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KLEURPARTIJEN WILLEN 
DE GEGEVENSBANKEN 
IN HUN GREEP KRIJGEN 
Reeds tien jaar verzamelt het Rijksregister alle soorten gegevens 
over de burgers van dit land, zonder dat de werkzaamheden van dit 
komputercentrum bij wet geregeld zijn. Oat Rijksregister heeft al 
méér dan 979 miljoen fr. aan de Staat gekost. Bovendien hebben een 
aantal polit ici regionale centra voor informatica opgericht. Het ziet er 
naar uit dat die verschil lende informaticentra een ongekontroleerd 
leventje leiden, en dat de persoonli jke levenssfeer van het individu 
weinig of geen bescherming geniet. 

Volksvertegenwoordiger Luk 
Vansteenkiste heeft v\/oensdag 
op een perskonferentie, en even 
later tijdens twee interpellaties in 
de Kamer, de handel en wandel 
van de verpolitiseerde informatie
centra aan de kaak gesteld. 
De aanklacht van het VU-kamer-
lid steunt op een gedetailleerd 
dossier, waaruit blijkt dat verschil
lende ministers en staatssekreta-
rissen zelf met eens weten over 
hoeveel personenregisters hun 
departementen beschikken. 

Reeds vroeger is gebleken dat de 
regeringsleden geen benul heb
ben van het aantal komputers in 
hun diensten 

Tien jaar geleden meenden som
migen dat hoognodig een Rijksre
gister diende opgencht te worden 
om «bepaalde gegevens» over 
de onderhorigen in te zamelen. 

Om ook de lokale overheidsbestu
ren van deze moderne informati
ca te laten genieten werden regio
nale centra van het Rij!..,'agister 
in leven geroepen. Deze zaak 
werd gefinancierd door het Open
baar Ambt. 

Inmiddels hebben vertegenwoor
digers van de traditionele partijen 
werk gemaakt van een tiental 
gegevensbanken, die zijzelf on
der kontrole houden, maar waar
voor de minister van Weten
schapsbeleid overheidsgelden ter 
beschikking stelt. 

Kortom, de informatica-centra 
bloeien welig in ons land, ze wor
den rijkelijk gesubsidieerd door 
de Staat, maar niemand weet wel
ke informatie in de centra wordt 
verzameld, en voor welke doelein
den deze gegevens over elke 

inwoner van ons land worden 
gebruikt. 

Wel IS het duidelijk dat in Vlaande
ren de CVP de gepolitizeerde 
informatica-centra onder kontrole 
heeft. Het «Centrum voor Over-' 
heidsinformatica » kreeg reeds 70 
miljoen fr. en evenveel geld werd 
tot dusver gespendeerd aan de 
Waalse «Federation des centres 
régionaux de l'informatique ». 
In hun antwoord op de twee inter
pellaties van Luk Vansteenkiste 
hebben minister Geens (Weten
schapsbeleid) en Kempinaire 
(Openbaar Ambt) moeten toege
ven dat zowel het wetsontwerp 
op het Rijksregister als het ont
werp op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer drin
gend in het parlement moeten 
behandeld worden. 

De aanklacht op de wildgroei van 
de informatiecentra bleef even
wel onbeantwoord. Door de inter
pellaties van L Vansteenkiste 
kan de regenng nu nog moeilijk 
blijven talmen met het ter diskus-
sie brengen in het parlement van 
de wetgeving op de openbare 
informatiebanken, (hds) 

Verwildering 
van de 
politieke zeden 

Leidende politici van alle partijen maken zich zor
gen over de toenemende verwildenng van de 
politieke zeden op het gemeentelijk vlak. 
Nooit voorheen werd er bij de vorming van 
bestuursmeerderheden zoveel overloperij en 
woordbreuk vastgesteld Op heel wat plaatsen 
zal de beëdiging der schepenen dan ook waar
schijnlijk een • minderwaardig spektakel te zien 
geven. In de verkiezingskampanjes zelf is, vanuit 
demokratisch oogpunt, ook een toenemende 
dekadentie waar te nemen. Er komt minder 
geweld aan te pas, en dat is goed, en de kladpot-
terij in al haar vormen neemt af, maar nieuwe 
evoluties zijn bedenkelijk. Zo neemt de geldsmij-
terij steeds erger vormen aan. Het uitdelen van 
geschenkjes allerhande verdringt stilaan de 
strijd met het woord en de pen. 

W-aar ligt de grens?) 
Heel wat kandidaten zijn daarbij niet vies van 
allerlei linke streken. Het stemmen bij volmacht 
werkte dit nog in de hand. Gevolg van een en 

ander zijn de talloze klachten van verliezers bij 
de bestendige deputaties, en nu ook bij de Raad 
van State. Gisteren waren het er al 63, waarvan 
41 in Vlaanderen alleen... 
Ook dit wordt een misbruik: men tracht op die 
manier de nieuwe Bestuursploegen van het 
bewind weg te houden. Men rekent er namelijk 
op dat de Raad van State maanden nodig zal 
hebben om zich uit te spreken. 
Nu vooral, met de geplande samenvoeging van 
gemeenten, leidt dit tot situaties die de betrok
ken bevolking en ook het personeel niet ten goe
de komen. Maar dat zal bepaalde lokale macht
hebbers (of kandidaat-machthebbers) een zorg 
wezen I 
Parlementsleden denken eraan, door middel van 
enkele wetteksten, tegen deze vormen van poli
tieke verwildering en misbruik in te gaan. 

Dit IS op zichzelf geen slecht idee, maar met de 
Ouden kan men zich afvragen: quid leges sine 
moribus ? Wat baten de wetten, als de mentali
teit er niet is ? Het zou al heel wat doelmatiger 
worden als de politici op het nationale vlak wat 
meer het voorbeeld wilden geven. Maar dat 
gebeurt helaas niet, wel integendeel. Zie maar 
de tribulaties rond de jongste regeringswijzi
ging... 
En om nog eens een oude volkswijsheid in herin
nering te brengen: als vader abt de beker pakt, 
grijpt de monnik naar de kruik. 
Dit geldt ook in de politiek. 

Paul Martens 

Volksvertegenwoordiger Luk Vansteenkiste (VU, arr Kortrijk] wordt 
door sommigen de Sherlock Holmes van de Kamer genoemd. Hij heeft 
een neus voor allerlei minder frisse toestanden en politieke koehandel
tjes in de uitgebreide jungle van de staatshuishouding. Wanneer hij 
«iets » op het spoor is verzamelt hij met een monnikengeduld daarover 
alle mogelijke informatie. En af en toe kwakt hij dan een goed gestof
feerd dossier neer in de Kamer, tot grote ergernis van sommige politie
ke schaakspelers (met miljardeninzet meestal) op de hoogste niveaus 

VU-KIEZERS 
TEGEN NIEUWE 
TOEGEVINGEN 
In opdracht van Het Laatste Nieuws en Le Soir werd (van 27 
november tot 6 december) een opiniepeiling uitgevoerd over 
wat de bevolking denkt inzake de verschillende politieke en 
sociaal-ekonomische vraagstukken De eerste vragen gingen 
over de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, de 
zwenking naar links van het RW en de verruiming van de 
PLP tot PRLW. 

Welnu, het blijkt overduidelijk dat Brussel en Wallonië het 
meest een mislukking van deze dialoog duchten terwijl Vlaan
deren er geruster in is. Op vraag, of er toegevingen moeten 
gedaan worden bleken de Brusselse en Waalse ondervraag
den meer geneigd te zijn tot toegevingen dan de Vlaamse. 
Onder deze laatsten waren de VU-kiezers de enigen die in 
meerderheid elke nieuwe toegeving (aan Brussel en Wallo
nië) radikaal verwierpen. 

Bij deze peiling waren 1500 personen betrokken, representa
tief voor de bevolking en verdeeld over de drie « gewesten ». 
Deze gegevens werden tegen mekaar afgewogen om een 
nationaal gemiddelde te kunnen berekenen. 
De peiling bevestigt in elk geval het feit dat de Volksuniekie-
zers het fermst op de rechten van de Vlaamse gemeenschap 
staan. Zij zijn terecht van oordeel dat er in de voorbije 15 jaar 
(en voorheen !) al ruim genoeg toegevingen zijn gedaan door 
de Vlamingen. 



opinio 

DE VLAAMSE PERS 
De dolle week van de Waalse buitelsprongen over het hoofd en door de 
benen van een Tindemans, die hoofd van een circusbende li jkt te zijn gewor
den, beheerste uiteraard de perskolommen. Het «Sire, er zijn geen Belgen» 
werd nogmaals overduidel i jk aangetoond. «De Vlamingen zijn een ander 
volk > onthield M. Ruys uit een merkwaardige tussenkomst van Schiltz in zijn 
zaterdagrubriek in DE STANDAARD Dat de twee -gemeenschappen» gron
dig van elkaar verschil len was ook een van de hoofdvaststel l ingen van Leo 
Mari jn issen in HET VOLK. Hugo Camps in 't BELANG VAN LIMBURG plengt 
een weemoedige Limburgse traan over die goeie mijnheer Tindemans die 
zoveel lel i jks van die Waalse federalisten moet doorstaan. En ze gaan herbe
ginnen, heeft hij horen zeggen, «'t Is allemaal de schuld van Tindemans» her
haalt Jos Van Eynde met een Cassandrastem over • Arm België » dat polit iek 
verloederd wordt. Zi jn geschiedenislesje in VOLKSGAZET gaat spij t ig 
genoeg niet ver genoeg terug om aan te tonen dat sinds 1945 hij zelf een van 
de grootste « verloederaars» is Al bij al, lang zal het met meer duren meent 
ook GAZET VAN ANTWERPEN. Nog één zaak is belangrijk dat snel wordt 
overgegaan tot een openstellen van de grondwetsherziening, zodat na de ver
kiezingen in de lente er dan toch eindeli jk een begin kan gemaakt worden met 
federal ist ische scheiding van tafel en bed in dat Belgische huishouden van 
Jan Steen. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
ten lang leven is deze hersamenge-
stelde regenng dus met beschoren 
Ze kan de lente halen, meer niet Intus
sen IS het toch haar plicht de werk
loosheid en de inflatie te bestrijden 
Het IS eveneens haar plicht om de her
vorming van de staatsstruktuur in de 
hand te werken, met door een dialoog 
over de gewestvorming, wel door de 
wijziging van de grondwet mogelijk te 
maken Daarvoor heeft ze zelfs geen 
sterke meerderheid nodig 
De helft plus een volstaat en dat kwo-
rum kan men halen, dank zij de oppo
sitie, indien PSC en PRL-W met mee 
zouden doen Een konflikt met die par
tijen hoeft men dan zelfs met te vre
zen, omdat de beslissing om de 
Grondwet te wijzigen automatisch de 
ontbinding van het parlement en de 
val van de regering meebrengt Ten 
laatste met Pasen kan dit gebeuren 
Men zou er het land een dienst mee 
bewijzen -

Het Volk 
De deze week afgewentelde krisis 
heeft klaar aangetoond dat de twee 
gemeenschappen grondig van elkaar 
verschillen, dat zij anders reageren op 
de problemen en dat zij de kans moe
ten knjgen hun lot zelfstandiger te 
bepalen De kommissie van de 36 
moet daarom werk maken van haar 
opdracht De voorziene wekelijkse bij-

Walter Luyten 

eenkomsten zijn nuttig om het terrein 
voor de uiteindelijke beslissing voor te 
bereiden Het zou echter wenselijk 
zijn dat de vergaderingen na de kerst
vakantie worden opgevoerd Waarom 
zou de kommissie bvb de tweede 
week van januari, voor het Parlement 
opnieuw bijeenkomt, geen hele week 
aan de dialoog kunnen wijden *? En 
zou men in die week met kunnen 

trachten een akkoord te bereiken 
over de talrijke gelijklopende stel
lingen die men in alle partijprogram
ma's te rugv ind t ' Het gesprek zou 
dan reeds voor de drie vierden tot 
tastbare resultaten kunnen leiden 
De gemeenschapsdialoog tot een 
goed einde brengen is noodzakelijk 
om in het land opnieuw een klimaat 
van vertrouwen te vestigen 

VOLKSGAZ^ 
Maar, boven dit alles uit, wie is het 
zwaarst te veroorde len ' is dat met 
de eerste-mimster, die heel het jam
merlijk spel van de afgelopen weken 
lijdzaam heeft geduld ' Hij was toch 
de leider van de r e g e n n g ' Heeft hij 
over de politieke moraliteit g e w a a k t ' 
Integendeel, hij heeft aan de koning 
de handhaving in het kabinet aanbevo
len van twee mannen die naar een 
andere partij dan hun oorspronkelijke 
zijn overgelopen Hij heeft zich ge
leend tot het opvoeren van kluchtnum
mertjes, in de vorm van mislukte eeda
fleggingen, ingetrokken aanduidingen, 
verdagen en schorsingen met het oog 
op het verwerven van voorwaardelijk 
en tijdelijk vertrouwen Hij heeft er zijn 
regering, in haar vijfde gedaante, be

spottelijk mee gemaakt en van zich
zelf andermaal een beeld van eeuwig 
weifelaar opgehangen Allicht is dit 
laatste minder erg dan het feit dat 
zelfs degenen die eerste-minister Tin 
demans eerbiedigen, thans onvermij
delijk beginnen te twijfelen aan zijn 
betrouwbaarheid en zijn eerbied voor 
de meest elementaire regels van wat 
men het politieke spel noemt 

Als men met dergelijke mentaliteit en 
zulkdamg misprijzen voor beproefde 
waarden, de staat denkt te gaan her
vormen, dan zeggen wij «Arm Bel
gië, dat meer en meer, door zwakheid 
en ministenele doodsagnst op de 
weg naar onvoorstelbare avonturen 
wordt gezet i» 

De Standaard 
«De babelse verwarnng wordt over
koepeld door de alles overweldigende 
verbijstering, die de Vlaamse frakties 
heeft bevangen Zij zijn Waalse bok-
kesprongen gewoon, maar het thans 
geboden schouwspel heeft alle re-
kords van onwaarschijnlijkheid gebro
ken Zelden heeft de Kamer een bnl-
janter, maar ook boosaardiger rede-
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voering gehoord dan de aanval van 
Lucien Outers op zijn gewezen vriend 
Frangois Perm Dat was geen politie
ke kritiek meer maar een sarrende 
persoonlijke afrekening En 's anderen
daags ontbood Penn de pers voor 
een even briljante en even boosaardi
ge veroordeling van zijn oude bondge
noten, die hij desperado's en dinami-
tero's noemde 

Van Vlaamse kant had men de muta
tie bij de Waalse federalisten zien aan
komen De scheuring in het Rassem-
blement Wallon kwam met als een gro
te verrassing, maar de verbale uitbars
ting die daarop gevolgd is, heeft de 
laatste twijfelaars doen beseffen dat 
«de Vlamingen toch een ander volk 
zijn», zoals Hugo Schiltz het woens
dag zei in de enige grote redevoering 
van het begrotingsdebat » 

TIETBELAHCVAHUMBUBC 

Nu reeds staat het vast dat Tinde
mans begin volgend jaar zal af te reke
nen hebben met een nieuwe raid van 
de Waalse federalisten Als de ge
meenschapsdialoog rond februari 
nog geen tastbare (lees drieledige) 
resultaten zal afgeworpen hebben, zal 
het Rassemblement Wallon opnieuw 
het wapen van de (finale ' ) afdreiging 
hanteren Met dit ultimatum voor 
ogen mogen de dagen van het kabi-
net-Tindemans nu al worden afgeteld 
Een kabinet dat nu reeds verschrom
peld IS tot het intneste beeld van een 
lijkwagen 

BIJ dit alles rijst de vraag hoe een 
gewetensvolle en achtbare man als 
Leo Tindemans de ministenele funktie, 
de nationale instellingen en de politie
ke moraliteit zo diep kon laten verloe
deren De premier is geen machtswel
lusteling, met eens een machiavellist 
De gratuite overgave heeft altijd als 
een rode draad gelopen door de poli
tieke carrière van Tindemans 
Toen de slonzige socialist Leburton 
nog aan het gouvernementele roer 
stond was Tindemans de eerste om 
zich te beklagen over de — ook eti-
sche — onzorgvuldigheid van het 
beleid Vandaag zitten we nochtans in 
een gelijkaardig, inferno-achtig decor 
Ooit zal Tindemans het geheim moe
ten prijsgeven waarom hij al deze 
morele klappen zo gelaten heeft on
dergaan en waarom hij al die tijd de 
ogen gesloten hield, toen zijn hart 
weende van afschuw » 

L DE FRANSTALIGE PERS 
Terwij l de SOIR na de «crisette > 
van begin vorige week de unitaire 
snaar betokkelde liet de LIBRE BEL-
GIQUE het masker vallen en sprak 
ze de hoop uit dat na het RW weldra 
ook de VU zou uiteenspatten en ver
dwijnen, ten einde «de ondergang 
van België > te voorkomen Deze har-
tekreet bewijst slechts hoe broodno
dig de VU is vandaag doch ook mor
gen, wil Vlaanderen baas in eigen 
huis worden. 

Wie in tegenstel l ing met wat velen 
verwachtten dat ni. het RW-orgaan 
. FORCES WALLONNES » de overlo
pers zou afgekraakt hebben, kwa
men bedrogen u i t Integendeel liet 
RW-kamerlid A. Bila de deur op een 
kier openstaan voor het geval dat 

LE SOIR 
-He t RW verzaakte aan de taktiek 
van de onthouding, omdat de PSC dit 
met kon aanvaarden Plots dook ook 
de vrees voor een valstrik op, on
danks de verklaring van de eerste 
minister in de kamer Vandaar de aar
zeling bij de parlementsfraktie om het 
intussen tot stand gekomen kompro-
mis door te slikken 
W e zullen met beweren, dat deze 
vrees ongegrond is en het zou zeer 
wenselijk zijn om deze vrees te doen 
verdwijnen dat na de eerste minister 
ook de voorzitter van de CVP, zijn 
partners de verzekenng zou geven, 
die ZIJ terecht mogen verwachten van 

een « koncertatie RW-Groep Perin » 
mogeli jk zou zijn. De auteur trok 
veeleer van leer tegen de grote pers. 
die ongeschakeerd over het RW 
schri j f t en vaak verkeerd schrijft. In 
Vlaanderen is het lange ti jd niet 
anders geweest ten opzichte van de 
VU, waarde konfrater. 
« COMBAT» ten slotte onderstreept 
dat Wallonië vragende partij is. 
Vlaanderen uiteraard nog meer doch 
dat kan geen enkele Waal erkennen. 
Positief is wel de verzekering dat de 
Waalse arbeiders geen front met 
Brussel tegen het «volk uit het noor
den » wil len vormen. Dat zeggen en 
schri jven ze bijna allemaal beneden 
de «schreve» maar ze doen zeer 
vaak precies het tegenovergestelde, 
nietwaar RW-FDF?{RC) 

de grootste partij in Vlaanderen en in 
de meerderheid 
Indien deze vrees gewettigd was dan 
zouden we veel meer moeten duch
ten dan een regeringsknsis of een 
ekonomische ineenstorting nl het uit
eenspatten van het land Dat is het
geen de heer Gendebien bedoelde 
toen hij bij zijn toezegging van steun 
aan de heer Tindemans diens rege
ring bestempelde als «de regenng 
van de laatste kans» 
Ze zal dit blijven niet alleen zolang ze 
bestaat maar ook wanneer ze zal han
delen Nooit was de regeringstaak zo 
zwaar, nooit was ook de uitdaging zo 
scherp Ten slotte moeten Vlamingen, 
Walen en Brusselaars er zich van 
bewust zijn dat er nooit breder kloof 
gaapte dan nu Charles Rebuffat » 

«Door de regenng en in het biezon-
der haar Vlaamse vleugel te ontzien 
kwamen sommige RW-regeringsle-
den terecht in een volledig immobilis
me Er gebeurde mets meer, noch inza
ke de Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappij, noch wat de administra
tieve gewestvorming betreft Integen
deel, de minister, belast met de Her
vorming van de Instellingen stelde 
een rapport op, dat geen eerlijke 
gewestvorming nastreefde en boven
dien blijk gaf van een totale onver
schilligheid ten opzichte van de speci
fieke problemen in het gewest Brus
sel Hun vertrek zal ons de handen vrij
er maken om des te hardnekkiger de 
Waalse Beweging te dienen die 
reeds voor hete vuren heeft gestaan, 
doch die vitaal blijft en uiteindelijk zal 
overwinnen 

Ik beschouw hun stellingname dan 
ook zonder rancune en het is met mijn 
taak hen te beoordelen op het morele 
vlak Ik wil eenvoudig zeggen dat tel
kens ZIJ in Waalse en progressistische 
zin zullen ageren overleg mogelijk zal 
zijn op bas(s van konkrete doelstel
lingen Wat het RW zelf betreft heb
ben we kunnen nagaan dat de meer
derheid van de jaers ons geen ka-
dootjes geeft doch ons integendeel 
poogt te benaderen, steeds klaar met 
dubbelzinnigheden en halve waarhe
den Men stelt ons voor als onverant
woordelijke en dagdromende gauchis-

ten hoewel ons kongres duidelijk 
heeft aangetoond dat we ons vooruit
strevend maar ook realistisch stand
punt van 1971 handhaven A Bila, 
kamerlid Dinant-PhilipjDeville » 

amba 
«Een nieuwe grondwetsherziening is 
nodig, maar de franstaligen in het alge
meen en de Walen in het biezonder 
wensen met eens te meer bedrogen 
uit te komen De herziening van 1970 
werd in 1971 aangepast op kultureel 
vlak, dat de Vlamingen nauw aan het 
hart ligt Maar sinds vijf jaar werd in 
sociaal-ekonomisch en politiek op
zicht mets gedaan (en de met-aktieve 
heer Penn zal ons met tegenspre
ken), precies die domeinen waar de 
Walen zeer gevoelig voor zijn Een dia
loog moet alle materies bestrijken, 
onderhandelaars mogen dus geen en
kel onderwerp tot bespreking afwij
zen De Waalse onderhandelaars 
moeten derhalve hun Vlaamse en 
Brusselse kollega's diets maken dat 
Wallonië vragende partij is vermits de 
in 7 aangegane verbintenissen met 
werden nageleefd De toepassing van 
artikel 107 quater is een conditio sine 
qua non voor een grondwetsherzie
ning Wanneer dit met gebeurt dan is 
het duidelijk dat de Walen de Vlamin
gen geen voldoening zullen schenken, 
nl een tweedelig federalisme Het 
wordt hoog tijd dat onze Vlaamse 
vrienden hun pseudo-minonsenngs-
kompleks afleggen Ze zijn in werke
lijkheid de meerderheid in de huidige 

unitaire staat De Waalse arbeiders 
die deze toestand verwerpen zijn stel
lig met uit op een bondgenootschap 
met het establishment van de hoofd
stad om het volk uit het noorden te 
beheersen Wij willen een autonomie, 
die ons zal toelaten, onze eigen so-
ciaal-ekonomische en kulturele keuze 
te doen, ten bate van de belangen 
van het Waalse volk » 

LA LIBBE lELBIIlüE 
« Het zopas voorbije regenngs »knsis-
je " (cnsette) was vooral de krisis van 
het Rassemblement Wallon Daags 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
spatte het RW in twee helften uiteen, 
die mekaar heftig bekampen De par
tij is zelfs woensdagnamiddag in drie 
stukken uiteen gevallen toen de 
groep Gendebien in twee gelijke de
len uiteenviel, nl vijf kamerleden die 
net vertrouwen in de regering stem
den en vijf die neen zegden Fataal zal 
hetgeen er van het RW overblijft, een 
gauchistisch en naar adem snakken 
partijtje bij de volgende wetgevende 
verkiezingen tot quasi mets ver
schrompelen De verdwijning van een 
tot de gemeenschapsproblematiek be
perkte partij IS een goede zaak Men 
zou hetzelfde willen zien gebeuren in 
Vlaanderen De uiteenspatting en 
daarna de verdwijning van de Volks
unie zou het grootste geluk zijn voor 
het noordelijke landsgedeelte, on
geacht of dat zou gepaard gaan met 
een gevecht in een krabbenmand Het 
zou geen verheffend schouwspel zijn, 
maar het zou tot een weldoend resul
taat leiden » 

WIJ 1 16 DECEMBER 1976 
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Onrustwekkende tekenen worden zichtbaar 

NAAR EEN AANSLAG OP HET NEDERLANDS IN DE EEG? 

I 

De uitbreiding van de EEG is sedert geruime ti jd aktueel en wordt 
door een overigens nogal onverschil l ige Europese openbare mening 
passief aanvaard. Enig voorbehoud wordt wel gemaakt b.v. wat 
betreft de toetreding van Griekenland, die tot de onmiddell i jke moge
li jkheden behoort, of de latere aansluiting van Spanje, of Portugal, of 
Turkije, die eerlang onder ogen zal genomen worden. Maar daar 
tegen roept men meestal bezwaren van ekonomische aard in : het 
feit b.v. dat die landen het ontwikkelingspeil van de EEG der Negen 
nog niet bereikt hebben, of het verloren gaan van de homogeniteit 
van nationale ekonomieën, die zich tot nog toe voordelig in de 
Gemeenschap liet voelen. 

De verruiming van de EEG roept 
echter ook vraagstukken van na
tionale en kulturele aard op, on
der meer de vermenigvuldiging 
van de talen De ingewijden we
ten dat hier een niet te onder
schatten handikap oprijst, die de 
toekomstige integratie van Euro
pa in hoge mate zal bemoeilijken 

DE A A P K O M T 
UIT DE M O U W 

Ruchtbaarheid werd er tot nog 
toe met aan gegeven Tijdens de 
jongste zittijd van de Assemblee 
van de West-Europese Unie, op 1 
december j l te Parijs, liet de 
Luxemburgse minister Thorn in 
zijn antwoord op een vraag van 
Sir John Rogers echter toch even 
doorschemeren dat de toetreding 
van nieuwe landen tot de EEG 
ingewikkelde taaivraagstukken 
zou stellen We citeren « We heb

ben nu ai zeven talen in de 
Gemeenschap Als er nog drie bij
komen (bv Grieks, Spaans en 
Portugees) zullen er nog meer 
moeilijkheden oprijzen bij de si
multaanvertaling, en bij de verta
ling van alle dokumenten in alle 
officiële talen Wij zijn bezig de 
UNO te kloppen op dit punt, en ik 
geloof met dat de doeltreffend
heid van de gemeenschap aldus 
verhoogd wordt» Einde van het 
citaat 

Het was met zo maar een beden
king zonder een band met een 
echt en aktueel vraagstuk Nog 
andere tekenen wijzen in dezelf
de richting In de jongste Europe
se bijlage die gelijktijdig verschijnt 
o m in «Le Monde» en in «Die 
Welt» werd vorige week uitdruk
kelijk verwezen naar de moeilijk
heden die het gevolg zijn van de 
veelvuldigheid van de Europese 
talen In het artikel in kwestie is de 
mening van de medewerker dui
delijk voelbaar hij denkt dat Euro

pese talen met geringere versprei
ding, zoals het Nederlands, maar 
best als officiële taal geschrapt 
worden Het liefst van al behield 
hij alleen het Frans en het Engels 
Dat het Duits erbij moet zijn, 
gezien het ekonomisch gewicht 
van de Bondsrepubliek, geeft hij 
tegen heug en meug toe Het Ita
liaans lijkt hem al een moeilijker 
draagbare last De toetreding van 
Spanje en van Portugal vindt hij 
goed, omdat deze zuiderse lan
den de positie van Frankrijk zul
len versterken, m a w de schrijver 
hoopt dat ze in het Frans aan de 
EEG zullen deelnemen. 

N E D E R L A N D S E 
SOLIDARITEIT 
O N M I S B A A R 

Wie denkt dat onze bedenkingen 
over taalgebruik ingegeven zijn 
door taalmamakkerij, vergist zich 
In het leven van een internationa
le orgamzatie is het taalgebruik 
ongemeen belangrijk Wie dit ont
kent, bewijst alleen maar dat hij 
nooit lang genoeg betrokken is 
geweest b v bij de EEG, de Raad 
van Europa (waar het Neder
lands met erkend is), de West-Eu
ropese Unie, e a 

Wie aandachtig toehoort en rond
kijkt, weet pertinent dat de uitbrei
ding van de EEG met nieuwe lan-

den-leden het sein zal zijn voor 
een frontale, of een perfiede 
aanval o m op de positie van het 
Nederlands Dat is een van de 
redenen waarom de Vlamingen 
zich in het Europese parlement 
moeten laten vertegenwoordigen 
door mandatarissen van wie ze 
weten, dat ze de rechten van hun 
taal tot het uiterste zullen verde
digen Indien het Nederlands met 
als een volwaardige taal ook in 
een verruimde EEG erkend 
wordt, moet dit een reden zijn om 
zich met man en macht te weren 
tegen zulke vorm van integratie 

Indien de Vlamingen de zeker
heid hadden dat zij, met hun vijf 
miljoen mensen, in deze aangele
genheid de steun konden genie
ten van twaalf miljoen Neder
landers, zou de kans op sukses 
aanmerkelijk toenemen. In Ne
derland is echter nooit een taai
vraagstuk gesteld geweest in 
omstandigheden die van aard 
waren in ruime kring begrip te 
scheppen voor de ernst van die 
kwestie. 

Objektief gezien lijkt het met on
mogelijk dat een taal als de onze, 
gesproken door zowat 18 miljoen 
Europeanen, in alle omstandighe
den, en hoe de Europese Ge
meenschap er ook mag uitzien, 
de status van een erkende taal, 
van een werktaal in kommissies 
en in openbare vergadering zou 

hebben De status van een taal 
waann alle officiële en officieuze 
stukken moeten gesteld zijn, een 
taal die erkend wordt als een 
onmisbaar bindmiddel tussen de 
Europese geïntegreerde instel
lingen en de levende mensen en 
gemeenschappen Maar om dit te 
bereiken zal er waakzaamheid no
dig zijn vanwege de Vlamingen in 
samenwerking met de Neder
landers De onwankelbare wil 
moet ons bezielen om als eigen 
natie met onder te gaan in een 
naamloze Europese smeltkroes 

TRADIT IONELE PARTIJEN 
O N B E T R O U W B A A R 

Nu er verschijnselen waarneem
baar zijn die wijzen op een 
machtsgreep van de traditionele 
staatspartijen — de katolieke, 
de socialistische en de liberale 
— in de Europese politieke pro
paganda, in het vooruitzicht van 
rechtstreekse verkiezingen in 
1978, mag de Volksunie zich niet 
onbetuigd laten. Zi j is de enige 
partij in dit land waarop de 
Vlaamse gemeenschap in alle 
omstandigheden mag rekenen: 
even goed in Straatsburg, 
Luxemburg of Parijs als in Brus
s e l ! 

Senator Hektor de Bruyne 

SPA ARBONS, DAAR HEB JE GEEN KOPZORG 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 duiirtijd zelfs tot 10 9r pei 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-SPA ARBONS: 

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 ASLKS 

VOOR ALLE ZEKERHEID 
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WERELDWIJD KLAAGT AAN 

ABOS ZET DE LEEUW IN ZIJN 

(Red.) De ABOS-affaire blijft in het nieuws, zij 
beroert niet alleen «de ekstremisten » maar ook 
de mensen die wat te maken hebben met ontwik
kelingshulp. 
Ons oog viel deze dagen op een artikel in het 
maandblad Wereldwijd, een t i jdschrift over evan-
gelizatie en ontwikkeling. Het blad is in zijn zeven
de jaargang en is haast vol ledig gewijd aan ont-

^\A/ereldwijd 
wikkel ingsproblemen, het schrijft ook regelmatig 
over de administratieve rompslomp die kandidaat 
ontwikkelings-helpers moeten doorworstelen. Wij 
vonden een bijdrage van deze maand zo belang
rijk dat wi j ze integraal en met toestemming van 
de auteur in ons weekblad overdrukken. 
Een abonnement op Wereldwijd kan besteld wor
den in de Keizerstraat 25, 2000 Antwerpen. PRK. 
000-0140963-22. Tel. 031/33.23.00. 

Hij zal het odium moeten dragen de kraaiende 
Haan te hebben gehesen aan de burelen van 
ABOS. 

\ 

(Red.) Wij willen er onze lezers aan herinneren dat 
het ABOS-dossier, door een werkgroep van het 
VVO samengesteld en in ons blad van 25 novem
ber uitvoerig besproken, nog steeds kan besteld 
worden door storting van 50 fr. op nr. 435-
0254251-94 van het Oosfelinstituut te Brussel. 

V A N V L A A M S E BOERKES G E S P R O K E N 

Guido is landbouwingenieur, gediplomeerd aan de RUG. 
Als kind van zijn tijd had hij zich laten boeien door het 
droogteprobleem in Afrika. Hij volgde speciale lessen In 
tropische landbouw; hij liep kollege bij professor Van Bil-
sen ; hij pakte er de vormingsdagen van ITECO nog bi j ; hij 
las werken van Fanon, Freire, lllich, Tinbergen en Baeck; 
hij schreef een proefwerk over herbebossing in de Sahel; 
hij huwde een meisje dat zijn Afrikaanse dromen deelde. 
Kor tom: Guido stond klaar om met sukses ergens serieus 
te gaan meewerken aan de ontwikkeling van zwart Afrika. 
En stelt zich kandidaat bij het ABOS. 
Tweemaal leest hij in het Staatsblad dat België een 
«junior expert» zoekt om mee te werken aan het vorsings-
werk van FAO. Van ABOS ontvangt hij echter geen uitno
diging om zijn kandidatuur te komen verdedigen. Wan
neer hij zich toch aanmeldt, legt een lieve dame hem in het 
Frans uit dat ze hem over het hoofd had gezien omdat het 
haar met precies duidelijk was wat de titel «landbouwkun
dig ingenieur» wel mocht betekenen. 
« Oh monsieur I Mais vous êtes agronome...» Tienmaal 
ekskuses. Maar de plaats is bezet. Door een stagiair van 
Gembloux, een Waal. 
Na zes maanden wachten en uitkijken, en onder druk van 
een nakende oproep voor legerdienst, laat Guido zich 
bepraten. Hij tekent een kontrakt om op een missie-land
bouwschool te gaan doceren. In Zaïre aangekomen, ver
neemt hij, dat zijn statuut niet gans klaar is. Van de paters 
krijgt hij kost en inwoning, met nog zakgeld bovenop. 
Maar spaarrekening en ziekteverzekering in België staan 
niet op punt. Dus schrijft Guido een brief naar ABOS om 
dat gauw te regelen. Geen antwoord. Een tweede brief 
vertrekt, in het Frans. En jawel, het antwoord komt toe Hij 
mag gerust zijn. Alles is in orde. 
Drie jaar later is 'auido terug. Tevreden over de gedane 
job, daar niet vai.. Maar een tikje reddeloos weer thuis: 
nieuw werk zoeken, uitkijken naar een betaalbaar huisje, 
nieuwe vrienden naken, met 3 jaar achterstand een loop
baan beginnen L ouwen. Op de ASLK gaat hij zijn centen 
ophalen. Verrass n g : hij staat er als franstalige geboekt. 
En ook op het Rl 'IV is Guido een «monsieur». Graag wil
de hij zijn ervaring wat doen meespelen in Belgiè's ontwik
kelingsondernemingen. Maar op het ABOS krijgt hij geen 
kans. «II n'y pas de vacatures, monsieur!» Guido wordt 
dan lid van een alternatieve groep in het Gentse. Stencil
blaadjes uitgeven, enzo. 

HET F R A N K O F O N E NEST 

Guido staat met alleen met zo een ervaring. Talrijke Vlaam
se jongeren kunnen je dergelijke zaken vertellen. Zo hoor
den we nog van een wervingseksamen op ABOS. De Vla
mingen moesten hun Franse vaardigheid bewijzen door 
alle scheepsonderdelen in het Frans op te sommen en 
neer te schrijven. Dit kon best een test zijn voor «Franco-
phonissime». Om de goede ontwikkelingshelper uit te zoe
ken, lijkt het wel wat ver gezocht Als je in België aan ont
wikkelingshulp wilt doen, dan moet je Frans spreken. Pre
cies of dat in Nederland, Zweden of Duitsland ook zo zou 
zijn Maar ja, op Abos wordt de wet gespeld door oud-
kolonialen, die nog wat dienstjaren moeten opsparen voor 
hun pensioen. (Dat velen onder hen ondertussen bij hun 
staatswedde al een koloniaal pensioen kumuleren, mag je 
met te hard zeggen). Dat precies deze mensen nogal 
Frans gezind zijn, vanuit hun Kongolese ervaringen, is 
geen nieuw verhaal. In 1971 vond trouwens staatssekreta-
ris Scheyven, zelf franssprekend, het wat al te gortig en 
bepaalde dat de taalkaders voortaan in een 50/50-verhou-
ding moesten komen. Zodat in 1976 het ABOS in Brussel 
322 ambtenaren telt, waarvan 158 Vlamingen en 163 fran-
kofonen (de post van administrateur-generaal is sinds het 
ontslag van Derkinderen vakant). Maar bij de ontwikke
lingswerkers overzee vinden we op 2.249 zendelingen 
slechts 637 Vlamingen. Dat is een verhouding 73/27. 
En toch vinden de frankofonen het nodig de verantwoor
delijke minister, R. Van Elslande, te verwijten dat hij zijn 
departement aan het «flamandizeren» is. Meer. Ze ver
plichten Van Elslande een op zijn minst erg betwijfelbaar 
« Arrest 16.342 » van de Raad van State naar de letter uit 
te voeren. Dit arrest dateert van 2 april 1974. Het bepaalt 
dat uit een onderzoek is gebleken dat 84 % van de 
ABOS-brieven in het Frans zijn gesteld, en dat dus vol
gens artikel 42 van de taalwet (iet ABOS-personeel in een
zelfde taaiverhouding moet worden aangeworven. Uitvoe
ring van dit arrest wordt nu geëist als tegenprestatie voor 
de afschaffing van de Nols-loketten in Schaarbeek. Op 11 

HEMD 

juni 1976 heeft de regering aan die druk toegegeven, 
omdat kommunautair evenwicht en regeringsstabiliteit 
belangrijker heten dan logika en recht. 

DE LEEUW IN Z I J N H E M D 

Wat dit wil zeggen ? Dat Van Elslande, en hij alleen, moet 
opdraaien voor de rechtvaardige afschaffing van de Nols-
ioketten. 
De Vlamingen mogen wel meer dan 65 % van de belas
tingen betalen, de Waalse broeders zullen de centen wel 
opmorsen in hun buitenlandse politiek. Dat is niet uit de 
lucht gegrepen. Aan salarissen betaalt het ABOS jaarlijks 
2,050 miljard voor frankofone ambtenaren, tegen 793 mil
joen voor Vlaamse; de NGO's (hoofdzakelijk Vlaamse) 
krijgen dan wel 20 milj. fr. maar dat is één achthonderdste 
van het totale budget, en het pensioen voor missionans-
sen (hoofdzakelijk Vlaamse) is amper een krentenpen-
sioen voor wat gelukkige enkelingen... 
Langs allerlei kunstgrepen moet Van Elslande nu zo aan 
de kaders dokteren dat er 56 Franstaligen meer moeten 
worden aangeworven, en 2 Vlamingen moeten worden 
afgedankt. En dat terwijl hij zelf zegt nu al veel te veel 
medewerkers op ABOS te hebben. Maar ja, het arrest 
moet worden uitgevoerd. Is er dan niemand die zegt dat 
dit een onrechtvaardig arrest is ? In het buitenland werken 
immers 27 % Vlaamse ambtenaren. Wanneer slechts 
16 % van de ABOS-dossiers in het Nederlands zijn 
gesteld, zijn het de ABOS-ambtenaren zelf die de taalwet 
overtreden. Want de taalwet voorziet dat korresponden-
tie in de eigen taal moet worden gevoerd. Dat gebeurt met 
omdat de sekretaresjes van ABOS hun carrière beter ver
zorgen als ze frankofoon typen, en telefoneren. Zodoen
de. 

Van Elslande, die al van bij de start als eerste Vlaamse 
minister voor Buitenlandse Zaken werd beschoten door 
de Belgische frankofonie, komt nu ook aan Vlaamse kant 
in de kou te staan. 
Hij zal het odium moeten dragen de kraaiende Haan te 
hebben gehesen aan de burelen van ABOS 

Deze koehandel die de RW-ministers in de regering moet 
houden, verbiedt de Vlaming aan buitenlandse politiek te 
doen. Omdat elk volk recht heeft kontakten te leggen met 
andere volkeren van de wereld, is het regeringsbesluit van 
11 juni een incivieke daad. De kabinetsraad heeft de 
leeuw helemaal in zijn hemd gezet. Hij mag beschaamd in 
zijn kot kruipen... 
Wij mogen dat niet aanvaarden. Vlaanderen heeft altijd 
vooraan gestaan in Belgiè's ontwikkelingswerk. Willen we 
ze eens even tellen de Waalse en Vlaamse missionaris
sen, vrijwilligers, aktie- en studiegroepen, tijdschriften, pro-
jektensteun? Goed, dat is omdat Vlaanderen een meer 
katolieke en dus missionaire traditie heeft dan Wallonië. 
Maar dat is dan een feit. En Vlaanderen heeft dit werk 
steeds gedaan met bedelcenten, en zo nu en dan eens 
met een subsidiecheckje van het ABOS. Dat kan niet lan
ger! 
Van de 20 miljard voor 1977 hebben wij het recht er min
stens 10 zelf te gebruiken. Dan moet er maar een staats-
sekretans meer komen in Tindemans' ploeg voor een 
Vlaams ABOS. Want het recht te participeren in onze bui
tenlandse politiek verkopen wij niet voor de linzensoep 
van Nols! Mark Fillet 
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VOOR DE ZOVEELSTE 
MAAL 

De Vaste Kommissie voorTaal-
toezicht klaagt In haar jaarver
slag 1975 (het elfde) voor de 
zoveelste maal over de moei
li jkheden die zij van regerings
zijde ondervindt. 
Een hoofdambtenaar werd met 
hogere funkties weg gedeta
cheerd. 
Belangrijke funkties zijn va
kant. 
Zelfs al moest het gehele ka
der zoals het voorzien is bezet 
zijn, zou het bijlange niet vol
staan om de VKT toe te laten 
haar werkeli jke taak uit te voe
ren. Het Verslag vermeldt de 
taaiverhoudingen in de Brus
selse gemeentelijke diensten 
en de bekende truk om Fransta-
ligen als boventaligen aan te 
stellen. 
De toepassing van de taalwet 
op het Studiecentrum voor 
Kernenergie te Mol bli jft han
gende. 
In zijn geheel vormt het VKT-
Verslag een bewijs van de 
onwil van de Regering om de 
taalwet van 1963 toe te pas
sen... dan wanneer wij er zwaar 
voor betaalden door de facil i
teiten en andere toegevingen. 

M IN ISTER DE B A C K E R O P 
HET B A N K J E 

De Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht geeft Van Haegendo-
ren gelijk. In haar jaarverslag 
1975 besteedt de VKT twee vol
le bladzijden aan een blunder 
van belang van onze minister 
van Vlaamse Aangelegenhe
den. In antwoord op een Parle
mentaire Vraag van Van Hae-
gendoren (8 aug. 1975) over de 
onwil van de Regering om het 
Dekreet Vandezande op de ar
beidsverhoudingen toe te pas
sen, antwoordde minister De 
Backer dat de Vaste Kommis
sie niet bevoegd is om terzake 
enig advies te verstrekken. 
In haar verslag zegt de VKT 
dat zij « haar verwondering uit
drukt over deze ministeriële uit
spraak'. In een sluitend be
toog weerlegt de Kommissie 
de opvatt ing van de minister 
van Vlaamse Aangelegenhe
den. Z i j klaagt de onwil van de 
Regering aan om haar het nodi
ge personeel ter beschikking 
te stellen om toezicht uit te 
oefenen. 

Wat voor soort Vlaamse minis
ter van Vlaamse Aangelegen
heden hebben wij toch dat zij 
zelfs de schamele adviesbe

voegdheid van de voorzichtige 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht betwist? 

F R A N S T A L I G E 
G E M E E N T E R A A D S L E D E N 
IN V L A A N D E R E N 

In een aantal gemeenten van 
de Brusselse periferie werden 
pseudo-FDF-gemeenteraadsie-
den verkozen. 
Er bestaat een Dekreet van de 
Nederlandse Kultuurraad (3 
mei 1972, Staatsblad 27 mei 
1972) dat bepaalt dat de eed
aflegging in het Nederlands 
dient te geschieden (op de faci-
liteiten-gemeenten heeft de 
Kultuurraad geen vat). 
Bij arrest nr. 15.990 van 17 aug. 
1973 heeft de Raad van State 
de nietigheid uitgesproken van 
de eed door raadsleden van 
gemeenten en van Kommis
sies van Openbare Onder
stand in het homogeen Neder
lands taalgebied in het Frans 
of in het Nederlands en in het 
Frans afgelegd. 
Vlaamsgezinde gemeente
raadsleden «let op U saeck ». 

P R O D U K T I E S T O P IN 
D O E L , S T A K I N G IN 
T I H A N G E 

in een brief aan eerste-minis-
ter Tindemans en de ministers 
van Ekonomische Zaken, van 
Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw, heeft de Bond Beter 
Leefmilieu zijn ongerustheid 
uitgedrukt over de huidige ont
wikkelingen van kernenergie in 
ons land. 
Aanleiding hiertoe zijn een aan
tal recente gebeurtenissen die 
volgens de BBL de kwetsbaar
heid van de nukleaire industrie 
aantonen : de produktiestop in 
Doel I en II, Tihange en Chooz, 
en de staking sinds 1 oktober 
van het personeel van de kern
centrale te Tihange. Zel fs in
dien men aanneemt dat de 
technische incidenten in Doel 
geen gevaar voor de bevolking 
betekenen, bewijzen zij dat de 

elektr iciteitsproduktie door de 
opwekking van kernenergie 
verre van betrouwbaar is. 
Meer dan ooit kan men zich 
vragen stellen over de rendabi
liteit van de kerncentrales 
waarvan de bouw 27 tot 31 mil
jard fr. per jaar zal vergen. 
Wat de veil igheid betreft, kon-
stateert de Bond Beter Leefmi
lieu dat het geschil tussen het 
personeel van Tihange en het 
patronaat precies rond een risi-
kopremie draait. 
Tenslotte meent de BBL dat 
heel de procedure voor de afle
vering van de bouw- en exploi
tatievergunningen voor nieuwe 
eenheden op lichtzinnige wijze 
gebeurt. De bevolking wordt 
nauwelijks of niet geraad
pleegd en de betrokken instan
ties brengen gunstig advies uit 
terwij l steeds meer mensen ge
kant zijn tegen de verdere ont
wikkel ing van kernenergie en 
het parlementair debat over 
het rapport van de Kommissie 
van beraad inzake kernenergie, 
de zg. Kommissie der Wijzen, 
nog steeds niet heeft plaatsge
vonden. 

S N E L L A E R T K R I N G 
PROTESTEERT 

In een motie protesteert deze 
onlangs opgerichte vereniging 
van Vlaams-nationale auteurs 
en publicisten met klem tegen 
«de onduldbare diskriminatie» 
waarvan Vlaams-nationale au
teurs onlangs het slachtoffer 

werden bij de samenstelling 
van een bloemlezing. De Kring 
spreekt zijn afkeer uit tegen 
deze herneming van een kultu-
rele en politieke repressie 30 
jaar na de oorlog en dringt 
erop aan dat voortaan niemand 
meer zou ingaan op dergelijke 
chantage. Tot slot neemt de 
Kring de gelegenheid te baat 
om nogmaals te protesteren te
gen de wijze waarop Vlaams-
nationale auteurs en hun uitga
ven door de media worden 
behandeld en door de officiële 
kultuurpolit iek worden ver
waarloosd. 

F R A N S T A L I G 
L E G E R O V E R W I C H T 
VERSTERKT 

In een Vrije Tribune van de 
Gazet wijst lic. J. De Troyer op 
het taalgeknoei in de staf van 
de landmacht. De verwachting, 
die vier jaar geleden ontstond 
met de benoeming van de eer
ste nederlandstalige officier 
tot bevelhebber van de land
macht en diens opvolging door 
Nederlands beheersende fran-
kofonen of Vlamingen werden 
niet vervuld. Er is in die vier 
jaar wel één en ander verbe
terd, doch de franstaligen in de 
top zijn er zelfs in geslaagd de 
vervlaamsing te remmen en de 
verfransing te doen toenemen ! 
Praktisch alle funkties die het 
officierenbeleid bepalen zijn in 
handen van franstaligen. Bij 
vervanging wordt de voorkeur 
aan franstaligen gegeven. In de 
afdeling programmering wer
den de drie bekwame majoors, 
kandidaat-lt.kolonel over het 
hoofd gezien en werd een 
franstalige kolonel benoemd. 
We zijn dus ver van het norma
le 60 "Vb nederlandstalig over
wicht aan de militaire top. Met 
het oog op de nakende bevor
deringen (tot generaal en kolo
nel) ware het goed, dat de aan
dacht van minister Vanden 
Boeynants op deze schandalig 
scheefgetrokken toestand zou 
gevestigd worden. 

-.^r^ BRUSSELS 

TSJECHOSLOVAKIJE 
VERKRACHT 
MENSENRECHTEN 

In een persbericht beschuldigt 
de Belgische Liga voor de 
rechten van de mens Tsjecho-
slovakije ervan, de rechten van 
de mens te schenden (o.m. 
door de vervolging van non-
komnformistische muzikan
ten). Er werd een dossier aan
gelegd «De intellektuele re
pressie in Tsjechoslovakije -
De processen van de under
ground musici». Dit dossier is 
verkrijgbaar tegen 50 fr. (plus 
6 fr. verzendingskosten) te stor
ten op rek. nr. 000-0738961-15 
van de liga voornoemd. Gul
den Vlieslaan 1, 1030 Brussel, 
alwaar men tevens petitieli js-
ten kan bekomen. 

V A N E L S L A N D E 
EN A B O S 

In het arrest nr. 16.342 van 2 
april 1974 van de Raad van Sta
te wordt aangevoerd dat de ci j
fers die door de Association 
Wallonne naar voor gebracht 
werden, door de tegenpartij 
(de minister van Buitenlandse 
Zaken) niet werden betwist. 
Senator Vandezande stelde de 
vraag wanneer tot een telling 
was overgegaan en vroeg na
dere resultaten over deze tel
ling. 
De minister antwoordde hier
op dat het arrest werd gewe
zen op grond van de gegevens 
welke door de verzoekende en 
de verwerende partijen werden 
aangevoerd maar het staat 
vast dat de minister, op het 
ogenblik dat hij de taalkaders 
die door de Raad van State 
werden vernietigd had opge
maakt, geen precieze cijfers 
ter beschikking had gesteld 
van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht en van de Raad 
van State. 
Aldus zijn de Vlamingen de 
dupe geworden van de zaak en 
nu wil de minister, via zijn 
bekende bewegingsstrategie, 
alle ambtenaren van de Ontwik
kelingssamenwerking versas
sen naar de verschillende mi
nisteriële departementen zo
dat de toestand nog ondoor-
zichtelijker zal worden. Door 
de bijkomende aanwerving van 
Franstaligen zal het aantal pro-
jekten die in Franstalige han
den komen nog toenemen. Op 
die manier wordt Vlaanderen 
door de beruchte bewegings
strateeg weer gediend en geeft 
de h. minister voer aan de arro
gantie van de Franstaligen. 

WOENSDAG 8 DECEMBER 

• Na een dag spanning maakt het 
ontslag van Perin het premier Tinde
mans mogelijk zijn regering voor de 
vijfde keer om te vormen. Dat is in 
feite slechts mogelijk omdat ieder
een, ook de oppositie thans geen 
politieke krisis wenst. Op één eis 
van het RW (de vervanging van 
Perm door een RW-er) gaat de eer
ste minister niet in : de Waalse libe
raal (PRLW) Toussaint verhuist van 
Buitenlandse Handel naar Hervor
ming van de instellingen. De ande
re nieuwe ministers zijn Kemplnai-
re (PVV), Geens (CVP), Moreau 
fRW), Bertrand (RW) en Knoops 
(PRLW). Algemeen wordt verwacht 
dat er in de a.s. lente vervroegde ver
kiezingen zullen gehouden worden. 

• Het aantal volledig werklozen be
draagt einde november 251.346 of 
20.595 meer dan In oktober. In ver
houding tot de aktleve bevolking 
bedraagt de werkloosheidsgraad 
6,3 %. 

DONDERDAG 9 DECEMBER 

• De nieuwe ministers leggen In de 
voormiddag de eed af waarna In de 
Senaat het vertrouwen In de rege
ring meerderheid tegen oppositie ge
stemd wordt. 
• Tijdens een maraton-zitting 
stemt de Kamer de rijksmiddelenbe
groting 1977 meerderheid tegen min
derheid. 
• De driejaarlijkse staatsprijs voor 
het essay (125.000 fr.) wordt toege
kend aan pater N.M. Wildiers (72) en 
deze voor toneel (eveneens 125.000 

fr.) aan Johan Boonen. 

VRIJDAG 10 DECEMBER 

• De regering vermindert de militai
re dienstplicht tot 8 resp. 10 maanden 
al naargelang de dienstplichtige In de 
Bondsrepubliek of In België gekazer
neerd Is. 
• De regering onderzoekt het de
kreet Bourgois (Nederlands verliest 
in Walloniè's onderwijs het voorkeur
recht en wordt gelijkgesteld met 

Engels en Duits) om na te gaan of 
het niet strijdig Is met de grondwet 
• Kamer van Volksvertegenwoor
digers keurt tijdens een nachtzitting 
meerderheid tegen minderheid de 
begroting van de rijksmiddelen 1977 
goed. 
• Wegens gebrek aan bestellingen 
zal het Luikse staalbedrijf Cockerill 
stilliggen van 21 december tot 6 janu
ari. 
• Het Waalse A B W In kongres te 
Hornu eist prioriteit voor een Waals 
gewestplan, ten einde de ekonomi
sche krisis In Wallonië het hoofd te 
kunnen bieden. 

ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 
DECEMBER 

• De gemeentelijke overheid van 
Ruisbroek stelt de bevolking, opge
schrikt door berichten over een 
nieuw overstromingsgevaar, gerust 
en deelt mede dat alle nodige maat
regelen werden getroffen om een 
herhaling van de overstroming in 
januari jl. te voorkomen. 

• Te Kortrijk wordt de André De-
medtsprljs voor de zevende keer uit
gereikt, dit jaar aan het IJzerbede-
vaartkomitee, waarvan de voorzitter 
de h. Coene de prijs in ontvangst 
neemt. Louis de Lentdecker en Hen
drik Borginon hadden vooraf de lof 
gezongen van de IJzerbedevaarten 
waarvan de 50' volgend jaar zal door
gaan. In een pamflet stelt de Werk
groep Arbeid zich enkele vragen 
l.v.m. het IJzerbedevaartkomltee en 
-bedevaart, die volgens dit vlug
schrift nodig aan een vernieuwing toe 
zijn. 

• De koffieprijs wordt met 22 fr. 
verhoogd. Daarmee Is de prijs van 
het «opwekkend nat> in één jaar 
tijds verdubbeld. Dit zou o.m. het 
gevolg zijn van het langdurig uitval
len van de Angolese koffie wegens 
de guerrilla- en burgeroorlog In dit 
land. 

MAANDAG 13 DECEMBER 

9 Het CVP-buro wenst de herstel-
wet voor nieuwjaar te doen goedkeu

ren. Het BSP-partIjbestuur is be
zorgd over de betwiste verkiezingen 
en hun mogelijke weerslag op de 
vlotte start van de fusies. Het FDF-
buro laakt ex-minister PerIn voor 
diens uitlatingen over het FDF dat 
volgens Perin • de dialoog tussen de 
gemeenschappen saboteert». 

• Ook de diensttijd van de kandi-
daat-reserve-offlcleren wordt vermin
derd : tot 14 maanden voor de klasse 
1976, tot 13 maanden voor de klasse 
'77. 

• De RTT boekte in 1975 een winst 
van 209 miljoen, bij een ongewijzig
de personeelssterkte. 

4 Volgens het FDF zijn er In de 
Brusselse ziekenhuizen een voldoen
de aantal nederlandstalige artsen. 

DINSDAG 14 DECEMBER 

O VU-kamerlid Luk Van Steenkiste 
houdt scherpe interpellatie over « de 
verpolltlsering van de regionale in
formatica ». 
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NATO-LANDEN MOETEN 
BUIKRIEAA SNOEREN 
Dat blijkt het dwingend gebod te zijn 
waarmee de NATO-leiding tijdens de 
eindejaarsvergadering van de Noord-
atlantische Verdragsorganizatie uit
pakte tegenover de afgevaardigde mi
nisters van het Atlantisch Pakt Met 
name wensen de NATO-chefs een 
grotere inspanning vanwege de bond
genoten inzake klassieke bewape
ning. Het heet dat de SU op dit terrein 
reeds een grote voorsprong heeft, die 
in een steeds sneller tempo zal vergro
ten. Er wordt op gewezen dat de 
Sovjets 13 % van hun brutto natio
naal inkomen aan deze versnelde 
bewapening te land, ter zee en in de 
lucht besteden, tegenover 3,5 a 5 % 
in de Natolanden. 

NATO-sekretaris-generaal Luns acht 
deze grotere inspanning mogelijk ge
zien de ekonomische macht van het 
Atlantisch Blok. Er wordt ook nog een 
sociaal-ekonomisch element bij be
trokken : een verhoogde industriële in
spanning voor een snelle bewape
ningsuitbreiding zou een daling van 
de werkloosheid tot gevolg kunnen 
hebben... 

Volgens de scheidende voorzitter van 
de NATO-kommissie (waarin alle staf-
chefs zetelen) de Bntse admiraal Pe
ter Hill Norton, beschikken de NATO-
bevelhebbers in Europa met langer 
over de middelen om hun taak naar 
behoren te vervullen. Zelfs met een 
troepen- en bewapeningsstijging zou 
men nog veel moeite hebben, om snel 
en doeltreffend het hoofd te bieden 
aan een aanval. Een tweede element 
in de afscheidsrede van admiraal Nor
ton, was zijn voorstel om de ministers 
van Landsverdediging opnieuw met 
hun kollega's van Financien en van 

Buitenlandse Zaken te doen vergade
ren. Dit zou een snellere besluitvor
ming mogelijk maken. 
Een belangrijk feit in het bestaan van 
de NATO is de mogelijkheid, om het 
opsporingsmekanisme van de NATO 
zeer gevoelig te verbeteren en uit te 
breiden. Tot nog toe ontsnapten laag 
vliegende tuigen en vliegtuigen even
als zeer hoog vliegende raketten en 
vliegtuigen aan de klassieke op de 
begane grond of ter zee werkende 
radar-systemen. Het Amerikaanse le
ger pakt thans uit met een vliegende 
radar die het waarschuwingsnet voor 
bijna honderd procent dicht maakt, 
zodat het element verrassing sterk 
zal verminderen, wanneer de NATO-
landen ertoe besluiten deze (peperdu
re) radar in gans West-Europa te 
installeren. 

Dit was zowat de enige optimistische 
noot op deze NATO-bijeenkomst, na 
de somt)ere vergelijkingen en de zwa
nenzang van de scheidende Ameri
kaanse staatssekretaris Henry Kissin
ger. 

Telkens kwamen de cijfers weer over 
de respektievelijke sterkte. In de klas
sieke bewapening is er een verhou
ding van drie tot één ten gunste van 
het Sovjet-blok. Maar ook dit blok 
kent zijn zorgen en spanningen. 
Deze week raakte bekend dat Tito 
geweigerd heeft aan de Sovjet-Unie 
nog meer vlootsteunpunten toe te stu
ren in de Middellandse Zee. De Zuid-
slavische leider weigerde eveneens 
de toelating aan de Sovjet-lucht-
macht, van het Zuidslavische lucht
ruim gebruik te maken. Deze twee 
«njets» zwakken alvast het optimis
me weer wat af dat na Breznjevs 
bezoek aan Belgrado was ontstaan. 

Ook Roemenie houdt het been stijf 
ongeacht de vriendschappelijke sfeer 
waarin de Breznjev show te Boeka
rest doorging. Maar ook in Oost-Ber-
lijn en Warschau tekenen zich «kor-
rekties» af in de verhouding tot Mos
kou. En zelfs in Tsjecho-Slovakije is 
men niet te spreken over de eenzijdi
ge richting van het profijt voortsprui
tend uit hard werken van de satelliet
staten. Voor hun energie- en verwar
mingsbehoeften zijn deze volksdemo-
kratieën aangewezen op de Russi
sche olie (de leveringen schommelen 
tussen 65 en 95 th. van de totale 
behoefte). Zonder schroom wordt in 
Oost-Berlijn en Warschau gesproken 
over «de olieroebels, die te Moskou 
opgepot worden ». 

Dan is er nog de bijna permanente kri
tiek van de zgn. Eurokommunisten op 
Moskou, waarin vooral de Italiaanse 
kommunisten uitblinken en we zijn 
ongeveer rond. Vandaar dat te Boe
karest gepoogd werd, het Warschau-
pakt in een nieuwe verpakking te ste
ken. Vele waarnemers zijn van me
ning dat de inhoud dezelfde is geble
ven en dat alleen een sterkere door
stroming van informatie zal tot stand 
komen. 

Uiteindelijk is het bestaande Westers 
overwicht in de kernbewapening nog 
steeds de zekerste garantie voor een 
voortdurende zij het gewapende vre
de. Ook te Moskou wordt gedebat-
teert over zin of onzin van de ontspan-
ningspolitiek, waarbij als kruciale 
vraag rijst hoe Amerika's nieuwe pre
sident erover denkt Intussen zou de 
bewapeningswedloop voortduren 
met stijgende uitgaven die belangrijke 
vredesprojekten blijven hinderen. De 
toekomst blijft koffiedik zwart. (Sw) 

HET BRITSE GEMENEBEST 
Het Britse Gemenebest of Commonwealth omvat 36 onafhankelijke en souvereine staten, met een totale bevol
king van meer dan 900 miljoen (bijna één vierde van de wereldbevolking). Twee derde hiervan alleen al in India 
(600 miljoen inwoners). 
De lidstaten van het Commonwealth zijn (in volgorde van toetreden): Groot-Brittannië, Canada, Australië, Nieuw-
Zeeland, India, Sri Lanka, Ghana, Maleisië, Nigena, Cyprus, Sien-a Leone, Tanzania, Jamaica, Trinidad-en-Tobago, 
Oeganda, Kenia, Malawi, Malta, Zambia, Gambia, Singapoer, Guyana, Botswana, Lesotho, Barbados, Naoeroe! 
Mauritius, Swaziland, Tonga, West-Samoa, Fidzji, Bangla-Desj, Bahamas, Grenada, Papoea-Nieuw-Guinea, Sey
chellen. 
Naoeroe, met slechts 7000 inwoners, is niet vertegenwoordigd in de raad van regeringsleiders. Pakistan heeft 
zich in 1972 uit het Gemenebest teruggetrokken. 
De bezittingen van de lidstaten van het Gemenebest maken ook deel uit van deze associatie, evenwel niet als vol
waardige leden. 

Bezittingen van Groot-Brittannië: 
— in Europa : Gibraltar; 
— in Afrika: St-Helena en bezittingen (Ascension en Tristan da Cunha) 
Z, '^t fWnnh^Jw" ' ^^ ' f ^ ' ' ^ ^ i ' ^r"?""-' T"[!<s- en Caicoseilanden, Britse Maagdeneilanden, Antigua, Domini-
G e o S a ^ S u K r r c f f n d s t ' ^ ' ^ " ""^^"'^^"^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ Falkland-eilanden en bezitting (South 
— het Bntse Zuidpoolgebied (en South Shetland en South Ori<ney Islands) • 

— in Azië: Hong Kong, Broenei, Brits Indische Oceaangebied 

^andJnl^PU^ir? ' " " " ' " "^"^" ' '^" ' ^ ' '^^-^ ' '^^^en (Gilbert-, Line- en Phoenix-eilanden), Toevaloe (vroeger EItice-

Bezittingen van Australië: 
Cocos-eilanden, Christmas-eiland. Macdonald, Heard, Norfolk, Ashmore- en Cartiereilanden, Australisch Zuidpool
gebied. 

Bezittingen van Nieuw-Zeeland: 
Cook-eilanden, Niue, Tokelau-eilanden, Ross-bezitting (zuidpoolgebied). 
Een Sfjeciale vermelding verdienen de Nieuwe Hebriden, die een Brits-Frans condominium zijn, Rhodesié, dat zich 
in 1965 eenzijdig onafhankelijk verklaarde en Broenei, dat door een verdrag met Groot-Brittannië is verbonden. 

GROOT-BRITTANNIE 
WIL FEDERALIZEREN 
De twee grote partijen, Labour en Tones, zijn verdeeld over het wets
ontwerp tot decentralisering van de staat Het wordt dus een lastig 
kinderbed. Hedenavond eindigt het Lagerhuis het debat over het ont
werp in eerste lezing. Voor de stemming rekent de Labour-regering 
niet alleen op konservatieve stemmen [oud-premier Heath en zijn 
aanhang stemmen voor het ontwerp en negeren dus de richtlijnen 
van het partijbestuur] en op de stemmen van de liberalen, omdat een 
aantal Labour-MP's tegen het ontwerp van hun regering zullen stem
men. 
Er is ook een voorstel tot het houden van een volksraadpleging over 
de decentralisering (er is geen sprake van federalisering, want de 
«deelstaten » krijgen geen eigen fiskaliteit en zullen moeten eten uit 
de hand van het centrale gezag]. De regering Callaghan voelt er wei
nig voor maar men schat het aantal voorstanders in de Labour-ran-
gen alleen op honderd man. Ze dienden een motie in die zin in en kre
gen de mondelinge steun van een aantal konservatieven. Er is dus 
kans op een wisselmeerderheid. 
Partijpolitiek gezien zou de Britse gewestvorming vooral de konserva
tieven ten goede komen, omdat een gedeelte van de Schotse Labou-
raanhang dreigt verloren te gaan op nationaal vlak. De kwestie is niet 
nieuw maar nooit stonden de voorstanders van de gewestelijke auto
nomie zo dicht bij hun doel als thans. 

Nu in Groot-Brittannië meer en meer 
over decentralisatie wordt gesproken, 
kan het van belang zijn na te gaan 
hoe het Verenigd Koninkrijk is samen
gesteld. 
De officiële naam is Verenigd Konink
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ier
land. Meestal wordt evenwel de naam 
Groot-Brittannië gebruikt om het land 
aan te duiden. Het Verenigd Konink-
njk omvat Engeland, Schotland en 
Wales, die tezamen Groot-Brittannië 
vormen, en Noord-leriand. Uit onder
staande cijfers van bevolking en 
oppervlakte blijkt dat Engeland veruit 
het t)elangrijkste deel is, zodat decen
tralisatie vooral tot doel zal hebben 
een zekere mate van autonomie te 
verlenen aan de « nationale minderhe
den». 

Oppervlakte in km2 

Verenigd Koninkrijk 

Bevolking 
(1974) 

hiervan: 
Engeland 
Schotland 
Wales 

243.700 55,8 miljoen 

130.400 46,4 miljoen 
78.800 5,2 miljoen 
20.800 2,7 miljoen 

Noord-leriand 14.100 1,5 miljoen 
In het Lagerhuis (het Britse parie-
ment) zetelen 635 afgevaardigden 
516 Engelsen, 71 Schotten (van wie 
11 nationalisten), 36 Welshmen (van 
wie 3 leden van het nationalistische 
Plaid Cymru) en 12 Noord-leren. 
SCHOTLAND 

Sinds 1603 hebben Engeland en 
Schotland hetzelfde staatshoofd, en 
sedert 1707 hetzelfde parlement en 
dezelfde regering. Schotland heeft 
echter zijn eigen wetgeving, opvoe

dingssysteem en plaatselijk bestuur 
behouden. De Schotten hebben ook 
een eigen identiteit weten te geven 
met gewestelijke bevoegdheid over: 
plaatselijk bestuur, gezondheidszorg, 
sociale dienstveriening, onderwijs, 
huisvesting, ruimtelijke ordening en 
leefmilieu, verkeer en vervoer, ekono
mische ontwikkeling, natuuriijke rijk
dommen, toerisme en strafwetgeving. 
Elke bevoegdheid die niet door het 
Britse Pariement aan Schotland is toe
gewezen, blijft in handen van de natio
nale regering en het nationale parle
ment. Er zijn plannen om Schotland 
een eigen wetgevende vergadenng te 
bewaren. 

WALES 
Sinds meer dan 400 jaar vormen 
Engeland en Wales een politieke een
heid. Het verschil ligt vooral op kultu-
reel vlak. Naast het Engels is het 
Welsh (een Keltische taal) als officiële 
taal in gebruik. Het wordt nog door 
20 th. van de bevolking gebruikt. Ook 
Wales zou een eigen wetgevende ver
gadering krijgen. 
NOORD-IERLAND 

Noord-leriand, dat reeds een eigen 
wetgevende en uitvoerende macht be
zat, wordt gezien de burgeroorlog op 
dit ogenblik rechtstreeks vanuit Lon
den bestuurt. 
De Kanaaleilanden (Jersey en Guern
sey) en het eiland Man zijn bezit
tingen van de Britse Kroon, die zich 
van andere bezittingen onderschei
den door de lange duur van deze ver
bondenheid en door hun nabije lig
ging. 

% 
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1000 GEMEENTEMANDATARISSEN 
EEN VU\AMSE KRACHT! 
De jongste gemeenteraadsverkie
zingen zijn voor de Volksunie een 
sukses geworden als straks ook 
onze vertegenwoordigers in de 
openbare centra voor maatschap
pelijk welzijn aangeduid zijn, zal de 
partij beschikken over een korps 
van een duizendtal gemeentelijke 
mandatarissen. 
Thans zal het erop aankomen het 
werk van onze mandatarissen 
meximaal te doen renderen Van
uit haar federalistische visie vindt 
de VU immers dat de leefbare 
gemeente het beginpunt is van 
de eenvoudige en demokratische 
struktuur van bondstaat en land 
Een modern gemeentebeleid, het 
bevorderen en verder uitwerken 
van de politieke, kulturele ekono-
mtsche en sociale belangen van 
de Vlaamse Volksgemeenschap, 
vergt echter bekwaamheid en 
kundigheid 
Degelijke informatie aan, en mo
gelijkheden tot verdere vorming 
van de VU-verkozenen, zijn dan 
ook noodzaak geworden 
Daarom heeft de VU-leiding be
sloten tot definitieve opbouw van 
de Vereniging van Vlaamse Man
datarissen (VVM) 
Naast het stimuleren en koordine-
ren van plaatselijke en arrondisse-
mentele initiatieven, wil de VVM 
eveneens voorzien in de totstand
koming van een degelijk uitge
bouwde informatie- en studio-
dienst 
Berichten voor mandatanssen zul
len regelmatig gepubliceerd wor
den in een VVM-rubriek op het 
gemeentebeleid, zal te lezen zijn 
in het vernieuwde tijdschrift voor 
VU-mandatarissen («Wij m Knn-
gen») 
De VU-leiding rekent er ten stel

ligste op dat de publikaties met 
de nodige aandacht zullen gele
zen worden 

DOKUMENTATIE 
VOOR GEMEENTE
MANDATARISSEN 

DE OPENBARE CENTRA 
I VOOR 
I MAATSCHAPPELIJK 
' WELZIJN 

JAAR NUL I 
Een volledige kommentaar 
van de wet Deze brochure 
stelt de hervorming voor ta
ken, organisatie, personeel, fi- | 
nanciele middelen, betrek
kingen met de gemeenten | 
weerslag van de samenvoe- . 
ging van de gemeenten op de i 
OCMW's 8 
De brochure is een uitgave | 
van de Vereniging van Belgi- j 
sche Steden en Gemeenten, j 
Aarlenstraat 53, 1040 Brussel 
Tel 02/5136324 159fr (BTW 
inbegrepen) Prk OOG-
OOI 6797-16 

PROVINCIALE KADERDAGEN 

Op zondag 23 januari te Has
selt [Kultuurcentrum) en op 
zondag 30 januari te Gent 
(Internationaal Kongrescen-
trum) wordt opnieuw aange
knoopt bij een oude en goede 
VU-traditie: de provinciale ka-
derdagen. 
Te Hasselt worden de kader
leden verwacht van de provin
cies Antwerpen en Limburg 
en van het arrondissement 
Leuven. Gent wordt de ont-
nnoetingsplaats voor Oost- en 
West-Vlaanderen en voor het 
arrondissement Brussel. 
De agenda voorziet een voor-
middagvergadenng vanaf 
10 u 30, een gezannenlijk mid
dagmaal en een namiddagver
gadering tot ongeveer 
16 u 30 
Op beide kaderdagen wordt 
het hele VU-kader verwacht. 
Inhoudelijk zullen het uiterst 
belangrijke bijeenkomsten 
Zijn Naar de vorm komt er 
alvast een innovatie de in
schakeling van audio-visuele 
technieken. 

Ten behoeve van de VU-mandatanssen wordt daardoor voor
zien in de mogelijkheid tot het richten van vragen die betrek
king hebben op het gemeentebeleid 
De vragen kunnen schnftelijk 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) 

ZONDAG 9 JANUARI 1977 ANTWERPEN 

NATIONALE ONTMOETING 
VU-GEMEENTERAADSLEDEN 

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

In de voormiddag, vanaf 11 u.. 

DE GEMEENTE 

BOUWSTEEN 
voor een 

FEDERAAL 
VLAANDEREN 

is er een ontmoeting tussen 
de partijtop en onze burge
meesters en schepenen 

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

VANDAAG IK, MORGEN GIJ 1 
• 

1 Als WIJ deze regels schrijven meldt onze abonnemen- 1 
tendienst dat vandaag 15 december de hoogste werf-
score van deze «WIJ»-slag bereikt werd. Inderdaad 
vandaag liepen 141 aanvragen binnen voor een r 
abonnement op «WIJ». Proficiat! 

En wat horen wij ? Gisteren waren er dat 1261 
qeen resultaat 1 

nieuw 

8 dat 

Dank u mensen die vandaag nieuwe «WIJ»-s instuur
den, dank voor hen die het morgen zullen doen 

Vandaag ik, morgen g i j ! 

TOP 50 
1 Georgette De Kegel, Ninove 
2 Kris Versyck, Gent 
3 Anny Lenaerts, Wilriik 
4 Emiel Van Langendonck, St-Kat-Waver 
5 Ferre De Beuckelaer, Kontich 

Annie Pottie-Kindt, Roeselare 
Enk Vandewalle, Izegem 

8 Achiel Goderis Oostduinkerke 
9 Wouter Leus, Zaventem 

Daan Vervaet, St-Laureins-Berchem 
11 Domien Leppens, Houthalen 
12. Luk Bohe, Vichte 
13 Albert Jacobs, Beringen 
14 Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 

Juul Moens Antwerpen 
Jan Roux, Genk 
Koen Van Meenen, Heusden 

18 Jos Verlooy, Jette 
19 Jaak Janin, Huise 

Jozef Labaere, Kortnjk 
Vital Peeters, Berchem 

22 Leonie Vanderstraeten Brussel 
23 Luk Vanhorenveek Bierbeek 
24 Jozef De Meyer, Heverlee 

Dame! Denayer Aalst 
Omer Dombrecht Brugge 
Johan Laeremans Grimbergen 
Leo Meskens Waterm -Bosvoorde 
Willem Nollet Hove 
Maurice Passchijn Meise 
Pol Verbelen, Tildonk 

32 Jons Depre, Tervuren 
1 Janssens, Meisbroek 
Frans Van Dessel, Nijlen 

35 Donald Dewispelaere, Kapellen 
Paul Lelievre, Wetteren 
Antoon Neyt, Evergem 
Tuur Robberechts, Turnhout 
Jos Truyen, As 
Amold Vandermeulen, Belsele 

41 Mark De Winne, Herzele 
42 Jo Belmans, Geel 

Edmond Bruggeman, Waasmunster 
Staf De Nul, Roosdaal 
J De Troyer, Molenstede 
Guido Dornez, Ingelmunster 
Fernand Mollet, Oostkamp 
Adhemar Vanderlinden, Mechelen 
A Vanhorenbeek, As 
Willy Vlieghe, Drongen 

864 
540 
312 
240 
192 
192 
192 
186 
168 
168 
154 
151 
144 
132 
132 
132 
132 
123 
120 
120 
120 

108 
96 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
60 
60 
60 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
42 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (arr.) BORGERHOUT 

De 4de Nacht van de Vriendschap 
werd een denderend feest Een bar
stensvolle zaal I Om 22 u telden wij 
reeds ruim 800 aanwezigen en nadien 
kwamen nog enkele ploegen de dans-
lustigen vervoegen, zodat wij zeker 
meer dan 900 aanwezigen bereikten 
Een goed orkest i 
Het past wel langs deze weg Vital 
Peeters, die deze avond organizeer-
de, even speciaal te vermelden Dank 
ZIJ zijn inzet werd dit dansfeest een 
echte topper i 
Nu reeds spreken wij af voor de 3de 
Nacht van de Vnendschap in 1977 i 

V V M - DOSFELINST 

Op maandag 20 december richten wij 
een avond in over «Gemeentebegro
ting en Rekeningen » Ludo Van Huffe-
len, gemeenteraadslid en voorzitter 
van de partijraad zal deze avond lei
den 
Alle mandatanssen maar vooral de 
«nieuwelingen» worden verwacht in 
Trefpunt Turnhoutsebaan 28 te Deur-
ne om 20 u 30 

LEDEN- EN ABONNEMENTEN
SLAG 

Arrondissement Antwerpen moet en 
zal een extra-inspanning leveren om 
op deze twee vlakken een hoge sco
re te bereiken Maar dit kan alleen 
wanneer iedereen meewerkt 111 

ANTWERPEN (STAD) 

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

KERSTFEEST 
Voor de leden van Antw Stad die op 
pensioengerechtigde leeftijd zijn, 
gnjpt er een gezellige namiddag 
plaats op zondag 19 dec De betrokke
nen werden per bnef verwittigd Even
tuele verdere informatie mevr Mon-
seur, tel 2791 14 of het sekret 
368465 

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

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 vnjdag 17 december te 17 u 
in de zaal «Reuzenpoort», Turnhout
sebaan te Borgerhout 

DIENSTBETOON 
Door volksvertegenwoordiger A De 
Beul, bijgestaan door prov raadslid 
mevr Monseur, telkens op maandag 
van 16 tot 19 u in de Wetstraat 12, 
2000 Antwerpen Tel 3684 65 Door 
onze gemeenteraadsleden bij hen 
thuis op tel afspraak Door senator 
Bergers bij hem thuis telkens op 
zaterdag St Jansvliet 19 Antwerpen 
Door onze afgevaardigden bij de 
COO voor aangelegenheden betref
fende Antwerpen Stad op telefoni
sche afspraak De Boel 386692 en 
De Laet 339790 

BERLAAR 

AMNESTIEMARS TAK 

Op zaterdag 18 december 1976 loopt 
van Lier naar Herentals via Berlaar en 
Herenthout een Amnestiemars Ver
trek om 10 u 30 op het A Vander-
poortenplein (parking-Ateneum ro 
zwembad). Oponthoud m Herenthout 
Na de mars warme drank en boter
hammen verkrijgbaar Gratis vervoer 
terug naar üer TAK heet iedereen 
van harte welkom 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel 031/867121 

Voor « AL » u\N bieren 
en limonades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem Antwerpen 

Tel 031/36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 Gent 
Tel 091/22 45 62 

EDEGEM 

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

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 simpati-
santen die wensen lid te worden aan 
het sekretanaat Stationlei 8 Borger
hout Tel 353658 

«WIJ» 
Al de « WIJ «-lezers zullen hun abonne
ment zeker hernieuwen en minstens 
een nieuwe lezer aanbrengen 
De prijs per abonnement jaarlijks 
500 fr halfjaarlijks 300 fr , dnemaan-
delijks 150 fr 

BEELDHOUWER 
MAURICE PELGRIMS 
Beeldhouwer Maurice Pelgrims stelt 
zijn werken tentoon in de gemeentelij
ke tentoonstellingszaal van Borger
hout van 18 december 1976 tot en 
met 28 december 1976 
Maunce Pelgrims werd geboren te 
Baal op 9 september 1941 en woont 
thans te Willebroek Hij kan, wat beeld
houwen betreft aanzien worden als 
een natuurtalent en autodidakt 
Thans brengt deze talentrijke jonge 
beeldhouwer te Borgerhout een keu
ze uit zijn recente werken, uitsluitend 
in hout en dan voornamelijk in oude 
eik, materiaal dat in zijn woonplaats 
nog veel beschikbaar is 
Vrij toegankelijk alle dagen van 10 u 
tot 18 u 

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 namKklag 
lang zullen boeien 

Dus met te vergeten op zaterdag 18 
december om 13 uur in lokaal Tref
punt kinderkerstfeest met de groep 
Lorejas, de kerstman met gratis 
snoepgoed, een pauze met chocola
demelk en koffiekoeken, en een kleur-
wedstrijd op de mschnjvingsformulie-
ren Dit alles 40 fr Vraag inschrij
vingsformulieren bij onze bestuursle
den of ncht u tot mevr Monique 
Dedne-De Grave, Ergo-de Waellaan 
28 tel 21 31 29 

U vindt ook inschnjvingsformulieren 
in het jongste nummer van ons tijd-
schnft «Trefpunt» 

DEURNE 

ZITDAGEN ALGEMEEN 
V L A A M S ZIEKENFONDS 
Het algemeen Vlaams Ziekenfonds 
houdt vanaf 1 januan 1977 haar zitda-
gen op elke tweede en vierde dinsdag 
van de maand, van 14 tot 1645 u in 
lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 te 
Deume 

De maand december in Drie Eiken 
— Elke donderdagavond EHBO-kur-
sus, ingericht door het Vlaams Kruis 
— Op 18 december VOSKA - Sint 
Niklaasfeest 
— Oudejaarsavond, op 31 december 
Zoals vorig jaar wordt de gelagzaal 
open gehouden door Els en Jef Toe
gang natuurlijk vrij en gezelligheid en 
goede muziek gewaarborgd 

VNSE 
Op 26 november 76 werd de tweede 
halfjaarlijkse algemene vergadering 
van VNSE-vzw gehouden onder mati
ge belangstelling 
Als voornaamste beslissing, door de 
algemene vergadering genomen ver
melden WIJ het toelaten tot de Raad 
van Beheer met advizerende funktie 
van een vertegenwoordiger van elke 
vereniging, die door de VNSE als 
Vlaams wordt aanvaard 
Deze beslissing werd genomen, om 
de VNSE toe te laten haar doelstelling 
beter te verwezenlijken door grotere 
samenwerking met de aangenomen 
verenigingen 
Er werd eveneens overgegaan tot de 
uitloting van 60 obligaties die dit jaar 
zullen terugbetaald worden Er wordt 
voorzien dat de terugbetaling van de 
overblijvende obligaties minstens een 
jaar vroeger zal gebeuren dan initiaal 
gepland Dit is wel een sukses 
Vermeld werd ook dat het voorbije 
jaar milde steun werd verleend aan 
de Vlaams-nationale en kulturele ver
enigingen en aan de jeugdbewe
gingen 

BALLONWEDSTRIJD 

Door de zuid-westenwind werden alle 
ballons naar het noord-oosten gedre
ven en kwamen in de noorderkempen 
terecht 
Aan volgende pnjswinnaars zal een 
der volgende dagen een prijs worden 
bezorgd In volgorde volgens de afge
legde afstand Hans Verreyt, Jan Ver-
schueren, Wim Moons, Hilde Michiels, 
Leen Verheycke, Ilse Bosmans, Her
wig Poppelaars, Peter Michiels Koen 
De Gryse Bart Van Hove, Wim Ver
heycke Eva De Decker, Raf De 
Decker Willy Michiels, W Schiltz 

VUJO 

In samenwerking met de afdelingen 
Hove Wilnjk en Mortsel, werd te Ede-
gem terug gestart met de VUJO-kern 
Belangstellende jongeren wenden 
zich liefst aan Ward Boeykens, Klad-
denbergstraat 9 te Edegem 

FVV 

Ook de vrouwelijke leden laten zich 
niet onbetuigd 
Een eerste kontaktvergadenng, waar
op Hilde Uitterhoeven werd uitgeno
digd, mocht een belangstelling van 20 
dames trekken Specifiek voor Ede
gem werd reeds een tweede samen
komst gepland om tot een meer kon-
krete aanpak te komen Inlichtingen 
enz bij Hilde De Wit 

DANK 

De penningmeester van de afdeling 
houdt eraan alle leden en simpatisan-
ten te danken voor hun ruime bijdra
gen tot het spijzen van het verkie
zingsfonds Onze afdeling is uit de ver-
kiezingsstnjd gekomen zonder dat de 
kas helemaal leeggeraakt is en het 
sukses van ons bal van 6 november 11 
heeft er voor gezorgd dat de financië
le toestand van de afdeling terug 
gezond is 
Natuurlijk kan u die toestand nog ver
beteren door het storten van een 
bedrag op Bankrekening 645-
1005522-55 van Volksunie-Edegem 
Nogmaals dank 

ONZE NIEUWE GEMEENTE
RAADSLEDEN 

Hilde De Wit-Jacobs, Jan de Sadelers-
laan 10 tel 4917 66 Ludo van Huffe-
len Drie Eikenstraat 171 tel 494311 
Renaat De Keyser, Graaf de Fiennes-
laan 47, tel 496489 Joost Gons 
Leeuwerikenlei 30, tel 57 5929 , Karel 
van Reeth, Dne Eikenstraat 70, tel 
573351 

REIS MET DE 

VLAAMSE 

TOERISTENBOND 

WINTER AAN DE AZURENKUST 
EEN VERBLIJF AAN DE AZURENKUST IS HELEMAAL 
NIET DUUR IN DE WINTER... 
OVERTUIG UZELF ! 

Maak gebruik van de uiterst interessante hotelforfaits die wij 
U aanbieden 

Tientallen hotels werken aan deze aktie nnee, o m te Antibes-
Juan-les-Pins, Cannes, Mougins, Roquebrune-Cap-Martin, 
Beaulieu-sur-Mer, Nice, Monaco, Valberg, Menton, Villefran-
che-sur-Mer 

Een lijst van de hotels, waar U kunt laten rezerveren tegen 
deze voordelige prijzen, is ter beschikking in onze kantoren 
kantoren 

In sommige hotels wordt nog een ekstra korting van 20 % 
gegeven voor verblijven tussen 1 november en 15 decem
ber 

In de opgegeven prijzen is ook nog begrepen 
voor 4 dagen 
— 1 vieruurtje in een thesalon 
— 1 toegangskaart tot de renbaan of een muzeum 
— 1 vermindenngskaart van 20 % op uitstappen (Santa 

Cars) 

voor 8 dagen 
— bovenvermelde diensten 
— 1 maaltijd m een goed restaurant 
—• een 2e toegangskaart tot renbaan of muzeum 

Deze reizen kunnen gemaakt worden met eigen wagen, trein 
of vliegtuig 
Vanzelfsprekend zorgen wij dan ook voor de bijkomende 
rezervaties 

Hotel 

•k 

* ilr 

* * -k 

* * -k * 

•k * * it 

L 

* 
* * 
* * * 
* * * * 
* * * * 1 

4 dagen (3 nachten) 
per persoon (in tweepersk.) 

half pension kamer H- ontbijt 

1380 
1700 
2360 
2890 
4470 

905 
1040 
1565 
1830 
2 650 

8 dagen (7 nachten] 
per persoon (m tweepersk.) 

half pension kamer -|- ontbijt 

3425 
4165 
5705 
6935 

10630 

2315 
2625 
3855 
4470 
6380 

toeslag voor 
éénpersoonskamer 

530 
660 

1055 
1055 
1455 

toeslag voor 
éénpersoonskamer 

1.235 
1540 
2465 
2465 
3390 

Inlichtingen en inschr i jv ingen: 
VLAAMSE TOERISTENBOND 
St-Jakobsmarkt 45 
Antwerpen - Tel 03/31 7680 
Vergunning Kat A - nr 1185 Lidmaatschap vereist 

Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, 
Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, 
St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde 

AKTIEGROEP ZUIVERE 
LAAK OPGERICHT 
Zopas werd een nieuwe aktiegroep voor milieuzorg en natuurbescherming 
opgericht 
Het betreft hier een aktiegroep voor de zuivermaking van de Laak De Laak is 
een belangrijke bijnvier Van de Grote Nete Het zijn vooral enkele chemische 
bedrijven die de Laak verontreinigen en hierdoor ook de Grote Nete verpesten 
(Tot vlak voor de monding van de Laak in de Nete is het water van de Nete nog 
vrij zuiver, maar eens de Nete het Laakwater erbij krijgt in Zammel-Geel, wordt 
het een dode nvier) 
De « Aktiegroep Zuivere Laak » wil door vreedzame akties haar enig doel berei
ken de volledige stopzetting van alle vervuiling van de Laak 
Omdat de Laakvervuiling zeer grote invloed heeft op de Nete hoopt de aktie
groep op de medewerking van alle milieubewuste mensen uit de hele Zuider
kempen Voorlopig kan men kontakt opnemen met volgende personen Arnouts 
(Westerio) Ceulemans (Lier-kanoclub) Ludo Helsen (Vorst), Liliane Ven (Eind
hout) F De Peuter (Vorst), Van Spnngel (Geel-Punt) Het sekretranaat is bij Rob 
Geeraerts Meidoornstraat 4, 3998 Vorst-Kempen Tel 013/661 384 
Onze eerste akties zullen gericht zijn op de bewustmaking van de bevolking 
Daarom organizeren wij op zondag 2 januan een wandeltocht naar de belang
rijkste vervuilingsbronnen van de Laak Wij hopen op deze wandeling alle perso
nen die zich voor de zaak interesseren te ontmoeten zodat uit deze een sterke 
aktie kan groeien die uiteindelijk moet leiden tot een volledig zuivere Laak (en 
Nete) De wandeling vertrekt aan de afnt van de autostrade in Kwaadmecheien 
(Genendijk, aan dancing Anglo-Palace) om 13 uur 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Gelieve adressen van sympatizanten 
door te geven aan het VU-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. 

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

Het Kollege van Burgemeester en 
Schepenen der gemeente Ekeren 
maakt bekend dat de hoorzitting in de 
wijk Bunt zal gehouden worden op 
dinsdag 7 december 1976 tussen 19 
en 21 uur, in de parochiezaal Bunt 
Waterstraat 12. 
ledere Ekerenaar, waar hij ook woont, 
kan op deze zitting terecht met zijn 
problemen en suggesties. 

HERENTHOUT 

SINTERKLAASFEEST 
De mooie, ruime zaal « Lux » was flink 
gevuld met de meer dan honderd vijf
tig kinderen en hun opgetogen ou
ders. Even over drie wist juffr. Cam-
bre met takt en juist aanvoelen van 
de kinderziel het uitbundig entoesias-
me op te vangen en te koncentreren 
op de komst van de Grote Kinder
vriend. 
Het werd wat rustiger toen een goo
chelaar zijn jeugdige toeschouwers 
een uur lang door zijn wondere goo-
cheltechniek wist te boeien. Maar 
weer laaide onweerstaanbaar de 
geestdrift op toen de Goede Sint, ver
gezeld van zijn bedrijvige «Zwarte 
Pieten» zijn lang-verbeide intrede 
deed. 
Nu was het de beurt aan ons medelid 
Herman Van Hoey om ons, in een 
goed-geslaagde montage, het kleur
rijk relaas te brengen van het feest 
van vorig jaar. 
Nog even een mooi lied voor Sinter
klaas en dan kwam de Goede Sint 
zelf aan de beurt om de begerig-uitge-
stoken kinderhandjes met lekkers en 

geschenkjes te vullen. En zo eindigde 
dit boeiend kinderfeest. 
Een dagenlange, zorgvuldige voorbe
reiding werd weer eens bekroond 
met een volledig sukses. Een welge
meend woord van dank aan onze VU 
vrouwen. 

LAAKDAL 

WERKING 
De ledenhernieuwing is gestart maar 
hierbij zullen wij het niet laten. Ons 
streefdoel is: vóór 1 januari minstens 
50 nieuwe leden bij. 
— De door het arrondissement opge
legde norm inzake « Wij »-abonnemen-
ten is 10. Wij zullen deze norm over
schrijden. De nodige akties zijn aan 
de gang. 
— In januari zullen wij ons bestuur 
aanpassen, wat een noodzaak is om
wille van de fusie van onze drie 
gemeentes en de nieuwe aanwinsten 
aan kaderleden in Veerie en Eindhout 
Eindelijk blijft het geen zaak meer van 
Vorst alleen I 
— Ook de VUJO is aktief: de kern 
breidt steeds uit ook in Eindhout en 
Veerie I Op zaterdag 5 februari organi-
zeert VUJO een kleinkunstavond. 
— Wij hielden verkiezingen voor het 
OCMW. Onze afgevaardigde wordt 
André Laenen van Veerie. Op 1 jan. 
1980 zal Jan Peeters van Vorst hem 
opvolgen. Op die datum zal ook Karel 
Bastiaens van Eindhout als opvolger 
in het OCMW komen. Deze 3 pjerso-
nen zullen echter van in het begin 
samenwerken voor een degelijk so
ciaal beleid in onze gemeente. 
— Wij zoeken ook nieuwe lokalen 
voor het sociaal dienstbetoon. Binnen
kort meer daarover. 

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 ! 
Initiatief: Davidsfonds ter gelegenheid 
van zijn 50-jarig bestaan. 

MERKSEM MERKSEM 

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. 

PIEST 

DANSFEEST 
Dat de eerste sneeuw van deze win
ter juist is gevallen op dezelfde datum 
als deze van het VU-dansfeest in 
Diest betekende heel zeker een han-
dikap voor dit feest Een aantal oude-
getrouwen zijn dan ook niet opge
daagd, alhoewel we zeker weten dat 
ze er met hun hart bijwaren. 
Ondanks alles kwamen toch nog een 
tweehonderdtal danslustigen opda
gen, waaronder opmerkelijk veel jon
geren. 
Het werd ditmaal geen voltreffer, 
maar het entoesiasme ontbrak zeker 
niet Vooral de vele nieuwe en jonge 
gezichten waren het beste bewijs van 
het feit dat de Volksunie in Diest leeft, 
en dat ze een mooie toekomst voor 
zich heeft. 
Langs deze weg danken wij al diege
nen, die op een of andere wijze heb
ben bijgedragen opdat de kas toch 
nog goed gespijsd zou worden. Inder
daad deze laatste is er toch nog goed 
bij gevaren. Eerlijk gezegd, ze had 
deze inspuiting hard nodig. In januari 
dient immers ons streekblad te ver
schijnen en... dat kost geld, heel veel 
zelfs. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Vanaf januari start de VU in Groot-
Diest met een nieuwe vorm van 
sociaal dienstbetoon. Dit is een recht
streeks gevolg van de beslissingen, 
welke kort na de jongste verkiezin

gen, werden genomen door de politie
ke raad. 
In een volgende uitgave van «WIJ» 
zullen wij de nodige detailgegevens 
verstrekken. Inmiddels kan iedereen 
terecht bij gemeenteraadslid Dirk Van 
de Weyer, Langeberg 30 te Molenste-
de, tel. 013-33.14.08. 

LEMBEEK 

VU-afdeling opgericht 
De suksesvolle uitslag van de ge
meenteraadsverkiezingen in Groot-
Halle (van O naar 3 zetels I) en de ver
kiezing van de Lembeekse genees
heer dr. Zoete hebben de Lembeekse 
VU-mensen ertoe aangezet onmiddel
lijk over te gaan tot de oprichting van 
een eigen afdeling. In aanwezigheid 
van senator Bob Maes, federatie-
raadslid Juul Denayer, administratief 
arrond. sekretaris Frans Van Cauter, 
de voorzitter van de Politieke Raad 
Willy Belsack, de voorzitter van Buizin
gen, Raf De Moor, toekomstig ge
meenteraadslid Jan Talloen en federa-
tiegevolmachtigde Remain Bogaerts 
die de bestuursverkiezing leidde, 
werd het volgende bestuur verkozen: 
Luk Langhendries (voorzitter). Lieve 
Peelaers (sekretaresse). Luk Petit 
(penningmeester). Jan Colaes (propa
ganda), Antoon Hannon (organizatie), 
Johnny Hannon (verantw. VUJO) en 
dr. Willy Zoete (gemeenteraadslid en 
verantw. sociaal dienstbetoon). 

NIEUW GRIMBERGEN 

VUJO Nieuw Grimbergen organi-
zeert op woensdag 22 december een 
vormingsavond (i.s.m. Dosfel Instituut) 
en een algemene vergadering. Leden 
en simpatizanten van VUJO Nieuw 
Grimbergen, en de leden van de poli
tieke raad van VU-Nieuw Grimbergen 

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 b.v. uw huisgenoten 
van hun komst te verwittigen en de bij
drage, 120fr voor een hoofdlid en 
60 fr. voor een bijlid klaar te leggen. 

DRIEKONINGENFEEST 
Onze leden ontvingen reeds een rond
schrijven 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 januari 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 12.12.76. 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. 

ABONNEMENTEN 
«WIJ» 

Tot onze spijt hebben we moeten 
vaststellen dat enkele lezers hun 
abonnement op «WIJ» nog niet heb
ben hernieuwd. Daar de postbode 
geen derde maal zal langs komen, zul
len onze wijkverantwoordelijken, bij 
de hernieuwing van de ledenkaarten, 
eveneens het abonnement voor 1977 
ter hernieuwing aanbieden. Voor nieu
we abonnementen kunt U ook steeds 
terecht bij onze mandatarissen en 
bestuursleden, maar zeker en vast op 
het sekretariaat, Trammezandlei 11. 
Het is dringend en noodzakelijk dat 
nieuwe abonnenten worden aange
worven. Maak propaganda voor ons 
weekblad bij vrienden en kennissen. 
Laat hen kennis maken met «WIJ» 
door Uw eksemplaar, na lezing, door 
te geven als proefnummer. Doet U 
ook mee? 

LEDENHERNIEUWING 
Onze wijkverantwoordelijken zijn op 
weg om de lidgelden voor 1977 te 
innen. We hopen dat zij goed zullen 
worden ontvangen. U kan hen helpen 
door de bijdrage, 120 fr. voor het 
hoofdlid en 60 fr. voor een bijlid, klaar 
te leggen en eventueel uw huisgeno
ten van de komst van onze mensen te 
verwittigen. Zo kunt U hen misschien 
een nutteloze verplaatsing besparen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
medewerking 

WERF N U 
EEN NIEUWE 
ABONNEE 
VOOR «WIJ» 

SCHOTEN 

ABONNEMENTEN «WIJ» 
Een abonnement op ons weekblad 
« Wij» kan je bekomen op het volgend 
adres. Borkelstraat 115 of telefonisch 
58.52.42 waar ook adressen van mo
gelijke abonnenten kunnen meege
deeld worden. 
OVERLIJDEN 
De Volksunie-jongeren - Schoten heb
ben de droeve plicht het overlijden te 
melden van hun lid Erik Brusselmans. 
Erik is lange tijd één van de aktiefste 
medewerkers van de VU en van de 
VUJO geweest Steeds was hij be
reid tot de aktie, niets was hem te 
moeilijk of te zwaar. Hij overleed op 8 
december bij een tragisch ongeval. 
VUJO en VU verliezen in Erik één 
van hun waardevolste krachten. De 
Volksunie en de Volksunie-Jongeren 
bieden de zwaar beproefde ouders 
en de familie hun oprechte blijken van 
deelneming aan. 

SCHILDE en 'S-GRAVENWE-
ZEL 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Senator H. De Bruyne zetelt te Wijne-
gem, Vleminckhot Marktplein 8, tel. 
53.89.26,1 ste en 3de maandag van 19 
tot 20 u. 
Onze nieuwe mandatarissen staan 
gaarne ter uwer beschikking: A. 
Claessens, Dwarsdreef 29, Schilde, 
tel. 83.02.56; M. Corluy-Smet Jacht
hoornlaan 11, 's-Gravenwezel, tel. 
58.87.34; C Elen-Josephy, Groene
laan 46, Schilde, tel. 83.02.03 ; R. Lenie, 
Fazantenlaan, 's-Gravenwezel, tel. 
58.87.48; J. Renders, Terputtenlaan 
37, Schilde, tel. 83.18.48; M. Schadick-
Stryckers, Leeuwerikendreef 3, Schil
de, tel. 83.22.97; F. Van Opstal, Van 

de Wervelaan 50, Schilde, tel. 
83.02.59. 

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 art)eid licht 
Als « U » om de zoveel weken de inzet 
en verantwoordelijk wil geven, neem 
dan kontakt op met Staf Van Loove-
ren, Welkomstraat 116. Tel.; 53.86.68. 

PUURS 

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

WESTERLO 

BESTUURSAKKOORD 
Men meldt ons dat in Westerio 
een bestuursakkoord gesloten 
werd tussen de VU en de CVP. 
Jef Thijs (VU) werd voorgesteld 
voor het mandaat van Financiën 
en Milieubeheer. 

I 

Jh 

I Knip deze bon uit! 

\ ERASMUS 
I Autorijschool, Begijnenvest 99, v l 
I Antwerpen. Een speciale dagkur- | 
I sus wegcode start op maandag i 
I 27 dec. te 10 u. (10-12 u.). V.U.-le- j 
• den genieten 20 th. korting op de | 
I teoretische kursus!! I 

worden hierop uitgenodigd. 

«AGENDA» 
A. Vormingsavond: Aktueel belang 
van de Frontpartij in de Vlaamse 
Beweging en in het Vlaams Nationalis
me. 

1. vertoning van filmbeelden van de 
VUJO vredestocht van 11 november 

2. vertrekkende van de vredestocht 
wordt nagegaan welk het aktueel 
belang is van de Frontpartij (pacifis
me enz.) in de huidige Vlaamse Bewe
ging en het huidige Vlaams nationalis
me. 

Pauze 
u. Algemene vergadering. 

1 jaarverslag en evaluatie jaarwer
king. 

2. programma 77 & 77-78. Het ganse 
jaar zal in het teken staan van de St. 
Maarten Aksie ten voordele van het 
Grimbergse mindervaliden tehuis «Ei- .̂ -̂  
gen Thuis». Ontspanning, aksie, vor
ming en studie komen ook aan bod. 

3. takenverdeling / werkgroepen. 

4. varia. 
Woendag 22 december 76, 19 u. 30, 
Kultureel Centrum Strombeek-Bever. 
(gratis toegang, uiteraard I) 

WIM DE CRAENE BIJ VUJO-GRIMBERGEN 
Wim de Craene debuteerde met de folkgroep «ja » uit Wetteren. In 1969 begon 
hij als solo-artiest en oogstte zijn eerste suksessen in het noorden. Hij werd fina
list in Heist in 1970 en zijn eerste elpee kwam in 1973 op de markt Zijn tweede 
elpee kreeg de naam « Brussel» (« pestbuil van Europa ») mee. De teksten van 
Wim zijn soms revolutionair van inslag, dus duidelijk geëngageerd. 
Onlangs bevestigde zijn jongste elpee dat Wim de Craene zich heeft opgewerkt 
tot één van Vlaanderens beste zangers. Daarom heeft Vujo-Grimbergen hem 
uitgenodigd op zaterdag 18 december 1976 om 20 u. in het kultureel centrum te 
Strombeek-Bever. Toegangsprijs: 90 fr., VUJO, CJP en voorverkoop: 70 fr. 
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u w ADRES: 
voor goed eten en plezierige 
eindejoarsf eesten 

DORTMUNDER 
THIER BRAUHOF 

LEUVEN Tervuurse vest 60 

KERSTREVEILLON 24-12-76 
MENU (geliikvloers) 

1 050 fr inbegrepen zijn dienst - BTW - drank en orkest 
Welkomdrank (Champagne in Duitse Stiefel als geschenk) 
Zeevruchtencocktail + een glas RIJNWIJN 
Ossestaartsoep 
Haas op z'n Vlaams + een glas Franse wijn 
Kerstkalkoen + 1/4 fles Lamberti Bardolino 
Kerststronk - Moka 

Reservatie in « Dortmunder Thier Brau Hof Leuven tot 22 december '76 

NIEUWJAARSREVEILLON 31-12-76 
OVERAL 250 fr per persoon met elk een 1/2 I Baron d'Orny 

Duitse Stiefel als geschenk 
500 fr per persoon 1/2 I Baron d'Orny + Duitse Stiefel als 
geschenk + reuzen breugheljaanse warme schotel met Ita
liaanse aardappelen en Frans brood 
DUS ZONDER ETEN 250 FR - MET ETEN 500 FR 

Reservatie in < Dortmunder Thier Brau Hof > Leuven tot 27 december 
'76 
Leuven, tel 016/466311 Kredietbank 431-0153571-87 
Wi| dansen van 't een jaar in 't ander' Maar Zorg nu voor kaarten i 
Haal ze heden af ' 

KORTENBERG OVERUSE GROOT-HALLE 

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 vjeg 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 uan 
allerlei formulieren betreft 
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 

KESSEL-LO 

VOLKSMEETING 
Onder het motto «Federalisme met 
twee» heeft op vrijdag 17 december 
om 20 u een grote volksmeeting 
plaats met VVB-voorzitter Paul Daels 
als spreker waarna een vraagge
sprek met zes gemeenteraadsleden 
uit de randgemeenten volgt Zaal 
« Het Bad » te Kessel-Lo Iedereen op 
post I 

WELKOM 

De pas verkozen gemeenteraadsle
den Marcel De Broyer Miei Dewaet 
en Dirk Miers nodigen U uit op hun 
Pensen- en Spagettifestijn op zater
dag 18 december 1976 vanaf 17 u en 
op zondag 19 december 1976 vanaf 
12 u in het Vlaams Sociaal Centrum 
Heuvelstraat 40 te 1900 Ovenjse Zij 
danken U voor uw aanwezigheid en 
voor uw steun die hun zal toelaten de 
f4nanciele verkiezingsput te dichten 

HUIZINGEN 

Uitslag kaarten pannekoekenkermis 
505 407 739 451 597 745 209 138 331 
467 523 169 692 487 561 613 323 437 
593 117 682 299 324 452 513 484 108 
BOEK 1 Vander Schoot (omni) 2 
Plas 3 Edgard (omni) 4 Vogeleer 
(Lot) 5 Mark Allard 

EEN LEEUW OP UW WAGEN 
W I J hebben voor u een voorraad 
leeuwenklevers (rond model) aan
gekocht Bestel vandaag nog bij 
Willy Somers Klappijstraat 55 
3294 Molenstede tel 013-
33 2669 Prijs 20 fr (verzending 
inbegrepen) 

Overwinningsbal 
Zaterdag 29 januari 1977 om 20 u 30 
in de parochiezaal St-Rochus, Melke-
rijstraat te Halle 

BRABANTSE KONCERTEN 
EN EINDEJAARSFEEERIEN 

Voor de derde achtereenvolgende 
keer organiseert de Provincie Bra
bant in haar show-room in het World 
Trade Center de nu traditioneel ge
worden decemberfeeerien en -koncer-
ten 
Van 22-12 tot en met 7-1 zullen in een 
feestelijk decor waar men ook mooie 
oude voorwerpen zal kunnen bewon
deren dne Brabantse schilders Chris
tian De Keiver Henry Samuel en 
Louis Commeyne enkele van hun 
werken tentoonstellen 
Verder zullen ook twee koncerten gra
tis aan het publiek van het World Tra-
de Center aangeboden worden op 
maandag 27 december om 12 u 30 is 
er een aan oude kerst- en volksliede
ren gewijd koncert door een orgel -
fluit - viooltrio en op maandag 3 janu
ari om 12 u zullen de 22 jazzvertol-
kers van het Brussels Big Band onder 
leiding van Charles Calmeyn het be
gin van het nieuwe jaar vieren 
Twee feestelijke gebeurtenissen 
(Show-room van de Provincie Bra
bant in het World Trade Center — 
gratis toegang van 10 tot 18 uur — 
open iedere dag gesloten op zater 
dag en zondag) 

LIMBURG 
HASSELT 

AFDELINGSWERKING 
Ons bal van vrijdag 26 november is 
een fijn sukses geworden Met meer 
dan 300 aanwezigen een fantasti
sche tombola met meer dan 150 prij
zen en een daverende stemming is 
het afdelingsbestuur gelukkig hierbij 
alle medewerkers van harte te dan
ken Een speciale dank aan onze vrien
den van Niel aan wie we een tegenbe
zoek beloofden nl op zaterdag 22 
januan as 
Maandag 6 december vergaderde on 
ze afdeling voor het eerst buiten het 
oude Hasselt en wel in het stemmige 
Beukenhof te Sint-Lambrechts-Herk 

VLAAMSE 
VOLKSBEWEGING 
DEELT MEE 

DOKUMENT 
Geïnteresseerden kunnen de integra
le tekst van het dokument over de 
federale hennnchting van de Belgi 
sche staat dat dixir het Overlegcen 
trum van Vlaamse Verenigingen op 6 
november te Brussel bekend ge
maakt werd bekomen De tekst ver
scheen in het tijdschnft van de VVB 
'Doorbraak" en kan besteld worden 
op het VVB-administratieadres 
Goudbloemstraat 19 2000 Antwer
pen 

LEZINGEN 
Organisaties die een lezing of debat 
over dit aktuele onderwerp willen bij
wonen of organizeren kunnen zich 
wenden tot A Meys Vijverlaan 39 
2950 Hofstade Tel 015/61 3695 

WIJ bespraken er vooral de struktuur 
van onze toekomstige werking vol
gens het ontwerp opgesteld door 
Roger Daniels en Vic Beiren i 

VVM 
In samenwerking met het Dosfelinsti-
tuut-Hasselt houden wij op dinsdag 
21 december in het Kultureel Cen
trum te Hasselt een ontmoetings 
avond met alle nieuw-gekozen ge
meenteraadsleden waarop ook onze 
mandatarissen zullen aanwezig zijn 
Na afloop wordt een kleine receptie 
aangeboden 

LUMMEN 

Bestuursvergadering op donderdag 9 
december in het Parkhotel 
Eerste punt op de dagorde reorgani
satie van het bestuur Aangezien voor
zitter Maurits Becue tot gemeente
raadslid werd verkozen Tuur Dur 
wael onlangs overleed en Lucien Cole 
mont voor een tijdje naar Halen ver
huisde moesten er voor enkele be-
stuursfunkties andere krachten ge 
zocht worden 
Vervolgens werden de lidmaatschaps-
kaarten uitgedeeld en werd er nog 
eens gewezen op het belang van de 
abonnementen op Wij 
De uitslag van de gemeenteraadsver
kiezingen werd nog even besproken 
en tot slot werd de eerste gemeente
raadszitting van 1977 voorbereid en 
werden praktische schikkingen getrof
fen in verband met het ledenfeestje 
(waarschijnlijk op zondag 27 februari 
in het Parkhotel) 
Het nieuwe bestuur ziet er zo uit 
voorzitter Richard Lemoine onder
voorzitter Maunts Becue sekretaris-
pennnglmeester Uilly P «tzeijs leden 
Theresia Raskin (dienstbetoon) Tony 

VUJO-NATIONAAL 

KADERDAGEN 

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

Wij 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 

Jacobs (organisatie) Jos Volders 
(propaganda) Marcel Ulburghs (ar
rondissementeel afgevaardigde) en 
Lucien Colemont 

HERK-DE-STAD 

Op de ledenvergadering van 25 no
vember werd voor de fusiegemeente 
Herk-de-Stad het volgende bestuur 
verkozen Ludo Droogmans (voorzit
ter en organisatie) Alfred Ballet (on 
dervoorzitter) Henri Gevers (penning
meester) Jo Cools (sekretaris) Eddy 
Ector (propaganda) en Gerda Raskin 
(arrondissementeel afgevaardigde en 
Vujo) 
Het sociaal dienstbetoon zal verzorgd 
worden door Marcel Janssens Alhoe
wel nog vroeg delen wij u nu toch al 
mee dat ons bal plaatsheeft op 19 
februari in zaal t Reehof te Schulen 
Orkest Bert Minten 
VERENIGING VAN VLAAMSE 
MANDATARISSEN 
Op dinsdag 21 december worden alle 
VU-verkozenen uit Limburg te 20 u 
verwacht in het Kultureel Centrum te 
Hasselt 

AGENDA De heer Debeul voorzitter 
VVM omschrijft de doelstellingen van 
VVM Verkiezing van een provinciaal 
VVM-bestuur (yijf leden) Volksver
tegenwoordigers Raskin en Olaerts 
en senator Vandekerckhove be 
lichten de rechten en plichten van de 
gemeenteraadsleden en geven toe
lichting omtrent de werkwijze van de 
raadszittingen Senator Vandekerck
hove bespreekt de politieke toestand 
en het VÜ-voorstel Federalisme met 
Twee Rondvraag 
Alle VU-mandatarissen uit Limburg 

PLAATSAANBIEDING 

VUJO-NATIONAAL zoekt 
een bediende voor zijn sekre-
tariaat 
Vereisten • 

— diploma secundair onder
wijs van de hogere graad 

— ten minste zes maanden 
ervaring hebben gehad in 
het jeugdwerk (nationaal, 
regionaal of lokaal) 

Kandidaturen met curnculum 
vitae dienen gericht te worden 
aan het VUJO-sekretanaat, 
t a v Karel Van Reeth Barnka-
denplein 12 te 1000 Brussel 
voor 15 januari 1977 

Vroeger Algemeen Sekretanaat 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 bureau's 2 kleine bureau's 
— tweede verdieping 2 grote bureau's, 1 klem 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, Barnkadenplein 12 1000 Brussel 

VRIJ onmiddellijk 

De VLAAMSE TOERISTENBOND blijft een betrouw
bare gids De programma's voor de vliegtuigreizen 
1977 zijn klaar en de vertrekdata en de reissommen 
zijn gekend Reizen naar ieders gading zonnen aan 
zee, rondtoeren in interessante zuiderse streken en 
verkenning van weinig bezochte landen 
De VLAAMSE TOERISTENBOND blijft ook vooraan in 
dienstverlening en in zekerheid In de reissommen is 
steeds, volgens de bestemming, een «Reis-f »- of een 
«Reis 4- + "-diensten- en verzekeringspakket begre
pen Daarom is veiligheid geen ijdel woord 
De VLAAMSE TOERISTENBOND beperkt vanzelf
sprekend zijn aktiviteit met tot vliegtuigreizen In de 
«Grote VTB-brosjure 1977», die in voorbereiding is, 
zult ü een uitgebreide keuze van reizen met andere ver
voermiddelen vinden eigen wagen, autocar, trein, 
schip 
Het loont beslist de moeite de VTB-programma's en 
voorwaarden eens met andere te vergelijken i 

ALLE INLICHTINGEN VTB-sekretariaat, St-Jakobs-
markt 45, Antwerpen (tel 031/31 7680) - 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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Hugo Schilt2 

MOETEN WIJ ONS IN AVONTUREN 
LATEN MEESLEPEN DOOR DE WALEN? 
Het debat over de rijksmiddelenbegro
ting 1977 gaf onze partijvoorzitter 
gelegenheid deze begroting kntisch te 
onderzoeken en tevens stil te staan 
bij de knsis van de Belgische ge
meenschappen De begroting aldus 
mr Schiltz bevat een politieke kontra-
diktie Het herstelplan zal een deficit 
nalaten van 40 miljard frank en daar
door weer de inflatie in de hand wer
ken Nuttig en nodig zijn de maatrege
len tegen de werkloosheid maar 
waar blijft in dit alles de fundamentele 
leidraad waar wil men naartoe Een 
volledige tewerkstelling is een fiktie te 
meer daar de huidige industriële inves 
tenng voor met minder dan drie vier
den arbeidsbesparingen zijn Ze moe
ten onze konkurrentiekracht verho
gen maar ze verhelpen de werkloos
heid met Mr Schiltz verwees inzake 
het nieuwe arbeidscircuit naar de 
ACV- en VU-voorstellen ter zake 

Na de vraag gesteld te hebben of de 
regering wel gewapend is tegen de 
stijging van de loonspiraal als gevolg 
van de sektonele kollektieve arbeids
overeenkomsten in de bevoorrechte 
sektoren stelt spreker vast dat Vlaan
deren dit voorbije jaar weinig positiefs 
heeft geboekt De elementaire eisen 
van Halle werden afgewimpeld zgz 
omdat daarover mets in het regenngs-
programma staat Wat wordt er 
gedaan voor de havens ' Hoelang zal 
de wanverhouding in de verdeling van 
de kulturele kredieten nog duren ' Er 
zijn dan de taalkaders de gevolgen 
van de repressie de jacht op Vlaam
se arbeidsplaatsen door de fransspre-
kenden in ABOS en ASLK «Dat 
nemen wij met mijnheer de eerste-mi-
nister » 

Mr Schiltz stapte dan over naar het 
zuiver politieke terrein Hij herinnerde 
aan de tribulaties in de regenng en 
hoewel dit geen leedvermaak oproept 
stellen we toch vast dat het veto van 
het RW tegen onze partij zich thans 
gewroken heeft De Vlaamse politici 
zitten wel ietwat beduusd aan te kij
ken tegen de kapriolen van bepaalde 
Waalse politici maar zo regeert men 
het land met In Vlaanderen vraagt 

men zich af in hoeverre men zich in 
avonturen moet laten meeslepen 
door de schuld van Wallonië Nog
maals IS gebleken dat wij een verschil
lend volk zijn Zopas keurde de con-
seil culturel een anti-nederlandstalig 
dekreet goed Ik herhaal het de Vla
mingen zijn een ander volk We zullen 
daaruit een besluit moeten trekken 
want onze eigen mogelijkheden mo
gen met laiiger gehipotekeerd wor
den door de instabiliteit van Waalse 
partners 

filiffnifbin 

Na herinnerd te hebben aan het aan-
Dod tot wisselmeerderheid in geval 
van nood doch op voorwaarde dat 
de regenng er zich toe verbindt het 
volgende parlement een grondwetge
vende vergadenng te maken ont
stond een bitsige dialoog tussen de h 
Jos Van Eynde die in topkonditie ver 
keerde en onze voorzitter die zich 
echter geen enkel ogenblik uit zijn 
lood liet slaan Hij maakte integendeel 
het proces van bepaalde partijen Hij 
beklemtoonde dat de toepassing van 
artikel 107 quater met in de regerings
verklaring wordt vermeld en ten twee
de dat voor de goedkeunng van dit 
artikel een twee-derde-meerderheid 
nodig IS Hij besloot als volgt 

"Ons bestuursapparaat moet doel
treffend gestruktureerd worden Wil 

VOLKSUNIE 
EIST KLAARHEID 
In het debat dat vorige week 
woensdagnamiddag volgde op 
de verklaring van de eerste minis
ter stond de oppositie kranig haar 
man Namens de VU-fraktie, 
waarvan hij voorzitter is, hield Vik 
Anciaux een kort maar kernach
tig betoog dat we hier aan de 
hand van het Beknopt Verslag 
integraal laten volgen, de onder
brekingen inbegrepen 

DE HEER ANCIAUX - De heer 
Brouhon had het hier al over de 
politieke moraliteit Ook wij me
nen dat er in de politiek een 
bepaalde ethiek gelden moet 
DE HEER MARTENS - Dat 
moet u zeggen i (Geroep bij de 
Volksunie en de BSP] 

DE HEER ANCIAUX - Wat 
betekent die insinuatie"? [Woor
denwisselingen — De voorzitter 
hamert] 
Ik meen dat parlementsleden ver
antwoordelijkheid verschuldigd 
zijn tegenover hun kiezers Die 
beginselen van eerlijkheid kunner 
met zomaar overboord wordt 
gegooid Dat gebeurde toen rege
ringsleden naar een andere partij 
overstapten i Dat probleem 
wordt met opgelost door het ont
slag van een minister 

DE HEER PERIN, minister voor 
hervorming der instellingen (in het 
Frans) — Monsieur Anciaux 
(Geroep op de banken van de 
BSP) 

DE HEER V A N EYNDE (tot de 
heer Perm) — Zwijgen g i j ' 
DE HEER ANCIAUX - Dat pnn-
cipe van eerlijkheid geldt ook 
voor de regermg Trouwens er 
bestond van meetaf dubbelzinnig
heid toen een fraktie nl het RW-
FDF, voor een deel in de regering 
en voor een deel in de oppositie 
zetelde De eerste minister was 
voortdurend de gevangene van 
het RW dat een echte chantage-
politiek voerde 
De dubbelzinnigheid gaat nu ver
der De eerste minister is er het 
eerste slachtoffer van Zijn verkla-
nng van vandaag vraagt om 
meer uitleg Het gaat immers om 
een wijziging van de politieke 
opties, die ten grondslag liggen 
van het regeringsbeleid Dat ver
eist een nieuwe regenngsverkla-
nng 
Ook heeft de eerste minister met 
op de eisen van RW-voorzitter 
Gendebien geantwoord Wat wil 
de regenng in verband met artikel 
107 quater ^ Bestaat er ter zake 
een akkoord"? Wij vragen een 
minimum van politieke eerlijkheid 
De eerste minister moét duidelijk 
uitleggen welke keuze hij gedaan 
heeft HIJ had het over klaarheid 
Waar blijft die "^ Welke is de stel
ling van de CVP en van de meer
derheid inzake 107 quater ^ Zal 
men het FDF volgen ? Dat is wat 
WIJ willen weten (Applaus bij de 
Volksunie) 

de eerste-minister wet degelijk een 
grondwetsherziening voorbereiden 
en mogelijk maken ' Het antwoord 
daarop is bepalend voor onze hou 
ding in de gemeenschaosdialooa 

WIJ zouden het met aanvaarden dat 
een minderheid via de formule van de 
-majorite significative» alles lamlegt 
de konstituante onmogelijk maakt en 
Vlaanderen het verlangde zelfbestuur 
ontzegt Dat zou naar een onhoudba
re toestand leiden 

WIJ blijven ijveren voor een federalis
me waarin Brussel eveneens een 
plaats heeft Slagen wij daarin met, 
dan dreigt het separatisme De pre
mier weet dat ik dat met wil maar ik 
herinner hem aan wat Frans Van Cau-
welaert ooit heeft gezegd «Indien 
men ons zou dwingen te kiezen tus
sen de Staat en het hogere belang 

van het Vlaamse volk dan zullen wij 
met aarzelen onze verantwoordelijk
heid op te nemen 

VU-VOORSTEL TOT HERZIE-
NING VAN DE GRONDWET 

VU-fraktievoorzitter Anciaux lichtte 
de betekenis van dit wetsvoorstel 
Baert nader toe bij het begin van de 
kamerzitting vorige week donderdag 
In geval van regenngsknsis kan dit 
voorstel ervoor zorgen dat het volgen
de parlement een konsbtuante is De 
h Anciaux bepleitte de instelling van 
een bijzondere kommissie ten einde 
tijd te winnen De kamer besloot daar
over te beraadslagen 

FRANSTALIGEN 
GEZOND? 

MINDER 

Hugo Schiltz 

BIJ de bespreking van het wetsont-
werp>inzake de legersterkte klaagde 
VU-kamerlid Mattheyssen de slordige 
en laattijdige vastlegging van de leger-
sterkte aan Over het ongewoon 
hoog aantal afkeuringen voor leger
dienst bij de franstaligen vroeg het 
Antwerpse kamerlid andermaal uitleg 
Minister Vanden Boeynants deelde 
mede dat er daarover een onderzoek 
aan de gang is en dat hij het resultaat 
daarvan zo vlug mogelijk zou bekend
maken 

IN HET LAND DER 
EERSTE KOMMUNIKANTEN 
In het debat na de verklanng van 
eerste minister Tindemans in de 
Senaat vergeleek VU-fraktievoor-
zitter W JORISSEN de h Tinde
mans met een plechtige kommu-
niekant De premier verstaat in
derdaad de kunst met een «ge
streken» gezicht naar voor te 
komen Uit de rede van senator 
Jorissen publiceren we volgende 
passus 
« W I J verheugen ons met over de 
moeilijkheden in het R W 
ZIJ IS het slachtoffer geworden 
van het ongeduld van sommigen 
onder hen, die hun partij wisten te 
bepraten om persoonlijke ambi
ties te dienen 
Een partij en vooral een jonge 
partij, wordt slechts regeringspar
tij, zo ze een kans ziet een flink 
stuk van haar programma te ver
wezenlijken Daartoe was in haar 
geval met alleen nodig dat de 
andere regeringspartijen vrijwillig 
of gedwongen, aanvaardden een 
stuk federalisme te realiseren 
Daartoe was ook nodig dat men, 
zelfs in dat geval, een twee derde 
meerderheid had 
En die was er duidelijk met en 
zeker met wanneer men nog an
dere federalistische partijen ging 
wraken 

Wanneer men kiest voor een 
federalistisch stelsel kiest men 
ook voor de federalistische geest 
Zelfs als het pijn doet als men 
oude, vertrouwde zonden moet 
opgeven 
Oude, verzuurde wijn in nieuwe 
vaten is de gewestvorming met 
dne 

Wim Jorissen 

Er IS zelfs meer 
Wanneer men federalisme zegt 
dan zegt men ook — en het is 
wezenlijk eigen aan het federalis
me — bescherming van de min
derheden 
En dan moet men met alleen d e 
eigen Waalse minderheid zien 
doch ook de Vlaamse minderheid 
te Brussel en de duitse minder
heid 
anders is het al te gemakkelijk en 
knjgt men alleen een federalisti
sche leugen die een nieuwe vorm 
IS van het franstalig imperialisme 

Voor de Vlamingen betekent dit 
een staatsvorm die slechter is 
dan de unitaire In de unitaire had
den we nog een potentiële'meer
derheid als bescherming In de 
gewestvorming met dne wordt 
onze meerderheid een minder
heid Dit IS zeker geen federalis
me doch een meuwsoortig impe-
nalisme 

Aan de traditionele partijen in 
Vlaanderen en zeker aan de tradi
tionele partijen die deel uitmaken 
van de meerderheid moet dit toch 
duidelijk zijn Zij hebben Vlaande
ren van zijn meerderheid beroofd 
door de vorige grondwetsherzie
ning 
Dat ze hun rampzalig spel nu 
stopzetten van de Vlaamse meer
derheid door een gewestvorming 
met dne struktureel een minder
heid te maken 
En het gaat met op lippendienst te 
bewijzen aan een gewestvorming 
met drie en ondertussen een 
gewestvorming met drie klaar te 
maken om een veroordeelde re
gering nog enkele maanden in 
stand te houden 
Men moet het spelletje met spe
len met voor het forum in Vlaan
deren te zeggen dat men voor 
een tweeledige indeling is, wan
neer de verkiezingen naderen En 
dan na elke verkiezing voorwen
den dat men noodgedwongen 
een drieledige gewestvorming 
moet uitwerken omdat er toch 
een regenng moet zijn 

Liever geen regering dan een 
regering die meehelpt Vlaande
ren blijvend te minoriseren 
Niets IS belangnjker dan de vnje 
ontplooiing van de Vlaamse ge
meenschap in Vlaanderen en te 
Brussel 
Men moet in de politiek de durf 
hebben van waarachtig te zijn 
Het sprookje van eerste kommu-
niekantjes blijft met duren Ook 
de Vlaamse openbare mening 
groeit naar volwassenheid 

BELGIË ERKENT STATEN, 
GEEN REGIMES... 

Wanneer de erkenning door België 
van bepaalde staten waarvan het 
regime met demokratisch is door 
bepaalde frakties van het parlement 
bekntiseerd wordt dan antwoorden 
de ministers van Buitenlandse Zaken 
steevast dat ons land staten erkent 
geen regimes 
Nu weigerde België Transkei als onaf
hankelijke staat te erkennen De opge
geven reden slaat feitelijk op een met
erkenning wegens het regime, dat de 
onafhankelijkheid toestond en het re
gime van Transkei zelf dat uit deze 
autonomie-verlemng voortsproot 
VU-senator Jorissen vroeg zich dan 
ook af, welke regel er nu werd toege
past erkenning van staten of met-er
kenning wegens het regime Senator 
Jonssen wees de bewering van de 
hand als zou Transkei het produkt zijn 
van de apartheidspolitiek Hij somde 
de verworvenheden van Transkei op 
(skolarisenng inkomen per hoofd en 
alleen voor zijn buitengewone begro
ting aangewezen op hulp van Pretona 
of andere landen) De nieuwe staat 
aldus de senator, doorstaat schitte
rend de vergelijking met andere Afn-
kaanse staten, die qua ontwikkeling 
ver ten achter zijn Er werden reeds 
vnje verkiezingen gehouden het parle
ment werkt normaal, er is een demo
kratisch regime in Transkei Waar 
vindt men dat in Afnka, aldus senator 
Jonssen ' Er wordt duidelijk met twee 
maten gemeten, want waarom Ango
la wel en Transkei met ' 
De interpellant wees dan op de kom-
munistische infiltratie in Afnka die een 
bedreiging zal uitmaken voor de wes
terse verbindingen zonder de strategi
sche grondstoffen die het Westen uit 
Afnka betrekt Want het lijdt geen twij
fel dat het uiteindelijke doel van de 
kommunisten Kaapstad is Ten slotte 
onderstreepte Wim Jorissen nog de 
inspanningen van de Zuidafnkaanse 
regenng om de kleine apartheid op te 
heffen De oplossing ligt met in de cha
os ook met in het in zee dnjven van 
45 miljoen blanken 25 miljoen kleur
lingen en 750 000 Aziaten, doch wel in 
de autonomie van alle volkeren in en 
buiten de thuislanden 
Senator Jorissen had vooraf onder
streept dat hij in eigen naam sprak en 
met namens de VÜ-fraktie 
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OOST-VLAANDEREN 
V O L K S U N I E GROOT-AALST 

VRIJDAG 17 DECEMBER 1976 - 21 UUR 

OVERWINNINGSBAL 
W I L L T U R A EN ORKEST 

ZAAL FFR, DENDERMONDSE STEENWEG, AALST 
TOEGANG 100 f 

AALST(ARRJ 

NIEUWE SEKRETARIS 
Tijdens de vergadering van de jong
ste arrondissementsraad werden vol
gende nieuwe leden van deze raad 
gekoopteerd Herman Hermie, Irma 
Van Audenhove, Miei Tavernier, Ghis-
lain Diependaele en Luk Van Ees-
beek Proficiat i 
Tijdens dezelfde vergadenng werd 
Dany Denayer als nieuwe sekretaris 
opgenomen in het arrondissementeel 
bestuur Zijn adres Baron Moyer-
soenpark 12, 9300 Aalst Tel 053/ 
217987 

GENT 

DAG KLAAS 
In samenwerking met het R/V-groep 
«Wij-Vrouwen» Gent richtten we, 
naar oud gebruik een beproefde wij
ze op zondag 12 december een Sin
terklaasfeest in Honderdtwintig kinde
ren en een grote groep begeleidende 
volwassenen vonden de weg naar de 
-Roeland» om daar de Sint te ont
moeten Mevrouw Van Coille gaf eni
ge toelichting bij de artistiek heel 
mooie jeugdfilm van Tsjechische ma
kelij Kinderen en ouders genoten 
zichtbaar van de gehele namiddag 
We danken de vele medewerksters, 
die er de hele zondag voor over had
den, en Karel Rigo die voor alle mater
iele zaken zorgde, alsmede de Jefi-kin-
derklub voor het beschikbaar-gestel
de matenaal 

GENTBRUGGE 

WELKOM 
Willem De Meyer komt, op uitnodiging 
van de Vlaamse Oud-stnjders (VOS), 
de dr J Goossenaertskring 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 

GENT - EEKLO (arr.) 

ARROND SEKRETARIAAT 
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 SEKRETARIAAT 
WIJ vragen de afdelingen dnngend 
iedere wijziging in het bestuur of even
tuele bestuursverruiming zo spoedig 
mogelijk mede te delen aan het arron
dissement Schrijven naar Chns Gen
brugge, sekretaresse, G Gezellelaan 
5, 9068 Ertvelde 
ARRONDISSEMENTSRAAD 
De ek arrondissementsraad heeft 
plaats op vnjdag 17 december 1976 
om 20 u in Vlaams huis Roeland, Kor
te Kruisstraat te Gent 
LEDENHERNIEUWING 
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 

AFREKENINGEN LIDKAARTEN 
Dit kan gebeuren iedere dinsdag op 
het arrond sekretanaat bij penning
meester Leon Lpypens 
Laatste dag van afrekenen lidkaarten 
1977 dinsdag 25 januan 1977 

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 vemchtingen van het zieken
fonds Pnester Daes 

DENDERWINDEKE 

KOLPORTAGE 
Op 19 december as kolpor-

teert onze afdeling, huis aan huis ver
kopen van ons weekblad «Wij» 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 Linkebeekstraat 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 

DESTELBERGEN-HEUSDEN 

BELASTINGEN DESTELBERGEN 
De gemeentelijke opcentiemen stij
gen van 1100 naar 1200 Verder wer
den de gemeentebelastingen als volgt 
vastgelegd voorheffing op onroeren
de eigendommen 36 t h, personenbe
lasting 61 h, opcentiemen voor fietsen 
100 fr, voor bromfietsen 135 fr, voor 
honden 200 fr, voor tewerkgesteld 
personeel 290 f r, voor drijfkracht 
50 f r 
BEGROTING TE HEUSDEN 
Deze maand, waarschijnlijk deze 
week nog, zal de gemeenteraad van 
Heusden voor de allerlaatste maal 
samenkomen Voornaamste punt op 
de agenda wordt de begroting voor 
'77 en de toelagenverdeling In de nieu
we gemeenteraad worden dan de 
twee begrotingen uit Destelbergen en 
Heusden samengevoegd Wie op de 
hoogte wenst gebracht te worden 
van deze laatste zitting en ze wenst 
bij te wonen, laat het weten aan raads
lid Koen Van Meenen, Nederbroek-
straat 1 te Heusden (tel 522233) 
AMNESTIE, VOOR DE 5« MAAL 
Ter gelegenheid van de kersttijd en 
ook omdat het de laatste gemeente
raadszitting van het Heusdense tijd
perk wordt heeft raadslid Koen Van 
Meenen voor de 5® maal een amnes-
tie-motie op de agenda laten plaatsen, 
van ek gemeenteraadszitting Zal 
Heusden eindigen als gemeente van 
de haat of van de liefde ' 
NIEUW SEKRETARIAAT 
Vanaf 1 januan 1977 is het nieuwe 
sekretanaat van de plaatselijke VU-af-
deling gevestigd bij Frans Van Lae-
ken, Dendermondsestwg 797, te Des
telbergen Tel 283008 
ADRESSEN RAADSLEDEN 
Onze dne raadsleden voor de nieuwe 
fusiegemeente Destelbergen heten 
Koen Van Meenen, Roland Kerckaert 
en Andre Clieneck Zij zijn te bereiken 
op volgende adressen Koen Van 
Meenen zie hoger, Roland Ker
ckaert Europalaan 16, te Destelber
gen, tel 283546, Andre Clieneck 
Dendermondsestwg 127, te Destel
bergen tel 282898 
PROV ZANGTORNOOI 
Op vnjdag 3 december had in zaal 
Bnttania te Heusden het derde luik 
plaats van het provinciaal zangtor-
nooi, dit in aanwezigheid van talrijke 
prominenten van de provincie en een 
zeer goed gevulde zaal, waarvan de 
overgrote meerderheid van buiten de 
gemeente was Traden achtereenvol
gens op het mannenkoor St-Barbara 
uit Heusden (2® divisie) onder de kun
dige leiding van dingent Roger Ver-
stuyft, dan het gemengd koor Maria-
knng Marien Theeren uit Gent en ten 
slotte het uitstekende gemengd 
«Gents Madrigaalkoor» welke met 
een zwaar doch keung uitgevoerd 
repertorium bevestigde in ere-divisie 
SPORTKOMITEE HEUSDEN ONT
BONDEN 

Het sportkomitee Heusden is ontbon
den Alle bestuursleden namen vrijwil
lig ontslag De voornaamste oorzaak 
zou te zoeken zijn in het feit dat voor
zitter Alber Auman, jarenlang de pro
motor van de tot uren in het ronde 
suksesrijke beroepsrennerswedstrijd. 

die men terecht het kampioenschap 
der kermiskoersen noemde, ermee op
houdt 
De kans bestaat dat sportgroep Kla
ver 7 uit Heusden deze grote wieler-
wedstnjd op zich zou nemen Ook 
wordt de naam van de Heusdense 
Wielertoensten genoemd 

KRUIBEKE 

ROUW 
Namens het bestuur en de leden der 
afdeling wensen wij hiermede ons 
diepgevoeld medeleven te betuigen 
met de rouw die de familie Spildoo-
ren-Bolsens treft bij de dood van hun 
enig kind Yolande, omgekomen in een 
verkeersongeval samen met haar ver
loofde 
Yolande, ons jongste bestuurslid, was 
licentiate in de wiskunde en assisten
te aan de RUG waar zij haar dokto-
raat voorbereidde 
In onze hennnenng zal ze blijven 
leven als de jonge, lieftallige en veelbe
lovende kracht met de mooiste kan
sen op een schitterende toekomst 

MEETJESLAND 

STUDIEDAG 
OPENBAAR VERVOER 
Zaterdag 11 december 1976 werd te 
Maldegem in de jeugdherberg door 
het Regionaal Komitee Eeklo-Zelzate 
van de Stichting L de Raet een studie
dag georganiseerd over nieuwe moge
lijkheden voor het openbaar vervoer 
in het Meetjesland Lic H Verbruggen 
en verkeersdeskundige R De Jong 
hielden de inleidende referaten 
ZIJ stelden ondermeer vast dat het 
vervangen van trein door bus een mis-
klein van belang geworden is De bus
sen lopen vast bij het binnenkomen 
van Gent tot vertwijfeling van de pen
delende Meetjeslanders 
Oplossing de aloude spoorlijn Malde-
gem-Eeklo-Gent verdubbelen en klok-
vaste treinen inleggen Minstens moet 
te Evergem en te Waarschoot een 
kruisingsspoor voorzien worden De 
vrijgekomen autobussen zouden de 
reizigers met naar Gent, maar naar de 
stations kunnen brengen 
Wat denken de Volksunie-besturen 
van de Meetjeslandse afdelingen hier
omtrent ' 

Suggesties worden ingewacht door 
provincieraadslid Fons Van Holderbe-
ke. Nijverheidsstraat 72, 9950 Waar
schoot 

MELLE. 

WERKING 
Verleden week had bij gemeente
raadslid J De Sutter de maandelijkse 
bestuursvergadenng plaats Daarop 
waren zowel de bestuursleden als de 
kandidaten van de voorbije verkiezing 
aanwezig Als eerste punt op de agen
da stond de goedkeunng van een 
tekst over de voorbije verkiezingen 
die zou worden rondgestuurd aan al 
de inwoners van Melle-Gontrode 
Daann worden tien nabeschouwin
gen gegeven plus voor ons het positie
ve resultaat van de vier VU-verkoze-
nen Daarna werd de datum vastge
legd van het VU-overwinningsbal wel
ke door allerlei omstandigheden maar 
laat in het voorjaar van volgend jaar 
kan plaatsgrijpen, nl op 26 maart 
Maar kom, de voorbereidingsperiode 
IS nog zo groot om er die dag een 
groot festijn van te maken i 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Tijdens de voorbije bestuursvergade
nng deed de voorzitter van de VU en 
tevens verantwoordelijke voor de zie-
kenbond Flandria, een warme oproep 
tot aansluiting Hij verklaarde dat iede
re bewuste Vlaming in , een minuut 
mag laten verloren gaan om zich aan 
te sluiten bij de enige Vlaamse Zieken-
bond in ons land Daarom, Mellenaars 
sluit nu aan i 
Wendt U met vertrouwen bij apote-
ker Van Heesvelde G, Brusselse 
Stwg 301, Melle 

NINOVE 

LEDENFEEST 
Het jaarlijks ledenfeest van VU-NIno-
ve zal doorgaan op zaterdag 29 janu
ari 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 vnj Nadere gege
vens volgen nog 

PRIESTER DAENS-FONDS 
BEGINT RONDE 

S T A R T S C H O T TE D E N D E R H O U T E M 
(S.L) Het Priester Daensfonds begon een reeks van voor
lichtingsvergaderingen te Denderhoutem onder de aanwe
zigheid van volksvertegenwoordiger G. De Kegel, overtuig
de Daensiste. 

Denderhoutem als startpunt nemen Is maar redelijk ook, 
omdat de werking van de vrije, Vlaamse, Christene Volks
partij in die streek werd aangevangen. 
De voorzitter van het Fonds, Frans De Neve en Luc Delafor-
trie, gaven daarover uitleg op een eerste bijeenkomst op 
vrijdag 10 december 1.1. De grondgedachten van Adolf 
Daens zijn nu nog aktueel en zullen het blijven, zolang ons 
volk leven zal. Die grondgedachten zal het Priester Daens
fonds overal uitdragen, over heel het Vlaamse land, zonder 
te raken aan de partij-politieke werking terwijl het een 
oproep richt tot iedereen, waar hij (of zij] ook sta. 
Hulde werd gebracht aan de edele figuren die deze gedach
ten toen reeds, spijts een enggeestige en brutale vervol
ging, met grote zelfverloochening hebben gepropageerd. 
We denken hier aan mensen als Aloïs De Backer, gewezen 
volksvertegenwoordiger van het arrondissement Aalst en 
Albert Van den Brueie. 
In de maand mei zal een huidevergadering voor priester 
Fonteyne, Minnebo, Moeyaert en advokaat Van Neste wor
den gehouden te Brugge. Ook Antwerpen komt aan de 
beurt waarbij gedacht wordt aan advokaat Lebon, Wildiers 
en Schiltz. 
Te Denderhoutem werd er o.m. op gewezen dat de Daensis-
ten de eersten waren, sedert de scheuring van de Neder
landen in 1830, om een federatie te ontwerpen bestaande 
uit Vlamingen en Nederlanders. De samenwerking van het 
hele Nederlandse taalgebied was voor hen vanzelfspre
kend. Op sociaal gebied dachten zij aan de hervorming van 
het bedrijf en de onderneming. 
Een oproep werd gedaan om lid te worden van het Fonds 
(100 fr.). Talrijke aanwezigen traden toe. 
Kontakten worden gezocht om in iedere streek een ver
tegenwoordiger aan te duiden. Adres van het sekretariaat: 
3240 Langdorp, Oude Mechelsebaan 231. Sluit aan! 

NU 
EEN NIEUWE 

ABONNEE 
REK. 000-0171139-31 

WIJ 

BARRIKADENPLEIN, 12 
1000 BRUSSEL 
Vermeld abonnennent 1977 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 

* 

A A L S T 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij ruiteriiitrustingen ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - autoz - go-carts - traktoren pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschonimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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ST.-NIKLAAS 

WELKOM 
De Amedee Verbruggenkring, 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 Cottenjé en Gerd de 
Ley. Het wordt gespeeld op vrijdag 
17 december om 20 u. in het auclitori-
um van het Centrum (Markt). Inkom 
60 fr. Kaarten bij Gaby de Belie en 
Hugo Steenwegen, Slachthuisstraat 
31, St.-Niklaas. Tel. 76.50.87. 

WAARSCHOOT 

GEMEENTERAAD 
Op donderdag 23 december '76 komt 
de gemeenteraad voor de laatste 
maal bijeen in zijn huidige samenstel
ling. 
Onze fraktie zal vragen stellen, over 
de organizatie van de overbrenging 
der graven van de oude naar de nieu
we begraafplaats. 

Het blijkt dat er bij de betrokkenen 
een aantal vragen onopgelost blijven, 
en het schepenkollege gewoontege
trouw allesbehalve klare wijn schenkt, 
OCMW 
Als effektieve leden worden door ons 
bestuur Emiel Wille en Hendrik Versel
der voor de Vlaamse Gemeentebelan
gen en Jan Snauwaert voor de Volks
wil aangeduid. Plaatsvervangers: Ste-
faan De Vriendt en Jan Pauwels. 

Z O T T E G E M 

WELKOM 
De Volksunie-Zottegem nodigt al 
haar leden, vrienden en simpatisanten 
uit op een Gezellig Etentje op vrijdag
avond 17 december 1976 om 20 uur 
in de Zaal Graaf van Egmont, Hoog
straat Zottegem. 
Prijs voor een zeer degelijk menu: 
500 frank per persoon (drank inbegre
pen). 
Kom mee onze verkiezingsvreugde 

vieren en onze kas spijzen 
Uw inschrijving graag bij de leden van 
het bestuur of bij Luc Oste, F. De Mey-
erstraat 10, of door overschrijving op 
rekening : 671-1302879-46 van Volks
unie, afdeling Zottegem. 

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. rich
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 één van onze vorige feest
avonden meemaakte, zal niet 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 
w a t : 200 frank. 

KINDEREN IN HET FILMTEATER 
Dat kinderen van het sprookjesboek 
en de verhalen van grootmoeder naar 
de poppen op het teeveescherm zijn 
gewandeld en voor de toverwereld 
van het kijkkastje geboeid zijn blijven 
zi t ten: het lijdt niet de minste twijfel 
Ze leven wel mee met het filmisch 
gebeuren, maar toch blijven ze erg 
passief in hun kijken naar teevee-film
helden. Aan teevee- en filmopvoeding 
wordt in het onderwijs en thuis heel 
weinig gedaan: uit programma's kie
zen, iets mooi of lelijk leren vinden., 
het zit er niet in. Daarom is het des te 
prijzenswaardiger als een groep vol
wassenen een groep kinderen ter 
hand nemen en ze binnenleidt in de 
wonderbare wereld van animatie en 
aaneengeregen beelden die wat ver
tellen. 

Enkele jaren geleden zetten ze zich te 
Gent aan 't werk : in het teken van het 
monumentenjaar gingen de kinderen 
in hun eigen stad rondkijken en ont
dekken hoe mooi het oude eigenlijk 
was en hoe erg bedreigd de trapgevel-
tjes en kleine straatjes door verval 
onverschilligheid en opdnngende ziel
loze t>etongebouwen. Ze zetten zich 
aan het tekenen, maakten verbijste
rend mooie dingen die hun angst en 
verlangen weergaven. Ze kregen hulp 
van een aantal jongens die wat van 
techniek afwisten en maakten een 
heuse tekenfilm over hun stad en dal 
een tover-blauwe-bloem die weer leef
baar en gezellig maakte als vroeger. 

Met een oneindig geduld lieten ze pop
petjes lopen, autootjes rijden, boQtjes 
varen en decors op toverslag veran
deren en het resultaat was een ont-
roerend-naïeve, in-echte, steen-goede 
prent. Ze brachten die naar Londen 
en kregen van de BBC een orils. 

Na het eerste sukses filmden ze voort 
met de eigen ploeg kinderen zo rond 
de tien-twaalfjarigen. Na tekeningen 
besloten ze zichzelf echt in beeld te 
brengen en maakten «De Hoed», 
waarin ze allerlei hoofddeksels van 
Gentse monumenten hangen en uit
eindelijk voor hun speurzin met een 
verkleed feest beloond worden. Ze 
slaagden erin zelfs de Gentse politie 
te doen meespelen, wat wel een unie

ke prestatie mag heten. Hun tweede 
film zit er nu op. 
Ondertussen kwam te Brussel een 
vzw. tot stand die jeugdige filmers ver
enigt. Oorspronkelijk een exclusief-
franstalig gedoe, kregen de neder-
landstaligen ook hierin hun vertegen
woordigers. Een veertienjarige jonge
dame vertegenwoordigt haar kinder-
filmklub en het eerste wat ze te Brus
sel moest doen, was zorgen dat ze 
duidelijk haar Nederlands liet horen. 
Volwassenen en jongeren zijn dapper 
besloten voort te doen, maar de oude
re begeleiders trekken wat zorgennm-
pelt jes: ook voor zo'n kinderfilmklub 
wordt het leven steeds duurder. 
Geestdrift en geduld hebben ze in 
overvloed, geld echter steeds te kort, 
film kost veel. Ze trachten ook aan 
subsidiëring van één of andere officië
le instantie te raken, maar de filmerij is 
nergens in de subsidielijst vermeld: 

het is géén muziek en als schone kun
sten wordt het nog met aanvaard. Ze 
hebben een oefenzaal in een zijstraat 
van het oude Gent. Onder spots laten 
ze klik na klik van het vastgehecht 
filmapparaat een zon in een bloem 
groeien en beelden ze de zomer uit. 
De ouders kijken ongelovig toe : zo
veel geduld hadden ze van hun kinde
ren met verwacht. 

Kunst IS een blauwe bloem die in alle 
mensenharten leeft, maar je moet de 
zon hebben om die te doen openbloei-
en, de zon van begeleiding, hartelijk
heid... en materiele mogelijkheden... 

Huguette De Bleecker 

Wie meer inl ichtingen wil omtrent 
kinderf i lmklub (in samenwerkin 
met «Jefl-KInderf i lms») kan terechi 
bij Genevieve Clauwaert, Hertstraat 
70, 9000 Gent, tel. 091/23.79.58. 

flnnecuoLcn 
10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS • VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Slcenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazatlaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeel<) 

02/734 0643 
Na 18 u 425.46.42 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 'l vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Sirijtem 
Tel.: 054/33.37.56 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Teï: 02/268.14.02 

DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

P.V.BA Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 - 2921 Nieuwenrode 

TeL:015/71.1Z40 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren. 

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

AL-AL keukeninrichtingen. 
Jan Class 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel. 016/23.47 94 

ELECTRA-BREE p.v.b.a. 
Electro - Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.11.88-46.2477 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.1742-441743 
MIELE-AEG LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031-37.45.72) 

«ZEG MARIE, 

HET HAAKJE ZIT 

AAN DE BINNENKANT» 
In e e n d a g - o f w e e k b l a d rege lmat ig e e n ko lommet je vo lpen-
nen , en d a n n o g mees ta l iets z innigs ver te l len, kan je als een 
o l lmp ische spo r tp res ta t i e bek i jken. J e m o e t jezel f v o o r t d u 
r e n d h e r b r o n n e n , da t lukt s o m s en d a n w e e r n i e t J e k i jk t in 
he t ve r leden , z o e k t in de aktual i tei t , je v indt iets da t de moe i te 
w a a r d is v o o r ve len en s o m s o n t d e k je iets anders da t e igen
lijk a l leen jezel f a a n b e l a n g t . . 

J e t r ach t o o k s t eeds naar de ziel v a n d e mens te gr i jpen en 
s o m s heb je er w e l w a t op , en d a n w e e r niet, zoda t j e je regel
mat ig a f v r a a g t w a a r d e ziel e n he t har t van d e mensen w e l 
g e b l e v e n is. 

Emmy Van Overeem is zo 'n ko lumnis te , en w i e nu en dan de 
N e d e r l a n d s e k r a n t e n doorb lader t , v ind t haar in het NRC-Han-
delsblad a a n 't w o o r d . 

Z e schr i j f t v o o r e n ove r d e v r o u w en bek i jk t haar vanu i t e e n 
femin is t i sche bri l , en ze is w e l ve rs tand ig g e n o e g o m al les 
w a t te re la t iveren. Z e ziet het leven v a n e lke d a g en vanu i t d e 
g e w o n e d ingen z o e k t z e naar d e zin en de onz in v a n w a t 
r o n d o m ons bestaat . 

Er k w a m nu een boek je van d e pe rs da t een aanta l v a n haar 
b e s c h o u w i n g e n s a m e n b u n d e l t G e s c h r e v e n di t e n vo r ig jaar , 
ver te l t z e o v e r v r o u w e n die v o o r z ichzel f de l evenskansen 
m o e t e n s c h e p p e n en o v e r z i ch -emanc ipe rende-mannen . 

J e leest o v e r het bu i tenhu is -werken ( « V r o u w e n zi jn bu i tens
huis h a r d nod ig ») en o v e r v a d e r s d ie mee r naar hun k inderen 
m o e t e n o m k i j k e n (« Een v a d e r is d a n iemand v o o r het beg in 
e n he t e inde v a n d e d a g ») en o o k ove r pa 's die w a t v o o r hun 
k le inste k inde ren d o e n («Lachen o m een m a n die een b a b y 
v e r z o r g t o f d e w a s s t r i j k t is lachen o m jezel f») . 

E m m y hee f t he t niet al leen o v e r de mannen , m a a r o o k o v e r 
he t al leen-zi jn. V r e e m d hoe dit t ema in haar s tuk jes zo 'n 
be langr i j ke p laa ts i n n e e m t D e a l leenstaanden w o r d e n in he t 
maa tschappe l i j ke leven ged isc r im ineerd (« Tegen a l leenstaan
d e n m o g e n o b e r s z e g g e n * B e n t u a l l e e n ? » en hen ve rvo l 
g e n s e e n tafe l t je m e t sch i t t e rend ui tz icht o p de keukendeu r 
aanwi jzen .») 

A l leen zi jn ook de gehand icap ten , de o n g e h u w d e moeders . 
Hierb i j gee f t ze haar men ing ten bes te ove r w a t ook bij ons 
e e n ak tuee l o n d e r w e r p zal w o r d e n : d e kuns tmat ige bev ruch 
t ing. (Her inneren jullie z ich d e ve roo rde lende u i tspraak van 
b i sschop V a n P e t e g h e m bij he t n i euws da t het Gen t se A k a -
d e m i s c h e Z iekenhu i s zo 'n exper imen t zou wagen) . 

Daarb i j aans lu i tend lever t d e schr i j fs ter k o m m e n t a a r o v e r d e 
B loemenhove -zaak (de abor tusk l in iek d ie minister V a n A g t 
d e e d slui ten), en kr i jg j e haar opva t t i ngen ove r het t r ies te 
o n d e r w e r p . J e heb t s te rk d e indruk da t de schr i j fs ter zelf 
geen w e g w e e t ( « W a a r k o m t d a n het gevoe l vandaan da t 
h ier geen werke l i j ke hu lp g e b o d e n w o r d t ? » ) . Bi j d e toch t 
naar zo 'n kl iniek is d e v r o u w eenzamer dan o o i t A l leen is ook 
d e o u d e r e v r o u w ; v e r g e t e n is de g e e s t e s z i e k e ; ve rs to ten de 
p ros t i t uee en al len zi jn ze o p e e n of ande re w i jze het s lachtof
f e r v a n e e n v e r s t e e n d e samenlev ing . 

W e lezen w a t o v e r v r o u w e n w e r k l o o s h e i d en v e r n e m e n iets 
o v e r allerlei o n d e r w e r p e n d ie in v r o u w e n o n t v o o g d i n g s -
k r ingen rege lmat ig aan d e o r d e zi jn. S o m m i g e zaken zi jn 
n ieuw, a n d e r e u i tgera fe ld . M a a r omwi l le van een zeer per
soon l i j ke en zeer mensel i j ke visie s laagt de schr i j fs ter er 
s t e e d s in ons he t g e b o d e n e als n ieuw v o o r te stel len. 

O p he t e inde kl inkt d a n even b i t terhe id in v e r b a n d met oor
logsgebeur ten issen , en d a n e rvaa r j e da t o o k iemand als 
E m m y o v e r noo i t -ve rge ten s p r e e k t en da t in haar leven hee f t 
i n g e b o u w d . . . en j e denk t d a n maar da t e rgens d e Neder land
s e menta l i te i t van d e onze verschi l t . . . o f niet ? 

Omwi l l e v a n d e ve le pare l t jes van levenswi jshe id («L ie fde 
o v e r w i n t al leen als ze een e legant ver l iezer dur f t te zijn.») is 
he t e e n e r g lezenswaard ig werk . 

H u g u e t t e De B l e e c k e r 

«Zeg Marie, 't haakje zit aan de binnenkant», Emmy Van 
Overeen [Een dagbladrubriek) Kooyker-reeks, Rotterdam 
(Koningin Emmaplein 1, Rotterdam 2, Postbus 23096), prijs 15 
gulden. 
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op 

afstand 

bekeken 
Klerikalisme was het als in 1884 bij de schoolstrijd tientallen 
officiële onderwijzers, meestal voorbeeldige kristenen eruit 
gegooid werden en zijzelf, hun vrouwen en kinderen gemo
lesteerd werden Klerikalisme was het dat men voor Wereld
oorlog I, onder de homogeen-klerikale regeringen, geen 
bode op een ministene of postbode kon worden zonder 
« briefje van meneer Pastoor» Wie op het dorp in de fanfare 
van de brouwer blies en met in de fanfare van meneer Pas
toor moest op zo'n briefje niet rekenen 
De liberalen en de socialisten hebben dit voorbeeld van poli
tieke benoemingen dik nagevolgd en door het Kultuurpakt 
werd het wettelijk geinstitutionalizeerd 
Klenkalisme was het als men met de Katolieke Aktie het 
AKVS kapot maakte en het Vlaams-nationalisme van op de 
kansel veroordeelde Echte «hoofdwerken» van Katolieke 
Aktie waren alleen de instellingen die als hulptroepen van de 
Katolieke Partij funktioneerden Dit ook was klenkalisme 

GOTT AAIT UNS 
GOD ON OUR SIDE 

Dat vroegere ("?) aftandse klerikalisme had echter een goede 
zijde Ontegensprekelijk berustte het op een aiepe overtui
ging Te goeder trouw waren de adepten ervan overtuigd dat 
Kristus Ruk WEL «van deze wereld is» Zo werd Kristus-Rex 
voorgesteld Degreile was er een produkt van 
Een beroemd geestelijke kon schrijven dat hij hoopte dat de 
gekleurde hemden van de katolieke jongeren later zwarthem-
den zouden worden Te goeder trouw moest men het bele
ven dat de jongeren van de Katolieke-Aktie bij defile voor de 
Bisschop, de Hitler-groet brachten (Deze goede trouw werd 
door de katolieke auditeurtjes niet aanvaard als het om 
Vlaamse kollaborateurtjes ging die er schuldig aan waren te 
laat te blijven geloven in « Rome of Moskou ») 

De Kerk kan zich vergissen en zioh schuldig maken aan ver
keerde kruistochten tegen Albigenzers of tegen Vlaams-natio
nalisten maar de Kerk valt terug op haar poten omdat Zij 
ergens op een Evangelie stoelt en dan komt er een Vatika-
num II 

Het neo-klenkalisme dat tegenwoordig wordt opgefokt is een 
woekerplant van het oude klerikalisme Men kon en moest dit 
afwijzen maar tenslotte als echte overtuiging respekteren, 
zoals iedere diepe overtuiging respekt verdient 
Het neo-klenkalisme is met religieus-kerkelijk geïnspireerd 
Het wil dat niet zip De termen kristelijk en Kristelijke maat-
schappij-visie worden in een algemeen-kultureel-menselijke 
betekenis gesteld 

De Evangelische Boodschap van liefde, rechtvaardigheid en 
vrede kan en moet iedereen aanvaarden maar een konkrete 
maatschappijstruktuur houdt de Kerk met meer voor 
Om geaksepteerd militant te zijn wordt men met op zijn 
vroomheid getest 

Het kan dat niet zijn want de officiële Kerk stelt zich a-politiek 
op De mensen zouden het overigens niet meer aanvaarden 
van op de kansel te vernemen voor welk nummer zij moeten 
kiezen Het neo-klenkalisme steunt op strukturen en op geld 
Strukturen met een vaag religieus etiket zijn er de vangar-
men van en bieden hun leden de geborgenheid die aan de 
massa-mens de illuzie van sociale veiligheid verschaft De 
neo-klerikale gezondheidszorg is big-business 
De lidkaart van een beroepsvereniging, de noodzakelijke bijla
ge bij een sollicitatie in overheidsdienst 
De winsten van verzekeringen boerenbonden en de kassen 
van beroepsverenigingen spijzen kiespropaganda 
Politieke mandaten vormen een bron van bijverdiensten in 
parastatale en interkommunale instellingen of zelfs het kriteri-
um tot het bezetten van universitaire leerstoelen 
De energie-bron van het sisteem is met de Overtuiging en 
nog minder het Geloof maar de naakte machtswellust 
Het hele sisteem vormt een warnet waarin de geestelijke 
beweeglijkheid en de vrijheid van handelen van de mensen 
verstikt wordt 

Wee dan en met broodroof bedreigd, de bediende, de 
« bode » de leraar of de kantoorjuf die er zich wil aan ontwor
stelen 

Wee vooral de nationale samenhorigheid en de volkskracht 
van een volk dat onder een dergelijk sisteem gebukt gaat Is 
het met vergelijkbaar met de middeleeuwse lijfeigenschap of 
de heerschappij van de Hofkliek van de Absolute Monar
chen ' ' 

Vlaanderen heeft een dnngende behoefte aan een geestelij
ke slag der Gulden Sporen ^ ^^^ Haegendoren 

WEST-VLAANDEREN 
Feestzaal - JAGEflSHOF» 

Zaal voor huwelijken vergaderingen 
e d m met 1 200 zitplaatsen 

Gemsenteplaats, St-Andries 
Tel 050/31 32 10 en 31 3406 

BLANKENBERGE 

FILMVOORDRACHT - IJZERBE
DEVAART 
Op donderdag 23 december om 20 u 
heeft er in het Stedelijk Kleinkunsttea-
ter in het Casino een filmvoordracht 
plaats door Pieter De Wit onder het 
motto «Aan de Kleine Rivier» Deel I 
Aan de Kleine Rivier (kleurenfilm) -
deel II IJzerbedevaart 1976 Deze 
voordracht wordt ingericht door de 
plaatselijke afdeling van de VTB-VAB 
Prijzen 30, 25 20, 15 « en 10 fr 
WIJ zetten al onze lezers aan deze 
zeer belangnjke voordracht bij te 
wonen 

DIKSMUIDE 

OVERLIJDEN 
Op 11 december werd na zijn schie
lijk overlijden in Benidorm te Diksmui-
de onze erevoorzitter en langjarige 
effektieve voorzitter Richard Josepn 
ten grave gedragen Er heerste in 
onze stad grote verslagenheid bij dit 
onverwachte nieuws Volgende week 
komen wij erop terug en bieden langs 
deze weg alvast onze innige deelne
ming aan de gehele familie en in het 
biezonder aan mevr Joseph en Piet 
Bombeke (lid van het AB) 

GROOT-OOSTENDE 

KOMMISSIE OPENBARE ONDER-
STAND 
Op grond van onze uitslag heeft de 
VU recht op twee vaste leden in de 
nieuwe kommissie Reeds vooraf 
werd besloten dat Annie Vanhoutte 
onze eerste Kandidaat zou zijn — 
Voor de tweede kandidaat kunnen 
liefhebbers zich melden bij voorzitter 
B Ruysschaert Vnjhavenstraat nr 
19 — De politieke raad zal zich dan 
uit te spreken hebben over de twee
de kandidaat en over de opvolgers 
Ook zal deze raad de schepen aanwii-
zen die onze fraktie zal moeten aan
duiden weliswaar zonder sukses van 
verkiezing doch uit principe zal de 
oppositie haar mensen voordragen 
Deze politieke raad vergadert op 21 
december aanstaande 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
De verkozen gemeenteraadsleden 
alsmede de leden van de KOO no
digen de bestuursleden hun dames uit 
op de inmiddels traditie geworden 
nieuwjaarsreceptie die zal plaatsheb
ben op 5 januari 1977 dus na de instal
latie en eedaflegging van de nieuwe 
raadsleden 

FRAKTIE 
De nieuwe achtkoppige fraktie heeft 
op 5 december de groepsleider aan
gewezen voor de komende zes jaar 
Met 4 stemmen werd C Lambert aan
geduid tegen 3 stemmen voor Nagels 
en 1 blankostem van de uittredende 
groepsleider 
Op voorstel van Vandemeulebroucke 
werd dan ook een fraktiesekretans 
aangewezen hiervoor werd Nagels 
verkozen met 5 stemmen tegen 1 
stem voor mevr Depoorter 1 stem 
voor Demoen en een blancostera 
Aangezien Nagels dit sekretariaats-
werk met nog eens wilde kumuleren 
met zijn arrondissementssekretariaat 
en er geen andere het wilde doen zal 
C Lambert dit erbij nemen — Ook 
werd van gedachte gewisseld over 
de nieuwe K O O en over de met de 
PVV gezamenlijk te voeren harde 
oppositie Onze kaderleden zullen ver
zocht worden de eerste vergadering 
van de gemeenteraad bij te wonen 

IZEGEM 

SOUPER WANDELKLUB 
Op zaterdag 18 december wordt het 
wandelseizoen van de wandelklub 
Vlaams Huis afgesloten met een wan
deling naar Kachtem en een hutsepot-
festijn Het is de vijfde keer dat op 
deze wijze een punt wordt gezet ach
ter het seizoen Wie er vroeger bij 
was wil er weer bij zijn En zelfs 
«ontrouwe» wandelaars zijn welkom 
Inschrijving (150 fr per persoon), zo 
snel mogelijk bij een van de bestuurs
leden Start om 17 u 30 aan het 
Vlaams Huis Avondmaal om 20 u in 
de zaal Nieuw Gemeentehuis, Izegem-
sestraat 2 te Kachtem 

IZEGEM 

LEDEN- EN 
ABONNEMENTENWERVING 
Maak de VU nog sterker yVord lid 
(120 fr per jaar) indien U dat nog niet 
was J kan daarvoor terecnt 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 m 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) 

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 JOB 
— 20-jarige jongedame diploma eko-
nomische humaniora met kennis van 
daktylografie en vertrouwd met boek
houden 
— Jongeman met handelsopleiding 
— 57-jange produktieleider-perso-
neelschef zoekt nieuwe betrekking 
na 5 jaar kunst en ambachten oplei
ding genoten in sisteemontwikkeling 
(Stanwick), produktie en budgetkon-
trole met talnjke studiereizen in Euro
pa en Amerika aangaande produktie-
oroblemen 

Voor verdere inlichtingen Volksver
tegenwoordiger Dr J Valkeniers Ni-
noofsesteenweg 11 1750 Schepdaal 
Tel 02/5691604 N-146 

Plaatsaanvraag 
Er wordt een betreKking gezocht 
voor 
— Jongeman diploma A6/A2 boek
houden 
— Jongeman A6/A1 boekhouden 
— Jongeman Al boekhouden-bank
wezen 
— Juffrouw laborante 
Kontakt opnemen met prov raadslid 
Jules Henderickx, Papegem 9/2, 9262 
Vherzele Tel 053/700730 N-147 

Zoekt een betrekking jonge man 23 
jaar legerdienst volbracht houder v 
diploma drukker A3 en diploma foto
grafie en patronaat Zich wenden tot 
senator Pieter Leys Manitobalaan, 5 
8200 BRUGGE Tel 05051 5520 

N-148 

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 Joris-
sen Louisastraat 31 2800 Mechelen -
Tel 015/413596 N-139 

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

KOEKELARE 

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

TORHOUT 

Wellicht IS het in ruime kring 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 ' 

KOKSIJDE 

VU-VRIENDENKRING 
« Kent ge uw streek i» 
Na onze prachtige dia-montage 
« Bachten de Kupe» en onze herfst-
wandeling naar het natuurgebied Ca-
bourg te Adinkerke bezoeken wij op 
zaterdag 18 december as om 
14u 30 onze Duinenabdij (Museum -
opgravingen) Koninklijke Pnnslaan 
(bij de molen) Iedereen van narte wel
kom en kosteloze toegang 
VAB 
De heer Arnoys Wilfried Middenlaan 
25 te Koksijde is aangesteld als ver-
tegenwooraiger van de plaatselijke 
VTB-VAB-afdeling Voor alle inlich
tingen (reizen en autodokumenten) 
kunt U zich tot hem wenden 
OVERLIJDEN 
Op 30 november II werd onze vriend 
Fernand Houpelyne Westhinder-
straat ten grave gedragen Veel vrien
den en kennissen hebben de plechti
ge rouwdienst bijgewoond 
Mogen we even herinneren dat onze 
vriend Fernand met de gemeentever
kiezingen van 10 oktober zich kordaat 
kandidaat stelde op onze lijst nummer 
1 

Het afdelingsbestuur Koksijde en te
vens zijn medekandidaten betuigen 
hierbij hun diep medevoeien aan aan 
mevrouw Houpelyne en zoontje Ste
ve 

OOSTENDE-CENTRUM 

GEBOORTE 
Op 29 november werd Annelore ge
boren dochtertje van Mark Hemel-
soen en Lucrece Vandromme en 
tevens kleindochter van ons bestuurs
lid Vandromme aan ae ouders en 
grootouders onze hartelijke gelukwen
sen 

BESTUUR 
Tijdens de jongste bestuursvergade-
nng werd in vervanging van R Van 
groenenrode en ingevolge onze leden
winst het bestuur uitgebreid — Twee 
kandidaten van onze lijst werden ver
kozen de heren Cleenwerck en Van
dromme die we van harte welkom 
heten bij onze kaderleden Anderzijds 
nam Dnes Verschelde onze penning
meester ontslag Cleenwerck neemt 
dit van hem over Wij danken Dnes en 
Ron Vangroenenrode voor de aan 
onze afdeling bewezen diensten 

LOKER 

HFT BANEBERGPAD 
Het Banebergpad vertrekt vanuit Lo-
ker en laat ons een van de fraaiste 
hoekjes van het Heuvelland ontdek
ken de Hulst We ontdekken de Doe-
ve als grensriviertje tussen Vlaande
ren en Franknik We maken een ver
binding tussen Zwarteberg en Bane-
berg langs een stille veldweg Dit pad 
vol afwisseling is 8 km lang Het is een 
vrij lastige wandeling "van ruim drie 
uur Hollewegen en kleine paadjes vra
gen stevig schoeisel De wandeling 
kan echter zeer gemakkelijk in twee 
gesplitst 3 km vanuit Loker en 5 km 
vanaf de Zwarteberg 
Het afzonderlijk wandelbaaldje is te 
Kemmel in Streekhuis Malegijs te ver
krijgen Men kan nog steeds inteke
nen op de gehele reeks (51 wandel
blaadjes -I- 2 zeskleunge wandel-
kaarten) door storting van 400 fr op 
postrekening 000-0482353-69 van 
VVV-Westvlaamse Bergen te Kem
mel Dan ontvangt men alle wandel
blaadjes bij verschijnen 
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MEDEZEGGENSCHAP 
EN INKOMENSVERDELING 
Het Komitee voor ekonomische politiek 
van de Europese Gemeenschappen heeft 
het vierde programma voor ekonomische 
politiek opgesteld voor de periode 1976-
1980. In dit Komitee zitten hoge ambtena
ren van de verschillende lid-staten en 
over het programma werden de sociale 
partners geraadpleegd. Wij achten het 
dokument daarom reprezentatief voor 
wat leeft in de verschillende landen van 
het Europees kontinent. In een «woord 
vooraf» bij dit programma geeft de Kom
missie der Europese Gemeenschappen 
een uiteenzetting van de algemene ekono
mische politiek die zij voor deze periode 
aanbeveelt. Dit voorwoord, in feite een 
handvest voor de ekonomische politiek 
voor de komende jaren, leek ons belang
rijk genoeg om er de aandacht van onze 
lezers op te vestigen, ook en vooral omwil
le van de raakpunten van ekonomische 
en sociale politiek die men er ontmoet. 

HET PROGRAMMA 

Het doel van de ekonomische politiek 
voor de komende jaren moet het herstel 
zijn van de volledige werkgelegenheid 
tegen 1980. Daartoe zijn twee dingen 
absoluut noodzakelijk: een krachtige 
groei van het binnenlands nationaal pro-
dukt van 4,5 % tot 5 % per jaar en het 
terugdringen van de inflatie tot een draag
lijk peil beneden de 5 %. 
Een en ander veronderstelt de aktieve 
deelneming van de sociale partners en 
het bereiken van een grote onderlinge 
overeenstemming, een sociale konsen-
sus. De sociale partners moeten bereid 
zijn om, vooral ten aanzien van de inko
mens, rekening te houden met de algeme
ne ekonomische beperkingen. De rege-
nngen moeten met de sociale partners 
overeenstemming bereiken over de te vol
gen ekonomische beleidslijnen. Twee be
langrijke vraagstukken moeten daarbij 
voortdurend in het oog gehouden wor
den : 

1. De medezeggenschap van de werkne
mers in de ondernemingen; 

2. Een grotere rechtvaardigheid op het 
gebied van inkomens, vermogens en be
lastingen. 

HET VOORWOORD 
VAN DE KOMMISSIE 

Uit het voorwoord dat de Kommissie bij 
dit IV^ Programma voor ekonomische poli
tiek op middellange termijn opstelde, lich
ten we volgende belangrijke punten (inge-
ko r t l : 

• Zowel op kommunautair als op natio
naal vlak is het herstel van de volledige 
werkgelegenheid het voornaamste doel 
van de ekonomische politiek. Dit doel zou 
uiterlijk in 1980 bereikt moeten zijn, wat 
konkreet wil zeggen dat tegen die datum 
het huidig aantal werklozen met ongeveer 
de helft zou moeten verminderd zijn. 

• Voor het herstel van de werkgelegen
heid moeten twee zaken tegelijkertijd 
bereikt worden : 1. Het binnenlands natio
naal produkt moet sneller en regelmatiger 
groeien dan in de afgelopen vijf jaar het 
geval was ; 2. Het inflatie-tempo moet wor
den teruggebracht tot een draaglijk ni
veau. 

• De produktie-verhoging is geen doel 
op zichzelf, maar moet de Gemeenschap 
in staat stellen de volledige werkgelegen
heid te herstellen, dringende sociale her
vormingen ten uitvoer te brengen; beter 
te voorzien in partikuliere en kollektieve 
behoeften; de inkomensverschillen tus
sen de verschillende streken te verminde
ren ; ten aanzien van energie en grond
stoffen onafhankelijker te worden; leefmi
lieu en arbeidsmilieu te verbeteren. 

• Een snelle ekonomische groei verbe
tert de stabiliteit in het werk en een verla
ging van het inflatie-tempo heeft o.a. tot 
gevolg dat sociale spanningen weggeno
men kunnen worden. 

• De terugkeer tot de volledige werkge
legenheid moet berusten op een strategie 
met drie peilers: 

1. een evenwichtig groeibeleid, zowel re
gionaal als sektorieel; 

2. een streven van de sociale partners 
om hun gedrag af te stemmen op de alge-
meen-ekonomische vereisten; 

3. een aktief en vooruitziend werkgele
genheidsbeleid. 

• Het groepsegoïsme van de grote 
sociaal-ekonomische drukkingsgroepen 
moet worden beperkt. Tegenover de ei
sen die aan de gemeenschap worden 
gesteld, moeten daarmee overeenstem
mende verplichtingen worden vastge
legd 
1. het algemeen belang moet voorrang 
krijgen op het groepsbelang : hiermee zou 
in vrijheid moeten worden ingestemd, 
maar van de overheid wordt de nodige 
vasthoudendheid verwacht om het alge
meen belang te behartigen; 
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FAMILIAAL VERLOF 

Men kent reeds geruime tijd het recht van de werknemers 
om één of meerdere dagen afwezig te zijn op het werk en 
dit om in de wet duidelijk omschreven redenen.' Men 
noemt dit het zgn. « klem verlet». Voor sommige werkne
mers IS daar het zgn «familiaal verlof» bijgekomen. Wat is 
dat precies ? 

Wat is familiaal verlof? 
Familiaal verlof is het recht van sommige werknemers in 
bepaalde sektoren om verlof zonder loon te nemen 
wegens dwingende familiale redenen Dit recht werd opge
nomen in het Interprofessioneel akkoord van 10 februari 
1975. 

Wat zijn dwingende familiale redenen ? 
Het principieel akkoord van 10 februan 1975 t>epaalt met 
wat dient verstaan onder « dwingende familiale redenen » 
Is het een plotse ziekte van een kind of van de echtgeno-
(o)t(e)? Is het een onvoorzien ongelukje? Wat precies 
« dwingende familiale redenen » zijn, wordt bepaald: 
— in de Kollektieve Arbeidsovereenkomst voor de hele 

bedrijfstak, 
— in een ondernemingsakkoord ; 
— in onderlinge afspraak tussen de werknemer en de 

werkgever. 

Hoeveel dagen familiaal verlof zijn toegelaten ? 
Evenmin als een omschrijving van het begrip «familiaal 
verlof», geeft het interprofessioneel akkoord van 10 febru
an 1975 het aantal dagen aan waarop men maximum 
recht kan laten gelden. Dit aantal moet ook bepaald wor

den door een KAG, in een ondememingsakkood ot in 
onderlinge afspraak tussen werkgever en werknemer. 

Worden dagen familiaal verlof betaald ? 

In beginsel worden de dagen toegekend als «familiaal ver
lof » met vergoed Maar de KAG mag van deze algemene 
regel wel afwijken en in dat geval worden de bedoelde 
dagen wel vergoed. 

Wat met de sociale zekerheid 

Gmdat aanvankelijk de dagen «familiaal verlof» niet mee
telden als werkdagen voor de sociale zekerheid en dit 
gevolgen kon hebben voor bepaalde rechten (kindergeld, 
werkloosheidsvergoeding, enz.), werden deze dagen van
af 1 juli 1976 tot zgn. gelijkgestelde dagen gepromoveerd. 

Hieruit volgen zekere grenzen 
— voor de takken « pensioen » en « kinderbijslagen » kun

nen maximum 10 dagen familiaal verlof als gelijkgestel
de dagen worden meegerekend; 

— voor de tak « werkloosheidsvergoeding - (wachttijd of 
stage) mogen zoveel dagen gelijkgesteld worden als 
toegelaten door de KAG. het ondernemingsakkoord 
of de onderlinge afspraak (zie hoger); 

— voor de tak «ziekteverzekering» (wachttijd en bijdra
geboni kunnen maximum 10 dagen familiaal verlof 
als gelijkgestelde dagen worden meegerekend); 

— voor de tak «jaarlijkse vakantie» is geen gelijkstelling 
voorzien 

Cw 
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2. geen enkele groep moet de indruk heb
ben uitgeschud of opgeofferd te worden. 

• Een betere sociale vrede zal slechts 
tot stand komen op voorwaarde dat twee 
belangrijke maatschappelijke problemen 
snel worden aangepakt: 

1. de versterking van de medezeggen
schap van de werknemers in de besluit
vorming in de onderneming; 

2. een grotere rechtvaardigheid op het 
gebied van inkomens, vermogens en be
lastingen. 

In juni 1976 hebben regeringen en sociale 
partners van de Europese Gemeenschap
pen toegezegd in dit verband maatrege
len te nemen. Uiterlijk in 1980 zouden in 
de lid-staten konkrete hervormingen in 
deze zin in werking moeten treden. 

• De terugkeer tot een grotere stabiliteit 
vereist een aanmerkelijke verlaging van 
de overheidstekorten en een aanzienlijk 
langzamere groei van de overheidsuitga
ven dan in de voorbije vijf jaar. 

GOEDE WIL . . 

Nu we stilaan Kerstmis naderen en 
fslieuwjaar, en we mekaar het allerbeste 
zullen toewensen voor het jaar dat voor 
de deur staat, is misschien wel het gepas
te ogenblik gekomen om te onderstrepen 
dat kerstliederen meer zijn dan zoet-ro-
mantische stemmings-muziek. Als we de 
moed hebben de dingen te overdenken 
en de realiteit van elke dag te zien met de 
twee voeten stevig om de grond, zullen 
we snel inzien dat het oude lied niet enkel 
een wens, maar evenzeer een voorwaar
de voorhoudt: « Vrede op aarde aan alle 
mensen die van goede wille zijn!». Goede 
wil... 

Jvb. 

SOCIAAL WELZIJN EN 
MAATSCHAPPELIJK WERK 
Het is niet de eerste maal dat de uitgeverij 
CED-SAMSOM op deze bladzijde ter sprake 
komt «Gnëntatie», haar maandblad voor so
ciaal recht en personeelsbeleid, stelden we 
voor in het nummer van 6 mei jl Van de door 
haar uitgegeven sociale naslagwerken brach
ten we de lijst in ons nummer van 25 november 
jl Vandaag willen we de aandacht van de lezer 
vestigen op een andere CED-SAMSGM-uitga-
ve: «TSW», tijdschrift voor sociaal welzijn en 
maarschappelijk werk. 
Het eerste nummer van dit tweemaandelijks 
tijdschnft verscheen in januan 1974 en het is 
op dit ogenblik nog altijd «het enige Vlaamse 
vaktijdschrift van en voor welzijnswerkers», 
zoals de uitgeverij met zonder een zekere fier
heid in haar katalogus laat afdrukken. 
« TWS » verschijnt op mooi glanzend papier en 
IS gezet in een kleine, maar leesbare letter « Elk 
nummer bevat 32 bladzijden », kondigt de uitge
verij aan. Maar dat is met altijd waar. Soms zijn 
het er méér I 
Deze publikatie schenkt in hoofdzaak aan
dacht aan de ontwikkeling van het maatschap>-
pelijk werk in eigen land. Centraal wordt 
steeds geplaatst. De problemen van de enke
lingen en groepen zoals die zich in de huidige 
maatschappij doen voelen. Verder: De ter 
beschikking staande werkmetodes, de organi-
zatie van het maatschappelijk werk, de verschil
lende instellingen. Kortom: Die problemen 
waarmee de welzijnswerker in de dagelijkse 
praktijk van zijn taak wordt gekonfronteerd. 
Wat het tijdschrift en de opgenomen bijdragen 
zo boeiend maakt is het feit dat de onderwer
pen steeds behandeld worden door mensen 
die zelf op het terrein van het welzijnswerk 
aktief zijn en niet door kamer-geleerden die 
nooit van tussen hun boeken komen. De bijdra
gen van de « veld-werkers » worden wel onder
steund door vormende artikels van deskun
digen die belangrijke informatie geven over ont
wikkeling in binnen- en buitenland. Het «TSW» 
duwt geen politieke of religieuze opvattingen 
naar voor. 

Zoals we het voor andere tijdschriften gedaan 
hebben, geven we ook van het «TSW» een 
greep uit de behandelde onderwerpen: Centra 
voor maatschappelijk werk - Openbare Centra 
voor Maatschappielijk Werk - Konsultatie-bu-
reau's voor levens- en gezinsmoeilijkheden -
Gastarbeiders - Gezinsproblematiek engezin&; 
terapie,' - Jeugdbescherming - Jongeren Infor
matie en Adviescentra - Registratie - Thuislozen 
- Samenlevingsopbouw - Socio-kultureel werk -
Vrijwilligers. 
Aanbevolen! 

Jvb. 

«TSW» - Tijdschrift voor sociaal welzijn en 
maatschappelijk werk Tweemaandelijks - Elk 
nummer bevat 32 biz. - Uitg. CED-SAMSOM, 
Philippe de Champagnestraat 7, 1000 Brus
sel. - Jaarabonnement: 350 fr. 
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WIL U\MPO ONS VAN 
DE WERELD VERVREEMDEN? 
Van de twee romans die Hubert Lampo in 1976 publiceerde, gaat 
mijn voorkeur naar De prins van Magonia, omdat het een echt huma
nistisch boek is. Ik weet dat dit geen strikt literaire maatstaf is. Literair 
gesproken zou je aan De pnns kunnen verwijten dat het verhaal te 
doorzichtig of te eenvoudig is of nog dat het boek vanuit een 
magisch-realistisch oogpunt nogal mager is uitgevallen, waardoor de 
moraliserende strekking van het gebeuren te zeer op de voorgrond 
komt 
Het gaat over een jongen van zestien jaar die een Duitse soldaat ont
moet Hun wegen kruisen elkaar op een toevallige wijze. Ze ontmoe
ten elkaar voor 't eerst op weg, in de bus waarmee de jongen naar 
zijn ouders rijdt nog niet bevroedend welk onheilspellend nieuws 
hem te wachten staat De weg of de reis is een symbool. Zoals in de 
meeste van Lampo's romans en verhalen ligt het kruispunt op de 
grens van twee werelden. Aan de ene zijde van de levensstroom ligt 
de dagelijkse werkelijkheid, met andere woorden de tijd waarin het 
konkrete leven van de personages zich afspeelt Lampo situeert de 
roman tijdens de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. 
De handeling grijpt plaats in een dorp aan de Schelde. De Schelde 
zelf is eveneens een grens tussen twee werkelijkheden. Aan de over
kant ligt immers een onbekend en mitisch land, waar Alex — zo heet 
de zestienjarige jongen — een al dan niet Ingebeeld Joods gezin aan
treft Hij wordt vooral betoverd door de mooie Eva. Hij wil haar red
den van de ondergang. Als hij bij de inval van de Engelse troepen 
opnieuw de Schelde oversteekt om het gezin te redden uit de han
den van de zich in paniek terugtrekkende Duitse soldaten, vindt hij 
enkel een totaal uitgebrande villa terug. De manke Duitse soldaat 
Willy Prinz geheten, wordt bij de bevrijding door een weerstander 
doodgeschoten op het ogenblik waarop hij zijn witte zakdoek ten 
teken van overgave uit zijn broekzak trekt Enkele ogenblikken daar
voor had hij aan Alex het verhaal gedaan dat hij bij de belegering 
van Warschau door de Russische troepen als majoor geweigerd had 
mee te doen aan de afslachting van de Joden. Daar werd hij door 
zijn eigen makkers in de benen geschoten en daarna gedegradeerd. 
De grens tussen beide werelden loopt door een niemandsland en in 
dat niemandsland speelt de dood een bepalende rol. Zo gezien is de 
dood een dichterlijk gegeven, zoals er te lezen staat in de laatste 
regels van de roman, op het ogenblik waarop Willy Prinz de ogen 
sluit: «Ook de soldaat glimlachte, of hij geen pijn meer voelde. En 
keek met wijd opengesperde ogen vlak in het licht van de witte 
najaarszon». Uit het citatenboek, Zoemlens op Lampo. blijkt dat de 
schrijver gewoonlijk in dichterlijke bewoordingen spreekt over de 
dood als over een groot geheim. Anderzijds verzet hij zich tegen de 
dood. Hoe dan ook fungeert de dood als een grens tussen heden en 
toekomst Wel zien we dat de magische werkelijkheid waaruit de 
prins van Magonia tevoorschijn komt in het verleden gesitueerd 
wordt. Lampo schijnt het verleden niet te ervaren als het volstrekte 
rijk van de dood. Alleen de toekomst vervult de personages met een 
grote angst: Alex wordt gedreven door angst, door de angst om zijn 
moeder te verliezen en vooral voor het lot van Eva. Er is het hevige, 
onrustige veriangen naar het hemelse, maar tevens de bestendige 
angst om het te verliezen. 

Het humanisme van Lampo in De prins van Magonia ligt in het harmo
nisch samenbrengen van figuren, die, geschiedkundig bekeken, met 
elkaar moesten botsen: Alex en de jonge Duitser, de kapelaan die 
zich ontfermt over het lot van Alex wiens ontvoerde vader bekend 
stond als een vurig en strijdend socialist en tenslotte de Duitse sol
daat en de Joden. Zelfs de weerstander die Willy Prinz doodde werd 
door zijn makker uitgekafferd. In de konfrontatie van deze persona
ges komt Lampo naar voren als een mild humanist die geen acht 
slaat op de historische kontingenties. Zijn moraal, net als die van 
Bergmann in de film Van aangezicht tot aangezicht is die van de dich
ter : « Alleen op liefhebben komt het aan », is het besluit van Een geur 
van sandelhout 
Om een inzicht te krijgen in Lampo's magisch-realisme is Een geur 
van sandelhout een interessanter boek dan het vorige. Vooral hoofd
stuk IX, Zomeravondgesprek, waann de ik-figuur een verrechtvaardi
ging tracht te vinden voor het vreemde avontuur dat hem overkwam 
in de vroege ochtend te Antwerpen, na zijn terugkeer uit Parijs in 
gezelschap van de cineast Harry Kümel en van Jo Van Gorp, geeft 
via een bezinning op het magisch-realisme een retro-aktief inzicht in 
de op het eerste gezicht nogal onwaarschijnlijke bouw van de deze 
overwegend autobiografische roman. 
Het is een op het ik-gerichte veriiaal, dat aan de schrijver de kans 
biedt middenin het boek, in een gedroomde of gefingeerde ontmoe
ting met Mary, af te rekenen met een ongelukkige liefde. In die herin
neringsfase duiken er personen op van wie achteraf zou blijken dat 
ze werkelijk bestaan : « Hoe dan ook, een aantal uren, een uur of tien, 
leefde ik elders. Niet in een onbestaande, maar in een reële, volko
men concrete wereld, een trieste, afschuwelijke maar geen spook
achtige wereld » Iets verder spreekt Lampo van een « volstrekt waar
achtige, zij het onmogelijke wereld. Waarachtig op één punt na. Het 
gat in de tijd ». 
Door het autobiografische en zelfs reportage-karakter van het boek, 
is de stijl van Een geur van sandelhout veel eenvoudiger en vlotter 
dan bijvoorbeeld in De komst van Joachim Stiller De stijl is met 
magisch-realistisch, maar wel de bouw van het boek. De verhaalepi-
sodes op zichzelf zijn realistisch geschreven op de symboliek na, 
zoals het telkens weerkerende motief van de «geur» of het «par
fum». Het slothoofdstuk. De Veerboot is een prachtig geslaagde 
brok dichteriijk verhalend proza. 
De hele opzet van beide boeken en vooral van het magisch-realisme 
lijkt erin te bestaan een uitleg te zoeken voor verschijnselen en voor 
een geheimzinnige wereld die in ons woont, waarvoor er geen ratio
nele verklaringen zijn, tenzij op psychologische of parapsychologi
sche gronden. Een vlucht uit de konkrete werkelijkheid is het met bij 
Lampo. Integendeel zelfs, maar toch blijft het een wereld die louter 
vanuit het ik gezien wordt met andere woorden vanuit de subjectivi
teit Dat is althans het principiële uitgangspunt De hele vraag is of je 
dat uitgangspunt als artistiek beginsel aanvaarden kunt 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Hubert LAMPO, De pnns van Magonia, 1976, 116 biz., 16,50 gid : Een geur van 
sandelhout, 214 bIz.. 17,50 gid (beide bij Meulenhoff, Amsterdam]. Voorts: 
Zoemlens op Lampo, een aforistische bloemlezing uit het werk van Lamoo 
samengesteld door Renè Turkry (volgens de meest voorkomende tema's vb. 
anima. Antwerpen, archeologie, dood. magisch, enz., alfabetisch gerangschikt), 
Amsterdam, Arbeiderspers. 1375. 191 bIz Tenslotte door dezelfde Renè Tur
kry. Hubert Lampo (Grote Ontmoetingen), Brugge, Orion. 91 bIz. (gaat tot aan 
De Grobbendonl<se brieven, 1973). 
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GLIMLACHEND 
MAO-CHINA 
Momenteel loopt in het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten een ei
genaardige tentoonstelling, van werk 
van Chinese boeren-schilders. Meer 
bepaald gaat het om gouache-schilde
rijen van tachtig naïeve schilders uit 
de streek van Hoehsien in de provin
cie Tien-tsien. Dit gewest is een land-
bouwstreek bij uitstek zodat de klem
toon op de landbouw ligt zoals die 
reilt en zeilt in het betrokken distrikt. 

Er zijn in die veelheid van keurig afge
werkte gouaches (nergens worden 
de namen van de auteurs vermeld) 
weinig of geen stijlverschillen. Behal
ve in enkele schilderijen Is er van de 
klassieke Chinese schilderkunst niets 
te bespeuren, tenzij af en toe een ver
klarende tekst in het schilderij zelf en 
hier en daar de tipisch chinese traps
gewijze opbouw van het landschap. 

We hebben slechts twee schilderijen 
gezien, die met een lossere en zwieri
ge toets zijn gemaakt al de overige 
werken vertonen een strenge lijnvoe-
ring en een ietwat uitbundiger koloriet 
dat echter overal gehoorzaamt aan 
de beperkingen, opgelegd door de lijn. 

Deze technische knap gemaakte gou
ache-schilderijen (insiders zullen we
ten dat deze discipline zeer z. -are 
technische eisen stelt) verheerlijken 
stuk voor stuk de in zalige vreugde 
volbrachte arbeid, vergadering met of 
zonder kritiek op Kon Foetsé (Konfusi-
us) en andere deviatlonisten, of van 
de gezamenlijke oefening. Deze mas
sa (het individu komt nergens aan 
bod, alleen de gemeenschap telt en 
bestaat) beleeft — steeds volgens 
deze kunstenaars — vreugde aan 
alles, zelfs aan kritiek. Op 99 % van 
de tentoongestelde werken lachen de 
doorgaans stevig uit de kluiten gewas
sen mannen en vrouwen de tanden 
bloot of dat nu is bij hard labeur of tij
dens een of andere bijeenkomst Het 
enige tafereel, waarop de ontspan
ning aan bod kwam was de weergave 
van een landelijke kindertuin, waarop 
uiteraard nog meer gelachen werd... 
Zo te zien is Mao-China bewo«Kl 
door een altijd glimlachende, opge
wekte natie, een echt «Land ésa 
Lacheins». (RC) 

Tot 2 januari &«. 

TEIRUNCKS KRACHTMEETi 
Bij Manteau verscheen naar aanlei
ding van de Boekenbeurs van Vlaan
deren de vijfde druk van het meester
werk van Herman Telriinck, Het ge
vecht met de engel, Nederzetting van 
de Jeroens op O.-L-Vr.-Welriekende. 
bit merkwaardig boek is eigenlijk Telr-
llncks krachtmeting: in het zeer uitvoe
rige verhaal — de recente Manteau-
uitgave telt 524 bIz. dicht op elkaar 
bedrukte tekst — komen en gaan tien
tallen personages, vol van bewogen
heid, hartstocht zelfzucht of geldings
drang. En met hen generaties en 
geslachten, in op- en neergang, sto
ïcijns, epikuristisch of heidens-duivels 
levend. 

Het verhaal speelt zich af In de tlpi-
sche Brabantse sfeer van een rurale 
wereld omheen en In het Zonièn-
woud. De natuur levert de magische 
kracht en de tover van het woud, de 
mensen dragen met hun soms sombe
re drang naar zelfbevestiging en zelf
vernietiging bij tot de verstrengeling 
van het leven in een kluwen van intri
ges, ambities en frustraties. 
«De randbewoners van het Zoniën-
woud, dat vroeger tot aan de poorten 
van Brussel reikte, hebtien van ouds 
het donkere houtgebied voor een god
delijke voorzienigheid gehouden, 
waarop zij vanzelfsprekend levens
rechten hadden. Hierdoor kwamen zij 
voortdurend in opstand tegen alle hou
ders van wettelijke macht Teirlinck 
vertelt hoe alhier rondom de kleine 
boskapel van Onze-Lieve-Vrouw-Wel-
rlekende in 1343 door een vreemde 

Opvoering van Victor Haïm's 
jongste werk (1975) in een regie 
van Jef Dennedts door Chris Lonn-
Tie en Senne Rouffaer. 
De beide spiegeleenakters heb
ben een tweegevecht tussen een 
man en een vrouw tot onder
werp. 

DE AFGROND EN 
DE KONSULTATIE 
In De Afgrond ontmoeten een 
man en een vrouw mekaar op 
een hoogvlakte. Ze zijn echter 
van mekaar gescheiden door een 
duizelingwekkende afgrond. 
Aan de rand hiervan wordt de 
ijdele man op een geraffineerde 
manier in een steekspel van bou
tades, syllogismen en listen tot 
een spelletje op leven en dood 
verleid. 
Senne Rouffaer is hier, in een 
slappe afwezige regie, de miser
abele held die op klowneske wij
ze, bijna blijmoedig uit het onwe
zenlijke bestaan verdwijnt. Chris 
Lomme's (mimisch uitstekend I) 
«onschuld» wordt hierdoor niet 
aangetast Zij vlindert verder en 
de kous is af. Heel anders is de 
sfeer in De Konsultatie; vol drei
ging en terreur. Een niet zo toeval
lige bezoeker maakt kachelhout 
van een vrouwelijke zielkundige 
door haar psychologisch in haar 
hemd te zetten. 
Intens boeiend teater waarin Sen
ne Rouffaer zich als groot dranr.a-
tisch akteur ontplooit, soms Chris 
Lomme overspeelt, die pas uitste
kend wordt als ze moreel en gees
telijk aan de grond zit Mede door 
de regie van Jef Demedts wordt 
deze eenakter uitgetild boven de 
goedkope dankbare aanvallen op 
de moderne psychiatrie. Alleen 
het einde valt hier uit de toon en 
doet afbreuk aan de dramatische 
spanning van dit overigens goede 
stuk waarin de niet al te snuggere 
Haïm het spijtig niet kan laten te 
herinneren aan zijn Joodse af-
konnst 
Teater dat als tweede plateau 
toch boven het gewone repertori
um uitsteekt en bewijst dat het 
«Andere» toneel ook «kunst» 
kan zijn. 

Herman Van den Abeele 

mi. 

geweldenaar een nieuwe gemeente 
gesticht werd Van de XlVde eeuw tot 
orrtstreeke 1950 wordt het wel en 
wee van deze nederzetdng met krach
tige hand geschMerd.» 
Het grootse menselijke fresko. Het 
gevecht., vangt aan bij de aankoop 
door notaris Caksen van een groot 
deei van het Zoniënwoud. Caloen zelf 
zorgt voor een gepaste verdeling en 
alle omwonenden die s van goede wil 
zijn » krijgen hun deel. Zodoende richt 
hij samen met hen het « Zwart Goed » 
op (1809), thans gekend als - O.-L-Vr-
Welriekende -. 

Dit valt lang niet bij iedereen in de 
smaak; de felle Jeroens uit Rode ver
zetten zich en duiken ten slotte onder. 
Doorheen het ganse verhaal omheen 
O.-L-Vr.-Welriekende regeren de Ca-
loens. Eerst Abdon, daarna Mak en 
ten slotte Gomeer Caloen met wiens 
dood dit passievol fresko afbreekt — 
ook genoemd Goemeer III, baron Ca
loen ter Oigne —. Op zijn dood vol
gen 3 maanden rouw op Ter Olgne. 
Maar Het gevecht.. Is niet het ver
haal van de Ter Oignes alleen. Ook de 
felle Jeroens zijn er beurtelings prota
gonisten en antagonisten. 
Zowel wie Teirlinck wil kennen als wie 
de Zuidnederiandse literatuur wil le
ren kennen kan niet omheen dit groot
se Het gevecht.., dat een sintese 
brengt van Teiriincks gehele oeuvre 
«In drie groepen zijn vele levens opge
nomen • de heersende rondom het 
oude kasteel, de dienenden in het klei
ne deemoedige gehucht, en de onaf

hankelijke In het Zoniënwoud dat 
voortdurend aanwezig is als een 
weids decor. Ondanks de drie ver
schillende karakterologische typen. Is 
er één wet die dwars door alle onder
scheidingen heen zich doet gelden • 
de eeuwige wet van liefde en dood.» 
(zie de flaptekst) 

Frans-Jos Verdoodt 

Herman Teirlinck, Het gevecht met de engel 
Nederzetting van de Jeroens op O-L-Vr.-Welrie-
kende: Manteau, Brussel-Den Haag 1976. Viifde 
druk. 524 bIz, 495 fr 

KEER OP KEER 
Dirk Rommens publiceerde zijn eer
ste gedichten in Jeugd. Ze zijn echter 
niet opgenomen in zijn bundel Keer 
op keer, die hij uitgeeft in eigen 
beheer. Wel heeft hij daarin gedichten 
opgenomen die eerder verschenen In 
de verzamelbundel Honderd Nieuwe 
Dichters, van de dichtersgroep Dimen
sie (samenstelling Jan Biezen), In het 
tijdschrift Vlaanderen in in Kruispunt-
Sumier Sommige gedichten werden 
ook vroeger opgenomen in de bun
dels Podium en Nieuw Geluid. Keer 
op keer bevat een twintigtal gedich
ten. De gebundelde blaadjes zijn ge
nummerd tot zesentwintig. De linker
bladzijden zijn onbeschreven. 

Jan Van Bossuyt 
Dirk Rommens: KEER OP KEER. 
Dichtbundel 1976. - Vijftigtal bladzij
den, helft blanco. D. Rommens, Leie
straat 105, 8720 Kuurne. 
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BERTHE 
Patrick Ledoux maakte deze film (in 
opdracht van de ZDF) naar een werk 
van Guy de Maupassant Deze Fran
se schrijver uit de tweede helft van 
vorige eeuw wist door zijn direkte, 
suggestieve en zeer realistische stijl 
in zijn werken de wereld weer te 
geven van abnormale of afgedwaalde 
mensen. 

Thema's met psichiatrische inslag zijn 
momenteel erg aan de orde van de 
dag in de filmwereld. Andere kineas
ten, zoals bv. Milos Forman met « One 
flew over the Cuckoo's Nest» of Ken 
Loach met «Family Life», hebben 
bewezen dergelijke onderwerpen aan 
te kunnen. Zowel filmisch als inhoude
lijk waren hun films grote werken, die 
ons deden inleven in een min of meer 
buiten ons staande realiteit. 

Of het geval « Berthe » een realiteit is 
in de psichiatrische wereld vraag ik 
me wel af, in elk geval komt het als 
zeer irreëel over in de film. 

Berthe is een jong meisje van een 
jaar of twintig. Op de leeftijd van onge
veer één jaar zou zij ten gevolge van 
een zeer zware zonneslag plotseling 
beginnen zwijgen en zich volledig 
abnormaal gaan gedragen zijn. Wan
neer een vreemde dokter toevallig de 
praktijk van de huisarts overneemt, 
begint deze zich aan het «geval» te 
interesseren. Zij is voor hem een 
objekt, een levend laboratorium. Noch
tans bereikt hij dat zij van een zuiver 
vegeterend bestaan komt tot het ni
veau van een min of meer dierlijk 

leven. Door zijn eksperimenten onder
vindt hij dat zij enkel gedreven wordt 
door hartstochten en wanneer de 
ouders, zuiver uit eigenbelang, hun 
dochter uithuwelijken aan een of an
dere charlatan, blijkt inderdaad dat zij 
opgaat in deze liefdesverhouding. 

Wanneer haar echtgenoot op een 
zekere dag niet meer opdaagt, blijft 
ze op hem wachten aan het raam, 
dagen na elkaar. De enige oplossing 
die de dokter ziet om aan deze toe
stand te verhelpen, is haar alle besef 
van de tijd weer te ontnemen, zodat 

Berthe opnieuw en dieper dan te 
voren terugvalt in haar vroegere toe
stand. 

Af en toe doet de film terugdenken 
aan Truffauts zeer mooie «L'enfant 
sauvage». Beiden zijn zwart-wit pro-
dukties, het verhaal speelt zich af 
rond dezelfde tijd en er wordt een op 
elkaar gelijkend thema behandeld: de 
pogingen om een mens, die door de 
omstandigheden verlaagd is tot het lei
den van een dierlijk of (hier) vegete
rend bestaan, weer op te heffen tot 
een min of meer menswaardig leven. 

Tot daar echter elke gelijkenis. Mis
schien had er in een dergelijk onder
werp voldoende stof gezeten om een 
degelijke film te maken, Patnck Le
doux IS daar echter niet in geslaagd. 

Zijn film komt over als het werk van 
een leek die teveel hooi op zijn vork 
heeft willen nemen door een al te 
zwaar thema te durven aansnijden. 
Indien hij de klinische beschrijving of 
de ontleding van een kompleks psi-
chiatrisch geval of gewoon de weer
gave van een voor ons bevreemden
de wereld op het oog had, mist hij zijn 
doel. 

Dat deze film op het Belgisch Filmfesti
val te Namen vorige maand de Grote 
Prijs van de auteurs kreeg, is waar
schijnlijk enkel te wijten aan het feit 
dat er geen betere kandidaten voor 
deze prijs waren. 

M. Michielsen 

UIT DE FOLTERKAMER VAN PIRANA 

(M.v.L] In de wereld van de Vlaamse kartoenisten is 
Pirana (Leo Van de Velde) een geval apart. 
In 1966 werd hij door hugOKÈ ontdekt Het dagblad 
« De Standaard », dat in die dagen de moniteur van de 
Vlaamse kartoenisten was, maakte het eerst melding 
van het nieuwe talent Men had het over een jonge 
man uit Zele, van negentien jaar, vloerder van beroep, 
die nog van zich zou laten horen, hij had een nieuwe 
tekenstijl in de pen en was zo zwartgallig als de pest. 
Zwarte kartoens, een richting die nog ontbrak bij de 
Vlaamse kartoenisten en die slechts nu en dan beoe
fend werd, daar keek men naar uit I 

De jonge tekenaar voelde zich best in zijn rol want hij 
noemde zich Pirana naar die piepkleine visjes uit de 
Amazone die met hun ontelbare tandjes in een mum 
van tijd hun prooi, hoe groot of hoe klein ook, totaal 
verslonden. 

Zoals critici dat doen werd Leo Van de Velde uit Zele 
een jonge belofte genoemd. Men kan natuurlijk niet 
eeuwig een jonge belofte blijven en Pirana publiceer
de tegen de haaien op. De reeks tijdschriften en de 
tentoonstellingen waaraan hij meewerkte opsom men 
•r- meestal in de buurt van Blasser en Luk Cooke — 
zou een te lange lijst worden net zoals de prijzen en 
vermeldingen die hij op de punt van zijn scherpe pen 
prikte. Toch enkele. Twee eerste prijzen: één te Ant
werpen (VTB's Zwarte Humorsalon) en één op de een
malige Brusselse kartoenale. Dit naast het wereldre-
kord kartoentekenen, in 1975 behaald, na twee uur 
tekenen aan een kartoen van bijna 30 meter lang,,. 
Verder nog deelnamen aan de kartoenales van Mon
treal, Athene en Gabrovo in Bulgariie. 

Dat Pirana nu een echte mensenverslinder is geloven 
wij niet Hij is een zachtaardige en vriendelijke vent en 
je krijgt de indruk dat hij wat verlegen zit om dat stuk 
talent dat in zijn vingers kriebelt en onder zijn hoog 
opgezette kuif. Hoe vaak werd reeds gevraagd waar
om Pirana de sprong over de Grote Plas met waagt 
De meeste van zijn tekeningen zijn inderdaad stukken 
beter dan de zwarte kartoens die de Amerikaanse tijd
schriften halen. In de inleiding tot het Pirana-kartoen-
boek schrijft Karel De Decker, de voedstervader van 
alle Vlaamse kartoenisten: «In Vlaanderen staat hij 
(Pirana) op een schavotje apart, achter de groten! 
Maar misschien komt dat omdat hij de pen met de vin
gers hanteert, en niet met de ellebogen ?...» 
Een paar weken terug ontmoetten wij op een kulturele 
avond Pirana en Brasser Gedurende een uur hebben 
zij beiden, zo voor de vuist hun beste kartoens op gro
te vellen papier voor het aanwezige publiek ten beste 
gegeven. De vlotte tekenstijl van beiden — die de hele 
Vlaamse kartoenistenbent van het midden der zes
tiger jaren hebben overleefd — is bewonderenswaar
dig, het publiek keek er naar op! 
De Folterkamer waarmee Pirana nu uitpakt is een ver
zameling zwarte kartoens die reeds eerder versche
nen. Het is goed dat ze werden samengebracht Het 
kan een prachtig geschenk zijn om Kerst en Nieuw
jaar griezelend door te brengen I 
Het boek: 100 biz. glanzend papier kost 150 fr. (130 
+ 20 fr. verzendingskosten) en kan enkel besteld 
worden bij Pirana-Leo Van de Velde, Lokerenbaan 
170, 9140 Zele. Bedrag storten op rek. GB 293-
0193484-24 te Zele. Niet vergeten adres te vermel
den op de overschrijving ! 

f elke week een 
f | i iNTOOXSTELLIMTg 

DE DUITSERS WEER IN PARIJS 
Een van de historisch wellicht meest vergeten kunstbewegingen is de Duitse 
romantische schilderkunst uit de vorige eeuw. Waar de Duitse dichters, filosofen 
en komponisten uit die tijd een universele glorie genieten, bleven de schilders 
internationaal vrijwel onbekend. Temeer ook daar hun werken enkel te bekijken 
zijn in Duitse en Centraal- of Oosteuropese musea. Sedert enige tijd evenwel is 
er een kentering gekomen en nu gaat er tot 28 februari in de Orangerie des Tui-
leries (in Parijs dus nog wel) de grootste dergelijke expositie ooit bij elkaar 
gebracht uit liefst meer dan 40 musea. 
La Peinture allemande a l'Epoque du Romantisme is dan ook een monumentale 
tentoonstelling van ongeveer 250 werken die ons een verrassende pikturale 
wereld tonen van een onvermoede geestelijke rijkdom en met een volstrekt 
eigen kijk op de natuur en een sterk bewogen visie op de mens en zijn lotsbe
stemming. 

Rondgang 

De tentoonstelling is in kronologische orde opgebouwd en begint op het einde 
van de 18^ eeuw bij de neo-klassiekers die het antieke estetische ideaal wel met 
bravoure vertolken, maar zonder eigen inbreng met uitzondering van Carstens, 
die in grote tekeningen waarvan de stijl naar Michelangelo refereert toch al de 
nieuwe symbolische taal spreekt die een van de konstanten van de romantiek 
zal blijven. 
Zeker belangrijk is Philipp-Otto Runge (1777-1810) die hoe jong hij ook stierf 
een van de grootste van zijn tijd was met een sterke visionaire inslag. In Runges 
werk overheerst de kosmische samenhang tussen mens, universum en tijd. Hij 
weet dit plastisch bijna konstruktief tot uitdrukking te brengen in prachtige pane
len en virtuoze portretten. De Weense groep der Nazareërs (Overbeck, Corneli
us, Pforr, e.a.) die in een Italiaans klooster werkte, maakte fraaie historische tafe
relen en serene landschappen in vloeiende, melodisclie lijnen (invloeden van 
Raphael en Dürer ontbreken niet). Maar zij zijn stuk voor stuk magistrale teke
naars met een sterke lijnvoering en een geraffineerde zin voor het detail. Hun 
stijl werd later enigszins voortgezet door de illustrators en religieus geïnspireer
de schilders van het midden van de 19^ eeuw: Richter, Schwind, Lessing, Re-
thel. Hun overtuigingskracht is evenwel zwakker en zij missen de spontaniteit 
van de Nazareërs. 
Overheersend zijn de vele landschapschilders (Reinhold, Dahl, Kobell, Dillis, Ble-
chen, enz.). Als ras-romantici gebruiken zij de natuur uiteraard als een expressie 
van hun individuele gevoelens, met een sterke voorliefde voor elementen met 
een dramatische geladenheid : onweer, wind, mist wolken, maneschijn, lichteffek-
ten. Hoe naïef dit symbolisme soms overkomt, toch overtuigen deze état d'ame-
schilderijen door hun eerlijkheid, waarbij de sentimentaliteit door goed vakman
schap en oprechte bewogenheid tot een aanvaardbare werkelijkheid gesubli
meerd wordt. Opvallend is het grote aantal Duitse romantici dat zich tot Italië 
aangetrokken voelde. Bij hen wordt de somberheid van het tragisch-romanti-
sche doorgaans getemperd door de zon- en lichtfeesten waarin zij zich 
overigens wellustig onderdompelden. 
Met Menzel gaat het reeds naar het impressionisme toe. Hij is de enige al moder
ne schilder van de Duitse romantiek. Zeker al in zijn grote komposities die het 
arbeidsleven van toen vertolken, maar vooral in een reeks pas na zijn dood ont
dekte studies en ongemeen zuiver geschilderde schetsen die evengoed van 
Manet of Degas konden zijn. Even overtuigd zijn z'n « moment «-opnamen in pas-
irel. 

Casper David Friedrich 

In de hoger gemaakte rondgang hebben wij met opzet Friedrich onvermeld gela
ten, omdat hij als genie van zijn generatie wel een afzonderlijke vermelding ver
dient. Op de meest totale wijze inkarneert hij de poëzie van het pikturale roman
tisme, meestal in landschappen van Noord-Duitsland en vooral de streek rond 
Dresden. Maar deze prachtig geschilderde werken zijn meer dan zichten, elk 
beeld draagt een mysterieus symbool in zich die het een diepmenselijke dimen
sie geeft waarbij vele interpretaties mogelijk zijn. Zij spelen zich vaak af in het 
grensgebied tussen werkelijkheid en droom, met daarin poëtisch doorieefde 
gevoelens van vriendschap, liefde, weemoed, vaderlandsliefde, eenzaamheid, 
doodsbesef. Hun grote waarde ligt in het feit dat Friedrich deze literaire inhoud 
steeds dichterlijk en toch op zuiver plastische wijze kon weergeven, dankzij een 
grote gevoeligheid voor de natuur en haar lichtfenomenen. Opvallend daarin is 
de menselijke figuur aanwezig (hoe bescheiden die aanwezigheid vaak ook is): 
eenzaam, beschouwend, steeds geschilderd vanuit een op de rug geziene hoek. 
Ondanks zijn vrij late erkenning had Friednch een grote invloed op een kleine 
kring van vrienden die zijn tema's vaak overnamen en, hoewel zij eveneens voor
treffelijke schilders waren, toch hun idool niet konden evenaren: Carus, Kers-
ting, Oehme. Besluiten we dit te korte overzicht met een zinsnede van Friedrich 
die typerend is voor zijn kunst en in feite voor de hele romantiek: De schilder 
moet niet enkel schilderen wat hij voor zich ziet, maar ook wat hij in zich ziet'. 

De Duitse Schilderkunst tijdens de Romantiek, 

Orangerie des Tuileries, 

Parijs, tot 28 februari 1977 (dinsdags gesloten). ^ 

CD. Friedrich, de maan komt op boven de zee. 
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PUBLIEK 

Men heeft laten weten hoeveel «zie
len» in Montreal bereid waren een 
ingangskaartje te kopen voor een of 
ander spektakel van de olympische 
spelen. Het waren er iets meer dan 
drie miljoen De neuzen van degenen 
die om een of andere reden niet moes
ten betalen werden bij ons weten niét 
geteld. Daarvan hoeft dus niemands 
kop zeer te doen Iets meer dan 3 mil
joen, dat waren er verschillende hon
derden duizenden minder dan in Mün-
chen. Het grootste aantal gapers 
kwam opdagen voor atletiek: onge
veer 25 t.h. Op de tweede plaats 
kwam voetbal, met een goeie 20 th . 
Alle andere sporttakken bleven onder 
de 10 t.h., en het wielrennen moest 
het zelfs stellen met 1 t.h. Over het 
sukses waarin de recepties en derge
lijke zich mochten verheugen, hebben 
wij geen gegevens. Niets belet ons 
dus te denken dat daar de ware 
rekords gevestigd werden. 

IN- EN UITVOER 

Van de Mon geen kwaad (wij willen 
nog niet gelyncht worden), maar wat 
Goethals allemaal uitgespookt heeft 
met Mc Kenzie lijkt ons toch allemaal 
nogal aan de zotte kant. Monne trekt 
enkele maanden geleden naar Enge
land om nog maar eens een drooms-
jotter te kopen. De jongen komt in ruil 
voor ettelijke miljoenen. Hij zit hier 
altijd maar op de bank — vervelend 
maar zwaar betaald werk — en 
wordt nu, voor hetzelfde bedrag, 
weer van de hand gedaan. Terug in 
Engeland. Naar de insiders zeggen • 
voor Anderlecht een verlies van een 
slordig miljoen. Naar de gazet in Enge
land al dadelijk schreef: een flop van 
400.000 pond. En onze gazetten die 
Mc Kenzie bij zijn aankomst al dade
lijk tot de supergoden verhieven, nu 
maar blij zijn omdat hij weg is. Wat zit 
nu eigenlijk allemaal achter ? Percent
jes ? Of gewoon geknoei ? 

ALTERNATIEF 

De wielerkalender 1977 is vrijgege
ven. Een slordige telling leert ons dat 
wij van maart tot oktober zonder ons 
duurbaar vaderland te verlaten onge
veer 250 keer naar de koers zullen 
kunnen gaan. Een verheugende ge
dachte. Er z i t dachten wij, ook voor 
de koereurs een fijne mogelijkheid in 
die uitgebreide lijst festiviteiten. Met 
zo'n beroepsrennerskoers moet toch 
altijd een bedrag gemoeid zijn dat min
stens een kwart miljoen bedraagt. Prij
zen, premies, organizatie, zatsels, re-
klame en noem maar op. Voor een 
heel jaar dus zo om en nabij de 60 mil
joen. Als dat handvol koereurs dat 
ons land nog rijk is dat geld nu eens 
verdeelde, dan zou iedereen een goe
de boterham verdienen, en er zou 
veel hambras, ongelukken, bedser
moenen en tijdverlies vermeden wor
den. Wij hopen dat een of andere kom

missie of komitee van de beeweebee 
zich eens over die mogelijkheid zal 
beraden. 

TOCH KANDIDAAT 

Het wordt zo stilaan ook een oude 
deun : Fernand Mingels, de voorzitter 
van de atletiekbond, loopt al een hele 
tijd te zingen dat hij geen kandidaat 
meer zal zijn voor het voorzitter
schap, maar nu verneemt men dat hij 
er toch nog maar een termijn zou bij
doen. Of liever een halve, want na 
een jaar zou hij zich terugtrekken. Wij 
geloven dat de reden — als ze dat 
tenminste is — om van idee te veran
deren voor Mingels valabel kan zijn, 
maar ze is het niet in onze ogen. De 
reden, zo lezen wij, zou namelijk zijn 
dat Mingels vreest dat de herrie om 
hem op te volgen van aard zou kun
nen zijn om het proces van splitsing 
van de bond in «vleugels» (Frans en 
Vlaams) te bespoedigen Dat is een 
argument voor wie vasthoudt aan uni-
tansme. Wij denken echter dat die 
splitsing niet alleen wenselijk is, maar 
zelfs onafwendbaar, en dat het beter 
zou zijn ze grondig en bezadigd voor 
te bereiden, dan te proberen ze nog 
maar even uit te stellen, en lapmidde
len te zoeken om de operatie, die 
vroeg of laat tóch moet uitgevoerd 
worden, te bemoeilijken. 

ZIJ W E L ! 

De wielersport is in Zwitserland al zo 
populair dat enkele firma's haar willen 
aanwenden om publiciteit te maken 
(of om al te grote winsten te verdoeze
len ?), maar nog niet populair genoeg 
om grote massa's koereurs aan te 
trekken. Zo stelt zich het probleem 
dat er wel genoeg werkgevers zijn, 
maar niet genoeg werknemers. In de 
wielersport worden alle problemen op
gelost dus ook d i t De Zwitserse koe
reurs mogen voor meer dan één firma 
rijden. Het komt er dus op neer dat ze 
de ene koers rijden met hun buik vol 
reklame voor firma X en de andere 
met reklame voor huis Y. Onze ren
ners mogen dat niet, al doen ze he t 
maar dan zonder de gebruikelijke attri
buten op rug en buik, toch wél. Men 
moest dat Zwitserse systeem maar 
uitbreiden. Het zou veel handiger zijn 
als alle koereurs half-koers of even
tjes voor de meet gewoon het truitje 
mochten aantrekken van de meestbie-
dendfi firma. En voor de firma publici
tair interessanter. 

TOCH 

Er is nu al maanden herrie rond de 
vraag of de Italiaanse tennisspelers al 
dan niet naar Chili mogen om daar 
hun wedstri jd te spelen in het raam 
van de Daviscup. En het woord moch
ten past beter dan het woord mogen, 
want ze zijn er kort en goed naartoe 
getrokken. Wellicht weet niemand 
nog precies waar het eigenlijk om 
gaat en wat allemaal de argumenten 
pro en contra ziin. Wat in Chili is 

OKAPI AALST-S. OOSTENDE. - Katherman en Leroy Chalk wegen bij de rebound-
gevechten zwaar door. Eerstgenoemde scoorde 46 punten en loodste de Okapi-

ploeg in de eindronde van de eerste acht !(rol) 

dokt niet genoeg af. Er zijn te veel gebeurd is een politieke zaak, en men 
moet de zaken niet gaan omdraaien. 
Als men overal staat te krijsen dat de 
politiek zich niet mag bemoeien met 
de sport, moet de sport zich ook niet 
bemoeien met de politiek. Als het de 
roeping is van die Italiaanse jongens 
en meisjes met een raket tegen een 
balletje te gaan slaan, dan moeten zij 
dat ook maar doen. Niemand zal hun 
dat aanrekenen als een politiek mis
drijf. 

HAMBRAS 

Er loopt een en ander scheef in de 
automobielsport. Velen denken dat 
het wereldkampioenschap nogal 
sterk beïnvloed werd door de zg. 
«groene tafel». De publieke belang
stelling schijnt te dalen. De teevee 

koersen. De piloten stellen te hoge 
eisen — ook op gebied van veiligheid 
— en de konstrukteurs raken hoe lan
ger hoe minder geïnteresseerd. De 
belangen van inrichters en fabrieken 
komen hoe langer hoe minder over
een. De werken om de omlopen vei
liger te maken worden te duur. Enzo
voort enzovoort. Ten slotte schijnt het 
allemaal neer te komen op de eeuwi
ge kwest ie: geld. Er bestaat sedert 
enige tijd wel een overeenkomst dat 
iedere grote prijs begiftigd wordt met 
een bepaald bedrag — iets van een 
300.000 dollar. —, maar door de infla
tie is dat bedrag voor de konstruk
teurs wat aan de lage kant gaan lig
gen. Zou men, waar zoveel geld mee 
gemoeid is, uiteindelijk toch niet een 
oplossing vinden ? Wij denken van 
wel. 
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SPORTINFRASTRUKTUUR 
IN VLAANDEREN (8) 

Naast de overdekte sportruimten 
en de zwembaden zijn er natuur
lijk nog de openluchtsportcentra. 
Het is zeer moeilijk de balans op 
te maken van wat Vlaanderen op 
dat gebied bezit Zelfs Bloso 
schijnt over geen overzichtelijke 
gegevens te beschikken. 

Enig «speurwerk» in onze onmid
dellijke omgeving liet volgende in
druk na : er zijn veel sportvelden 
allerhande ; de klemtoon ligt (al te) 
zwaar op voetbal ; de meeste 
sportvelden worden maar enkele 
uren per week gebruikt en voor 
de rest liggen ze eenzaam en ver
laten ; het gebruiken van de vel
den IS meestal afhankelijk van het 
lidmaatschap van een of andere 
klub, ook als het gemeentelijke 
sportvelden betreft, en het was 
omzeggens onmogelijk uit te ma
ken wie eigenaar was van de ver
schillende sportvelden. 

Zou men daaruit heel algemeen 
het volgende mogen besluiten: 
dat er, wat de oppervlakte betreft 

voldoende openluchtsportruimte 
is in de meeste gemeenten, maar 
dat een inspanning moet worden 
gedaan om de ruimte beter te 
gebruiken, én door ze geschikt te 
maken voor méér sporttakken 
dan voetbal alléén, én door het 
(nochtans door de voetbalbond 
geëiste) monopolie van de klubs 
te doorbreken. Wij kunnen ons 
gewoon ruimtelijk niet langer per
mitteren een gemeentelijk stadion 
te verpachten aan één voetbal-
klub, met als gevolg dat een hele 
oppervlakte in een heel jaar tijd 
gebruikt wordt gedurende pak 
weg vijftig uren (de matchen van 
het eerste elftal) door drie of vier 
eigen inwoners (de jongens uit de 
gemeente zelf die nog mogen 
meespelen in het eerste elftal). Nu 
weten wij uiteraard dat het vernie
len van de grasmat problemen 
stelt maar er zijn andere oplossin
gen dan stom-weg de toegang ver
bieden. 

De sportraad voor Vlaams-Bra-
bant pleitte onlangs — en zeer 

terecht — voor de" oprichting van 
gemeentelijke sportraden. Welnu, 
hier ligt een pracht van een taak 
weg voor die gemeentelijke ra
den : de beschikbare ruimte her
verdelen, zodanig dat iedereen die 
aan sport wil gaan doen, dat kan 
doen zonder daarvoor overstelpt 
te worden met lidkaarten, regle
menten, formaliteiten, besturen en 
andere moderne plagen die ons 
zo dierbaar zijn geworden. 

Er is echter meer. Als wij aan 
sport denken, denken wij nog te 
veel aan voetbalvelden met voor
geschreven afmetingen en basket
balvelden waarop «offisjel» kan 
gespeeld worden. Er zijn echter 
een heleboel alternatieve oplossin
gen. Een infrastruktuur die toelaat 
aan sport te doen zonder in een 
keurslijf van officiële reglementen 
te worden gewrongen. 

Sport die ruimte laat voor verbeel
ding, kreativiteit en echte vreugde. 
Daarover volgende week iets 
meer. 

VAN DAG... 

M A A N D A G : Waarom, dat kunnen 
wij met de beste wil van de wereld 
niet vertellen, maar de Luxemburgse 
oud-koereur Frantz krijgt de < gou
den guidon». Proficiat • DINS
DAG : Joseph Bruyère, wonderkoe-
reur bij de genade van Eddy, metselt 
een muurtje rond zijn hof. En 't 
schijnt hem niet mee te vallen. Koers-
rijden is gemakkelijker. • WOENS
DAG : Sjotter Breitner moet voor de 
rechter verschijnen wegens wapen
dracht Waarmee valt men de vedet
ten allemaal lastig? • DONDER
DAG : En een andere sjotter, Gerd 
Muller, werd gebeten door een hond. 
Dat men het ondier onmiddellijk 
fusillere! • VRIJDAG: Freddy 
Maertens ereburger van Luik, lezen 
wij. Nog een week of twee, en hij 
wordt ook bij de muscle wallon gere
kend. • ZATERDAG : De ronde van 
Frankrijk '77 zal Italië niet aandoen. 
Wij zullen nog beleven dat de ronde 
in Frankrijk alléén gereden wordt 
• Z O N D A G : Volgens een lezer 
van < Les Sports > moeten Waalse 
sjotters alleen « schoenen > dragen, 
en Vlaamse < voetbalschoenen >. En 
de Brusselaars ? Naaldhakken ? 

TOT DAG.. 

De vraag luidde: zou er ook wel 
eens leven kunnen voorkomen bui
ten de aarde ? 
Een begin van antwoord kon mis
schien al gevonden worden in de 
overtuiging van de geleerden dat 
na een ongelooflijk ingewikkeld 
proces — dat ook nu nog niet hele
maal duidelijk is — op spontane 
wijze levende cellen ontstonden. 
Cellen die de bouwstenen zijn van '̂  
alle leven. Dit zou gebeurd zijn 2 a 
3 miljard jaar geleden. 
Volgend probleem : bestaat er een 
verband tussen eencellige wezen
tjes (die er nu ook nog zijn) als 
amoeben en pantoffeldiertjes, en 
de meest veredelde vorm van le
ven op aarde, de mens ? Met ande
re woorden, kon het leven evolue
ren van eencellig wezentje tot 
mens? 

Sedert Darwin weten wij : ja. 
Hoe afwijzend de mensen aanvan
kelijk ook stonden tegenover de 
teorie van Darwin (zij weigerden te 
geloven dat « wij van een aap voort
kwamen»), nu is er geen enkel 
wetenschapsmens meer die eraan 
twijfelt dat het leven zich inder
daad sprongsgewijze heeft ontwik- ~ 
keld van de enkele eenvoudige vor
men tot de ongelooflijk vele en 
ingewikkelde vormen die nu op aar
de voorkomen, de mens inbegre
pen. 

Het grandioze verhaal van de 
triomftocht van het leven schrijven 
in enkele lijnen is uiteraard uitge
sloten, en is daarenboven de ama
teur niet toe te vertrouwen. 
Laten wij daarom enkel stellen dat 
bij bepaalde individuen van alle 
levende soorten door allerlei om
standigheden wijzigingen optre
den, zg. mutaties. Darwin legde 
daarbij sterk de nadruk op uiterlij
ke oorzaken, zoals aanpassing aan 
het milieu. Men weet nu dat het 
niet zo eenvoudig is. De genen — 
de dragers van de kenmerken van <• 
de soort — die in elke cel voorko
men, spelen daarin een rol die nog 
niet volkomen duidelijk is. 
Wanneer de nieuwe kenmerken 
van het individu nu erfelijk worden 
(wat maar in een uiterst klein aan
tal gevallen zou gebeuren), dan ont
staat er een nieuwe soort, die — in 
geval ze overleeft — op haar beurt 
via mutaties nieuwe soorten kan 
doen ontstaan. 

Talloze geleerden probeerden en 
proberen de schakels te vinden 
om al die ontzettend vele levens
vormen aan elkaar te passen, om, 
in één woord, van de mens een 
stamboom te maken die oploopt 
tot de eerste levensvormen. 
Er ontbreken nog veel schakels, 
maar het verhaal zoals het thans 
verteld wordt heeft veel kans in 
grote trekken met de realiteit in 
overeenstemming te zijn. 

Men kent het In den beginne 
waren er de eencellige wezentjes, 
levend in het water. Hieruit ontwik
kelden zich geleidelijk de vissen. 
Dan kwamen de amfibieën, die 
gedeeltelijk in en uit het water leef
den. De amfibieën waren de voor
ouders van de reptielen, en hieruit 
ontstonden enerzijds de zoogdie
ren en anderzijds de vogels. Eén 
van de vele soorten zoogdieren 
werden de apen, en daarin ont
stond een groep mensachtigen, 
waarvan één of meer (er bestaan 
daarover verschillende opvat
tingen) evolueerden tot wat wij y 
mensen noemen. Het is hier alle
maal simplistisch en onverant
woord grof samengevat — lektuur 
van een degelijk werk over deze 
materie is noodzakelijk voor wie er 
enig inzicht wil in krijgen — doch 
het was enkel de bedoeling van in 
verband met de mogelijkheid van 
leven buiten de aarde een tweede 
element te vermelden : wat spon
taan ontstond op aarde, kon er 
zich even spontaan ontwikkelen 
tot andere, inbegrepen intelligente 
vormen van leven. Zelfs al kan 
men (nog) niet met zekerheid zeg
gen hóe. 
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wordt dit dokument het oranje boekje van vujo r io? 

NAAR EEN FEDERALE ETIEK 
Met dit boek mag de Volksunie trots 
zijn op haar jongerenbeweging. Op 
p. 127 lezen wij dat de partijen via hun 
jongerenbewegingen, de jongeren 
voor hun politiek pogen te rekupere-
ren omdat de politiek geïnteresseerde 
jongeren steeds meer op zoek gaan 
naar andere drukkingsmiddelen of 
nieuwe partijformaties 
Verre van ons te beweren dat het 
geen doel van de VUJO zou zijn de 
«link» te leggen tussen de generaties. 
Met dit boek bewijst Mark Cels, één 
van de leidende figuren van VUJO, 
dat deze jongerenbeweging met alleen 
een aktie-groep is naar de 18-20-ja-
rigen toe, maar tevens een belangrijke 
denk-groep in de Volksunie 
W I J hebben de mond vol en de handen 
vol met federalisme en zoveel andere 
-ismen die wij nastreven of bestrijden 
W I J mogen ons dan wel de moeite van 
een ernstige bezinning getroosten al 
dient gezegd dat het eerste hoofdstuk 
van het boek Ideologisch denken, 
nood en gevaren, dat daarop mikt, 
«zware kost» is. 

In een tweede hoofdstuk beschrijft en 
ontleedt de auteur de Volksgezindheid 
als keuze 
Dit eerste teoretisch derde van het 
werk (tot p 50) mag de lezer met 
afschrikken en mocht dat toch het 
geval zijn, heeft hij nog rijkelijk genoeg 
aan de laatste twee derden van het 
boek De radikale weg in de Vlaamse 
Beweging 
Cels IS met alleen een «denker bin
nenskamers» maar tevens een aktief 
«plakker» en basis-militant die met 
terugdeinst voor het kleine dagjes-
werk HIJ heeft dus, als geschoold teo-
reticus, het recht onze aandacht te vra
gen voor zijn bedenkingen over verle
den, heden en toekomst van de Vlaam
se Beweging Hij doet het aan de hand 
van een goed gekozen dokumentatie 
De overvloedige voetnoten en citaten 
zijn met minder lezenswaard als de 
tekst zelf 

B v in de uiteenzetting «Wat is een 
volk 7» een passus uit de bnef van 
mgr Thonas, bisschop van Ajaccio 
aan de Franse president n a v de Kor-
sikaanse woede-uitbarsting 

«la Corse, un département francais parmi 
dautres, pnoritairement, elle est aussi, 
une autre réalité = une histoire corse, 
une communauté populaire corse, un sty
le, un ensemble d'aspiratlons humalnes et 
d'habitudes. Avant d'etre un département 
francais, la Corse est psychologiquement 
LA CORSE... II en fut ainsl historlque-
ment, II en est ainsl aujourd'hul, il ne peut 
en être autrement demaln : pas un Corse 
ne Taccepterait • (25.8.75) 

Het derde gedeelte van het werk 
(p 51 tot 140) IS wellicht de meest 
gebalde en gedurfde sociologische be
nadering van de «radikale weg», het 
volksnationalisme, dat men tot nu kon 
lezen Een vaste lijn is de demokrati-
sche koers door alles heen, ook waar 
deze minder aan de oppervlakte komt 
Deze essentie van de Vlaamse Bewe
ging wordt ontleed doorheen haar his-
tonsche ontwikkeling Een geschied
kundig verhaal wordt dat met, wel een 
kritische kommentaar voor wie de fei-
ten-geschiedems reeds voldoende 
kent. 

Ongineel is de indeling van de Bewe
ging in dne « droom-eeuwen » kultu-
reel 1830-1918, politiek na 1895 en 
resoluut federalistisch vanaf 1970 
Men kan het betwisten maar men 

moet het lezen en dan begrijpt men de 
sinteze 

Het gaat natuurlijk met op deze hon
derd bladzijden in eer^paar volzinnen 
samen te vatten i 
Toch wel enkele opvallende opmer
kingen of citaten van de auteur aan te 
halen. 

Van C Huysmans 
. In 1830 koos de klerus voor de revolutie 
tegen de beginselen die in de Grondv»et 
ingeschreven werden; de liberale parti) 
koos voor de revolutie om vrijheden te 
bekomen die het klerikalisme in feite snel 
ongedaan zou maken, hetzij door de v*et, 
hetzij door de sociale verdrukking; de 
Franse partij koos voor de revolutie om 
de aanhechting bij Frankrijk te bekomen 

Geen van de burgerlijke partijen bereikte 
haar doel. Geen enkele wou trouwens de 
nationale zelfstandigheid bereiken. De 
twee eersten streefden een bestuurlijke 
scheiding onder Oranje-Nassau na. De 
laatste streed voor de hegemonie van een 
vreemde mogendheid. De diplomatie be
lastte zich met het vinden van een oplos
sing aan dewelke heel weinig mensen 
gedacht hadden. Voor de Fransen was ze 
voorlopig, voor de Engelsen definitief. 
Waarom ? 
Omwille van hun belangen. «Cette revolu
tion consacrait done en réalité Ie triom-
phe de l'imprévu, de l'inconscient, de l'irres-
ponsable...» 

Het aanstippen van een dubieus paral-
lelisme tussen Albert 1 en de Duitsers 
met hun Flamenpolitik die de Vlamin
gen (met in het Vlaams belang) oproe
pen de Sporenslag te gedenken 

Hoe de aktivisten een vormloze toe
komstidee (de drang naar zelfstandig
heid) dank zij de toenmalige stroom
versnelling in politieke strukturen omto
verden — die het bij een «andere» 
wending van de gebeurtenissen mis
schien hadden gehaald! 

Ter attentie van Amada, de leeftijdsge
noten van VUJO en van de adheran-
ten der progressieve frontvorming 

< Zo schreef het dagblad «Ons Vader
land», reagerend tegen C. Huysmans die 
voor de BWP het monopolie van arbei-
dersgezindheid opeiste en de Frontpartij 
gemakkelijkheidshalve liever bij de reak-
tie onderbracht: 

• 999 fronters op de duizend zijn proleta-
riërs. We voelen dus zeer weinig kapitalis
tisch... wij zijn anti-militaristen, niet alleen 
omdat de kazerne Frans is, maar omdat 
het een kazerne is. We zijn radikale demo-
kraten, niet alleen omdat de demokratie 
Vlaams en de artistokratie Frans is in 
Vlaanderen, maar ook omdat we recht wil
len zien heersen. We willen geen Belgi
sche, maar ook geen Vlaamse chauvinis
ten zijn ' nationalisme en internationalis
me, is de leus van hef front» (7.3.20). Het 
Front dacht dan ook aan progressieve 
frontvorming. 

Paul van Ostaijen kiest voor het Front 
hoewel • het demokraties-sociaal voelen 
nog niet ten volle programmaties uitge
drukt (werd). Echter zonder het nauwkeurig 
uit te drukken zoekt de Vlaamse Frontpar
tij naar een formule die het kristen en 
socialisties proletariaat omvatten kan .. 
Als socialist verwijt ik (de Belgiese Arbei
derspartij) niet naar de raad van Bebel te 
hebben geluisterd, «een klassetaai, welk 
een prachtig wapen voor de klasse-
strijd» .. Alle arbeiders worden geëxploi
teerd, maar bij de Vlaamse arbeiders is er 
een surexploitatie... De Vlaamse Frontpar
tij is een jonge demokratiese partij. Haar 
sociale tendenzen liggen gevoelsmatig in 
onze richting. Arbeiden wij aan het pro-
grammatiese uitwerken daarvan» 
(244.1920). 

EEN PAAR PUNTEN WAAR MEN 
MET DE AUTEUR VAN MENING 
KAN VERSCHILLEN 

Is het juist dat de overheersing van de 
Franse kultuur na 1830 bewust werd 
nagestreefd "^ Zij was toen overheer
send en haar dominantie werd door 
de heersende klasse, de bourgeoisie, 
eenvoudig geakteerd en als «instru
ment de règne» (Jottrand) gebruikt 

Nodig ware het geweest het volle dag
licht te werpen op de Bormsverkiezing 
van 1929 Deze toevallige gebeurtenis 
werd mogelijk vanuit het uitzichtloze 
offer en betekende het grote keer
punt 

Het IS met juist dat onze achteruitgang 
in de Voerstreek overwegend het 
gevolg is van de dominantie van het 
groot grondbezit Zij is het gevolg van 
de steeds lagere tewerkstelling in de 
landbouw, de Voerenaars moeten 
werk zoeken in Luik en « verfransen » 
betekent voor hen een sociale promo
tie Het zou daarbij geen verschil 
maken of zij tewerkgesteld worden in 
privé-kapitalistische of in staatskapita-
iistische bedrijven De Luikse socialis

ten gedragen zich als verfransers 
omdat ZIJ eerst en vooral Waals-natio-
nalisten en maar in tweede orde socia
listen zijn. 
Frans Vander Eist hield ons vaak voor 
dat de aktie en de propaganda voor
rang moeten hebben op parlementair 
werk en organizatie. Dit betekent dat 
het werk in het «aquanum» van het 
gedevalueerde parlement slechts 
vruchtbaar wordt als het aansluit bij 
en uitgedragen wordt, door propagan
da Cels schrijft dat het parlement met 
veel meer is dan de beurs waar de 
koersen worden genoteerd Kreatieve 
invloed gaat er met van uit. 
De kollaboratie wordt getipeerd als 
mede een gevolg van « geamputeerde 
informatie» Hierbij rijst dus de vraag, 
met naar « wat was het nationaal-socia-
lisme» maar de vraag naar «wat zag 
de kollaboratie in het nationaal-socialis-
me» 

Over de groei van een Vlaamse elite 
wordt de vraag gesteld of deze elite 
nog durft dromen over de oplossing 
van de bestaande nationale en interna
tionale tegenstellingen 
Over de zgn pre-federale situatie en 
het zgz onafwendbare federalisme 
«hoe minder het unitaire België open
lijk bestaat, des te beter leeft het» 
Inderdaad een slecht federalisme is in 
de nabije toekomst met ondenkbaar 
Tot slot van het werk resumeert Cels 
wat volgens hem de kern is van de hui
dige problematiek een wereld van 
soevereine staten — de post-industria-
liteit — de verstedelijking — de kwanti
tatieve groeigrenzen (de groeigrens 
nadert I) — de stijgende bewustwor
ding 

Willen WIJ aan totale Vlaamse Bewe
ging doen, IS het nodig ons op te stel
len binnen de realiteiten waann wij 
leven De visie over de Vlaamse Bewe
ging die zich uit het werk opdringt, 
wijst erop dat er een nieuwe generatie 
aangetreden is die de blijvende waar
den ervan weet te begrijpen en uit te 
dragen in een e,gentijdse kontekst 

M van Haegendoren 
oud-senator 

nflflR EEH FEDERALE ETIEK 

door Mark Cels-Decorte 
Hoe je het ook wil noemen, dit VUJO-dokument moet je zeker bezitten i 

je kan het bestellen op ons sekretariaat barnkadenplein 12, 1000 brussel 

tel. • 02/219 49 30 o^^*" t® schrijven op rekening 435-ü2böö51 -75 
prijs 150 fr van VUJO-nationaal 
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