin. Afg. arr. 
raad : Gerda Raskin. Gemeenteraads
leden : Wllfried Uten en Sylvaln 
Droogmans. 
Arr. voorzitter Jos Truyen legde uit 
hoe een goedwerkende afdeling moet 
gestruktureerd zijn. Men wil ook zo 
vlug mogelijk de Vlaamse ziekenkas 
uitbouwen. De oprichting van de VU
JO werd nog even In beraad ge
houden, maar het dynamisme van een 
aantal jongeren staat hier borg voor 
een aktieve werking. 

Zie vervolg biz. 14 

HASSELT 

TENTOONSTELLING 

Van 10 tot 21 december stelt Jos 
Schruers zijn schilderijen en tekenin
gen tentoon In de Galerie Albert te 
Hasselt Landschappen en boerenle
ven uit Vlaanderen en een reeks teke
ningen van wilde dieren in strijd, zijn 
de onderwerpen. Vrijdagavond 20 
uur, zal de heer Roger Daniels deze 
tentoonstelling Inleiden, alle vrienden 
zijn er hartelijk welkom. 

GEMEENTE STROMBEEK-BEVER 
Aanwerving van 1 geschoolde werkman B 

Leeftijd : geboren zijn na 1 januari 1931 )[1 januari 1926 voor 
de voorkeur-rechthebbenden) en op de dag van sluiting van 
de kandidatuurstelling ten minste 21 jaar oud zijn. 

Toepassing van de wetten inzake het beroepspersoneel van 
de kaders van Afrika. 

Gedetailleerde voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen 
op het gemeentesekretariaat 

De kandidaturen, aangetekend te sturen naar de heer Burge
meester, moeten uiterlijk op 20 december 1976 ter post afge
geven zijn, vergezeld van de nodige bewijsstukken. 

10 JAAR KULTUURBELEID 
TE BRUSSEL 
«Ik zou de Vlamingen willen waarschuwen tegen het voeren van een afwezlg-
heldspolltlek in de nationale tweetalige centra en de tweetalige sportlnfrastruk-
tuurinstelllngen te Brussel. De uitbouw van een eigen Infrastruktuur is enorm 
belangrijk, maar alleen door onze aanwezigheid In bv. het Palels voor Schone 
Kunsten en de Muntschouwburg te aksentueren, kunnen wij wat bereiken.» 
Zo besloot woensdag 24 november te Brussel Rika De Backer, minister van 
Nederlandse Kuituur en Vlaamse Aangelegenheden haar perskonferentie waar-
In een overzicht gegeven werd van wat sinds 1966 aan gebouwen voor de Vla
mingen te Brussel werd gehuurd of aangekocht In het kunstonderwijs bezitten 
wij nu vierentwintig Instellingen voor muziek of beeldende kunsten met groeiend 
leeriingenaantal. Er is de zelfstandige nederiandstalige afdeling In het Koninklijk 
Muzlekkonservatorium met een hogere secundaire afdeling, richting muziek (55 
leerlingen), drie rijksmuzlekakademiën met beperkt leerplan (Schaarbeek, Etter
beek, Anderiecht), hun bijafdelingen (Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, St-Gll-
lis, St-Jans-Molenbeek, Vorst en Eisene) en gemeentelijke muzlekakademiën In 
Brussel, Jette, St-Agatha-Berchem, St-Lambrechts-Woluwe, St-Pleters-Wolu-
we en Ukkel. 
Ook het onderwijs in de beeldende kunsten groepeert een groot aantal studie
richtingen op vier niveaus: voorbereidend, lager en hoger secundair en hoger 
met 1271 leerlingen volledig leerplan (Sint-Lukasinstituut), 717 leeriingen rijkson-
derwljs met beperkt leerplan (St-Jans-Molenbeek, St-Pieters-Woluwe, Ander
iecht Etterbeek) en 120 leeriingen onderwijs van sociale promotie (St-Lukasinsti-
tuut). 

EINDELIJK! 

Dit zijn natuuriijk belangrijke verwezenlijkingen in een weliswaar moeilijke Brus
selse omgeving, maar Is het niet ergeriijk dat er in 1966 in de hoofdstad voor de 
Vlamingen alleen maar het St-Lukasinstituut bestond en is het niet méér dan 
redelijk dat wij eindelijk iets bereiken van wat tien jaar geleden al had moeten 
bestaan ? Drie bestaande Vlaamse openbare biblloteken (Willemsfonds, Moder
ne Biblioteek en jeugdbiblloteek KIndergeluk) werden in 1974 samengevoegd 
tot een nieuwe centrale v.z.w. Hoofdstedelijke Biblioteek (Leopoldstraat vlak 
naast Muntschouwburg), die In 1977 operationeel wordt en de lokale afdelingen 
voldoende onafhankelijkheid laat 
De NKK werkt hier nauw samen met het ministerie van Nederiandse Kuituur om 
de werking en het personeel ervan te financieren. 
Eindelijk ook, werd de Vlaamse bllnden-biblioteek zelfstandig opgericht (23 juli 
1976, Bergstraat bij Centraal Station). Voordien moesten de visueel-gehandicap
ten, zoals trouwens zovele Vlamingen in Brusselse KOO's en ziekenhuizen ook 
nog Frans spreken. 
Pariteit streven wij verder nog na in het Palels voor Schone Kunsten en de Munt
schouwburg, waar met goed Vlaams geld (natuuriijk stort ook het ministerie van 
Franse Kuituur evenveel als het Nederiandse) het in overmate Franse personeel 
en bestuur betaald wordt Mevrouw De Backer blijft ijveren voor gelijkheid maar 
wenst bepaalde syndikaten hierbij niet voor het hoofd te stoten... 
Hoe kan men veriangen dat Vlamingen hier behaaglijk de drempel zouden over
schrijden als de ontspanningsavond door nederiandsonkundig personeel ver
gald wordt en het de zoveelste Vlaamse inspanning wordt om de goede zaak te 
steunen ? 
Dus maar plaatselijke trefcentra huren of aankopen, waar de bevoorrechten 
steeds weer dezelfde kleine probleempjes verkeuvelen en de volkse Vlaming 
niet binnen durft. 

VLAAMS ONDERWIJS IN DE KOU 

Hier ook leverde de NKK en haar overheid op vier jaar tijd lovenswaardige pres
taties, en dank zij hen werd vorige week In Vorst het veertigste gebouw voor de 
Vlaamse verenigingen opengesteld. Deze trefcentra met hun sociaal-kulturele 
raden en werkers wegen zwaar door op de NKK-begroting van H. Weckx, die 
deze graag verhoogd zag, niet alleen door een subsidieverhoging vanuit het 
ministerie van Nederiandse Kuituur maar zeker vanwege minister De Croo, de 
andere voogdijminister, die doet alsof zijn neus bloedt en het Vlaams onderwijs, 
waarvoor de NKK 100 % bevoegd Is en heel wat inspanningen levert in de kou 
laat staan. 

DE LIBERIE EN HAAR GEVOLGEN 

In 1971 haalden de Brusselse franstallgen Inderdaad hun slag thuis en drongen 
zij ons de liberté du pére de familie op. Wij kregen als kompensatle de Neder
landse kultuurkommissie, heel wat onvervulde onderwijsbeloften en de fransta
llgen ongevraagd de Franse Kultuurkommissie met een zelfde begroting. 
Omdat er nu politieke afspraken bestaan kan de NKK-subsIdie niet veriioogd 
worden zonder ook die van de FKK, die er grote sier mee maakt te verhogen., 
Mevrouw De Backer beloofde dat na het beëindigen van de gemeenschapsdia
loog, het ministerie van Nederiandse Kuituur de grootte van de NKK-dotatie zelf
standig zal kunnen bepalen. Morgen scheert men gratis... 
Ware federalisme met twee ook hier niet de oplossing ? 
Op de vraag van A Monteyne, waarom er in Brussel geen leefbaar, groot
steeds, eigentijds, kultuurscheppend centrum op hoog niveau naar analogie met 
Dllbeek en Strombeek-Bever opgericht wordt zodat de Brusselse Vlamingen 
niet langer weggezogen worden, antwoordde de minister dat de gebouwen op 
het Martelarenplein het administratieve dienstencentrum zullen worden. (De 
vraag moet hier wel gesteld worden of er in Brussel al met genoeg saaie verga
derruimten zijn.) De minister verwees ook naar de Beursschouwburg en de 
KVS en verzekerde dat andere mogelijkheden gezocht worden. 
Hopelijk worden deze ook gevonden... 

9 DECEMBER 1976 
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vu IN DE BRES VOOR BOEREN EN VISSERS 

Ook al vermindert het aantal land
bouwers gestadig, toch geniet de 
landbouwbegroting nog relatief gro
te belangsteihng in kamer en senaat, 
niet het minst van de Volksuniefrak-
ties, waartoe speciahsten m de ma
terie als Persyn en Sels behoren wat 
de landbouw betreft en een Emiel 
Van Steenkiste wat de zeevisserij 
aangaat 

Vorige week dinsdag kwamen vijf 
VU-kamerleden op de tribune om elk 
op zijn beurt diverse aspekten van de 
landbouw en de zeevisserij in deze kri-
sistijd te belichten 

De nj werd ingezet met ons «roman
tisch» of «dichterlijk» kamerlid Paul 
Van Grembergen die er vaak in 
slaagt het peil van het debat op te 
trekken zowel door de stijl als de 
inhoud van zijn betoog Deze keer 
pleitte Paul Van Grembergen voor 
een afdoender bescherming van goe
de landbouwgrond die niet mag ver
snipperd worden Na even stil ge
staan te hebben bij het verschijnsel 
«tweede woning » stelde het kamerlid 
voor de procedure voor bouwvergun
ningen in de landbouw te sinkronise-
ren zodat over de bouwaanvraag 
kan beslist worden binnen drie maan
den in plaats van zes De h Van 
Grembergen vroeg de minister of er 
plannen waren voor de verbetering 
van de in Vlaanderen fel teruggelo
pen bosaanplantingen om dan aan
dacht te vragen voor waardevolle 
oude hoeven die met perse moeten 
verdwijnen doch door restauratie en 
hennnchting waardevolle landschaps
aksenten zijn er tezelfdertijd als uitste
kende woonruimte en bedrijfsekono-
misch element kunnen fungeren Het 
ministene moet hier meer aan voor
lichting doen evenals wat het (nog 
schuchter) hoevetoensme betreft 
Ook de h Sels waarschuwde voor 
een verder verlies van landbouwgron-

den door de schuld van grondspeku-
lanten en de wildgroei van autowegen 
en industriezones Hij achtte de kredie
ten voor ruilverkaveling be- en ont
watering sanering van waterlopen uit
schakeling van overstromingen en 
dijkbreuken te krap toegemeten Als 
het zo voortgaat verdwijnen de land
bouwers en zijn wij geheel van het bui
tenland afhankelijk 

De h Sels bepleitte eveneens een 
betere voorlichting en een betere uit
rusting voor de ambtenaren Hij waar
schuwde voor een te ver doorgedre
ven industnalisenng van de landbouw 
waar het familiebedrijf de hoeksteen 
van blijft De EG-maatregelen inzake 
de melkproduktie noemde hij een fop
speen De aftakeling van de melkvee
houderij IS echter zeer nadelig voor 
de familiale bedrijven in Vlaanderen 
Professor Boon waarschuwde reeds 
voor het kunst- en vliegwerk van de 
EG-technokraten De BTW mag ook 
geen element van konkurrentieverval-
sing zijn 

Kamerlid Sels stelde eens te meer 
vast dat het leeuweaandeel van de 
begrotingskredieten naar de admini
stratie gaat ten nadele van de voor
lichting en de hulpverlening Daardoor 
wordt de landbouwevolutie moeilijk 
opgevangen o a wegens personeels
tekort Tot slot was de h Sels van 
mening dat de minister beslissings
macht moet hebben in plaats van lou
ter adviesrecht 
Mevrouw Nelly Maes was mei mdi& 

voor de verwoesters van onze land
schappen en onze landbouwbedrij
ven Op de Schelde-linkeroever gin
gen na onteigening van 6600 ha land
bouwgrond in 1968 ten geneve van 
de industne (waarbij zich intussen de 
kernenergie heeft gevoegd) met min
der dan vijfhonderd rijke landbouwon-
dernemingen teloor De landbevolking 
worot aldus uitgedund maar daarom 
verdwijnen de zorgen en de proble
men met integendeel Zo wordt stel
selmatig de onteiqeningsvergoeding 
soms tot 65 % van het oorspronkelijk 
bedrag teruggeschroefd en dat in vol
le inflatie' Dan is er de bouwstop en 
ten derde het vraagstuk van diege
nen die eerst op de rechteroever wer
den onteigend en op de linkeroever 
hetzelfde lot ondergaan Het zwaar
ste probleem wordt aldus de biestaans-
onzekerheid, maar er bestaat hele
maal geen plan, de klachten blijven 
dezelfde er gebeurt mets Intussen 
stijgen de prijzen van de groente en 
wordt steeds ineer ingevoerde pasta 
gegeten zonder enige waarborg voor 
de volksgezondheid Ten slotte is er 
het verband tussen baggerwerken en 
overstromingen De Antwerpse linker
oever IS om al deze redenen qeen 
gewestelijk probleem meer Mevrouw 
Maes stelde daarop voor de land
bouwgronden ten noorden van de as 
Verrebroek-Doel te bevnezen Ze 
pleitte feitelijk voor een planologische 
aanpak en stellig voor meer sociale 
begeleiding «Is er aldus mevrouw 
Maes werkelijk geen ander middel tot 

dijkversterking dan het wegwerken 
van duizende ha goede landbouw
grond ' » 

PAUL PEETERS TE VELDE 
TEGEN FISKALE 
WILLEKEUR 

VU-karnerlid Paul Peeters maakte 
van het debat over de rijksmiddelen
begroting gebruik om de fiskale wille
keur en achterbaksheid aan de kaak 
te stellen Zo is er de oprichting van 
het Fonds voor fito-farmaceutische 
produkten waartoe alle producenten 
zullen moeten bijdragen De h Pee
ters noemde dat een verkapte belas
ting zonder belastingbasis noch -voet 
zonder begrenzing of voorafgaande
lijk overleg met de betrokkenen De 
kosten van kontrole op de fito-farma-
ceutische produkten moeten gedra
gen worden ofwel door de gemeen
schap ofwel door de verbruikers en 
met door de land- en tuinbouwers of 
de producenten 

Inzake belastinginaeKsenng vroeg on
ze woordvoerder een billijker regeling 
HIJ hekelde de traagheid van de dien
sten o a wat de terugbetalingen be
treft van «nalatigheidsinterest» is 
daarbij geen sprake De h Peeters 
herinnerde in dit verband aan de belof
te aan de middenstand van de terug
betaling van de BTW op de voorra
den wat maar logisch en rechtvaar
dig was Nu stelt de regering de terug
betaling als een gunst voor < 

VLAAMSE 

ZEEVISSERIJ MET 

ONDERGANG 

BEDREIGD 
Dr Van Leemputten stelde in zijn kor
te maar bewogen tussenkomst een 
bijzonder erg geval van verkwanse
ling van landbouwgronden aan een 
immobilienmaatschappij aan de kaak 

Het betrof een natuurgebied met drie 
middeleeuwse hoeven en 102 ha 
grond voormalig bezit van de paters 
Norbertijnen Toen men vernam dat 
het goed te koop was groepeerden 
zich verscheidene landbouwers om 
samen de grond te kopen Ze werden 
echter om de tuin geleid en de grond 
werd uiteindelijk opgekocht door spe-
kulanten Dr Van Leemputten vroeg 
of de minister hier met kon optreden 
de h Lavens verwees hem naar de 
Orde van de Notarissen i Niet te ver
wonderen dat het hierdoor tot een 
eerder bitsige dialoog kwam tussen 
de minister en de VU-spreker 

De h Lavens had trouwens even wei
nig te antwoorden op de nochtans 
pertinente en aan een noodkreet gelij
kende tussenkomst van het Oostend-
se VU-kamerlid Emiel Van Steenkiste 

Uit het senaatsdebat ter zake had de 
interpellant onthouden dat ten eerste 
de visserij in een krisistoestand ver
keert en ten tweede dat ook de CVP 
dit erkent doch dat haar minister de 
vissers in de kou laat staan 

Onze vissers leven de internationale 
reglementen stipt na doch deze be
perkingen zijn precies de oorzaak van 
de krisis Er is wel sprake van een 
sanenng er werd een slopingspremie 
voorzien er zal van nieuwjaar af een 
EEG-vissenj-zone ingevoerd worden 

maar bij dit alles blijft de vraag 
gesteld wat blijft er uiteindelijk van 
onze vloot nog o v e r ' Is het met teke
nend voor de toestand dat onlangs 
een amper dertien jaar oude treiler 

kostprijs 20 miljoen voor een half mil
joen openbaar werd v e r k o c h t ' 

Internationale akkoorden beperken 
de aktieradius van onze vissenj Er is 
ook geen rampenfonds Kredieten 
voor de studie van nieuwe visgron-
den en nieuwe visserijtechnieken wor
den met opgebruikt (18 miljoen in 
1973) Waar blijven de resultaten van 
het wetenschappelijk o n d e r z o e k ' 

Waarom volgt onze regering het voor
beeld met van de buurlanden die aan 
hun visserij een toelage op de kost
prijs van de brandstof betalen, on
geacht het EEG-verbod ' 

Er moeten hogere toelagen voor mo-
dernisenng komen aan de Vlaamse 
vissers moet een kompensatie gege
ven worden voor het geleden verlies 
ingevolge internationale verbodsbepa
lingen De geldstroom moet met 
steeds in dezelfde richting vloeien 
ook omdat het hier een nationale 
zaak betreft Na over ontoereikende 
promotie voor het visverbruik gespro
ken te hebben wees de h Van Steen
kiste het verwijt van de hand als zou
den de visserijkringen zelf geen initita-
tief nemen Zonder overheidshulp is 
iedere initiatie vruchteloos De over
heid helpt wel grote bedrijven met zel
den in last wegens wanbeheer Waar
om dan geen hulp aan kleine en mid
delgrote ondernemingen die zich veel 
minder aan wanbeleid schuldig ma
k e n ' 

De h Van Steenkiste handelde nog 
uitvoerig over de keunng en de keu-
nngsrechten (waarbij door gemis aan 
richtlijnen de koper en de verbruiker 
wel eens twee keer keunngsrechten 
zullen moeten betalen ) de zeer 
hoog oplopende kosten van de keu
nng door de veearts e d m Zijn besluit 
was dat de evolutie in de visserij nog 
steeds weinig hoopgevend is «We 
moeten ons ten spoedigste bezinnen 
over de toekomstige strukturen van 
de aanvoer in het kader van de renda
biliteit van de zeevisserij » 
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SCHILTZ PROTESTEERT 
TEGEN ABSENTEtSME 

De kamerzitting van vorige week 
woensdag werd gekenmerkt door 
een incident, wegens de afwezigheid 
van premier Tindemans. Onze voorzit
ter de h. Schiltz, regelmatig ingeschre
ven als spreker in het debat over de 
rijksmiddelenbegroting, weigerde het 
woord te voeren. Mr, Schiltz zei o.m. 
« Dat is niet ernstig, we zijn de tweede 
oppositiepartij en we weten niet eens 
hoe de regering is samengesteld en 
wie voor wat verantwoordelijkheid 
draagt. Hoe kan dit debat ernstig wor
den gevoerd ? » Fraktievoorzitter An-
ciaux, die bij ordemotie het woord 
vroeg, verantwoordde deze weige
ring. Partijvoorzitter Schiltz wou funda
mentele vragen stellen over het rege
ringsbeleid. Het betreft het belang
rijkste debat van het jaar maar de pre
mier is afwezig. De verwijzing naar de 
aanwezigheid van andere ministers 
door de kamervoorzitter gaat niet op, 
want we weten dat de premier thans 
onderhandelt over het voortbestaan 
van de regering. Hoe kan men onder 
zulke omstandigheden ernstig debat
teren ? 

SKEPSIS ROND RIJKSMIDDELENBEGROTING 
Er was rond dit nochtans belangrijke 
debat — het gaat toch om de staats-
huishouding — weinig animo, waar
van een der oorzaken door VU-
kamerlid Olaerts werd aangestipt, nl. 
het feit dat de sprekers mekaar wel 
opvolgen maar dat men zich mag 
afvragen of ze wel beluisterd worden. 

De h. Olaerts schetste de toenemen
de wanorde, die o.a. tot uiting komt in 
« het zwaar zondigen van de regering 
tegen de budgettaire ortodoksie », ter
wijl in de sociale sektor wraakroepen-
de toestanden zijn ontstaan, zoals b.v. 
inzake pensioenen. Er worden ander
zijds miljarden besteed aan nutteloze 
autowegen, de subsidiering van de 
gemeenten — op zichzelf goed — 
gebeurt volgens een zware procedu
re, die tevens aanleiding tot geldver-
lies geeft. De kostprijzen stijgen 
enorm door de lange tijdsduur tussen 
ruwbouw en afwerking. 

Wat de steun aan het bedrijfsleven 
betreft, ook hier is heelwat scheef 
gegroeid en gaat eveneens enorm 

veel geld verloren. Dit ten nadele van 
de minst koopkrachtigen, die noch
tans in allereerste plaats voor steun in 
aanmerking komen. De h. Olaerts 
besloot als volgt: «België en Europa 
hebben geen toekomst meer indien 
ze niet uit de impasse geraken via 
een eerlijk en integraal federalisme.» 
VU-kamerlid Nelly Maes herinnerde 
terecht aan de VU-waarschuwing 
toen alles nog gesmeerd liep. Van spa
ren kwam niets in huis en thans zitten 
we op droog zaad. Bovendien leidt 
het begrotingsbeleid naar grof on
recht, want het zijn steeds de zwak
sten die moeten opdraaien voor de fis-
kus. Ze deed een felle uitval tegen de 
kapitaalbezitters die hun verantwoor
delijkheid ontvluchten en in het buiten
land gaan investeren. Wel eist men 
dat de werknemers hun verantwoor
delijkheid zouden nemen, doch als er 
medezeggensehap wordt gevraagd 
krabbelt men terug. In het buitenland 
is men begonnen met de vermogens-
groei, bij ons gebeurt er niets. Er moe
ten nieuwe strukturen komen, er moet 

voor een kleinschaligheid gekozen 
worden wat neerkomt op Europees 
federalisme, de enige uitweg. 

VU-kamerlid De Beul belichtte enkele 
duistere kanten van het zgn. raamkon-
trakt inzake Zeebrugge-Zeezand, 
waarover de CVP-senator Bogaert 
meer inlichtingen eist, zoniet zou hij 
zich bij de stemming onthouden. De h. 
De Beul vroeg zich af, of de afzetting 
van ex-minister Defraigne niet te wij
ten was aan bepaalde brieven over 
onregelmatigheden tijdens de proce
dure. Blijkbaar werd toch een bepaal
de firma bevoordeeld op grond van 
wat men «jarenlange ervaring» heeft 
genoemd, terwijl andere firma's geen 
kans kregen. 

In het tweede gedeelte van zijn tus
senkomst handelde ons Antwerps 
kamerlid over het leefmilieu, waarvan 
het beleid veel te wensen overlaat 
Daarom ook vraagt hij de aanstelling 
van twee volwaardige ministers, elk 
voor zijn eigen gewest en samen voor 
Brussel. 

VU-kamerlid Vandemeulebroucke be
sloot de rij sprekers in dit debat vori-
•ge week donderdag. Hij had het 
hoofdzakelijk over de toestand in het 
onderwijs, waar te weinig bezuinigd 
wordt door rationalisering. Hij betwij
felde de uitspraak van staatssekrets-
ris Geens, dat het onderwijs niet zou lij
den onder de bezuinigingen, althans 
voor de PMS en de socio-kulturele 
aktiviteiten. Door het vetorecht in de 
Schoolpaktkommissie aan de drie tra
ditionele partijen toe te kennen bevin
den wij ons vandaag in volle immobilis
me inzake rationalisering. Het werk 
ligt overal geblokkeerd, zelfs het leer
lingenvervoer (waar men toch miljar
den zou kunnen besparen) loopt in 
het honderd. De h. Vandemeulebrou
cke besloot met te wijzen op de vei 
antwoordelijkheid van iedereen inza
ke het loskoppelen van politiek en 

onderwijs; •< dat zou niet alleen bespa
ringen mogelijk maken, maar boven
dien de kwaliteit van het onderwijs 
ten zeerste bevorderen.» (re) 

SENATOR COPPIETERS 

TINDEMANS 
EUROPARAPPORT 
VEROUDERD 
Dat de VU-senaatsfraktie in het debat 
over de begroting van Buitenlandse 
Zaken vaak en passend tussenkwam 
blijkt uit het ongevraagde bloempje 
dat ze kreeg van een blad als «De 
Standaard», die doorgaans karig is 
met lofbetuigingen. Het blad schreef 
dat de VU-fraktie zeer aktief was. Ze 
had ten andere haar beste sprekers 
afgevaardigd, waarmee meteen bewe
zen is dat de Vlaamse volksnationalis-
ten steeds meer belang gaan hechten 
aan de internationale politiek en met 
langer (zoals Brusselse warhoofden 
nog steeds denken cfr. « keer naar uw 
dorp» ..) meer onder de dorpse klok-
kentorenhuizen. 

VU-senator Coppieters was van oor
deel, dat het Tindemans-rapport van 
Europa reeds nu verouderd is, omdat 

men meer en meer opteert voor een 
Atlantische en mondiale gemeen
schap en samenwerking (zoals blijkt 
uit de verklanng van Puerto Rico). 

Over de eenwording van Europa was 
spreker van mening, dat de stap naar 
supra-nationaliteit slechts kan gezet 
worden op basis van een echte regio-
naliteit. Om die reden zijn we dan ook 
niet onverdeeld gelukkig en evenmin 
gerust met de in wording zijnde euro
pese partijen. De vrees is gewettigd 
dat wij in het te kiezen Europees parle
ment ondervertegenwoordigd zullen 
zijn en dat er van een rechtstreekse 
vertegenwoordiging van de regio's 
evenmin iets in huis zal komen 

Besluitend vestigde de VU-woord-
voerder nog eens de aandacht op de 

florissante wapentrafiek via onze ha
vens. Vermits de CVP niets doet in dit 
verband heeft de VU in die zin wets
voorstellen ingediend. 

In een tweede tussenkomst maakte 
senator Coppieters het proces van ' 
de ABOS, « het levende bewijs van de 
misgroei van de Belgische ontwikke
lingssamenwerking, waarin de Vlamin
gen moreel en financieel bedrogen 
worden.» 
«De Vlamingen zijn bereid zich voor 
de ontwikkelingssamenwerking in te 
zetten en er zo nodig nog meer voor 
te betalen doch willen met langer 
onder het mom van de ontwikkelings
samenwerking een aanhangsel zijn 
van een voorbijgestreefde franse kul-
tuurpolitiek ». 

EUROPESE TOEKOMST IS ZORGWEKKEND 
De senaat begon vorige week de 
bespreking van de begroting van Bui
tenlandse Zaken. VU-senator Frans 
Van der Eist zei, dat de toekomst van 
Europa in vele opzichten aanleiding 
tot grote ongerustheid geeft. 
Een aantal recente gebeurtenissen 
verwekt een gevoel van onzekerheid : 

de mogelijke doorbraak van de kom-
munisten in Frankrijk en Italië, de evo
lutie in Portugal en Spanje, de machts
strijd in China, en de verkiezing van 
een nieuwe Amerikaanse president, 
over wiens opvattingen betreffende 
de internationale politiek we weinig 
afweten. De internationale toestand is 

SENATOR VAN ELSEN: 

NEEN AAN FRANSTALIGE 
ABOS-MAFFIA 
VU-senator Van Eisen had het vooral 
over de de ultra-trage regeling van 
het vraagstuk van de Belgen, die 
getroffen werden door de zaïrisering 
van het bedrijfsleven in Zaïre. (Intus
sen zijn een gedeelte van die zaïrise-
nngsmaatregelen ingetrokken), spre
ker vroeg de minister naar de stand 
van zaken en wijdde dan uit over het 
tweede tema van zijn tussenkomst, 
een breed overzicht van de ontwikke
lingssamenwerking. Het beleid is in dit 
verband spijtig genoeg niet geba
seerd op de werkelijke noden van de 
hulpbehoefende landen. «Wij worden, 
aldus senator Van Eisen nog al te 
veel geleid door onze eigen behoef
ten en belangen. Zulks kwam tijdens 
de energiekrisis en de ekonomische 
recessie duidelijk tot uitina. Hij onder

streepte daarna het belang van de 
EEG, maar de resultaten op gebied 
van ontwikkelingssamenwerking blij
ven beneden de verwachting. Ook 
deze VU-woordvoerder was niet te 
spreken over ABOS, dat dringend 
aan een reorganisatie toe is en waar
bij «de Vlaamse bevolking niet in de 
rug mag geschoten worden door een 
Vlaams minister». Aan de hand van 
sprekende cijfers toonde de senator 
Van Eisen de flagrante diskriminatie 
van de Vlamingen aan. Daarom eist 
de Vlaamse gemeenschap de onmid
dellijke toepassing van de 50/50 rege
ling : de minister mag niet toegeven 
aan de luidruchtige franstalige maffia. 
De h. Van Eisen eindigde zijn overtui
gend betoog met enkele preciese vra
gen. 

weinig stabiel, de ontwapeningsbes
prekingen leverden geen enkel tast
baar resultaat op, tenzij dat het Oost
blok er integendeel misbruik van 
maakt om zijn bewapening in snel tem
po op te drijven. Het mag niet zijn dat 
West-Europa alleen nog door atoom
wapens kan verdedigd worden, terwijl 
de Sovjet-vloot stilaan een bedreiging 
van onze verbindingen is geworden. 
West-Europa staat zwak en er wordt 
geen vooruitgang inzake integratie ge
boekt, integendeel, de krisis is duide
lijk. Spreker herinnerde aan zijn voor
spelling jaren geleden, nl. dat een 
Europese Raad die drie keer per jaar 
vergadert niet in staat is, dringende 
vraagstukken te bespreken en op te 
lossen. Het institutionaliseren van top-
konferenties in de vorm van een Euro
pese Raad versterkt de goevernemen-
tele invloed en verzwakt de integratie 
van de Gemeenschap. Daarom maak
te de h. Vander Eist voorbehoud in 
het Tindemans-verslag, dat deze insti
tutionalisering voorstaat. Hij verwacht
te dan ook weinig heil van de komen
de Europese verkiezingen. 

Mr. Vander Eist deed tot slot van zijn 
aandachtig beluisterde rede een op
roep tot Europese bezinning: «want 
de huidige toestand kan onmogelijk 
nog lang blijven duren anders komt 
het bestaan van de EEG zelf in het 
gedrang » 

In het zelfde debat pleitte VU-senator 
Jorissen voor een geschakeerder be
nadering van het vraagstuk Zuid-Afri-
ka. 

Burggraaf Steve Davignon 

SENATOR DE BRUYNE: 
DAVIGNON GEEN 
GELUKKIGE KEUZE 
VU-senator De Bruyne wordt alge
meen beschouwd als een deskundige 
in ekonomische en financiële zaken. 
Zijn belangstelling gaat echter verder 
en meer bepaald naar de internationa
le politiek, waarbij hij trouwens te 
Straatsburg nauw betrokken is. In het 
lopend debat achtte hij de uitbouw en 
de beschikbare middelen van Buiten
landse Zaken te gering. Daarom be
pleitte hij een versterking van de men
selijke en materiële infrastruktuur 
voor het Europese en internationale 
beleid. Ook de hoogstgeplaatste diplo
maten moeten echter beseffen, welke 
belangen en welke beschavings- en 

gemeenschapswaarden de echte legi
timatie van hun funktie zijn. In dit ver
band wees de h. De Bruyne op het 
onbehagen in de Vlaamse opinie over 
de aanwijzing van burggraaf Davi
gnon tot EEG-kommissaris. Er wordt 
dan ook een opvolger verwacht die 
« verschilt van zijn voorganger ». 

Senator De Bruyne ging dan het Bel
gisch aandeel na in diverse internatio
nale organismen als daar zijn OESO, 
het Europese agentschap voor kern
energie enz. Voor verscheidene daar
van achtte hij de Belgische bijdrage te 
gering. 
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OOST-VLAANDEREN 
N I N O V E 

VOLKSUNIE GROOT-AALST 
VRIJDAG 17 DECEMBER 1976 - 21 UUR 

OVERWINNINGSBAL 
WILLTU RA EN ORKEST 

Z A A L FFR, DENDERMONDSE STEENWEG, AALST 

TOEGANG 100 F 

GENT - EEKLO (arr.) 

Het nieuwe VUJO-komitee dat op 12 
november II verkozen werd heeft de 
funkties als volgt verdeeld 
Voorzitter Tijl Waelput onder-voor
zitter Carla Bnon, sekretans Peter 
De Paepe penningmeester Filip Van 
der Poorten organizatie Peter Rit
zen propaganda Dirk Ri jckbosch, 
vorming Patnck Van de Velde 
Filip Van der Poorten is afgevaardig
de bij het arrondissementeel VU-be-
stuur 

A R R O N D S E K R E T A R I A A T 
Open iedere dinsdag van 20 u 30 
tot 22 u 30 (voorlopig nog in Vlaams 
HUIS Roeland, Korte Kruisstraat 3 te 
Gent) Tel arrond sekretanaat 
237098 

BERICHT S E K R E T A R I A A T 
W I J vragen de afdelingen dnngend 
iedere wijziging in het bestuur of even
tuele bestuursverruiming zo spoedig 
mogelijk mede te delen aan het arron
dissement Schnjven naar Chns Gen
brugge, sekretaresse, G Gezellelaan 
5, 9068 Ertvelde 

V V M 
De Vereniging van Vlaamse Mandata
rissen (VVM) IS op vele plaatsen in 
Vlaanderen al gestart 
In ons arrondissement heeft de start 
plaats op dinsdag, 14 december 1976, 
om 20 u in Vlaams Huis Roeland, Kor
te Kruisstraat 3 te Gent 
Op de agenda Verwelkoming en 
doel van deze organizaite door een lid 
van het arrond bestuur en door een 
afgevaardigde uit Brussel Ten slotte 
wordt overgegaan tot de verkiezing 
van het arrondissementeel komitee 
van de V V M 
Geen enkel gemeenteraadslid of 
KOO-lid mag op deze vergadenng 
ontbreken 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
De e k arrondissementsraad heeft 
plaats op vnjdag 17 december 1976 
om 20 u in Vlaams huis Roeland, Kor
te Kruisstraat te Gent 

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—abonnementen, de afdelings
voorzitters minstens 3 en alle raadsle
den minstens 5 abonnenten 
Nuttige inlichtingen, stortings- en over-
schnjvingsformulieren 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 

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 

W E L K O M 
Willem De Meyer komt op uitnodiging, 
van de Vlaamse Oud-strijders (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 
AA Gent), Brusselse Steenweg, Gent
brugge 

KOMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND AALST 

D e Kommiss ie van O p e n b a r e O n d e r s t a n d v a n d e s tad Aa l s t 
hee f t in haar verp legings- , ve rzo rg ings - en onde rhoudsd ien -
s ten vo lgende be t rekk i ngen openges te l d 

— 9 be t rekk ingen v a n g e b r e v e t t e e r d e verp le(e)g(s t )er , 
— 1 be t rekk ing van w e r k v r o u w , 
— 1 be t rekk ing v a n ve rp leeghe lps te r 

D e kand ida tu ren m o e t e n bij ter pos t a a n g e t e k e n d e br ief w o r 
d e n g e s t u u r d a a n de voorz i t t e r v a n de Kommiss ie , Gas thu is 
s t raa t 40, 9300 A A L S T , en d ienen m e t de b e w i j s s t u k k e n uiter
lijk o p 25 d e c e m b e r 1976 te r b e s t e m m i n g te zi jn 

B i j k o m e n d e in l icht ingen zi jn o p da t ad res te ve rk r i j gen bij de 
personee lsd iens t (Tel 0 5 3 / 2 1 2 3 9 3 - b innenpos t 104 -
ad junk t -adv iseur B A R R E Z H u m b e r t ) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 
AALST 

Lange Zoutstr 30,29-33.36-38 
Tel 053/24060 

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

derkleding 

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

turngerei 

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

mels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

D R O N G E N - A F S N E E 

L E D E N V E R G A D E R I N G 
Op maandag 13 december heeft de 
algemene ledenvergadering plaats op 
het kunstschip «Dronghene» (Leie
straat te Baarie) 
Het bestuur verwacht alle leden en 
sympatisanten om 20 uur Na de ver
kiezingsstrijd en in voorbereiding tot 
de nationale verkiezingen willen wij 
ons beraden over de verdere werking 
en uitbouw van onze afdeling 

S I N T - D E N I J S - W E S T R E M -
A F S N E E 

Op zaterdag 18 december e k nch-
ten WIJ een konijnesouper in voor al 
onze leden en sympatisanten Die 
heeft plaats in het Gildenhuis, Kerk
straat te St-Denijs-Westrem, om 
20 uur 
Al wie een van onze vorige feest
avonden meemaakte, zal met alleen 
van het smulpartijtje willen genieten, 
doch evenzeer delen in gezelligheid 
en plezier Wij hopen er tevens vrien
den uit de omliggende afdelingen en 
mandatarissen van het toekomstige 
Nieuw-Gent aan te treffen 
Deelneming in de kosten voor heel 
wat 200 frank 

M E R E L B E K E 

MOSSELFESTIJN 
Het bestuur nodigt al de kandidaten, 
getuigen, plakkers en ook de leden uit 
op een gratis mosselfeest op vnjdag 
10 december om 20 u in zaal Rola, 
Roskamstraat te Merelbeke 
Na de zware verkiezingspenkelen, 
wensen wij onze grote Vlaams-natio-
nale familie samen te brengen op een 
gezellige avond Wij zullen er onze 
intrede in het Schepenkollege vieren 
Wie nog met heeft ingeschreven, kan 
dit nog doen door onmiddellijk te tele
foneren naar Ene Hebbelynck (Tel 
303012) 

M E E R B E K E 

N I E U W E A F D E L I N G 
De nood aan een VU-afdeling in Meer-
beke liet zich reeds lang voelen Om 
aan dit gemis te verhelpen werd er op 
17 november een eerste vergadering 
t>elegd om de mogelijkheid van een 
eigen afdeling te onderzoeken 
Daar de aanwezigen hierop gunstig 
reageerden werd er een tweede ver
gadenng belegd op 25 november, de 
oprichtingsplannen hadden reeds eni
ge vorm gekregen Officieel en in 
aanwezigheid van kamerlid mw De 
Kegel en haar echtgenoot dhr Mar
tens werd op donderdag 2 decem
ber het bestuur geïnstalleerd 
Voorzitter Urbain Daumene, Herre-
mansstraat 3 2 , sekretans Marcel An-
caer, Roestseke 33 , schatbewaarder 
Frans Neukermans, Valleistraat 2 4 , 
dienstbetoon Firmin Desmet Nieuw
straat 5, Neigem, organizatie Denise 
De Duffeleer, Edingenbaan 35 , propa
ganda Jean de Saeger, Edingenbaan 
6 8 , leden Robert Roosens, Brussel-
baan 113, Marcel Desamblanckx, 
Bnjsselbaan 115, Albert Buyl, Hof-
kwartier 6 , Andre Haegeman, Klap-
straat 33 

Hierna gaf dhr Bert De Cremer een 
kort overzicht over de huidige politie
ke toestand Zal deze leiden tot verkie
zingen f 
De avond werd afgerond met een 
bespreking over hoe een VU-afdeling 
goed werk t Veel sukses en goede 
werking aan deze nieuwe afdeling i 

D E N D E R W I N D E K E 

K O L P O R T A G E 
Op 12 en 19 december a s kolpor-
teert onze afdeling, huis aan huis ver
kopen van ons weekblad «Wi j» Te
vens wordt een pamflet rondgedeeld 
met de voorstelling van onze pas 
gestichte afdeling De start wordt 
gegeven om 9 u 15 aan het sekreta
naat Linketseekstraat 7 Een mikrowa-
gen zal over de verscheidene omlo
pen de komst van onze mensen aan
kondigen Kamerlid Georgette De Ke
gel, die onze afdeling een helpende 
hand toesteekt zal eveneens van de 
partij zijn i 

LEDENFEEST 
Het jaarlijks ledenfeest van VU-NIno-
ve zal doorgaan op zaterdag 29 janu-
an 1977 in de zaal Van Vaerenbergh 
te Outer Als spreker verwelkomen 
we senator Frans Van der Eist stich
ter en ere-voorzitter van de partij 
Hou deze datum vrij Nadere gege
vens volgen nog 

F V V - W E R K I N G 

Maandagavond 29 november j I kwa
men in de bovenzaal van cafe Den 
Keizer met minder dan 45 dames 
opdagen om tegen een minimale bij
drage van 120 fr de fijnste hapjes en 
de koelste cocktaildrankjes te leren 
bereiden 
Alles gebeurde onder de kundige lei
ding van mevr Moor tgat die het zo 
goed aan de vrouw kon brengen, 
zodat tegen het einde van de avond 
alle aanwezigen over nog veel meer 
dan eindejaarsrecepties konden 
meepraten 
Alle kursisten van die avond waren 
het er roerend over eens dat meer 
van zulke initiatieven in de toekomst 
mogen worden genomen 
Het woord is aan het bestuur van 
FVV-afdeling Ninove 

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

V U J O - N A T I O N A A L z o e k t 

e e n bed iende v o o r zi jn sek re 

t anaa t 

V e r e i s t e n : 

— d ip loma secunda i r onder 
w i j s v a n d e h o g e r e g r a a d 

— ten m ins te zes m a a n d e n 
e r v a n n g h e b b e n g e h a d in 
he t j e u g d w e r k (nat ionaal , 
reg ionaa l o f lokaal) 

K a n d i d a t u r e n m e t c u r n c u l u m 
v i tae d ienen g e n c h t t e w o r d e n 
a a n he t V U J O - s e k r e t a r i a a t , 
t a V Ke re l V a n Ree th , Bar r i ka -
d e n p l e i n 1 2 t e 1000 Brusse l , 
v ó ó r 15 j a n u a n 1977 

K R U I B E K E 

D A G K L A A S i 
De zeer flinke werking van ons ver
jongd bestuur lag zeker aan de basis 
van het overweldigend sukses van 
onze Sinterklaasvienng Gaat het zo 
door, dan moeten we uitzien naar een 
grotere zaal Sinterklaas met Zwarte 
Piet en vergezeld door een ruime 
afvaardiging bestuursleden met hun 

dames, brachten ook wat vreugde en 
blijheid bij de bewoners van het rust
huis Een geschenkje, een vnendelijk 
woord en een gulle lach doen wonde
ren bij deze mensen van de derde 
leeftijd De gepensioneerde leden wor
den ook bedacht Zij kunnen vast 
rekenen op een nieuwjaarsbezoek 
vanwege het bestuur 

W E R K I N G 
Volgende aktiviteiten staan ook nog 
op het agenda Snelkursus over ge
meentebeleid, vijf bestuursleden doen 
mee Leden- en abonnementenslag en 
in de tweede helft van decembier her
nieuwing der lidkaarten Dit wordt de 
vuurproef voor het verjongde bestuur 
en WIJ zijn er zeker van dat ze er zich 
schitterend doorheenslaan 

Zie vervolg biz. 15 

LIMBURG 
L U M M E N 

W E R K I N G 
Bestuursvergadenng op donderdag 
9 december te 20 u in het Parkhotel 
O p de dagorde reorganisatie van het 
bestuur, uitdelen van de lidmaat-
schapskaarten, abonnementen op 
« W I J » voorbereiding van het leden
feest en bespreken van de eerste 
gemeenteraadszitting 

E I G E N B I L Z E N 

F I L M A V O N D 
Op zondag 12 december 1976 om 
20 uur wordt de nieuwe TAK-film in 
de gemeentezaal te Eigenbilzen afge
draaid Deze vertoning wordt gevolgd 
door een toespraak door Ret De 
Pauw 

MEETING 
Op zaterdag 15 januan 1977 heeft er 
een grote meeting plaats in cafe Wald-
schanke, Litsebeekstraat te Eigenbil
zen Sprekers Volksvertegenwoor
diger A De Beul van Antwerpen en J 
Gabnels van Bree 

B O R G L O O N 

H E R O P R I C H T I N G A F D E L I N G 
Op maandag 22 november jl verga
derden een aantal VU-mensen van 
Borgloon in aanwezigheid van volksv 
E Raskin met het oog op de herop
richting van de plaatselijke VU-afde-
ling 
Besloten werd zo vlug mogelijk over 
te gaan tot het rekupereren van de 
vroegere leden en tot het maken van 
een aantal nieuwe leden 
In de loop van 1977 kan dan worden 
overgegaan tot de verkiezing van het 
bestuur 

M A A S M E C H E L E N 

S I N T E R K L A A S F E E S T EN B A L 
Het Sinterklaasfeest van de Volks
unie was een waar sukses Bij muziek 

en dans werden een zeventigtal kinde
ren door de goede Sint flink bedacht 
En het Volksuniebal 's avonds werd 
een nog groter sukses Veel volk in 
een beste stemming Fijne muziek i En 
een reuzetombola' 
Ook hier kwam Sinterklaas met zijn 
Pieten op bezoek Hij had het in pittige 
woorden over de verkiezingen Wij 
danken de leden van het bestuur voor 
het vele werk dat ze deden en omdat 
ze ervoor zorgden dat alles tot in de 
puntjes verliep W e danken echter 
nog meer de vele getrouwen, die ons 
met hun bezoek vereerden 
Vermelden wij nog dat bij de aanwezi
gen werden opgemerkt volksv E 
Raskin, burgemeester J Smeets, ge
meenteraadslid J Albrechts, arr be
stuurslid J Cornelissen e a 

G R O T E O N D E R S C H E I D I N G 
Christel Kerkhofs uit Leut dochter 
van mevr Kerkhofs werd in Cannes 
(Zuid-Frankrijk) in de afdeling Junio-
res met 96 % Europees kampioen ak-
kordeonist 
Christel, prof iciat ' 

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

W E R K I N G 
Op de bestuursvergadenng van 
15 november waren negen bestuurs
leden aanwezig 
Na de voorlezing van het verslag van 
de vonge vergadenng, besprak de 
voorzitter de voorstellen gedaan op 
de laatste arrondissementele raad 
BIJ het bezoek aan de leden voor het 
vernieuwen van het lidmaatschap 
moet er tevens aandacht geschonken 
worden aan de abonnementen op 
W I J Voor de ledenvergadenng van 
januan werd voorgesteld een spreker 
uit te nodigen, die het onderwerp 
Federalisme met twee of met dne zal 
behandelen 
Adressen voor abonnementen op 
« W I J » Marcel Schepers, Bergstraat 
25, 3550 Heusden en Willy Janssens, 
Michel Scheperslaan 171 3540 Zol
der 

GO • • nrJSEN N.U 

Luikersteenweg 32 
3800 Sint-Truiden 
Tel. tO11)67.27.07-67.41,92 

Luikersteenweg 184 
3700 Tongeren 

Tel. (012)23.05.69 
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GENTSE MONUMENTEN TE BOEK 
Voor de prezentatie van het vierde 
boekdeel van Bouwen door de 
eeuwen heen in Vlaanderen, gewijd 
aan de stad Gent, kwam de minister 
van Nederlandse Kuituur naar de 
Arteveldestad Zij ontmoette er burge
meester Van den Daele, en samen 
kwamen zij in konfrontatie met het 
gevaneerde publiek dat ter gelegen
heid van de perskonferentie van 17 
november in de raadszaal van het 
Gentse stadhuis was samengeko
men Inderdaad had je (weinig) sche
penen, (met zo veel) raadsleden, (talrij
ke) journalisten en vele langharige 
alternatieve monumentenverzorgers 
die sceptisch naar blonde Rika keken 

De minister deed haar best om Gent 
welwillend tegemoet te treden, wat 
moeilijk IS met Gerard aan je zijde 
Het voorgestelde boek beschnjft de 
Kuip, met daann alle huizen die be
zienswaardig zijn Zo knjg je met 
alleen een overzicht van wat als 
monument in de traditionele zin van 
het woord bekend staat maar ook 
een indrukwekkende lijst van merk
waardige woonsten die samen vele 
mooie stadslandschappen vormen, 
het bewaren in hun geheel de moeite 
overwaard Woonhuizen en stadsge
zichten om te bewaren met beide 
laatste zaken krijgen we nieuwe nch-
tingen in de monumentenzorg 

Bovendien zijn ook de huizen van de 
negentiende en begin-twintigste eeuw 
als bezienswaardig vermeld hun stijl 
knjgt een naam en ze genieten nu een 
appreciatie die je voor tien jaar voor 
onmogelijk hield 
Na de uiteenzetting van mevrouw De 
Backer klonken vragen uit het publiek 

en daaruit bleek de bekommernis 
voor wat de industriële archeologie 
heet opnieuw een nieuwe zorg voor 
de monumentenbeschermers Op de 
achtergrond hoorde je de polemiek 
naklinken over het smalste citeetje 
van de stad in afbraak Elke vraag 
ging over een duidelijk algemeen on
derwerp (grondspekulatie, kontrole 
op de eigenaars van oude gebouwen 
en sancties op het laten verkrotten, 
klasseren en deklasseren), en steeds 
vernam je het achtergrondgeluid van 
een konkreet voorbeeld maar dat 
was dan maar duidelijk voor de Gen
tenaars ter plaatse 

Over geld en financienng van de pro-
jekten werd veel gesproken, ook over 
het aanwerven en opleiden van een 
kader terzake De aanwezige inge
nieur Andre Mertens (die belast was 
met het begeleiden van het inventari-
zatieprojekt) overhandigde de minis
ter zelfs een map met konkrete voor
stellen (om over het samenwerken 
tussen het ministene van Kuituur en 
dat van Openbare Werken in hoger-
genoemd verband) 

De minister had het over het dekreet 
van drie maart 1976 over de bescher
ming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten, ook gooide ze even 
de idee van een dienst 900 voor de 
monumenten op Daarbij dacht ieder
een aan De Moor van augustus Die 
900 zou een organizatie kunnen wor
den, die «onmiddellijk klaarstaat om 
bij ieder gesignaleerd euvel in te grij
pen We hebben een formule onder
zocht die bijna operationeel is - (dixit 
Rika) 

Na die uitleg en de huldiging van de 
dames die het werk tot stand brach
ten, namelijk Suzanne Van Aerschot 
(leiding), mevrouw Dambre-Van Tie-
ghem (werkleider-Rug, belast met de 
algemene histonsche en geografische 
inleiding), en Chris Bogaert, Kathleen 
Lanclus en Mieke Verbeeck (die voor 
de inventanzatie zorgden) trachtte ie
dereen met grijpgrage handen een 
eksemplaar van het werk te bemach
tigen De journalisten zagen zich in 
net gezelschap geplaatst van harts
tochtelijke verdedigers van het oude 
Gent (sommigen hadden hun filozofi 
in aktie omgezet door in het Metro 
Neen-komitee werkzaam te zijn) C t 
verklaart misschien ten dele het boze 
gezicht van Van den Daele verd< 
voelde je de sfeer van de koude oo 
log die tussen het ministene van KLI 
tuur en het uittredende gemeentebi 
stuur heerst Gerard zag af van d 
redevoering maar hij deed wel h< t 
doffe bonzen van de werken aan de 
pui van het stadhuis ophouden, dat op 
een zeker ogenblik de sprekers meri 
baar hinderde Het was een perskoi 
ferentie vol letterlijke en figuurlijk 
achtergrondklanken 

Huguette De Bleeckcr 

-Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen', stad Gent 4NA in op
dracht van het Ministerie van Neder
landse Kuituur, 760 bladzijden, 300 
wit-zwart foto's, 16 kleurplaten, 23 plat
tegronden 20 tekeningen, een fotore
pertorium van 1 100 kontaktafdruk-
ken prijs 880 frank 

FVV-SEKRETARIAAT INGEHULDIGD 
Die zondagnamiddag 28 november kwamen meer dan honderd wandel-gegadig
den samen om onder leiding van Andre Mertens een deel van het oude Gent te 
gaan verkennen Omwille van de grote groep en het minder goede weer besloot 
onze gids eerst een korte toelichting omtrent de tocht te houden Hij beschreef 
de njkdommen-achter-de-gevels van de Arteveldestad en maakte van de gele
genheid gebruik om een lans te breken voor een welbegrepen monumenten
zorg in gans Vlaanderen Het was trouwens de bedoeling van de ganse namid
dag kijken naar wat gelukkig gespaard bleef zien wat er bedreigd wordt en in 
ogenschouw nemen wat er van de ondergang kan gered worden We trokken 
door de stad, bekeken vele onbekende hoekjes, stonden verbaasd voor de 
pracht van het pas-geopende museum voor Sierkunsten verzeilden in het Pand 
van het Patershol en uiteindelijk in het hotel Vandermeersche dat een juweel 
aan rococo-bouwkunst tentoon spreidde Het gure weer weerhield er ons met 
van geestdnftig te zijn omtrent het geziene In de lokalen van de Bennesteeg 
beklemtoonde Huguette De Bleecker het belang van «een eigen huis» OD alle 
vlakken ze bedankte de promotoren van - het huis » Margriet De Waele, Lieve 
Baert en Oswald Van Ooteghem, terwijl ook Andre Mertens in de hulde werd 
betrokken Mettertijd wordt het sekretariaat van FVV in de Bennesteeg een cen
trum waar elkeen praktisch kan geholpen worden Het thuis-gevoel bleef elkeen 
na deze namiddag zeker bij 

DENDERHOUTEM 

SLEIDINGE 

ABONNEMENT «V^IJ» 
Alle leden, lezers van het weekblad 
WIJ, kregen een hennnenng tot be
talen van het abonnementsgeld 1977 
Hernieuwde U reeds ' Nu doen i 
Voor ledenwerving en abonnementen 
op «WIJ», kan men zich wenden tot 
gemeenteraadslid Paul Van Kerckho-
ve. Ledelaan 47, 9940 Sleidinge tel 
574173 

OUDENAARDE (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 dne gemeenten van ons arrondisse

ment dringen wij aan op een talrijke 
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 

ST.-NIKLAAS 

WELKOM 
De Amedee Verbruggenknng, de 
Fed van Vlaamse Vrouwen en de 
ABN-kernen nodigen u uit op een 
voorstelling van het toneelstuk in 12 
taferelen «Straks is allang voorbij», 
van Mireille Cottenje en Gerd de 
Ley Het wordt gespeeld op vrijdag 
1 ^ december om 20 u m het auditon-
jm van het Centrum (Markt) Inkom 
60 fr Kaarten bij Gaby de Belie en 
Hugo Steenwegen Slachthuisstraat 
31, St-Niklaas Tel 765087 

STADSBESTUUR AALST 
BIJ het stadsbestuur zijn de volgende betrekkingen te bege
ven 

1 in het beroepskorps van de stedelijke gemengde brand
weerdienst 4 brandweermannen bij het hulpcentrum 900 

2 in het stedelijk werkliedenkader 1 geschoold arbeider B 
(autotechnicus). 

De kandidaturen voor deelname aan het examen worden 
ingewacht tot uiterlijk 20 december 1976. Zij moeten bij ter 
post aangetekende brief worden gericht aan het kollege van 
burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt 3 te 
Aalst 

De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelij
ke of telefonische vraag bekomen worden ten stadhuize, Gro
te Markt 3 te 9300 AALST - Tel 053/21 5751 - toestel 114 

HULDE A A N 
ALOIS DE BACKER 
Op vrijdag 10 december 1976 houdt 
het Priester Daensfonds een plechti
ge huldevergadenng voor Alois De 
Backer, de voorman van de vrije 
Christene Volkspartij te Denderhou-
tem 
BIJ die gelegenheid zullen de Voorzit
ter van het Priester Daensfonds 
Frans De Neve en Luc Delafortne uit
leg geven over de werking van het 
Fonds Een aktie wordt overwogen in 
alle gewesten van het Vlaamse land, 
bij welke gelegenheid de gedachten 
van Priester Daens en zijn mede
strijders zullen worden besproken en 
getoetst aan de huidige omstandighe
den Het Daensisme leeft voort als 
een onderstroom en Vlaanderen 
dient er bewust van te worden 
WIJ nodigen U uit tot die vergadering, 
die gehouden wordt op vrijdag 10 de
cember ek te 20 u in Cafe «Nino-
ve». Dorp 32 te Denderhoutem 

GIJZEGEM-HOFSTADE 

STICHTING AFDELING ' 
Op 17 november jl werd voor de 
nieuwe afdeling Gijzegem-Uofstade 
volgend bestuur boven de doopvont 
gehouden Lieve Steenhout (vz), Wil
liam Van de Cauter (o-vz) Georges 
Van Landuyt (sekr), Silvain Goos-
sens (penmngm), Angele Muyiaert 
(prop) Andre Meganck (org), Paul 
Van Royen (lid) 
WIJ wensen dit nieuw bestuur een flin
ke start en een suksesvolle werking 

GERAARDSBERGEN 

OPGELET 
De laatste zaterdag van de maand 
december valt op Kerstdag De zitdag 
in de Postkoets zal doorgaan op zater
dag 18 december 1976 van 10 tot 12 
uur Zoals steeds staat kamerlid Geor
gette De Kegel er tot uw dienst ook 
voor de vernchtingen van het zieken
fonds Pnester Daes 

WERKAANBIEDING 

Betrekking aangeboden aan daktylo -
21 j - omgeving Gent 

Partikulier zoekt metselaar en schnjn-
werker voor karwei 

Voor inlichtingen z w Senator O van 
Ooteghem-Tel 091/307287 NI45 

Op de Kalandenberg staan twee merkwaardige woonsten zestiende en acht-
tiende-eeuws netjes naast elkaar Zovelen lopen voorbij zonder dat mooie van 
het "nederig monument" op te merken 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

Oberbayern-orkesten 

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

Duitsland 

LEUVEN Tervuursevest 60 Tel 016/22 86 72 - 1 500 zitpl 
ANTWERPEN Groenpl 33 Tel 031/31 2037 - Mooiste zaal van de 
stad 
LEUVEN (Bierkelder): Oude Markt 11 Tel 016/22 68 69 - Mooiste 
kelder van Europa 
AALST (Klaroen) Autoweg Tel 053/2128 53 - 1 000 pi 
HULSTE (Kortrijk) Brugsestwg 1 Tel 056/71 15 36 - 2 400 pi 
KONTICH Kon Astridlaan 87 Tel 031/57 3032 
TORHOUT Stwg Torhout-Lichterv, 2 000 pi Tel 051/722822 
DRONGEN Autoweg Brussel-Oostende Tel 091/2674.32 
SINT-TRUIDEN Spaansebrugstraat Tel 011/673630 
KESSENtCH Venlo Steenweg Tel 011/565340 
KNOKKE Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke Tel 050/5002 96 
BERINGEN Gróte Markt 17 Tel 011/432051 
OOSTENDE Oude luchthaven Middelkerke Tel 059/302086 
WIJ zoeken dringend als medewerkers ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast loon — Kost en 
inwoon gratis — In regel met de sociale wet — Liefst mensen van t 

vak 

Schriftelijk aanbieden bij ABTS, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 
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WEST-VLAANDEREN 
AARSELE-KANEGEM 

LEDENFEEST 

Zelfs Sint-Nikolaas stond verbaasd in 
zpjn baard te staren toen hij zaterdag 
laatst zomaar eventjes 118 VU-men-
sen mocht begroeten in het paro
chiaal centrum van Aarsele 
Na een welkomstwoord namens het 
bestuur, stak Leon Houtteman, kers
verse VU-verkozene voor Aarsele, 
zijn maiden-speech af Luk Van Bru-
waene nam ons dan mee op reis naar 
Perzie en Turkije waarna kleinkunstta-
lent Johan Decraemer er de nodige 
stemming inzong die nog tot in de late 
uurtjes zou blijven duren 
Nog een woordje van dank aan onze 
vnenden van Tielt die ruim vertegen
woordigd waren en aan senator Per-
sijn die ons een hart onder de nem 
kwam steken Dank ook aan alle hel
pers van onze afdeling die bijdroegen 
tot het sukses van deze avond 
We zeggen nu al aan iedereen tot 
volgend jaar i 

POPERINGE 

Naar jaarlijkse gewoonte richt de 
afdeling Popennge haar VU-Bal in op 
11 december 76 om 20 uur in de 
feestzaal van «het Belfort», Grote 
Markt te Popennge 

WINGENE 

OVERLIJDENS 

Mevrouw Zoe Deneweth, moeder 
van de heer Oscar Meeuws, medebe-
zieler van de VU-afdeling Wingene en 
sinds vele jaren verantwoordelijke ter 
gelegenheid van nationale en gemeen
teverkiezingen voor de telburelen 

Mevrouw Mana De Vrieze, echtge
noot van de heer Maunts Van de Wal-
le, promotoren van het Vlaams-natio-
nalisme van voor, tijdens en na de oor
log De plechtige uitvaartdienst in aan
wezigheid van haar twee zonen mis
sionarissen werd door een zeer grote 
schare aanwezigen bijgewoond 

De Volksunie afdeling Wingene 
wenst langs deze weg aan de beide 
families haar knstelijke deelneming 
aan te bieden 

LAUWE 

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 

RENINGELST 

WANDELBESCHRIJVING 
V A N HET ZAVELAARPAD 

Het Zavelaarpad biedt ons vanuit De 
Kilte (nu een dorp binnen de gemeen
te Reningelst, straks binnen de ge
meente Heuvelland) een wandeling 
met fraaie vergezichten In een brede 
kring draait de wandeling rond het 
groen en de velden van de Zavelaar 
Vooral de omgeving van de Scherpe-
berg is boeiend Het is een 6 km wan
deling die rustig binnen de twee uur 
kan gewandeld worden Dit pad — 
dat volledig over asfalt loopt — kan 
rustig met een kinderkoets of rolstoel 
gewandeld worden 

Deze wandelbeschnjving werd voor
bereid door Gerard en Hans De-
clercq, Jef Hoornaert en Patnck Ras-
salle Roni Tack zorgde opnieuw voor 
een goede kaart van het trajekt Luc 
Ameel maakte voor de voorbladzijde 
een fraaie tekening van het dorp De 
Kilte, gezien van op de Zavelaar 
Dit afzonderlijk wandelblaadje is te 
Kemmel in Streekhuis Malegijs te ver-
knjgen 

Men kan nog steeds intekenen op de 
gehele reeks (51 wandelblaadjes + 2 
zeskleunge wandelkaarten] door stor
ting van 400 fr op postrekening 000-
0482353-69 van VVV-Westvlaamse 
Bergen te Kemmel Dan ontvangt 
men alle wandelblaadjes bij verschij
nen 

TORHOUT 

Wellicht IS het in ruime knng nog te 
weinig bekend doch ter gelegenheid 
van de laatste gemeenteraadsverkie
zingen besliste de plaatselijke VU een 
deel van haar propaganda-budget 
weg te geven aan een zestal lokale 
sociale verenigingen Moest zoiets 
eens door alle partijen op landelijk 
vlak gebeuren ' 

Feestzaal .JAGEBSHOF» 
Zaal voor huwelijken, vergadenngen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St-Andries 
Tel 0^0/31 32.10 en 31.34.06 

IZEGEM 

VU-SINTERKLAASFEEST 
Het VU-Sinterklaasfeest van 28 no
vember kende een schitterend ver
loop Na de vertoning van een aantal 
tekenfilms werd de Sint omstuwd 
door 129 kinderen Het totale aantal 
inschrijvingen bedroeg 271 Een re-
kordaantal i En ook een barometer 
voor de groei van de Izegemse VU 
Het hele feest was georganizeerd 
door de VU-vrouwen De hele uitwer
king van het kinderfeest mag perfekt 
genoemd worden Een grote pluim 
dus voor de organizerende VU-vrou
wen die stilaar de faam genieten alles 
te doen slagen wat ze aanpakken Bij 
de opsomming van allen die zich voor 
dit feest inzetten, zouden we zeker 
namen vergeten In de persoon van 
de voorzitster, Winny Smalle, danken 
en feliciteren we de hele damesploeg 
die dit feest zo uitstekend deed sla
gen 

DANK VOOR DE MILDE STEUN 
Het VU-bestuur stelt er prijs op allen 
nogmaals van harte te danken die 
ons kiesfonds gespijsd hebben De 
financiële steun was spontaan en 
kwam van zeer velen Toch staat ons 
bestuur voor een financieel probleem 
Een kiesstrijd kost immers veel geld 
Laten we het maar ronduit bekennen 
er IS een « gat» in de kas ' 
BIJ wie al steunde durven en willen wij 
met nogmaals aankloppen Maar mo
gen WIJ rekenen op wie wellicht nog 
geen gelegenheid had om onze kas te 
helpen' Of op wie zich misschien 
opnieuw een financiële opoffering wil 
getroosten ' En vergeet met dat ook 
kleine bedragen welkom zijn Wie kan, 
storte een bedrag op rekening 465-
0134301-85 van VU-lzegem, met de 
vermelding «kiesfonds» 
Men kan ook het bedrag aan afde
lingsvoorzitter Jons Verbeke, Krekel
straat 33 of aan penningmeester Pier
re Decoene, Sint-Jorisstraat 37 of aan 
een ander bestuurslid 
BELANGSTELLING 
VOOR FEDERALISME 
De voordracht op 28 november laatst
leden door Paul DaelS over de staats
hervorming, een voordracht georgani
zeerd door DF-lzegem, trok meer 
belangstellenden dan hier bij het DF 
gebruikelijk is De Izegemse Davids-
fondsafdeling verdient dan ook geluk
gewenst te worden met het initiatief 
van deze voordracht Het was een 
ontegensprekelijk sukses, want ook 
tot uiting kwam in de uitgebreide dis-
kussie achteraf Het bewijst dat de 
belangstelling voor het federalisme 
een versnelde groei kent 

LEDEN- EN 
ABONNEMENTENWERVING 
Maak de VU nog sterker Word lid 
(120 fr per jaar) indien U dat nog met 
was U kan daarvoor terecht bij een 
bestuurslid 
Help ook ons VU-weekblad -Wij» 
vooruit Het is het enige persorgaan 
waarover de VU beschikt Wat kan U 
doen ' 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) 

KOEKELARE 

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

MOORSLEDE-DADIZELE 

WELKOM 
Op kerstavond, 24 december 1976, 
verwacht de VU-afdeling ieder lid en 
iedere simpatizant op hun T-dansant 
om 20 u in zaal D'Hoeve te Dadizele 
Toegangskaarten aan 60 fr (voorver
koop aan 50 fr) te verknjgen bij alle 
bestuursleden 

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 jr) 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 jr) — Regentes Frans, 
Engels, geschiedenis (24 jr) — Re
gentes handelswetenschappen 
(26 jr) — Dame, hulp in winkel (50 jr) ' 
Schrijven of telefoneren Wim Jons-
sen, Louisastraat 31, 2800 Mechelen -
Tel 015/413596 N-139 

Juffrouw, ongehuwd, diploma moder
ne humanoria en A6 Ai talen en 
sekretanaat, 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 Gabriels, Siemenstraat 28, 
3690 Bree, tel 011/462290 

M-137 

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

bracht, interesse gaat vooral uii 
naar tuinbouwmachines 

— 20-jarige jongedame met ervanng 
als klerk-typiste 

— 16-jarige juffrouw, diploma lager 
sekundair onderwijs 

— Metaalkonstrukteur, aluminium 
ramen, BI, 22 jaar 

— 18-jarige 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-
lifikatiegetuigschnft, 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-
daaltel 02/5691604 NI 36 

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

KADERDAGEN 

In dit najaar wil VUJO zijn organizatie degelijk uitbouwen P e 
voorbije gemeenteraadsverkiezingen hebben aangetoond 
dat onze partij een nieuwe dynamiek nodig heeft om haar 
tweede adem te vinden 

W I J willen onze arrondissementele komitees beter strukture-
ren en wij willen op lokaal vlak zoveel mogelijk kernen uit de 
grond stampen Daarnaast willen wij de objektieven van de 
nabije toekomst bespreken 

Voor arrondissement Mechelen zaterdag 18 december van 
10 tot 17 u in jongerencentrum J I A C , Kanunnik De Decker-
straat 66, Mechelen 

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 

Wie helpt deze werkzoekenden aan 
een passende betrekking ' 
— 20-jange jongeman, diploma B4 au-

tomonteerder, legerdienst vol-

Kans op werkgelegenheid voor li
centiaat of regent lichamelijke op
voeding Dringend schnftelijk kon-
takt met oud-senator Maunts Van 
Haegendoren, Guido Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee - 016/224545 
Volledige opgave van curnculum 
vitae en desgevallend statuut ver
goede werklozen N 140 

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

Jongeaame - Dipi humanoria zoekt 
kantoorwerk Brussel of omgeving 
Kontakt via oud-senator Van Haegen-
doorn, Guido Gezellelaan 63, 3030 
Heverlee NI 38 

22 j automekanieker wenst van werk
kring te veranderen Dipl LM - 4 j 
IMOV, automek, 2 j onderv VOLVO 
Liefst omgeving Gent-Eekio 

Juffr 18 j , Dipl HMO Ekonom -I-
mach schrift, vraagt passende betrek
king, liefst omgeving Gent-EekIo 

Schrijven of telefoneren naar P Van 
Grembergen, E Hullebroekstraat 14, 
9068Ertvelde Tel 091/446790 N-143 

NAAR EEN FEDERALE ETIEK 
INTEGRAAL FEDERALISME 

door Mark Cels-Decorte 

Zo heet het nieuwe VUJO-dokument dat zopas van de per
sen is gerold 
Maar wat is h e t ' 

een ideologisch dokument? 
een stuk geschiedenis van de Vlaamse Beweging? 
een polit ieke basistekst? 
ons oranje VUJO-boekje ? 

Hoe je het ook wil noemen, 
dit VUJO-dokument moet je zeker bezitten i 
je kan het bestellen op ons sekretanaat 
barnkadenplein 12, 1000 brussel 

tel 02/21949 30 
prijs 150 fr 
over te schrijven op rekening 435-02btJöb1 -75 
van VUJO-nationaal 
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KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 63. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN Z O O N ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054/33^7 56 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850Gnmbergen 
Tel :02/268 1402 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

PV.BA RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel.. 015/71 12.40 

poketino 
Specialist in grannmofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren 

Em Jacqmainlaan 144-146,1000 Brus-
S6l 

POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat), 
1700 Asse 

AL-AL keukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016 /2347 94 

ELECTRA-BREEpvba 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011 /461188 462477 

Staatsbaan 1 • 3460 HALEN 
013/441742 441743 
yilELE AEG LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031-374572) 
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GEZINNEN IN CIJFERS 

^'' 

Van verschillende zijden en ait sinas 
meerdere jaren wordt ons gezegd dat het 
gezin naar Westers model in volle evolu
tie IS In sommige kommentaren ligt zelfs 
een ondertoon die ons duidelijk wil maken 
dat het Westers gezin eigenlijk een voor
bijgestreefde formule zou zijn en in elk 
geval slechts een van de mogelijke ge-
zins-types onder de andere 
W I J laten die kommentaar voor wat hij 
waard is Het is met de eerste maal dat 
iemand zijn wensen voor werkelijkheid 
neemt en het zal ook met de laatste maal 
zijn 

Vanzelfsprekend is een gezin anno 1976 
met meer op alle gebieden te vergelijken 
met een gezin anno 1876 Binnen en bui
ten het gezin zijn dingen veranderd die 
niet hebben nagelaten hun invloed te 
laten gelden Soms was die invloed mi
niem soms was die invloed aanzienlijk 
Daarenboven hebben alle interne en ex
terne invloeden niet op alle standen van 
de bevolking dezelfde uitwerking De ene 
stand IS kwetsbaarder dan de andere De 
ene stand onttrekt zich gemakkelijker aan 
de evolutie dan de andere 
Welke zaken, binnen en buiten het gezin 
hebben de jongste honderd jaar invloed 
gehad op de samenstelling en de leefge
woonten van ons Westers gezinsmodel"? 

We zetten ze hier op een rij 

1 De maatschappij rondom het gezin is 
grondig veranderd Zelfs de dorpsge
meenschappen zijn geen echte gemeen
schappen meer, De integratie van de 
gezinnen in de maatschappij er rond is 
veel kleiner geworden De gezinnen leven 
veel meer op zichzelf 

2 De huisvesting van de gezinnen is 
gemiddeld kleiner geworden Dat heeft 
met alleen gevolgen op de grootte van 
het gezin maar ook op andere aspekten 
ervan Zo zijn minder en minder echtpa
ren in staat om hun bejaarde ouders bij 
zich te nemen 

3 De huwelijken worden steeds vroeger 
afgesloten Voor het jaar 1973 telde men 
8619 huwelijken (op een totaal van 
73644) waarvan beide echtgenoten jon
ger waren dan 21 jaar In totaal huwden in 
dat jaar 11 115 mannen béneden de 21 
jaar en bij de vrouwen liep dat aantal 
zelfs op tot 30 470 i 

4 De gezagsverhouding binnen het gezin 
IS grondig gewijzigd Waar het gezag 
vroeger onbetwistbaar bij de man lag, 
wordt dat vandaag netjes tussen man en 

vrouw gedeeld De vrouw is met langer 
een partner van lagere kategorie in het 
huwelijk De beslissingen in een gezin wor
den meer en meer samen genomen 

5 De gezagsverhouding in het gezin is 
ook veranderd ten opzichte van de kinde
ren Deze laatsten tonen zich op veel jon
gere leeftijd dan vroeger onafhankelijk 
van het ouderlijk gezag 

6 De gezinnen worden kleiner, zoals uit 
onderstaande tabel blijkt Deze evolutie 
schijnt nu tot stilstand gekomen te zijn, 
wat eveneens uit de tabel blijkt In de eer
ste kolom staat het aantal personen waar
uit het gezin bestaat (waarbij alleenstaan
den hier als gezin genomen worden) In de 
volgende kolommen staat het procen
tueel aandeel van de gezinnen t o v het 
totaal aantal gezinnen 

Gezin 1930 1947 1961 1970 

1 pers 
2 pers 
3 pers 
4 pers 
5 pers 
6 pers 
7 pers 
8 pers 
9 pers 
10 en -I-
Totaal 

11,0 
25,6 
25,0 
17,1 
97 
5,3 
2,9 
1,6 
0,8 
1,0 

100,0 

15,9 
30,8 
24,1 
14,3 
72 
3,6 
19 
1,0 
0,5 
0,7 

100,0 

16,8 
30.9 
21,6 
146 
7,9 
4,2 
2,0 
1,0 
0,5 
0,5 

100,0 

18,8 
30,2 
20,1 
14,8 
8,2 
4,2 
1,9 
0,9 
0,5 
0,4 

100,0 

7 Een belangnjke faktor voor de interne 
verhoudingen in het gezin is het stijgend 
aantal buitenshuiswerkende vrouwen 
Dat betekent voor de betrokken gezinnen 
met alleen een dubbel inkomen maar een 
hele revolutie in de gezins-orgamzatie De 
omvang van dit verschijnsel Wijkt uit vol
gende tabel, waarin opgenomen werd de 
vrouwelijke beroepsbevolking boven de 
25 jaar 

Beroepsbevolking 
1947 
1961 
1970 

vrouwen -1- 25 j 
541 961 
660483 
735261 

8 Er wordt vandaag veel minder stnkt 
binnen de eigen stand getiuwd dan vroe
ger In veel gevallen wordt de band met 
de families daardoor losser Ook op de 
gezinnen zelf heeft dit zijn invloed 

BESLUIT 

Alle oorzaken die op de gezinnen hun 
invloed hebben laten gelden, staan met in 
bovenstaande paragrafen Er zijn zeker 
nog andere faktoren die hun plaatsje in 

r 
SOCIAAL VAPE-MECUM VOOR IEDEREEN 

de nj verdiend hebben We menen wel de 
belangrijkste vermeld te hebben 

Een besluit trekken ' De lezer is verstan
dig genoeg om dat zelf te doen Een zaak 
wil ik tot slot van dit kort overzicht toch 
onderstrefjen Wie objektief rondom zich 

kijkt, zal het met mij trouwens eens zijn 
Het Westerse gezinsmodel is door de evo
lutie van de maatschappij met achter
haald Enkele randverschijnselen niet te 
na gesproken, is het zelfs gezonder dan 
ooit i 

Wil ly Cobbaut 

ORGANIZATIE-ONTWIKKELING 
Gaston De Cock (geb 1931) is doctor in de 
psychologie en hoogleraar aan de Katolieke 
Universiteit te Leuven in de afdeling Ergono
mie, Organizatie- en Gemeenschapspsycholo-
gie Zijn onderzoekswerk is vooral gericht op 
het opsporen van de onderliggende processen 
bij organizaties in ontwikkeling, het organizatio-
nele klimaat en op het verknjgen van een die
per inzicht in de organizationele identiteit Hij 
kan bogen op meer dan 15 jaar ervanng in 
Management- en Organization-Development 
als begeleider van OO-projekten in België 
Nederland Brazilië Sunname, Ruanda Indone
sië, Engeland en Italië 
Tot daar de voorstelling van de auteur van het 
hier verder besproken boek op de kaft van dat 
boek zelf Men verwacht — en men knjgt inder
daad ook — de neerslag van het eigen teore-
tisch standpunt en de persoonlijk opgedane 
ervaringen van een wetenschapsmens 'ver
kend te midden van de dagelijkse praktijk van 

1-A&B/27 

O 

,y»., 

O 

m&Emm&«m4 EN SOCIALE 
ZEKSWEID 
Een -gsdttmterdo» noemt men «Ike parsoori die krach
tens «en véroonMog, een «naab-fBet van voerk)pio»hedv 
4(gnts of-wn toitaNniHg gonamen I ^ I B «Pi^wna van d» wet 
tctt tiesc>ierming van ée mMAstAfapp^ «ed*»^ abnormaten 
en getvoohtemisdQqlQerfi of van de wet tot beleuaefing 
van \stnftafieni en -Mttotecu, van ajn vi^heb » iyemaM 

e«Bmato4n)«fiFiaen#wke£inclert»|^«n Mekteverz«ke-
fing 

KuiderWtsieg 
Zowel in het stelsel van de werknemers als in dit van de 
zelfstandigen, kan de vrouw van een gedetineerde aan
spraak maken op kinderbijslag, indien voldaan is aan vol
gende voorwaarden 

1 De gedetineerde moet op de dag van zijn vrijheidsbero
ving gezinsbijslag genieten of kunnen genieten 

2 Er mogen met meer dan 72 werkdagen verlopen zijn tus
sen de dag van de vrijheidsberoving en de laatste dag die 
tot kindergeld aanleiding heeft gegeven of zou hebben 
kunnen geven 
In bepaalde gevallen kan de minister van Sociale Voor 
zorg evenwel individuele afwijkingen toestaan en dit op 
advies van de Sociale Dienst van het ministene van Justi
tie 
Noteer echter dat voornoemd recht op kinderbijslag 
slechts aanvullend is Indien de echtgenote of iemand 
anders een recht op kinderbijslag zou kunnen openen, 
wordt deze bijslag dus niet verleend Heeft dit evenwel tot 

gevolg dat overgeschaköld wordt van het stelsel der werk
nemers naar dit voor zdfetar«dt(|»n, «J«n wordt het hieruit 
voortvtoeiend verschd toch toegekend 

Zi«kt«ven^«rins 
te jde rmm fcdj ajn vrij»^eid«laer<?v*n9 gmmiimni». tian-éom 
ach twee <fW^rtifche<lnn voer 

1 De vrouw « persoon tanJaeie O w t e de mert, t i^ Mjn 
qpestuttvie, r>M hna^^ >Mii)oodan 6^e» «BD «rbeidaover^ 

tMMMfe-^Mft y«#lMt hi 491 f i»iai|M|l«rv»wJ!W'teh% 
de op de voorden van Ób 2i»cW*i<»i^Biing 25jn vrouw 
en Zijn kinderen v»Hiezen deze -hwrthmghfid ever^eene 
Om dat te voorkomen, moet de man m voortgezette verze
kering gaan 

2 De vrouw is zelf gerechtigde Indien de vrouw zelf 
gerechtigde is met eigen arbeidsprestaties, heeft zij uit 
hoofde hiervan recht op de voordelen van het stelsel inza
ke geneeskundige verzorging en inzake artseidsonge-
schiktheid 
Inzake arbeidsongeschiktheid en voor wat de gedetineer
de zelf betreft kunnen zich twee mogelijkheden voor
doen 
a) was betrokkene op de dag van zijn vnjheidsberoving 
arbeidsongeschikt dan blijft hij de uitkenngen verder 
genieten zolang zijn ongeschiktheid erkend wordt door de 
advizerende geneesheer van het ziekenfonds 
b) Wordt hij ziek tijdens zijn vnjheidsberoving, dan kan hij 
uitkenngen genieten indien dit gebeurt uiterlijk de der
tigste dag die volgt op de laatste dag waarop hij nog de 
hoedanigheid had van gerechtigde 
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grote organizaties, hoofdzakelijk ondernemin
gen 
Om precies het onderwerp van voorliggend 
boek weer te geven is nodig even achterom te 
kijken in de histonsche ontwikkeling van wat 
vandaag management en organizatie heet De 
oorspronkelijke start van een echte organiza-
tie-teorie brengt ons bij de precieze en weten
schappelijke benadenng ervan door Taylor en 
brengt ons ook bij Fayol die eveneens het 
beleid in zijn benadering opnam Tegen de hier
uit voortvloeiende «organizatie zonder men
sen» dwz de louter op technische overwe
gingen gesteunde arbeids-organizatie, kwam 
reaktie vanwege de Human-Relations-bewe-
ging 
Deze ven/iel evenwel in het andere uiterste en 
trachtte alles te herleiden tot problemen in de 
menselijke verhoudingen en poogde zo weinig 
organizatie mogelijk te aanvaarden Tussen bei
de polen in werden nieuwe teorieen over mana
gement ontwikkeld « waarbij de kiemen aanwe
zig waren om vanuit een beter inzicht in het 
arbeidsgebeuren en in de menselijke motivatie, 
te komen tot nieuwe orantzatie-opvattingen» 
ftb 164} De korrtroverse groeide evenwel 
Moeten WIJ nu irt^vaiu- gro^o- of orflaoizaö»-
gncht handelen ? De auteur van vooriiggend 
werk IS de menmg toeeedwn dat de neeuttatert 
groter zi)n nearmate de integratie van soaaie. 
technische en ekonooiische faktoren ook gro
ter is. 

De benadermjjswljze die door prof Oe Cock 
«Wdwfgd wwrdt - O D , als Port ing var 
Dr9anasB*»Ontw*ïkelinfl — w» «de effekövi-
tett en gezondbetd var ocganzatias yarhog^ 
en (wil) door eystematache inspanningen ve«r-
skgheden en bekwaamfieden ontwAckeien voor 

.,|»^*iitv9rr™rw en voqr ptn(>^emop^w8ing van 

genizatonsche aard» j s t t 83) Ztjf\ bedadenns 
¥an bv een grdle oraetnenwig * i het ideaal 
beeld ervan c^t hij op elke bladzijde voor ogen 
houdt — zonder cüt als dusdanig m zijn boek te 
omschnjven — bepaalt vanzelfsprekend mede 
zijn teoretische en praktisch standpunt Enkele 
aspekten van dit ideaal beeki vinden we hier 
en daar verspreid over de tekst Wanneer we 
bv op biz 26 lezen «In plaats van op individu
alisme en kompetitie, gaat men de arbeid meer 
baseren op soiidanteit» voelt men duidelijk dat 
zulks de goedkeunng wegdraagt van de au
teur Temeer daar hij zich bv op bIz 154 duide
lijk keert tegen het louter kompetitieve gebruik 
van macht 

Het werk van prof De Cock over de praktijk 
en de teorie van organizatie-ontwikkeling is ver-
njkende lektuur voor wie belangstelling heeft 
— beroepshalve of anders — voor het omvor
men van de huidige ondernemingsstruktuur tot 
een meer mens-genchte ogrganizatie 

Cw. 

Dr Gaston De Cock — « Er hapert iets Prak-
tj|k «n teona vaR oroaniizatie'Oiitwikkating > 
— Uitg Oe Nederlandscfce Boekhandel, Ant-
werpen/Amstardam - 197« - 187 b t t - 450 fr. 
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KUNSTSCHILDER 
TOIN CEYSENS 
OVERLEDEN 
HIJ ontwierp net zo goed bloemta-
pijten als stoeten voor gouden 
bruiloften en dekors voor karna-
valsfeesten Hij tekende kelken 
voor eerste-missen en voor zijn 
plezier bouwde hij een astrono
misch uurwerk — want van be
roep was hij juwelier en uurwerk
maker Maar met even groot ta
lent maakte hij etsen, tekeningen 
en doeken vol expressie en poë
zie over zijn Limburgse heimat 
Dat was Antoine Ceysens, die 
vorige zaterdag te Neerpelt be
graven werd HIJ was 76 
Een uitzonderlijk begaafd en veel
zijdig kunstenaar die alle snaren 
kon betokkelen Wim van Maes-
land getuigde van hem «Bijna 
alle takken van de plastische 
kunst beoefende hij tekeningen, 
akwarellen, etsen, houtsneden, 
olie Op velerlei wijzen zocht hij 
uiting te geven aan zijn schoon
heidsdrang » HIJ was geen aka-
demikus in de eigenlijke zin van 
het woord, maar hij was beslist 
geen zondagschilder Tom Cey
sens bezat het aangeboren ge
voel voor kleur en penseel en zijn 
pikturale techniek heeft hij empi
risch ontwikkeld en verfijnd Het 
kontakt met de grote schare Lim
burgse kunstenaars met wie hij 
bevriend was, hebben zijn palet 
gefatsoeneerd Jacques Douven, 
Nolens, Wallaert, Dries Raem-
donck, Damien, Jos Geboers, Piet 
Kerkhofs Flik Hamblok. Vic 
Brans, Ch Coenen, Ludo Laag
land, e a 

De onlangs overleden Broeder 
Max was zijn intieme vriend Uren 
hebben zij samen gepraat, naar 

mekaars werk gekeken en el-
kaars techniek vergeleken Wan
neer men een Tom Ceysens 
naast een doek van Max zet, dan 
heeft men het gevoel dat die 
twee in mekaar zijn opgegaan 
klassiek figuratief maar met man
nelijke kleuren die ook in het don
ker vlammen 

Tom was ook heemkundige, lid 
van de geschiedkundige kring 
van Noord-Limburg Hij stelde 
een album samen Neerpelt bij 
de Eeuwwende, efsen van oude 
straten, sedert lang verdwenen 
woningen en monumenten waar
van hij op oude postkaarten de 
inspiratie vond Van zijn hand 
bestaat er een biografie 25 jaar 
Eksel, zijn geboortedorp 

Wie hem gekend heeft, kan het 
bevestigen Tom was als het 
ware bezeten door de drang naar 
kunst en iedere artistieke uiting 
vormde voor hem een uitdaging 
Het was typisch voor zijn karak
ter dat hij jaren geleden een 
muziekschool heeft gesticht, om
dat zijn kinderen een huisorkestje 
hadden gevormd waarin hij met 
aan zijn trekken kwam Tom is 
dan contrabas gaan studeren en 
hij heeft het gebracht tot het 
Noordlimburgs orkest 
Toch hebben weinige kunste
naars zichzelf zo weinig op het 
voetstuk gezet als Ceysens Hij 
verkocht zijn doeken van de ezel 
af Van hem is nooit een tentoon
stelling georganizeerd, omdat hij 
het met wilde Bij de inwijding van 
het nieuwe kultuurcentrum van 
St-Maartens-Voeren sierden en
kele van zijn tekeningen en doe
ken de nog naakte muren Zij 
vormden het enige, toevallige kon-
takt met een breder publiek Het 
IS een leemte die de familie van 
de overledene eerlang wellicht 
met een retrospektieve zou kun
nen aanvullen 

Tom Ceysens rust in het nieuwe 
kerkhof van Neerpelt temidden 
van de dennen en de berken, 
onder een tapijt van heidekruid 
een stukje Limburg dat zijn kun-
stenaarsziel zo intens heeft liefge
had 
Toen we zaterdag, m de feHe 
vrieslucht, m een lange, lange rij 
langs zijn open graf aanschoven, 
zei een oude vriend van Tom 
« Dat hier is de schoonste mens 
op het hele kerkhof » 
HIJ meende het 

K. van der Mueren 

LATE ECHO'S VAN 
HET FILMFESTIVAL 
TE NAMEN 
Toen ik een tweetal weken geleden in 
dit blad schreef dat de «Vlaamse film 
op sterven na dood » was vergiste ik 
me en moest er gestaan hebben de 
Belgische film is op sterven na dood ' 
Dat onoirbaar maar keihard realis
tisch feit heeft ons de Naamse zeven
daagse filmmaraton ( ) bijgebracht 
Het is anders wel een luisterrijke 
begrafenis geworden Namen is een 
mooi stadje met schitterende biosko
pen en simpatieke mensen perslui en 
buitenlandse gasten logeerden in 
luxueuze hotels (hoewel de slak in het 
Naamse schild wel mag worden ver
vangen door een kakkerlak) de sfeer 
onder de festivalgangers was er uit
stekend en het was uiteindelijk jam
mer dat die onderbroken en gestoord 
werd door steeds maar banale pelliku-
le Ik overdrijf Dit festival heeft een 
goede film (van nauwelijks 60' welis
waar) gereveleerd Berthe van Pa-
tnck Ledoux, naar een novelle van 
Guy de Maupassant gemaakt in op
dracht van een Duitse televisiezen
der Deze duitstalige prent vertelt op 
eenvoudige maar pregnante wijze het 
lot van een twintigjarig meisje dat 
sinds haar tweede levensjaar aan her-
senverlamming lijdt en gekonfron-
teerd wordt met een rationele dokter 
die in haar een uitstekend proefper
soon ziet voor allerlei wetenschappelij
ke ekspenmenten Hij leert haar eten, 
hij brengt haar het begrip tijd bij, hij 
ontdekt dat ze vooral gevoelig is voor 
muziek 

Maar eens de ekspenmenten 
niets nieuws meer opleveren laat hij 
haar vallen terwijl haar ouders Berthe 
voor goed van de (19®-eeuwse) we
reld afsluiten tot de dood haar komt 
halen Patrick Ledoux gebruikt direk-
te franjeloze kinematografische mid
delen een ongekompliceerde monta
ge met direkte kamerabewegingen en 
een sfeervolle zwart-wit fotografie die 
vooral het uitstekend akteerspel vat

ten Een staaltje van sober en geïnspi
reerd filmen een unieke belevenis te 
Namen Berthe kreeg de <• prijs van de 
filmauteurs» en zou eigenlijk ook de 
« persprijs» moeten gekregen hebben 
ware het met dat er zon ongeschre
ven afspraak bestaat dat een film 
nooit met twee geldpnjzen naar huis 
gaat Jan Decortes Pierre werd met 
150000 fr bedacht door de pers Het 
heet dat dit een totaal nieuw geluid in 
de Belgische filmerij zou zijn Wie 
Jeanne Dielman van Chantal Aker-
man zag weet evenwel waar Decorte 
zijn inspiratie haalde Bovendien heeft 
deze man ook ettelijke Fassbinders 
gezien zodat Pierre effektief een 
« vreemde » film is in de Vlaamse filme-
rij maar op internationaal gebied to
taal waardeloos is Decorte heeft zijn 
Pierre (een gemeentebediende die 
met niemand kontakt kan krijgen en 
de mensen liever vermoordt dan er
mee te praten of te vnjen) met eigen 
middelen, zonder hulp van een of 
ander ministerie, gemaakt voor ong 
200 000 fr Vermoedelijk kan hij met 
deze «persprijs» opnieuw een film 
maken We zien dan wel of dit Vlaan-
derens rijzende regisseursster is 

Ook het publiek heeft te Namen zijn 
zeg gekregen en alweer kreeg een 
Vlaming de eer mee Pallieter van 
Roland Verhavert werd de populair
ste film We kunnen het grif aanne
men het bewijst alleen maar dat de 
andere films nog een erger zootje zijn 
geweest Ook Dood van een Non van 
Paul Collet en Pierre Drouot werd fel 
geapprecieerd een Naamse bios
koopuitbater zal hem later zelfs kom-
mercieel uitbrengen in een van zijn 
zalen Tenslotte heeft de Brusselse 
filmpersorganizatie « De Unie der Film
kritiek » (UFK) voor het eerst een prijs 
voor de Beste Belgische Film inge
steld de Andre Cavens-prijs ge
naamd (als hommage aan een van de 

talentrijkste maar te vroeg overleden 
Belgische regisseur) Le fils dAmr est 
mort kreeg de voorkeur op vier ande
re finalisten [Du bout des levres Jean
ne Dielman Pallieter en Tarzoon) 
Toen deze prijs werd uitgereikt was 
het minister Van Aal ook met ontgaan 
dat er vier frankofone films tussensta-
ken en in het openbaar drukte hij daar
over zijn tevredenheid uit De in fluwe
len handschoenen gehulde taktloos-
heid van deze man kent ook" geen 
grenzen Tot grote ergernis van zijn 
eigen taaigenoten ging Van Aal ver
der met de mededeling dat er genoeg 
rommel met het geld van zijn minister
ie was gemaakt en dat hij in de toe
komst strenger zou selekteren In dat 
geval heeft hij natuurlijk met helemaal 
ongelijk 
Namen was er het levende bewijs 
van zelfs zonder het geld van het 
mimstene zijn er nog talentloze pelliku-
levullers genoeg die hun geld en ener
gie verspillen ik denk aan Rob Van 
Ëyck en zijn Naspel of 'n zekere Jean-
Jacques Rousseau met zijn Compag
nons de Justice Ten slotte nog een 
woordje over Ludo Mich en zijn Lysi-
strata misschien de meest ekstreme 
en daardoor de meest typische film 
van dit festival (van de misplaatste 
trots) gedurende drie dagen leven 
een troep Antwerpenaars zich uit in 
een koude kelder tijdens de winter 
Als een soort zelfkastijding lopen ze 
er allemaal in hun blootje bij (als je 
een Belgische film maakt moet je «lij
den ») en debiteren er flarden tekst uit 
het gelijknamige stuk van Aristofanes, 
nu eens in het «antwaarps» dan in 
het Engels en uiteindelijk worden ook 
pogingen in het oud-gneks onderno
men Dit pijnlijke spektakel (dat henn-
nert aan de slechtste sexploitation uit 
de zestiger jaren, afgerold in een obs-
kure bioskoop) werd vooral door de 
frankofone pers als een merkwaardi
ge ekspressie uit de Vlaamse hoek 
ervaren 

Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd 
dat een nationale kinema geen nood
zaak IS Waarom blijven klungelen als 
de futielste buitenlandse film toch al 
technisch beter afgewerkt is dan « on
ze •> doorsnee-produkties ' Het 10* en 
lustrumfestival te Brussel liet twee 
stappen vooruit vermoeden terwijl het 
er te Namen in werkelijkheid dne 
achteruit zijn geworden 
Is Oostende 1977 werkelijk met te ver-

Ronnie Pede 

->/ Any Pierre 

«JOANNA OF DE 
TRIOMF VAN DE 
DEMOKRATIE» 
door NTG in KVS 

In dit politieke praatstuk wordt door 
Luc Vilsen een historisch gegeven uit 
de Spaanse geschiedenis — toen 
eng met Vlaanderen verbonden — 
geïnterpreteerd Joanna, dochter van 
de katolieke vorsten Ferdinand van 
Aragon (Cynel Van Gent) en Isabella 
van Castilie (Lieve De Baes) en ge
huwd met de Vlaming Filips de Scho
ne (Mark Willems) is de geschiedenis 
ingegaan als de waanzinnige Gek 
werd ze inderdaad verklaard en geïso
leerd door de vertegenwoordigers 
van het multinationale kapitaal dat lie
ver te maken had met willoze mano-

netten zonder sociaal rechtvaardig
heidsgevoel of geloof in de waa'-den 
van een degelijke demokratie Deze 
persoon zonder gezicht, de machiavel
listische, ongenaakbare koude ver
tegenwoordiger van bureaukratie en 
technokratie die zichzelf aan de 
macht van de bankiers (Medinacoeli) 
verkoopt, wordt op grandioze manier 
vertolkt door de hatelijke kanselier 
Juan de Santangel (Jef Demedts) 
Joanna, de idealistische strever naar 
sociale recfitvaardigheid, menselijk — 
warme godsdienst en demokratische 
maatschappij wordt door Lieve Moort-
hamer erg overtuigend en menselijk 
gespeeld in haar zelfbewuste rol van 
koningin en naar liefde begnp en vnj-
heid hunkerende vrouw en moeder, 
die door verdriet, isolering en onrecht 
tot waanzin wordt gedreven Roger 
De Wilde vertolkt het dogmatische 
kristendom op een manier die om ele
mentaire rechtvaardigheid schreeuwt 
Fijn getypeerd door de opvliegende 

Ramon - Hans Royaards - die ten
slotte zoveel hemeltergend onrecht 
met meer kan aanzien en een bloedi
ge revolutie wil starten 
Een goede regie van Raf Reymen, die 
het stuk met saai histonsch opbouw
de fiktieve personages bedacht en 
het toneelgebeuren schematiseerde 
rond 3 plaatsen troon - bed - kerker 
en de figuren met psychologisch - indi
vidueel liet ontwikkelen maar ze karak
teriseerde tot een type dat uitsluitend 
de bankiers vertegenwoordigt, de 
macht van de kerk en de inquisitie, de 
sociale onvoorstelbare gedurfdheid 
en de marionetten 
Een hedendaags stuk in een moder
ne taal dramatisch direkt, over een 
wereld waarin alleen geld geldt en 
waann alleen een sociale teologie ant
woord kan bieden op maatschappelij
ke vragen 
Een Vlaamse Brecht, een must voor 
elke liefhebber van historisch toneel 
die de soms lange dialogen aandurft 

Herman van den Abeele 
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Albert Szukalski 

DE BEELDHOUWER VAN HET EINDE 
De tentoonstellingen van de 
Antwerpse beeldhouwer ALBERT 
SZUKALSKI zijn vaak 
manifestaties van een 
onberekenbaar allure. Vrij onlangs 
nog [begin oktober) gingen er van 
hem gelijktijdig twee 
tentoonstellingen, maar op het 
moment dat wij onze notities goed 
en wel geordend hadden, gingen 
de deuren al dicht Toch waren 
deze exposities belangrijk genoeg 
om er (ter vervanging van de 
<< tentoonstelling van de week » 
rubriek] op terug te komen, 
temeer daar het om 
tema-exposities gaat die wellicht 
nog wel eens zullen getoond 
worden (Het Laatste Avondmaal 
gaat volgens geruchten zelfs een 
internationaal toernee tegemoet). 

^ 

De nog jonge Albert Szukalski (Furth-im-Wald, 
Polen, 1945) is er in nauwelijks enkele jaren in 
geslaagd zich te ontpoppen tot een der meest 
opmerkelijke en kleurrijke figuren van onze heden
daagse plastische kunst. Wellicht daarom dat hij als 
enig beeldend kunstenaar deel uitmaakt van het 
genootschap der Pink Poets, ook natuurlijk omdat 
werk vaak een bevreemdend literaire inslag heeft 
(hoe autonoom beeldend het ook blijft). Szukalski 
behoort tot de Antwerpse groep uit de post-G58 
periode. Als kunstenaar is hij in ruime mate autodi-
dakt, maar dat dan in de ateliers van twee heel gro
ten uit onze na-oorlogse generatie: Jef Verheyen 
(van wie hij wellicht de fanatieke, artistieke bezeten
heid erfde) en Vic Gentils (van hem misschien de 
spektakulaire durf tot agressie naar de toeschou
wer toe). Hij is evenwel niemand iets schatplichtig, al 
behoort hij (zichzelf nochtans met overtuiging een 
«klassiek beeldhouwer» noemend) konsekwent tot 
de uit dada en het surrealisme gegroeide vleugel 
van de pop-art. Maar een zuiver pop-art kunstenaar 
is hij evenmin, omdat het intellektualistische in zijn 
werken het schijnbaar eenvoudige (popular art) 
danig in de verdrukking brengt. 
De loopbaan van Szukalski (het Albert laat hij er zelf 
ook het liefst af) en is even turbulent als zijn emotio
nele peroonlijkheid, en elke individuele tentoonstel
ling van hem is een stap daarin : Iris Clert, Parijs (met 
o.a. de medewerking van Salvador Dali), het fameu
ze neuzen-projekt in het Antwerpse Museum voor 
Schone Kunsten, de Zesdaagse van Szukalski bij 

Campo te Antwerpen, de inmiddels beroemde Spo
ken, Szukalski en de VIII (met medewerking van 8 
geportretteerde politici, o.a. de nationale VU-voorzit-
ter), enz. 

DE MAKABERE WEEMOED 

De wereld van Szukalski samenvatten is onbegon
nen werk. Wel lopen er een aantal krachtlijnen door
heen, want al zijn z'n onderwerpen en materialen 
vaak aller-uiteenlopendst, er blijft altijd nog de inner
lijkheid. Hiervoor zou één woord kunnen volstaan ; 
vervreemding. Maar deze vervreemding wordt met 
zoveel verbeeldingskracht in verve gebracht, dat de 
manieren waarop dit gebeurt vaak de vervreem-
dingsinhoud voorbijgaan (wat geen verwijt is, ver
mits het aldus verdubbelde vervreemdingseffekt — 
de altijd dubbele boden van dada — bewust gewild 
werd en alzo ook overkomt). Eén konstante blijft bij
na steeds doorwegen, de zin voor het makabere, 
zelfs in zijn meest estetische werken. Niet zelden 
krijgt dit makabere een aksent van bijna uitdagende 
wreedheid. Deze kunst — hoe brutaal of zachtmoe
dig ook — is geen vriendelijke kunst, zij kwelt, soms 
pijnlijk, soms gewoon absurd. Soms welt de neiging 
op de enkel te zien als een « zwarte mop »... het over
winnen van de angst door spot, schreeuwen of 
lachen. Het werk van Szukalski gaat veel dieper, het 
is geenszins een ontkennen van de existentiële 
levenswaarden. Integendeel, voor de aandachtige 
toeschouwer is het juist een verscherping daarvan : 
de erkenning en de bewustmaking van de lotsbe
stemming, de angst en de eenzaamheid. Daarom is 
Szukalskis werk nooit echt wreed, het is weemoedig 
zonder begaanheid. 

In de galerij Campo toonde Szukalski ons zijn Laat
ste Avondmaal, een ronduit monumentaal werk 
waann hij het wereldbefaamde in 1498 door Leonar
do op de wanden van de S. Maria della Grazie 
geschilderde meesterwerk herneemt in de typisch 
Szukalskiaanse spookgestalten (met behoud trou
wens van een aantal vormelijke en kompositorische 
elementen). Door hun lichamelijke leegte binnen het 
silhouet van hun gewaden, verkrijgen de figuren 
aldus een hallucinante vergeestelijking die — zon
der religieuze verwijzingen — een aangrijpende 
gestaltung van de menselijke uiteindelijkheid is. Niet 
voor mets koos Szukalski ter parafrazering dan ook 
een werk dat « Het laatste avondmaal» heet. Door 
een plastisch boeiend samenspel van materiële en 
immateriële vormen (volume en leegte) en van de 
schemerende schaduwen binnen het volstrekte wit, 
slaagt Szukalski erin de ontastbare realiteit van de 
mens en zijn eenzaamheid op bloedstollende wijze 

Het Laatste Avondmaal van Szukalski, opgesteld in de 
tuin van dichter-uitgever Walter Beckers. 

tot een ontroerende werkelijkheidservaring te ma
ken. Een werk dat inderdaad ook wel eens aan
spraak op « klassiekheid » zal kunnen maken en dat 
door Henri-Floris Jespers uitstekend getypeerd 
werd : «Het Laatste Avondmaal is een objektivenng 
van menselijke vertwijfeling en eenzaamheid, totaal 
geledigd van elke sakrale inhoud: de pure plasti
sche vorm (volume en schaduw) bepaalt de bewe
ging van de angst, van de huiver De inhoud is bij
komstig, juister. onbestaand. Innerlijkheid en uitbeel
ding vallen samen. Dit meesterwerk ademt een kil kli
maat van troosteloosheid en tevergeefsheid, waar
aan geen enkele toeschouwer zich kan onttrekken.» 
In de galerij Vecu maakte Szukalski ons deelachtig 
aan 13 (het getal alleen al) mini-zerkjes voor zichzelf, 
kompleet met marmeren beeldjes, plastic bloemen 
en heuse graszoden. Het zou een bijna speelse 
nekropolus kunnen zijn, ware de tragiek weer niet 
zo naar de keel grijpend... Szukalski ten voeten uit, 
al is de humor (die er ogenschijnlijk wél inzit) hier let
terlijk en figuurlijk «verstorven» tot een heel per
soonlijk ervaarbare konfrontatie... want hoe groot is 
de dood nu eindelijk en waar liggen de grenzen tus
sen bestaan en uiteindelijkheid ? Albert Szukalski 
neemt in zijn werk tegelijk anekdotische, estetische 
en absolute opties. Daarom zal hij wel kwetsbaar 
zijn. Maar een overtuigend kunstenaar is hij. 

Szukalski, de Dose van net uiteindelijke. 
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Je hebt weinig houvast aan de verhalen van Bob den Uyl, waarvan 
er een zestal gebundeld werden onder de prachtige titel Gods 
wegen zijn duister en zelden aangenaam. Twee ervan zijn reisverha
len. De toon is nuchter-ironisch. De schrijver schept een grote 
afstand tussen hem en zijn omgeving. De gebeurtenissen — want die 
zijn er wel degelijk — worden sterk afgevlakt Over het hele gebeu
ren hangt een sfeer van nutteloosheid en betrekkelijkheid. In het eer
ste verhaal bij voorbeeld, Het rechtzetten van een misverstand, gaat 
het om een fietspech, nergens is er langs de Duitse wegen een fiet
senmaker te vinden om een pedaal te herstellen. Alleen Schrapke, de 
enige man in Keulen, werd bereid gevonden de reparatie te verrich
ten, maar niet vóór twee uur, want hij moest eerst nog « schweizen ». 
Blijkbaar was dat een misverstand, om twee uur was de fiets al kant 
en klaar. Wat heeft dat verhaal van de omzwervingen van de ik
figuur, op zoek naar een fietsenmaker, nu te betekenen ? 

Bob den Uyl: 

DE KOELE 
GLIMLACH 
Waarom verhaalt Den Uyl al die gebeurtenissen die er, volgens zijn 
filozofie, geen zijn ; « alle gebeurtenissen, hoe ingrijpend in schijn ook, 
zijn in wezen onbelangrijk, onopgemerkte nmpels op een wateropper
vlak dat al in voortdurende rimpeling is.» Aan de afloop van de 
gebeurtenissen verbindt de schrijver geen enkele moraal, hij eva
lueert niet, een goede of een slechte afloop bestaat met: « alles loopt 
af zoals het behoort, en dat noemen wij dan een slechte afloop, ons 
daarmee zekerheid verschaffend dat een goede afloop, wel degelijk 
bestaat» Gewoonlijk bevat het traditionele verhaal gebeurtenissen, 
die eigenlijk meer interpretaties van gebeurtenissen zijn dan feitelijke 
gebeurtenissen. Een gebeurtenis valt aan iemand voor en ontleent 
aan de reaktie van de persoon erop zijn karakter van gebeurtenis. 
De persoon maakt.de gebeurtenis. Schakel je de subjektiviteit of 
zelfs het subjekt uit dan gebeurt er niets meer Het verhalen van Bob 
den Uyl is het vrijwel stelselmatig uitschakelen van reakties, gevoe
lens, interpretaties van de wisselvalligheden van het leven. Dat is 
vooral een kwestie van toon of gedraging; een zich maskeren tegen 
schijn, een zich afzonderen van de anderen, het eigenzinnig zoeken 
naar eenzelvigheid: « Eindelijk tijd om in alle rust te onderzoeken wie 
ik nou eigenlijk ben.», een soort rekupereren dus van zichzelf door de 
werkelijkheid van zich af te stoten of te neutralizeren. 
Dat afstotingsverschijnsel is het onderwerp van het verhaal Verlan
gens van gedresseerde ratten. De ik «figuur begint plots op een haast 
onverklaarbare wijze zijn tante, die hem verpleegde sinds hij wees 
werd, te haten. Tenslotte vermoordt hij haar. De huishoudster onder
gaat hetzelfde lot Dat zijn dan wel gebeurtenissen, zult U zeggen. 
Toch met helemaal, vermits de barst en de latere scheur in hun ver
houding gewoon ontstaan zijn uit een «reeks van toevallig samenko
mende gebeurtenissen die op zichzelf weinig betekenden » De over
schakeling naar de moord gaat vrij snel, er gaat geen langzame psy
chologische ontwikkeling aan vooraf, het hele verhaal wordt zakelijk 
gehouden, de personages ondergaan de toestand als houten pop
pen. De ik vergelijkt zich met een robot De tante veranderde op slag 
o van een waardige dame in een kil monster, een levenloze stropop 
die op een angstwekkend mechanische wijze mijn eigen ik had zoek
gemaakt. » 

En daar gaat het telkens om: om een vijandigheid tegenover de 
omgeving. Patetiek komt daarbij niet te pas; -eens helemaal tot me
zelf komen », dat is de kern van de zaak. 
Het beeld dat je van de ik-figuur overhoudt is er een van de « eenza
me zwerver», van de man die overal blijft haken aan de scherpe kan
ten van het mekanistisch stelsel van onze samenleving, zoals in het 
verhaal van het Keulse station waar de verteller zijn fiets kwijtspeelt. 
hij vindt zijn weg met in het spel van de papieren formaliteiten. Het 
Spaanse reisverhaal uit de bundel is helemaal opgebouwd met episo
des die laten zien hoe in het hele land een spoorsysteem werd uitge
werkt dat op alle punten mank loopt: de schrijver schept het kontrast 
tussen de werkelijkheid, namelijk het als geheel slecht funktioneren-
de systeem, en het feit dat op bepaalde punten van dat systeem, bij 
voorbeeld in het uitreiken van de treinkaartjes, uiterst geperfektio-
neerde moderne technieken ingevoerd worden. De schrijver heeft 
een biezonder goed geoefend oog in het ontdekken van de gaten in 
het rationele bestel van de technokratische maatschappij. Daardoor 
schept hij een bestendig komisch kontrast tussen zijn ongerepte, 
nuchtere naïviteit en de schijnbaar ingewikkelde omgeving. Het indivi
du staat er een beetje ontwapend middenin en ervaart zich als een 
«zwerver», als een «eenzaam wandelaar». Met dat « zwerven-wordt 
helemaal niets romantisch bedoeld door Bob den Uyl; het is een koe
le vaststelling en ook wel het verlangen om opnieuw zichzelf te zijn. 
De verhalen van Bob den Uyl spelen tegen de achtergrond van een 
falend bestel, dat in een koel gehouden parodiërende toon, zoals in 
de meesterlijke Toespraak van de generaal, op een sterk verstandelij
ke wijze gerelativeerd wordt Het individu met zijn koele vernietigen
de glimlach blijft over. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Bob DEN UYL, Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam. Ver
halen. Amsterdam, Querido, 1975, 142 biz. (Multatuliprijs 1976 van 
de stad Amsterdam). 

DELLA MET HART EN ZIEL 

BASISONDERWIJS UIT 
NOORD EN ZUID SAMEN AAN 

DE SLAG 

De kulturele integratie Noord-
Zuid bleef in het verleden al te 
zeer beperkt tot een kleine groep 
«ingev^/ijden». De «Werkgroep 
Basisonderwijs» van het Alge
meen Nederlands Verbond wil 
hierin verandering brengen. 
Via deze projekten kunnen leer
krachten uit Noord en Zuid van 
gedachten wisselen omtrent het 
onderwijs. 

Via deze projekten kunnen klas
sen uit Noord enZuid komen tot 
korresponderen. Bij de leerlingen 
uit het vijfde en zesde leerjaar 

kan men tevens starten met uit
wisselingen van klassen. 
De scholen die wat verder weten 
te zien « dan hun neus lang is » en 
de leerkrachten die « van aanpak
ken weten » zullen dadelijk voelen 
dat er in dit verband heel wat 
mogelijkheden liggen. De erva
ringen uit vorige schooljaren heb
ben trouwens genoeg bewijs gele
verd ! 

Geïnteresseerde leerkrachten en 
scholen kunnen zich wenden to t : 
« Werkgroep Basisonderwijs » 
ANV, Beeckmansstraat 6 2060 
Merksem. Tel. 031/45.94.11 o f : 
Sekretariaat ANV, Jan Van Rijs-
wycklaan 28 2000 Antwerpen. 
Tel. 031/37.61.70. " 

Ongeveer samenvallend met de suk-
sesvolle 16-daagse toer van Boude-
wijn de Groot, die nu ongeveer ten ein
de is, was er in de Brusselse Beurs

schouwburg de première van eigen 
artiesten, te gast bij arrangeur en pia
nist Jean Blaute Zijn naam hangt 
nauw samen met ondermeer Johan 
Verminnen en Zjef van Uytsel, bij wie 
hij reeds prachtig vakwerk heeft gele
verd. Voor de premièreavond had hij 
dan ook alle touwtjes in handen en er 
is dan ook serieus aan gewerkt i 
Voor Delia Bosiers kan je het enigs
zins een come-back heten, daar ze 
reeds een zestal jaar op de planken 
staat hoewel dé grote erkenning en 
doorbraak nog niet op haar palmares 
prijkt. Ze was eerst het kleine wat 
schuwe meisje achter de piano, dan 
trad ze op met een combo Met deze 
langverwachte en grandiose lang
speelplaat «Met hart en ziel» heeft ze 
een van haar dromen kunnen waar
maken. Kwalitatief alleszins een der 
beste produkties die ooit bij ons zijn 
verschenen, op niveau van Johan Ver-
minnen's tweede en Boudewijn's 
« Picknick ». 

De drempelvrees was na de titelsong 
vlug overwonnen en met juweeltjes 
als « oude vrouwtje », en het ritmische 
« Bossa rossa » op tekst van Herman 
De Coninck was het ijs gebroken en 
had zé haar publiek op de hand. Met 
de swingende boogie «Het varken» 
van Piet Pyreins (niet op deze plaat) 
rondde ze dan ook zeer gewaardeerd 
de eerste set af. Lieven (Coppieters), 
die achteraf ook voor Delia en Erik 

met fijne akoestische gitaar begeleid
de bracht een drietal nummertjes op 
piano en gitaar. Spijtig genoeg is zijn 
uitspraak niet zo goed en de poëti
sche teksten van Jan De Vuyst gaan 
dan ook meestal de mist in. Zijn elpee 
«Jus dorange» (Asylum ASN 53.046] 
is prachtig geproduceerd maar ver
toont hetzelfde voornoemde euvel. 

Gelukkig heeft hij de twee steengoe-
de inleidende songs «Neerhof» en 
«Niemand weet», dat kan evenwel 
beter aanspreken De stevige backing 
van Jean, Ket aan de bas, Jean-Marie 
Aerts aan de elektrische gitaar en Fir-
min Timmermans aan de drums lever
de ook een stevige ruggesteun aan 
Erik Van Neygen die zowat een 
overzicht gaf van zijn countrygetinte 
nummers en ballades van zijn elpee 
(op Parcifal). 

Zowel uitspraak als plankenvastheid 
zijn er ook bij hem sterk op verbeterd 
en met wat vlotte bindteksten en een 
eigen combo staat ook voor hem de 
kans op hen het uiteindelijk waar te 
maken. Voor elk van de drie wordt 
het nu niet enkel met teksten en 
muziek maar ook de juiste vormge
ving respektievelijk te vinden om het 
eigen publiek te vinden en er echt kon-
takt mee te hebben, zodat de soms al 
te rustige kleinkunstsfeer wordt door
broken. 

Sergius 

LEVE DE WELVAARTMAATSCHAPPIJ 
Prof. Wilfried Beckerman is hoofd van 
het Department of Political Economy 
van het University College te Londen. 
Hij is daarenboven lid van de Engelse 
staatskommissie tegen Milieuvervui
ling. In zijn dubbele kwaliteit van eko-
noom en milieubeschermer heeft hij 
een boek geschreven, waarin — zo
als de titel het reeds duidelijk zegt — 
de lof wordt gezongen van de wel
vaartstaat En omdat prof. Beckerman 
niet alleen een ekonoom en een milieu
deskundige is maar daarenboven ook 
een Brit, is het een geestig boek. De 
wetenschap die Beckerman bijeenge-
dragen heeft, wordt opgediend met 
de onnavolgbare ondergekoelde hu
mor die kenmerkend is voor het Brit
se intellekt 

Prof. Beckerman gaat de « onheilspro
feten » (want zo noemt hij ze...) te lijf, 
die voorspellen dat het mensdom ver
oordeeld is tot een langzame dood
strijd ingevolge voedseltekort bevol-
kingseksplosie en het ontbreken van 
allerlei bazisgrondstoffen, voor zover 
het al niet op kortere termijn gestikt 
zou zijn in koolmonoxide of vergeven 
door kwikvis. Vooral de Klub van 
Rome dient hem daarbij als schiet
schijf. 

Beckerman is een overtuigd voorstan
der van een doorgetrokken ekonomi-

sche groei. Groeien of niet groeien ? 
Er wordt vaker gepleit voor een zgn. 
nulgroei; een expanderende ekono-
mie put de grondstoffen uit, vernietigt 
de kwaliteit van het bestaan en 
schept de wereldwijde mesthoop 
waarin wij uiteindelijk zullen rotten. 
Nonsens, zegt Beckerman, al deze 
beweringen steunen niet op ernstige 
wetenschappelijke gronden en hou
den geen rekening met de beschikba
re gegevens. Beckerman gaat nog 
verder en beweert dat het precies de 
«onheilsprofeten» zijn die het onheil 
dichterbij brengen. door hun twijfel 
aan voldoende menselijke kreativiteit 
en energie om bijvoorbeeld de vervul
lingsproblemen op te lossen, beper
ken zij ook werkelijk de mogelijkheid 
om deze problemen fundamenteel 
aan te pakken. Een fundamentele aan
pak, zegt Beckerman, onderstelt in de 
allereerste plaats een voortgezette 
ekonomische groei. 

Heeft Beckerman gelijk ? Wie zijn wij, 
dat wij deze vraag zouden durven 
beantwoorden, waar wij vaststellen 
dat ze onbeantwoord blijft — of erger 
nog — totaal tegenovergesteld beant
woord wordt door deskundigen, al
leen of op indrukwekkende konferen-
ties, die beschikken over duizend 
maal meer referenties dan wij. 

Beckerman heeft ons alvast niet over
tuigd. Daarvoor is zijn boek naar onze 
smaak veel te sterk geschreven van
uit een polemische bedoeling. We 
geloven wel dat het nuttig is, naast bv. 
het verslag van de Klub van Rome 
ook eens Leve de welvaartmaat
schappij te leggen. Beckerman levert 
zeker enkele waardevolle korrektie-
ven. Maar uiteindelijk verschuift hij de 
vraag «groei of geen groei» alleen 
maar naar een toekomst die hij lan
ger ziet dan de Klub van Rome. 
Een pluspunt van dit boek is de spran
kelende, bezielde, humorvolle pole
miek. Een minpunt is ongetwijfeld dat 
het geen « politiek aktief» boek is: wie 
in de ban van Beckerman zou komen, 
IS wellicht geneigd om in deze beste 
aller werelden de dingen maar op hun 
beloop te laten. 

Toch bevelen we dit boek aan voor 
wie zich niet eenzijdig wil informeren, 
voor wie ernstige lektuur ook een intel-
lektueel genot en dus een ontspan
ning kan zijn en voor wie op enigerlei 
wijze begaan is met de angstwekken
de problematiek van onze tijd. 

BECKERMAN WILFRIED: « Leve de 
welvaartmaatschappij » - 260 bIz. Po-
kettormaat ten Aula-boek in de 
reeks Ekonomie - Uitg. Het Spek-
trum, Utrecht-Antwerpen, 1976. 260 
bIz. 

Wie schrijft ooit de geschiedenis 
van de Westvlaamse onderpas
toors in de Vlaamse Beweging ? 
Volgens de enen is hun rol niet 
weg te cijferen. Voor anderen zijn 
zij niets meer dan een myte. Wie 
zal de praalhanzen scheiden van 
hen die, als onderpastoor of kolle
geleraar, hardnekkig het geloof in 
de Vlaamse heropstanding le
vend hielden? , 
Juliaan Claerhout (1859-1929) be
hoort tot de laatste kategorie. 
Zonder het voortreffelijk werk 
van zijn biograaf Jan Persyn, 
Juliaan Claerhout - Gemiste kans 
of menselijk tekort 7, (290 bIz., De 
Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 
1975, 560 fr.), zou de man kom
pleet in de vergetelheid geraakt 
zijn. Afgezien natuurlijk van Gezel-
le-speciallsten en van de familiele

den die hem een trouwe verering 
blijven toedragen. 
Tijdens zijn leven was hij al een 
teken van tegenspraak, wat de 
titel van de biografie trouwens 
laat vermoeden. Tijdgenoten ver
eerden hem als goed flamingant 
toen hij nog trouw de partikularis-
tlsche lijn van zijn oudere vriend 
Guido Gezelle volgde. Zijn evolu
tie naar pleitbezorger voor het 
gebruik van een algemeen Neder
lands deed vele Westvlaamse 
wenkbrauwen fronsen. Zijn latere 
gezaghebbende stem van archeo
loog en paleontoloog die tot in 
Brussel en in het buitenland door
klonk, wekte twijfels nopens zijn 
Vlaamse overtuiging. 
Het is deze rusteloze autodidakt, 
belangrijkste redakteur van het 
tijdschrift « Belfort» en medestich
ter van «Biekorf», niet voor de 
wind gegaan. Aan zijn gelukkige 
leraarstijd op het kollege te Tielt 
maakte de bisschoppelijke over
heid van Brugge brutaal en voortij
dig een einde. De « geleerde pries
ter» werd uiteindelijk pastoor in 
het godvergeten Kaster. Aan zijn 

overheid is hij niettemin altijd blij
ven gehoorzamen. Ook al bleef 
hij in zijn binnenste flamingant en 
meer bepaald Daensist Wat hij 
over het toenmalige machtsbe-
stel dacht drukte hij bitter uit in 
een brief van 1898 aan H. Ver-
riest: « De katolleke partij ?... Wat 
is dat?. . . Dat is voor mij een 
myte. Dat bestaat niet, dat heeft 
nooit bestaan.» 
Wat hij op politiek en sociaal 
gebied niet kon of mocht realize-
ren — het heeft hem nooit belet 
op konkrete wijze aan volksop
voeding te doen — heeft hij 
gekompenseerd door onverdro
ten wetenschappelijke arbeid. 
Veel daarvan bleek niet bestand 
te zijn tegen de tijd. De afwezig
heid van akademische scholing 
en een onstandvastige gezond
heid verklaren veel. Maar ten slot
te zag hij wetenschapsbeoefe
ning toch op de eerste plaats als 
een bijdrage tot de heropstan
ding van het Vlaamse volk. Dat 
vormde de onafgebroken inspira
tiebron voor zijn levensinzet 

E. Vandewalle. 
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HET OKKULTE 

Gaandeweg is in deze tijd de belang
stelling gegroeid voor het hierna
maals, het leven na de dood, paranor
male verschijnselen die feitelijk als 
een verbinding tussen de geestenwe
reld en de levenden moeten be
schouwd worden Met deze rush naar 
de kennis van het okkulte (daarom 
met steeds de ervaring) gaat een stij
gende belangstelling voor het Oosten 
gepaard, meer bepaald voor de Oos
terse levenswijsheid en het okkulte, 
dat behalve in Azie ook nog voor 
dagelijkse observatie in Afrika aanwe
zig IS Het IS in, aan joga te doen het 
Zen-boeddisme te «beoefenen», wij
zen en levende heiligen te gaan op
zoeken, om er een « goeroe » in te vin
den (leraar) en zelf een swami te wor
den in een geest van onthechting 
Nooit was de stroom boeken over dit 
«jenseits des Lebens » in al zijn varia
ties vormen, leerstellingen, reporta
ges en dies meer voller dan thans 
Rudyard Kiplin schreef eens «East is 
east and West is West and they shall 
never meet» Blijkbaar zullen Oost en 
West mekaar toch ontmoeten in een 
uitwisseling van (aangepaste) levens
wijsheid en technologische know 
how 

Het IS allemaal begonnen met de 
excentrieke Helene Blavatski (wier 
voornaamste werken zijn «De gehei
me leer» een zeer verward geschnft, 
en «Isis ontsluierd») en kolonel Ol-
chot stichters van de Teozofische 
Beweging, die vooral in de Anglo-Ame-
rikaanse wereld wortel schoot even
als in enkele Europese landen wo 
Nederland waar ook cellen van de 
Rozekruisers aktief waren en nog zijn 
In Duitsland en Zwitserland was het 
de dichter bij de exakte wetenschap 
aansluitend antropozofische bewe
ging van dr Rudolf Steiner die invloed 
trachtte te krijgen, o m via stnkt eigen 
pedagogische opvattingen en daarop 
gebaseerde scholen (om te Antwer
pen) ' De tweede teozofische «Wel

le » rolde aan onder leiding van de Brit
se Anny Besant, tevens de laatste lei
der op wereldschaal (tussen beide 
oorlogen in hield de teozofische bewe
ging een soort wereldkonfrontatie te 
Emmen, waar Krisjna Moerti als de 
nieuwe wereldleraar werd voorge
steld, funktie waarvoor de betrokkene 
zelf bedankte, wat meteen het virtueel 
einde van de beweging betekende 
Deze inleiding dan om enkele pas ver
schenen boeken uit die sfeer voor te 
stellen Wie trouwens zeer degelijk en 
nuchter werk over dit onderwerp wil 
raadplegen leze «Okkulte Verschijn
selen» van prof dr Ten Haef, «Het 
Okkulte» door Colin Wilson (uit het 
Engels, bij Ankh-Hermes, Deventer) 
«Sai Baba» door Howard Murphet 
eveneens uit het Engels in het Neder
lands vertaald en verschenen bij JH 
Gottmer, Haarlem (1975) 
Voor de romanvorm verwijzen we ten 
slotte naar de klassieker in het genre 
«De Golem» en «Het groene licht» 
van Gustav Meyrink 

BIJ de Nederlandse Boekhandel ver
schenen kortelings enkele boeken 
over het okkulte We beginnen met 
het boeiendste Op verkenning in het 
onbekende van Ted van der Veer 
Het werk bevat o m een reeks vraag
gesprekken zoals met de hipnotiseur 
Willem Jochem, met Wim Gysen dich
ter schrijver schilder beeldhouwer, 
met Matthew Manning, een echt feno
meen uit Engeland, te vergelijken met 
Un Geiler (die echter is verzwakt 
omdat zijn optredens aan (betaalde) 
show beginnen te gelijken Van der 
Veen benadert de paranormale ver
schijnselen nogal nuchter, op een 
moderne haast wetenschappelijk-
technologische wijze Zo heeft hij de 
zgn Kirlian-fotografie (fotograferen 
van de aura) geperfektioneerd Deze 
fotografie wordt genoemd naar haar 
uitvinder», de Rus Kirlian, die bij toe
val een overspringende vonk van het 
ene lichaam naar het andere op de 
gevoelige plaat bracht "Op Verken
ning in het onbekende » is een goede 
inleiding voor wie ernstig wil voorge
licht worden over het okkulte met ver
mijding van sensatie overdrijving, bluf 
edm 

Het boek der openbaring door Noud 
van den Eerenbeemt wil eerder een 
gids zijn in het streven naar een rui
mer naar een kosmisch bewustzijn 
Het IS opvallend hoe vaak dit kos
misch bewustzijn in alle werken over 

«de andere werkelijkheid» vermeld 
wordt 

Ondanks de kennelijke inspanning, 
eenvoudig te zijn in de toelichting 
leest dit boek tamelijk moeilijk en 
duurt het wat eer men begrijpt Behal
ve een gids is dit boek een soort hand
boek voor zelfwerkzaamheid en zelf
bewustwording, met belichting van ve
le facetten van het leven Het is er de 
auteur ook om te doen, de angst bij 
de mens weg te nemen, door de wor
tels van de angst bloot te leggen, stre
vingen die soms nogal duister ver
woord zijn Men kan de teoretische 
waarde van dit boek evenwel met ont
kennen 

De extatische mens door Steven de 
Batselier (auteur van « Het psychopa-
tologisch sindroom van de normale 
mens» en van «De zachte moorde
naar») IS een kurieus boek, dat het 
streven naar het volledig menszijn 
weergeeft Het is een volstrekt aparte 
benadenng van het verhevene in de 
mens De auteur heeft a h w zijn boek 
geschreven op de vier grote bewe
gingen van Beethovens' Negende 
bymfome Het zal stellig een zekere 

terapeutische waarde hebben voor 
de musische mens 
De eerste beweging 'allegro ma non 
troppo » ontleedt de relatie tussen het 
ik en het zelf Ergens noemt de auteur 
het ik « een opgedrongen huurling » 
De tweede beweging -molto vivace' 
heeft als leitmotief de relatie tussen 
bewustzijn en werkelijkheid De derde 
beweging — adagio molto e cantabile 
— stelt de oneindigheid van de erva
ringswereld voorop vanuit een ver
ruimd bewustzijn op weg naar een 
(weeral) kosmisch bestaan Ook in de 
vierde beweging — presto — komt 
de alaanwezige en tijdloze hunkenng 
van de mens naar een kosmische ver
bondenheid in vreugde en in liefde 
sterk naar voor, « op de weg naar de 
eindbestemming» Een ongineel, een 
zuiver, een verheven boek (cvb) 

Op verkenning in het onbekende • 
Ted van der Veen - 198 biz. 
Het boek der openbaring - Noud van 
den Eerembeemt - 112 bIz 
De extatische mens - Steven de Bat
selier - 122 biz Alle drie uitgegeven 
door de Nederlandse Boekhandel, 
Kapellen 

GEDICHTEN 

UIT EEN 

OUD DORP 
Adnaan Poland Holst (1888-1976) 
werd geboren in Amsterdam, in een 
gezin van patnciers Zijn vader zorg
de ervoor dat hij nooit om den brode 
hoefde te werken Door die maat
schappelijke onafhankelijkheid kon hij 
vlijtig de literatuur beoefenen en zich 
toch ver van het literaire leven hou
den «hij schreef nooit recensies, hij 
werd nooit jurylid, hij nam nooit zitting 
in besturen of kommissies» zegt Al
fred Kossmann die de bloemlezing uit 
het werk van Roland Holst in de reeks 
« Kort en Goed » samenstelde Roland 
Holst studeerde in Oxford waar hij de 

FRANS CROES TEKENT NU 

Frans Croes is met zijn werk in «domus», Onze Lieve Vrouwstr 17 te 
Mechelen tot 15 januan 77 's middags, zondag en maandag dicht 

Kunst is permanent in evolutie Kun
stenaars voortdurend op zoek naar 
nieuwe vormen, renovaties Wat uit
loopt in ophefmakende happenings 
als schilderen vanuit een helikopter 
daliaanse evenementen, panamaren-
kische objekten 
Frans Croes zet deze ver-zoekers 
mooi voor schut met zijn recente pen
tekeningen Pentekeningen die in die 
mate revolutionair zijn als vernieu
wend in de vernieuwing Niet uiterlijk 
spektakulair wel opzienbarend een
voudig en bescheiden 
Een dergelijke serene manier van 
« zich uiten » is sinds kort eigen gewor
den aan een veertigjarig man die zich 
jarenlang met lijf en leden in het cen
trum van het Mechelse en Vlaamse 
alternatieve leven heeft bewogen, die 
via provokatieve tijdschriften kollektie-
ve artiestenkroegen van provo tot 
kabouterbeweging, zich de reputatie 
heeft verworven van godfather van 
de Mechelse subkultuur Zo een man 
neemt dan de kruciale beslissing en
kel nog te tekenen, wil zich daarmee 
met distancieren, wel wat meer van 
op afstand toekiiken 
Geen dnftige strepen van de onstui
mige vernieuwer maar doordachte lij
nen op bijna onwezenlijk-geduldige 
wijze neergepend Frans Croes zet 
naar het hallucinante nijgende tafere
len op papier en doet daarbij geen 
moeite om de kontradiktie tussen het 
begrensde, beheerste van de tech
niek en het fantasierijke, meteloze 
van de inhoud, weg te werken, in
tegendeel 

Dat en de duidelijke genegenheid van 
de tekenaar voor zijn werk, geeft de 
tekeningen van Croes een merkwaar
dige charme Je gaat ervan houden 
omdat het mooi is om naar te kijken, 
gewoon 

D DOSFEL 

Ierse neo-romantici leerde kennen en 
blijvend de bekoring onderging van 
de Keltische myten In 1918 vestigde 
hij zich voorgoed in zijn «oud dorp». 
Bergen (Noord-Holland) Roland 
Holst, door Kossmann de prins onzer 
dichters genoemd, beheerste zijn taal 
op verbazingwekkende wijze Ken
merkend voor zijn gedichten (voorzo
ver ik die in een zin kan beschrijven) 
IS het «lange ntme», de simboliek en 
een dualisme tussen een ideale situa
tie en de fatale eenzaamheid Een 
mild voorbeeld van dat laatste is « Het 
stille huisje - in deze bundel dwalend 
in een idyllisch landschap komt de 
dichter bij een huisje, waar hij aan
klopt om te vragen of hij er geen 
kamer kan betrekken Tevergeefs het 
huisje schijnt verlaten en hij verwij
dert zich met de gedachte «'t Is maar 
beter stille dingen sHI te laten » 

Jan Van Bossuyt 

A Floland Holst - Uit een oud dorp 
Gedichten, bijeengebracht en ingeleid 
door Alfred Kossmann Em Querido's 
Uitgeverij BV, Amsterdam 1976 
Reeks «Kort en Goed» 32 p -f 
VIII p 

DE COUSSEMAKER-
STUDIEDAG 
TE BELLE 

In het de Coussemaker-jaar 
(1876-1976) waarin de grote 
Frans-Vlaamse historikus en 
musikoloog de Coussemaker 
wordt herdacht, past ook een 
studiedag die diepere informa
tie verschaft over zijn werk 
In het kader van de samenwer
king tussen alle Vlaamse ver
enigingen in Noord-Frankrijk 
richt het < Comité Flamand de 
France» dergelijke dag in, op 
zondag s. 12 december in het 
stadhuis te Belle. 
Om 9 u. 30 is er eerst een aka-
demische zitting met twee be
langrijke lezmgen. 
Prof. L Trenard geeft een le
zing onder de titel «Edmond 
de Coussemaker, l'homme et 
son oeuvre» De Rijselse musi
koloog M. Despringre geeft 
een inleiding « Les Chants po-
pulaires des Flamands de Fran
ce, hier et aujourd'hui » waarbij 
hij aantoont dat nog heel wat 
levend erfgoed te vinden is. 
Ten slotte schetst mevrouw Le-
sage, medewerkster van de 
Franse rijksdienst voor monu
mentenzorg de wederopbouw 
van de Fransvlaamse stad Bel
le na de eerste wereldoorlog. 
Om 12 uur is er een geleid 
bezoek aan de tentoonstelling 
«Belle vóór 1914-1918». 
Om 12 u. 30 ontvangst met de 
Belse volkskunstgroep « de Ka-
dullen » 

Comité Flamand de France 23, 
rue de la Monnaie, 59.000 Lille. 

Op 14 december wordt de dichter 
Ferdinand Vercnocke 70 
Naast verzenbundels schreef Vercno
cke toneelstukken openluchtspelen, 
kntisch en essayistisch werk in diver
se tijdschnften Op de literaire beteke
nis van dit werk komen wij straks 
terug Wijzen wij er vooreerst op dat 
jarenlang, voor de oorlog, op menige 
Vlaams-nationale bijeenkomst Ver-
cnockes verzen weerklonken 
Denken wij slechts aan IJzerpsalm, 
Groet onze vaan Brussel, Dode broe
ders uit de Ijzergrachten en het gebal
de Naam van mijn land in brand en 
bloed geboren Dit zijn slechts enkele 
der vele gedichten die direkt tot de 
massa spraken Wanneer men in een 
geleerd tijdschrift erop wees, dat der
gelijke poëzie in staatse zin natuurlijk 
een slechte invloed op de jeugd heeft 
gehad, dan is dat een bewijs en van 
haar kracht en van haar verdienste 
Zin van elke lynek is het opwekken 
van een eigen gevoelstoestand bij 
anderen door middel van woord, 
beeld en associatie 

FERDINAND 
VERCNOCKE 
ZEVENTIG! 
Vercnocke is, bij de dichters van natio
nale lyriek, zeker met de onbelang
rijkste HIJ heeft een traditie voortge
zet die een wezenlijk bestanddeel uit
maakt onzer moderne literatuur, ook 
na 19451 Het zou echter verkeerd 
zijn, hem alleen als een soort bard van 
het Vlaams-nationalisme te beschou
wen Naast gedichten met een stnj-
dend karakter, van aktuele aard, staat 
de persoonlijke tematiek 
De eerste bundel, Zeeland (1934), 
bewees dit al Daarbij reikt de visie 
van de dichter — met gedichten als 
Damme, Het Swin Hoeven, verder 
dan gewone pikturale weergave Het 
levensinzicht, de levenshouding en 
het levensgevoel van de dichter door
stromen het vers en maken de dingen 
buiten hem tot een deel van zijn 
wereld Daarnaast staan er de meer 
epische bundels van later Koning 
Skjold, Ask en Embla, Kolga, waarbij 
aan oudgermaanse myten en sagen 
wordt aangeknoopt In latere bundels 
— Hansa, Stad aan Zee, De Geuzen
penning — heeft hij het persoonlijke 
en het engagement, het aktuele en 
het tijdloze bijeengebracht en op preg
nante manier verwoord Vercnocke 
zelf heeft in een verklarende inleiding 
bij zijn bundel Stand in Zee op de mti-
sche inslag van zijn werk gewezen 
Dit mitische heeft echter een dubbele 
betekenis het is met alleen de irratio-
nale binding van de dichter met het 
verleden maar ook de binding met 
een idee, met een politieke droom 
het geloof in de diepe volkseenheid 
der Lage Landen bij de zee 

• Het dichterschap van Vercnocke, 
dat een engagement was voor zijn 
volk en een uitspreken van de eigen 
droomwereld, ging gepaard met een 
effektieve inzet Na studies te Leuven, 
eerst Germaanse filologie, daarna 
rechten, werd hij advokaat Tijdens 
zijn studentenpenode was hij voorzit
ter van het AKVS van Amicitia en van 
het KVHV evenals van het Diets Stu
dentenverbond HIJ schreef behalve 
gedichten en toneel ook luisterspelen 
en filmscenario's en was aktief als 
schilder en graficus Zijn onwankel
baar geloof in de idealen van zijn 
jeugd bevestigde hij in menig na-oor-
logs vers 
• Vercnockes werk staat in zijn 
direktheid en soberheid als de dichter
lijke neerslag van een historische 
periode, die wij meemaakten en nog 
meemaken en die, wat er ook gebeu
ren moge, onuitwisbaar zal blijven in 
onze volksgeschiedenis Zijn naam 
als dichter zal verbonden blijven met 
de opgang van ons volk naar vnjheid 
en eenheid, en de beste zijner verzen 
zullen de latere generaties nog een 
dichterlijk echo bieden van wat er in 
deze tijd en dit volk aan weerbaarheid 
en grootheid heeft geleefd 
Zeventig is met oud Ferdinand Ver
cnocke, als de droom en het geloof 
van uw jeugd ongebroken bleven, 
evenals uw zeggingskracht en uw 
stem Mochten wij ze nog horen, 
mocht gij nog de boodschap breken, 
die in uw ziele brandt Jci 

9 DECEMBER 1976 
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9 DECEMBER 

BRT 

1800 Simon in het land van de 
knjttekeningen 

18 05 Jonger dan je denkt 
1845 Leef nu 
1910 Veilig verkeer 
1915 Uit de dierenwereki. Cana

da 
Nieuws 1945 

2015 
2040 
2130 
2135 
2155 
2240 

Coronation Street 
Panorama 
Lachfilm 
Standpunten 
Premiere 
Nieuws 

NED. 1 

1045 
1500 
1815 
1845 
1855 
1905 
1910 
19^5 

2010 

2130 
2150 

2245 
2250 

Schooltelevisie 
Van hart tot hart 
Teleac 
Bereboot 
Nieuws 
Popeye 
Landgenoten 
Mary Hartman, Mary Hart
man 
Machiavelli 
Of hoe het in de wereld toe
gaat 
Nieuws 
Geen God 
De uitspraak van de Russi
sche astronaut Titov, toen 
deze voor het eerst in de 
ruimte rondzweefde 
Tenslotte 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Toeristische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie, de Viking 
1930 Cijfers en letters 

Spelprogramma 
2000 De terugkeer van de wre

kers 
21 15 Alias Smith and Jones 
2205 Brandpunt 
2245 Hotel op stelten 

Bnts feuilleton 
2315 Levensloop van een wedu

we 
23 40 Den Haag vandaag 
2355 Nieuws 

RTB 

17 45 Boule et Bill 
1750 1, 2, 3 j'ai vu 
1815 Kookrubnek 
18 45 La lune papa 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 A vous de choisir 
1955 Beneath the planet of the 

apes 
Amenkaanse avonturenfilm 
(1969) 

21 35 Veilig wegverkeer 
21 40 Le carrousel aux images 
21 55 Nieuws 
22 05 Le carrousel aux images 
2245 Nieuws 

10 DECEMBER 

BRT 

1800 Mumfie 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 Protestants-godsaienstige 

uitzending 
1945 Nieuws 
2015 De Rintstones 
2040 Beau Brummel 

Amenkaanse speelfilm 
(1954] 

2235 Katoliek-godsdienstige uit
zending 

2305 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 

1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 't Spant erom 

Spelprogramma 
19 55 De show van Sonja en Her

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

Feuilleton 
2310 De alternatieve techniek 

Dokumentaire 
2350 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 
1905 Calimero 
1918 Run Joe, run 
1942 Kangoeroes 

Korte dokumentaire 
2000 Nieuws 
2025 Op losse groeven 
21 20 De Jordaches 

2205 A k t u a T V 
23 00 O moeder, wat is het heet ' 
2330 Nieuws 

RTB 

1745 Boule et BUI 
1750 1 ,2 ,3 j'ai vu 
1815 Sept sur sept 
1845 La lune papa 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 De kleine boerdenj 

TV-spel 
2030 Debat over kernenergie 
21 45 Nieuws 
21 55 L'enfan' sauvage 

Franse psychologische film 
van FranQOis Truffaut 
(1970) 

2320 Nieuws 
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11 DECEMBER 

BRT 

1530 Doe mee 
1800 Simon in het land van de 

knjttekeningen 
1805 Disneyland Wilde Sam 
18 55 Morgen wordt het beter 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen Show 
21 05 Freddy Quinn stelt voor 
2210 De Jordaches (deel 2) 
2250 Nieuws 

NED.1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
15 32 Studio Vier 
1620 Klassewerk 
1815 Teleac 
18 45 De Bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 Disko Cirkus 
1940 Sandokan 

Avonturenreeks 
21 35 Nieuws 
21 50 Tros Sport 
2210 Martine ontvangt gasten 
2255 Nieuws 

NED. 2 

1840 Lied van de week 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
1905 Bolke de beer 
1915 Tweekamp 

Kwis 
2000 Nieuws 
2025 The Wrong Man 

VS-film 
2210 Hier en nu 
2250 Hier en nu - Studio Sport 
2315 Met Bertus Aafjes naar kin

deren in Afnka 
2335 Nieuws 

RTB 

945 TV Droit 
1045 De onderneming vandaag 
1245 Tele-regions 
1430 TV-Femmes 
1725 Grand Pnx de la Jeune 

Chanson Wallonne 
1755 Markozie et Tamusie 

Dokumentaire 
18 25 Boule et Bill 

1830 Spectacles 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
1935 Flora en Fauna van Nepal 
2005 Le mur de l'Atlantique 

Franse oorlogsfilm (1970) 
21 40 Tekenfilm 
21 50 Nieuws 
22 00 Telescope n° 2 
2300 Nieuws 

12 DECEMBER 

BRT 

1000 
1200 

1230 
1430 
1500 
1525 
1540 

1610 
1705 
1750 
1755 
1845 

1850 
1945 
2000 
2030 
2120 

2210 

Protestantse dienst 
Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Open School 
Sesamstraat 
Projekt Z 
Doe mee 
Programma met wenken 
om fit en gezond door het 
leven te gaan 
Dal Ticino Con Simoatia 
Volleybal 
Voetbaluitslagen 
Suske en Wiske 
Simon in het land van de 
knjttekeningen 
Van Pool tot Evenaar 
Nieuws 

Sportweekend 1 
De val van de Adelaars 
In de voetsporen van Ge
rard Walschap 
Nieuws 

NED.1 

1100 
1400 
1600 
1602 
1627 

1655 
1700 
1730 

1815 
1855 
1900 
1905 

1955 
2030 

2150 
2220 

2240 

Omroepparochie 
Teleac 
Nieuws 
Sesamstraat 
Wereldkampioenschappen 
dansen 
Voetbal- en Toto-uitslagen 
Vesper 
Bericht van de wilde gan
zen 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
In het voetspoor der ontdek
kers 
Deel 10 Francisco Pizarro 
Ruimte 
Ver van huis 
TV-spel 
Hier en nu - Special 
Uitzending van het Huma
nistisch Verbond 
Nieuws 

NED. 2 

1830 
1835 
1900 
1915 
2030 

21 10 
2155 
2200 

2250 
2315 

TV-informatie voor Turken 
Rogier van Ter Doest 
Van gewest tot gewest 
Studio Sport 
Artsenij 
Medisch programma 
Promenadekoncert 
Nieuws 
Als de dag van gisteren 
De gijzelingen in Wijster in 
december 1976 
Beeldspraak 
Nieuws 

RTB 

930 De Middenstand 
Zesde aflevenng 

1000 De onderneming varKJaag 
1045 Landbouwinformatie 
11 00 Euchanstievienng 
1200 Faire le point 
1300 Nieuws 
1305 Concertissimo 
1342 Arts-Hebdo 
1425 Calimero 
1430 Vivre libre (Bom free) 

TV-reeks 
1520 Visa pour le monde 
1705 Sportuitslagen 
1715 Folllies Music Country 
1800 La RTB en questions 
1855 Boule et Bill 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1935 Sportweekend 
2005 Chansons a la carte 
21 20 Absurde n'est-il p a s ' 

Anglo-Saksische humor 
21 50 Nieuws 
22 00 Du sel sur la queue 
2300 Nieuws 

13 DECEMBER 

BRT 

1800 

1805 
1820 
1845 
1915 
1945 
2015 
2050 

2140 
2215 
2235 

Simon in het land van de 
knjttekeningen 
Klein, klein kleutertje 
Rogier van Ter Doest 
Open school 
Sporttribune 
Nieuws 
Mikro-makro 
De komst van Joachim Stil
ler 
TV-spel 
Wikken en wegen 
Nieuws 
Open school 

NED.1 

10.45 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Mini-voetbal 
2000 Vluchtroute 
20 25 De tijd stond even stil 
21 35 Nieuws 
21 50 Internationaal Opera-con

cours 
23 00 Vroomheid in hout en steen 
2310 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Sun-
naamse Nederlanders 

1855 Nieuws 
1905 Addam's Familie 
1930 En God schiep de walvis

sen 
2000 Nieuws 
2025 De Onedin Lijn 
21 15 Koning klant 
21 40 Volgende patient 
22 05 Achter het nieuws 
22 55 Uitzending van symbiose 
2259 Nieuws 

RTB 

1745 Boule en Bill in het cirkus 
1750 1 ,2 ,3 J'ai vu 
1815 TV-Femmes 
1845 Lundi-Sports 
1915 Nieuws 
1935 Lorna en Ted 

Toneelstuk 
21 50 Nieuws 
22 00 De Nobelprijzen 

Nieuws 

14 DECEMBER 

BRT 

1800 

1805 
1830 
1900 
1945 
2015 

21 10 

2200 
2230 

Simon in het land van de 
knjttekeningen 
Wickie, de Viking 
Open school 
Toestand 76 
Nieuws 
Steve en Eydie 
Showprogramma 
Kijk mensen 
Kinderen met leesmoeilijk-
heden 
Het vnje woord 
Nieuws 

NED.1 

1045 
1400 
1815 
1845 
1855 
1905 

1955 
2035 
2135 
2150 

2220 
23 20 

Schooltelevisie 
Schooltelevisie 
Teleac 
Bereboot 
Nieuws 
De Multinationals 
Macht en onmacht in de 
Derde Wereld 
2 voor 12 K W I S 
FC-Avondrood 
Nieuws 
A Alberts, histoncus 
schnjver 
De Kommissans 
Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 

2000 
2025 

2120 

2210 
2255 
2310 

Kortweg 
Nieuws 
Avro's toppop prezenteert 
de nationale hitparade 
Nieuws 
Perry Como Kerst in Mek-
siko 
De gebroeders Hammond 
TV-reeks van de Bntse tele-
visie-BBC 
Televizier Magazine 
Den Haag vandaag 
Nieuws 

RTB 

17 45 Boule en Bill op wintersport 
1750 1, 2, 3 J'ai vu 
1805 Seniorama 
1845 La lune Papa 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
1936 Les contes du mardi 
2005 XXe siècle 
2200 Affektieve en seksuele op

voeding 
2245 Nieuws 

15 DECEMBER 

BRT 

1730 Tip-Top 
1845 De Wombles 
1850 Bonanza 
1945 Nieuws 
2015 Superstar 1976 
21 30 Karel Jonckheere 
2220 Nieuws 

NED.1 

930 Schooltelevisie 
15 30 Suske en Wiske 
1555 Scapa 
1610 Ren je rot 
1640 Run, Joe, Run 
1705 W I J en onze huisdieren 
1815 Teleac 
1845 Bereboot 
1855 Nieuws 

19 05 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 In ziekte noch gezondheid 

Engels tv-spel 
2050 Tarantella 
2100 M A P 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
22 35 Studio Sport 
2300 Sprekershoek 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws 
19 05 Een brief van Emmy 
19 30 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
20 30 Terug naar de natuur 
21 00 Monoloog 

Russisch drama 
2235 Nieuws 

RTB 

1630 Feu Vert 
1810 Les Volants 
1840 Boule en Bill «Vliegen» 
1845 La Lune Papa 
1900 Antenne-Soir 
1915 Nieuws 
1935 Chapeau Melon et Bottes 

de Cuir 
2030 Téle-memoires 
21 45 Nieuws 
22 00 Lekenmoraal en filozofie 
22 30 Nieuws 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
INFORMATIECENTRA 
Antwerpen Genk Leuven 
18Meir 031/317820 22 Winterslagstraat 011/354442 33 Brusselsestraat 016/233735 
Brussel Gent St-Niklaas 
50 Kolonienstraat 02/2194322 43 Onderbergen 091/251923 54 Zamanstraat 031/767327 

600 ARBEIDERS... 

1001 MOGELIJKHEDEN! 
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K O M P E T I T I E 

Af en toe moeten wij toch eens wat 
vertellen over de voetbalkompetltie. 
Anders zou men gaan denken dat 
men al die reklame vergeefs langs de 
velden en TV-schermpjes zeult Wel
nu, Klub Brugge staat aan de leiding, 
met twee punten voorsprong op Er-
weedeejem. Op vier punten volgen 
Lierse, Anderlecht (dat verleden zon
dag een punt zette achter een reeks 
povere prestaties), Antwerp en Stan
dard. Het seizoen is nog lang. Over de 
strijd om de titel is nog mets te zeg
gen, evenmin als over de kombinatie 
met de beker van België. Onderaan 
de rangschikking schijnt het er 
maar droevig uit te zien voor Klub 
Mechelen, met zozeer omwille van de 
laatste plaats, maar omwille van het 
feit dat er maar geen schot in de zaak 
schijnt te komen. Wij benijden onze 
oud-gebuur Fred Verhelen zijn op
dracht om de Mechelse netten te ver
dedigen helemaal niet. Maar kom, hier 
is ook nog niet veel gezegd. 

B E W I J Z E N ! 

In «Bild», maar wij lazen het in «Les 
Sports», stond een schoon vertelsel
ken over de voetbalmatch R W D M — 
Schalke 04 van een paar weken gele
den. Wij citeren « Bild »: « Het had er 
alle schijn van dat de spelers van 
R W D M gedopeerd waren. Enkelen 
hadden uitpuilende ogen, en liepen ais 
buiten zinnen over het veld. En Oblak 
(één der Duitse spelers) verklaarde: 
mijn tegenstrever had schuim op de 
mond ». 

Het IS met onze gewoonte alles zo 
maar te slikken wat in bladen als 
« Bild » gedrukt wordt, en zelfs als het 
waar moest zijn dat de topvoetballers 
het ook niet meer louter van platte-
kees en radijzen moeten hebben, dan 
geldt dat ook voor de Fritzen. Die in 
ieder geval zouden moeten bewijzen 
wat ze allemaal uit hun botten slaan, 
en anders bij de tong moeten geno
men worden. 

K O E R A Z I E ! 

Drie nogal belangrijk, zij het niet spek-
takulaire punten op de agenda van de 
wekelijkse vergadering van het uitvoe
rend komitee van de voetbabond. 
Eerst de vaststelling dat spelers die 
gekwetst worden tijdens een training 
niét ten laste vallen van de verzeke
ring (die de bond zelf is), maar van het 
RIZIV. Wat vele miljoenen betekent in 
de zakken van de bond. 
Ten tweede is de BVB niet erg opge
togen over de houding van het Bel-

VAN DAG... 

M A A N D A G : Patrick Sercu werd Eu
ropees kampioen achter derny's door 
de 80-jarige Kemper te verslaan. 
Maar het was Sercu's 50ste titel, en 
dus toch ne pol met gelukwen
sen. # DINSDAG : Ter gelegenheid 
van een voetbalmatch werden in Ro
me ruim 150 supporters aange
houden. Wie doet beter? • 
W O E N S D A G : Lowie, die van de 

voetbalbond, reisde naar Parijs waar 
Anderlecht een vriendenwedstrijd be
twistte. Dat zijn supporters! • DON
DERDAG : Staaf Janssens, patron 
van IJsboerke, gaat zijn koereurs de 
baan opsturen per autobus. Altijd 
gemakkelijker dan per velo. • VRIJ
DAG : In Zwitserland werd een pro
fessionele wielerploeg opgericht om 
reklame te maken voor de firma Mai-
er. En nu maar koereurs zoe
ken I • ZATERDAG: Voor nog 
geen 5.000 frank kan men een medal-
je kopen met de beeltenis van Eddy. 
Wees verstandig • doe als wij en bes
tel er een pak • ZONDAG : Begrij-
pe wie kan • de Russische zwemmers 
voor de Olympische Spelen '80 zullen 
getramd worden in Amerika door 
Amerikaanse trainers. En nog wel gra
tis. • 

gisch olympisch komitee, dat geen 
enkele sjottersbaas bevorderde tot 
ondervoorzitter van het BOK, en de 
voetbalbond ondanks zijn verleden 
maar stem in het kapittel geef t hetzij 
evenveel als de vogelpikbond. En ten 
derde zal de bond nog eens een kom
missie samenstellen, bestaande uit Lo
wie (natuurlijk I), Geroms en Génicot 
om nu eens serieus te onderzoeken 
wat er zou kunnen gedaan worden 
tegen de verloedering van de voetbal
sport. Koerazie, mannen I 

M A D A M DE F N U I K E R 

Jaak Lecoq vertelt in zijn gazet dat 
een «Monsieur d'origine flamande» 
(natuurlijk!) hem vroeg of hij al wist 
dat Rika de Backer overgelopen was 
naar het FDF. Toen de Jaak dat moei
lijk kon geloven, zei de Vlaamse 
meneer weer dat zij inderdaad tot de 
«fnuikers der federaties» behoort. 

Wi j hebben tranen gelachen om deze 
zeer originele en echt Vlaamse mop. 
In alle staminees wordt het woord 
«fnuiker» duizend keer per avond 
gebruikt Toen wij dan eindelijk uitge-
gierd waren hebben wij ons afge
vraagd of Jaak en zijn monsieur d'ori
gine flamande eigenlijk wel goed be
seffen dat véél Vlaamse sportmensen 
— beoefenaars en dirigenten — dik 
hun buik vol hebben van de betutte-
ring door de franstaligen in de zoge
naamde nationale dinges, waar ze bij 
iedere gelegenheid een bank achter
uit gezet worden, en dat het niet de 
federaties zijn die zullen gefnuikt wor
den, maar de al te grote macht van de 
(meestal) Brusselse franstateraars 
(helaas vaak) d'origine flamande. 

Moesten Jaak en zijn monsieur dat 
niet beseffen, waar razen zij dan 
eigenlijk over? 

W E R K V E R L E T 

Voor een aantal diep-gelukkige men
senkinderen is weer een heerlijke tijd 
aangebroken. De tijd van slaloms en 
reuzeslaloms en afdalingen en kombi-
nees. En niet te vergeten: prachtige 
hotels, mondaine recepties, vette pre
mies, heerlijke reizen, daverende pers-
konferenties, laaiend applaus. Het ski
seizoen is weer begonnen. Om met 
een broek zus en een skistok zo rond 
te lopen zullen deze gelukkigen al
weer miljoenen opscheppen. In ruil 
voor de reklame die ze maken voor 
wintersportcentra in gezelschap van 
schitterende dames champagne hij
sen met emmerkens. En wij, die niet 
weg kunnen omdat wij moeten wer
ken, wij zullen via het TV-schermpje 

— zoals altijd — toekijken. En zeggen 
dat het super-mensen zijn. Wat wij bij 
dat alles echter nogal kras vinden is 
dat er heel wat instanties (federaties, 
olympische komitees, staten) zijn die 
de jongens in kwestie hun «werkver-
let» betalen. Hoe zit dat daarmee in 
ons bloedeigen vaderland ? 

Z I J M O E T E N HET D O E N 

Wij lazen dat advokaat Eddy Wau-
ters, destijds een uitstekend voetbal
ler en thans voorzitter van Antwerp, 
the great old, besloten heeft een soort 
kruistocht te beginnen tegen de spel-
verruwing. Hij weze erom geprezen. 
En wat méér is : hij slaat de nagel op 

de kop waar hij zegt dat het de arbi
ters zijn die de verruwing de kop kun
nen indrukken, en dat zij het dan ook 
moeten doen. Wij schreven het hier 
ook a l : de arbiters hebben de midde
len. Wie het «verken» uithangt moe
ten zij zonder komplimenten buiten-
zwieren, ook als het een zogenaamde 
vedette is. En waar de bleiters achter 
de prikkeldraad zich onwaardig tonen 
een spektakel bij te wonen, moeten zij 
het spektakel maar stopzetten. Zon
der gezever. En zonder schrik van de 
bondsbonsjes, ook al zijn die nu nog 
zo dwaas, als arbiters wantoestanden 
aanklagen, tegen de arbiters op te tre
den in plaats van tegen de wantoe
standen. Wat ze overigens snel zullen 
afleren als de scheidsrechters aan 
één zeel trekken. 

Sommigen dachten dat Miei Puttemans, na de ontgoocheling opgelopen in Mon
treal, afgedaan had als topatleet Verschillende weken was hij inaktief, en ook 
zijn wederoptreden nadien was niet direkt een triomf. Naar het schijnt heeft men 
wel iets gevonden dat de oorzaak zou kunnen zijn van die inzinking — als het 
er tenminste niet het gevolg van was. Wat er ook van zij Miei is weer het veld 
ingetrokken, en in het veldlopen doet hij het ver van slecht Hij moet toch al een 
overwinning of vijf zes behaald hebben, en het seizoen is nog maar pas begon
nen. Over de toekomst schijnt Miei zich voorlopig geen al te grote zorgen te 
maken. 

TOT DAG.. 

SPORTINFRASTRUKTUUR IN 
VLAANDEREN (7) 
Vanachter dit schrijfmachientje 
IS het natuurlijk makkelijk om 
zeggen, maar t och : bouwen 
maar die nog ontbrekende 
30000 m2 overdekte zwemba
den. De centen zouden ten slot
te slechter kunnen besteed wor
den. 
Er IS echter iets anders, dat mis
schien met zo direkt tot de infra-
struktuur kan gerekend worden. 
Het feit namelijk dat een oog
slag links en rechts ons geleerd 
heeft dat de zuiverheid soms 
wel eens te wensen overlaat 
dat — aan de geur te oordelen 
— het water met altijd z ó ! kristal
helder is want nogal sterk henn-
nerend aan kloor, dat een red
der waarschijnlijk overal op pa
pier staat maar daarom nog niet 
onmiddellijk ter beschikking, dat 
er al eens straffer gevrijd wordt 
dan gezwommen (iedere sport 
moet krijgen waar ze recht op 
heeft I) en dat de bar in een 
enkel geval wel eens belang
rijker IS dan het zwembad zelf. 
Ook horen wij wel eens ouders 
klagen dat hun kinderen na het 
schoolzwemmen steevast met 

verkoudheden naar huis komen 
— en met wratten, maar dat is 
een andere zaak — wat gedeel
telijk wel zal te wijten zijn aan 
slecht afdrogen en toezicht van 
de begeleidende leerkracht en 
zo, maar ergens misschien ook 
met gebrek aan komfort, klimati-
zatiemogelijkheden e.d.m. 
Al die zaken behoren, zoals 
gezegd, misschien maar gedeel
telijk tot de eigenlijke infrastruk-
tuur, maar voor de gelegenheid 
zouden wij ze erbij willen ne
men. WIJ dachten namelijk dat 
het goed zou zijn al die pro
bleempjes maar eens op te rui
men. ZIJ zijn immers van aard 
om een aantal mensen uit het 
zwembad weg te houden, en 
aldus strijdig met wat de bedoe
ling moet zijn • de mensen naar 
de sport te brengen 
Ach, het zal allemaal weer een 
kwestie van geld zijn Voor per
soneel, voor installaties, voor al
les en nog w a t En de zwemba
den zijn in de meeste gevallen 
verlieslatend, ook als nog wat 
kan gerekupereerd worden via 
de lade van de bar. 

Maar als alle gemeenten geld 
genoeg hebben om subsidies te 
verlenen aan alle mogelijke 
sportverenigingen, en als de 
maatschappij het nodig oordeelt 
dat in de elite-sport werkelijk 
met miljarden «gesmost» word t 
waarom zou men dan moeten 
kijken op een ten slotte niet zo 
heel groot bedrag als het erop 
aankomt de mensen, en meer 
bepaald de kinderen, te laten 
zwemmen zonder dat ze bang 
hoeven te zijn voor een boel 
allicht bijkomstige maar toch ver
velende nevenverschijnselen ? 
In dit verband is ook nog wat te 
zeggen over instrukteurs, maar 
daarop komen wij later wat uit
gebreider terug. 

Alles samen zouden wij dus wil
len pleiten voor het investeren 
van wat meer geld in de zwem
baden, maar er dan ook voor te 
zorgen dat alles tip-top in orde 
is. 
Als men zwembaden laat ont
aarden tot infektiehaarden, dan 
hebben ze ook geen reden van 
bestaan. 

(vervolgt) 

LEVEN, KOSMISCH 

VERSCHIJNSEL? 

Uit al wat voorafgaat bleek — zo 
hopen wij — hoeveel moeite de 
mens zich heeft getroost om de 
kosmos zijn geheimen te ontfut
selen. Moei te die tot dusver nog 
maar in heel geringe mate beloond 
werd, want er is nog oneindig veel 
meer dat de geleerde niét weet 
dan hij wel wee t 

Ontegensprekel i jk heeft de mens 
alt i jd het zekere gevoel gehad tot 
de kosmos te behoren. Zonder te 
weten hoe precies, heeft hij alt i jd 
aangevoeld een « kind van de kos
mos» te zijn. De nooit aflatende 
inspanning om de kosmos te door
gronden, de godsdiensten, het suk-
ses van de astrologie, de sprook
jes over UFO's en «vl iegende 
schote ls», het geloof in de kosmi
sche samenhang, het wi jst alle
maal in die richting. 

En één van de grote vragen die de 
mens zich In verband met dit alles 
stelt is deze : is hij alléén in de kos
mos, of is daar nog iemand ? 

Om het daarover even te hebben, 
moeten wij ons op heel glad ijs 
wagen. 

Wi j zouden het namelijk eerst even 
moeten hebben over wat leven is, 
en dat is al even lastig als zeggen 
hoe de kosmos in elkaar z i t om de 
eenvoudige reden dat de geleerde, 
laat staan de amateur, ook daar
over nog niet zo heel veel wee t 
Wel l icht kan niemand kort en goed 
zeggen wat leven IS, maar men kan 
wel een aantal kenmerken opsom
men die eigen zijn aan wat leef t 
Wat leeft groeit bij voorbeeld, en 
ee t en past zich aan, en plant zich 
v o o r t 

In de zestigerjaren deden de Ameri
kanen Mi l ler en Fox een opzienba
rende ontdekking. Zi j hadden in 
een kolf een gasvormig mengsel 
gedaan, dat dezelfde samenstel
ling had als de oeratmosfeer die 
dest i jds de aarde — en nu nog 
andere planeten — omringde. Dan 
jaagden zij sterke elektr ische ontla
dingen doorheen dat mengsel, en 
het wonder gebeurde: in het 
mengsel ontstonden spontaan or
ganische molekulen. o.m. aminozu
ren. 

Wat met die proef aangetoond 
werd is dat mil jarden jaren gele
den uit de atmosfeer die de aarde 
omringde door toedoen van vul
kaanuitbarstingen, ultra-violetbe-
straling en bl ikseminslag op spon
tane wijze aminozuren ontstonden. 

Om een lang, uiterst ingewikkeld 
en nog niet tot in detail proefonder
vindeli jk bewezen proces in een 
paar woorden samen te vatten : uit 
de aminozuren werden, even spon
taan, eiwitten opgebouwd, en deze 
ontwikkelden zich tot cellen, de 
bouwstenen van het leven. Nu nog 
bestaan er eencellige wezentjes, 
die wel l icht de eerste levende aard
bewoners waren : de amoeben. 

A ls de sprongen oeratmosfeer — 
aminozuren — eiwitten — cellen 
(sprongen die overigens ieder vele 
honderden miljoen jaren in beslag 
namen, en steunden op onwaar
schi jnl i jk kleine toevall igheden) 
juist zouden bli jken te zijn, en de 
meeste geleerden aanzien dat wel 
als bewezen, dan zouden de bouw
stenen van het leven dus spontaan 
uit de kosmos zijn ontstaan. Van 
cel tot mens is echter nog een lan
ge weg. Daarover volgende week 
iets meer 
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