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De tweede adem 

FOTO: STUDIO DANN 

213 Vlaamse 
klassen 
in Brussel 
bedreigd 

In Vlaamse kringen te Brussel wordt opnieuw alarm geblazen 
Bijna dertig Vlaamse scholen voor lager onderwijs en met minder dan 
213 schoolklassen zullen op 1 september gesloten worden Indien 
minister De Croo verzuimt de speciale gunstnormen voor deze scholen 
in Brussel te verlengen 
Aan een delegatie van de Nederlandse kultuurkommissie voor Brussel 
heeft hij alvast verklaard dat er van gunstnormen voor het kleuter- en 
sekundair onderwijs geen sprake kan zijn 
Dat was nochtans een stuk van de zware losprijs die in 1971 werd 
betaald, voor de wederinvoenng van de «liberie du pere de familie i» 
Hoe minister De Croo de Brusselse Vlamingen voor schut zet, leest U 
op biz 3 

De Interprovinciale Kaderdagen 
van de Volksunie zijn een groot 
sukses geworden, zowel 
inhoudelijk als inzake opkomst 

Meer dan 1 500 kaderleden 
waren ofwel verleden zondag te 
Gent, ofwel de zondag voordien 
te Hasselt Dit rezultaat is des te 
opmerkelijker, omdat reeds op 9 
januan meer dan 600 
VU-gemeentemandatanssen het 
VVM-Kongres te Antwerpen 
hadden bijgewoond Drie grote 
kaderbijeenkomsten in een 
maand tijds welke partij in 
Vlaanderen, behoudens de 
Volksunie, kan dat"? 

De Kaderdagen zijn besloten 
partijbijeenkomsten, waarop de 
pers met wordt uitgenodigd Zij 
hebben dan ook geen 
onmiddellijk aanwijsbare invloed 
op de politieke aktuahteit Op 
termijn echter zullen ze van 
dergelTjk grote betekenis blijken 
dat ze een politiek kommentaar 
volkomen wettigen 

De Volksunie is uit de suksesrijke 
zestiger jaren gekomen als een 
hardloper, die buiten adem was 
geraakt Begin der zeventiger 
jaren ging alles plots veel minder 
makkelijk Onder druk van de 
Volksunie waren de ovenge 
partijen zich — althans verbaal 
— vlaamsgezinder gaan 
opstellen waardoor het eigen 
profiel onduidelijker werd Er was 
schoonschip gemaakt met de 
idee beige, maar de 
staatshervorming geraakte in een 
jundisch-techmsche faze die 
eveneens onduidelijkheid in de 
hand werkte Het partijkader had 
bijna twintig jaar lang dag-in 
dag-uit gewroet Zowel aan de 
bazis als aan de top was men aan 
aflossingen toe die met altijd 
even vlot verliepen De 
verkiezingsrezultaten 
bevestigden het beeld positieve 

stagnatie in 1971 en lichte 
terugloop in 1974 De partij was 
zichtbaar op zoek naar een 
tweede adem Onze 
tegenstrevers bepaalden reeds 
de prijs voor de huid van de beer, 
vooraleer hij geschoten was 

Maar ook onszelf — waarom het 
met eerlijk gezegd"? — bekroop 
af en toe de twijfel 

De gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1976 brachten de 
bestendiging van onze 
onaantastbare positie in heel het 
Vlaamse land Bij deze 
verkiezingen is een 
indrukwekkend aantal nieuwe 
kandidaten en mandatanssen 
naar voor getreden Zowel de 
opstelling van de lijsten als de 
koalitievormingen na 10 oktober 
verliepen opmerkelijk rustig, met 
een minimum aan moeilijkheden 
en spanningen 

Op de Kaderdagen van 23 en 30 
januan is gebleken, dat de 
aflossing van de wacht voltooid 
is Naast de oude getrouwen van 
het eerste uur hebben honderden 
nieuwe en jonge kaderleden hun 
plaats ingenomen in een 
slagvaardige orgamzatie Het 
geloof in de grote mogelijkheden 
van de partij is hersteld De 
Volksunie heeft haar tweede 
adem gevonden 

De politieke rijpheid van dit kader 
IS gebleken uit de 
eensgezinaheid, waarmee 
voorzitter Schiltz en het 
Partijbestuur het vertrouwen 
kregen voor een politieke 
strategie die op deze 
Kaderdagen werd uiteengezet 

Door dit geestdriftig 
vertrouwensvotum heeft de 
partijtop thans de ruimte voor 
een taktiek met een duidelijk 
bepaalde pnonteit de Vlaamse 
staat, eerst en vooral tvo 
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1.000 M A N D A T A R I S S E N 

Duizend mandatarissen : een macht ! 
Ongetwijfeld een mooie slogan. 
Politiek is de strijd om de macht. In 
een demokratisch land, wat België 
beweert te zijn, gebeurt dit o.a. door 
verkiezingen. 
Niet de macht als doel (« macht om de 
macht»), maar macht als middel is of 
zou hierbij de inzet moeten zijn. 
Macht als hét middel om het program
ma van de partij (gedeeltelijk) te ver
wezenlijken. 
Die duizend mandatissen zullen nu 
moeten kiezen. Zullen ze hun macht 
gebruiken in dienst van de mens, om 
iets van de Vlaams-Nationale slogan 
«Sociaal en Federaal» waar te ma
ken ? Zodat over zes jaar kan gezegd 
worden . daar heeft de V U voor 
gezorgd, die is toch anders dan de tra
ditionele burgerlijke partijen? Of 
wordt het macht om de macht, in het 
belang van een beperkte groep ? Dan 
wordt over zes jaar gezegd: de V U 
heeft zes jaar met onze voeten ge
speeld, de V U is een even traditionele 
burgerlijke partij geworden. 
An De Meester ( V V M 9.1.77) be
weert terecht « dat de mandatarissen 
samen met de plaatselijke besturen, 
de kern zijn van de part i j ; als het daar 
misloopt, dan valt het hart, de motor 
stil». 

M.i. is er » daar» de laatste jaren wat 
misgelopen in sommige gemeenten. 
Het wordt dnngend tijd dat men dat 
gaat inzien. En voora l : er wat aan 
doet ! Voordat de V U een traditionele 
burgerlijke partij is geworden, net als 
de overige: niet beter, niet slechter. 
Gewoonweg een «partij». 

R.S., Grimbergen 
Red. — Uit de vernieuwde aanpak 
van W M bv. moet lezer R.S. al kun
nen opmaken dat het DE partij me
nens is met de valorizatle van de 
macht der 1.000. 

Z U I V E L S C H A N D A A L 

Laat me toe, als Vlaamse landbou
wer-veekweker, de volledige en voort
durende aandacht te vragen van de 
landbouwkommissie van de VU, voor 
wat er in Wallonië in de zuivelsektor 
gebeurt. 
Moet de Vlaamse belastingbetaler, 
ook de boer, opdraaien voor wanbe
heer, honderden miljoenen schuld en 
eventuele verdere subsidies? 
Ter herinnering: ooit kregen we een 
financiële aderlating, bij de faling van 
de koöperatieve zuivelfabriek «Lac-
sia». Bij deze falingging, door gebrek 
aan snelle ingreep, 't handelsfonds ver
loren. Tientallen miljoenen: de boer ver
loor aandelen en geld van leveringen. 
Nochtans was « Lacsia » aangesloten, 
voor de boekhouding, bij het Verbond 
der Koop. Zuivelfabrieken van de Boe
renbond. Een paar jaar terug, bij een 
algemene vergadering, zegde de heer 
Brinckman, thans hoofdbestuurslid, 
voorzitter van voornoemd Verbond 
« Boeren, ge moogt fier zijn op uw mel-
kerij» Toen waren we ons vertrou
wen in de kooperatie al kwijt, ook ons 
geld Nu moeten we opdraaien voor 
een staatskoóperatief, een Waalse 
monopoliemaatschappij. Daarom vra
gen we nogmaals een permanente 
aandacht van de VU, om te voorko
men dat ook in Vlaanderen een mono-
polizerende onderneming de inspraak 
bij de zuivelfabriek, die nu al van geen 
tel is, helemaal zal te niet doen. 
Stel U zo iets voor bij de art)eiders I 

E.R.-L, Wilsele 

G E Z O N D E V O L K S D R A N K 

Tegenover het voortdurend en harder 
touwtrekken van koffieplanters en 
koffiebranders om hun prijzen altijd 
maar omhoog te duwen, hebben de 
verbruikers een afdoend middel, nU 
die koopwaar boycot ten! 
— « Wat», hoorden wij in een café uit
roepen ? 
— «Jawel», was het antwoord. «Wij 
geven al enige tijd geen geld meer uit 
voor dit dure goedje. Mijn vrouw is 
zenuwziek, en zij mag van de dokter 
geen koffie meer drinken. Overigens 
is deze drank voor niemand aan te 
bevelen ». 
— «Wat drinkt gij dan bij uw brood
maalti jden?» vroeg een nieuwsgieri
ge toehoorder uit het gezelschap. 
— « Wel, wij drinken Siko (alias cicho- ' 
rei). Siko is geen handelsmerk én ook 
geen gesofistikeerd mengsel van ge
brande en gemalen eikels en graan
korrels plus andere ingrediënten, wat 
wij dronken in de oorlog en wat nog 
als surrogaat geleverd wordt aan zie
kenhuizen, pensionaten, internaten, 
klooosters en dergelijke ! Een onscha
delijk produkt dus dat gekend is Zui
ver gebruikt (met een scheutje melk 
en een (of geen) klontje suiker, 
smaakt men geen verschil met onze 
gewone huisdrank»." 

— «Dat zou inderdaad een probaat 
middel zijn om de koffieproducenten 
en dito leveranciers op de knieén te 
krijgen!» viel een andere gespreks
partner in. 
Waarom voert de overheid geen 
kampagne tegen het gebruik en mis
bruik van «koffie», net als tegen de 
sigarettenplaag, de alkohol en andere 
drugs: echte vijanden van de volks
gezondheid en van... de portemon
nee? 

L.V.B., Hofstade 

P E N S I O E N EN K U M U L 

In verband met de nieuwe regeling 
inzake pensioenen voor burgemees
ters en schepenen heb ik in «Wi j» 
vanwege de V U nog geen enkel pro
test gelezen. Gaat de VU akkoord 
met de kumulatie van twee of drie 
pensioenen ? 
Burgemeesters en schepenen die een 
volledig pensioen genieten zullen een 
bijpensioen, betaald door de gemeen
schap, kumuleren dat kan oplopen 
van 20.000 tot 200.000 fr. per jaar. En 
dan maar versoberen, en de kleine 
pensioenen en hun indexaanpassing 
in de steek laten I Als de V U ook aan 
die wegsmijterij en kumulatie mee
doet, dan bedank ik er voor en zal 
mijn lidmaatschap maar opgeven. 
Ik was voor de oorlog gemeente- en 
provincieraadslid. Per zitting van de 
gemeenteraad kregen wij 15 fr, voor 
de provincieraad 45 fr. Als oorlogs
schepen werd ik 1.500 fr. per jaar 
betaald, nog met genoeg om de steun 
aan de beweging te betalen Hebben 
ook de VU-mensen geen ideaal 
meer? Dat men in zekere mate ver
goed wordt akkoord Maar kumulatie 
van verschillende pensioenen, neen! 
Ideaal en verrijking op de kap van de 
gemeenschap verwerp ik als de pest 

AS.,St.-Niklaas 
Red. — De VU doet daar niet aan 
m e e ! 

BRT-CENSUUR 

Als martelaar voel ik mij verplicht de 
historische waarheid omtrent « De bal

lade van de ratten » te zeggen (Wij, 6 
jan.) anders zou mijn zaligverklaring 
wel eens in het gedrang kunnen 
komen. 
Karel HemmerecKts heeft volkomen 
gelijk wanneer hij zegt dat wij maar 
enkele minuten nodig hadden om tot 
een vergelijk te komen over die balla
de, maar ik heb wel twee dagen op 
mijn achterste poten moeten staan 
(3m hem te kunnen spreken. 
Wat er ook van zij, de ballade van de 
ratten mocht ik maar zingen na een 
(kort en vriendelijk) persoonlijk onder-
fioüd met Hemmerechts Op dat ogen
blik was er inderdaad geen sprake 
meer van een BRT-verbod. 

J.EF Eibers, huisvader. 

voor éénmaal gelijk kregen van een 
topambtenaar! 
Al is het elektoraal voordeel hier 
ondergeschikt aan de bedenking dat 
wij Vlamingen een nieuwe nederlaag 
lijden te Brussel, waar wij zelf voor 
verantwoordelijk zijn! 

' P.D.B., Merelbeke 
Red. — Uw aansporing tot meer 
aktieve waakzaamheid moeten de re-
daktie van «Wij» en de parti j ter har
te nemen. Wi l echter noteren — en 
dit geldt al lerminst als ekskuus — 
dat de benoeming zeer haastig en 
«stoemmelings» gebeurde op een 
ogenbl ik dat het Parlement niét kon 
reageren. De grote schuldigen 
noemt u niet: minister Michel en dus 
ook de eerste-minister, Tindemans. 

EUROPESE BLUF, 
VLAAMSE LAFHEID 

Alle Vlamingen moeten dringend 
gaan nadenken over het spelletje dat 
men ter gelegenheid van de Europese 
verkiezingen aan het opvoeren is. 
Zowat een jaar geleden heeft de Bel
gische regering een mooi gebaar 
gedaan Met de mooie woorden en de 
verheven etische beginselen die de 
burgemeester van Edegem voor de 
kamera's van de Vlaamse televisie 
pleegt te debiteren werd aan het 
Vlaamse publiek medegedeeld dat on
ze regering zoveel belang hecht aan 
de Europese gedachte dat ze er best 
een zetel in het Europees parlement 
voor wilde opofferen, zodat de Denen 
het wat gemakkelijker kregen om 
mee te doen aan de totstandkoming 
van Europa. 

Eigenaardig dat toen niemand erop 
gelet heeft dat onze regeerders met
een de kans hadden om ook op dit ter
rein voor pariteit te zorgen 
En nu droomt Leo Tindemans ervan 
viö een nationale kiesomschrijving als 

de suksesrijke verkozenevan de Belgi
sche kristen-demokraten het Europe
se parlement binnen te stappen Aan 
dat spelletje worden de Vlaamse be
langen opgeofferd. Zonder aarzelen 
zullen onze CVP'ers eens te meer 
omwille van hun partijbelang en de 
persoonlijke ambities van een paar 
van hun leiders het Vlaamse belang 

.aan hun laarzen lappen 
Het zal allicht voor iedereen duidelijk 
zijn dat WIJ als Vlamingen moeten 
eisen dat onze verkozenen onwrik
baar op het standpunt blijven staan 
dat de Europese verkiezingen ge
houden worden op basis van de volks
gemeenschappen Het IS onze enige 
kans om eindelijk rechtstreeks en 
onomwonden het Vlaams standpunt 
op het internationale forum te laten 
horen. De ervaring met de eerste 
« Vlaamse » minister van Buitenlandse 
Zaken bewijst dat wij via unitaire 
kanalen niets te verwachten hebben. 
Met zijn beleid inzake ABOS en met 
de benoeming van Davignon heeft 
Van Elslande genoegzaam bewezen 
dat het hem geen barst kan schelen 
of de Vlamingen als volk in de wereld 
aan hun trekken komen 
Van een Europees verkozene als Tin
demans heeft Vlaanderen niets, maar 
dan ook niets, te verwachten. De man 
heeft sinds de grondwetsherziening 
genoegzaam bewezen dat hij met de 
minste Vlaamse refleks heeft. Herin
nert men zich bij voorbeeld dat zijn 
omstreden Europa-rapport oorspron
kelijk in het Frans was gesteld en dat 
hij dan, ten behoeve van het Vlaamse 
kiesvee, het door vertalers heeft laten 
vertalen in het Nederlands? 
Let er eens o p : telkens de man op de 
beeldbuis over Europa komt zwam
men is er een Vlaamse kapitulatie op 
komst. Zijn Europese bluf moet alleen 
maar dienen om zijn lafheid inzake 
Nols, de Spaarkas, de gewestvorming 
enz. te doen vergeten 

F.T., Sint-Lievens-Houtem 

B A I L A D E V A N RATTEN 

lef Eibers maakt^njij erop-attent dat 
,iij zich ter j :ake nooit met e^n marte 
laarslampje heeft willen tooier^. 
Voor hem en voor mij was de zaak na 
ons kort gesprek over een bepaalde 
regel uit zijn Rattenballade rond. 
Anderen, die van dit gesprek blijkbaar 
geen weet hadden, zouden het cen-
suun/erhaal de wereld hebberT inge
zonden. Daarvan geef ik J.E. graag 
akte. 

K. Hemmerechts 

N O L S 

Nols moet een gelukkig man zijn. 
Jarenlang overtreedt hij straffeloos 
de wet. Jarenlang trotseert hij, be
schermd door politie en rijkswacht, de 
Vlaamse betogers, onze parlementa
riërs, een regeringskommissans en 
noem maar op. 
En nu de klap op de vuurpij l . door een 
«walk-over» van het Vlaamse kamp 
haalt hij definitief zijn slag thuis. Want 
zonder enig verzet wordt hij herbe
noemd tot burgemeester en krijgt hij 
dus gelijk voor zijn diskriminatiepoli-
tiek. 
Toch was de kans uniek om hem te 
l ikwideren: een topambtenaar — de 
vice-goeverneur van Brabant — geeft 
ongunstig advies voor een herbenoe
ming Het was voldoende, dit in de 
aktualiteit te plaatsen en initiatieven te 
nemen om het tijdperk Nols definitief 
af te sluiten. Maar neen: plots zwegen 
de nieuwsmedia. In de Vlaamse pers 
(zelfs in «WIJ») niets over Schaar
beek ; het overlegcentrum van Vlaam
se Vereniging was blijkbaar op winter
spor t : plots geen betogers meer en 
mets te horen in het Parlement! 
Was er inderdaad afgesproken van 
nu af Nols maar gerust te laten ? 
Heeft de politiek het gehaald dat men 
vooral niemand in Brussel mag ont
stemmen en WIJ vooral braaf moeten 
blijven ? 

Ik vraag mij af of men zich begooche
lingen moet maken om het resu l taa t ' 
Want Nols zal nu zeker verder doen 
om de Vlamingen als tweederangsbur
gers te behandelen Zijn voorbeeld 
zal zeker worden gevolgd door zijn 
FDF-kollega's en nadien door de over
ige burgemeesters uit het Brusselse. 
Zo verliezen wij onze hoofdstad en 
laten wij de Vlamingen er aan hun lot 
van minderwaardige inwoners over. 
Bijzonder spijtig vind ik dat de Volks
unie dit spel heeft meegespeeld Elek
toraal was daar veel uit te halen: 
vraag maar aan de man in de straat 
— van welke politieke strekking hij 
ook is — of Nols het recht heeft de 
wet te overtreden en dan nog ten 
nadele van de Vlamingen. En nu wij 

brief van de 

redaktie 

Brussel. 2 februari 1977 

Waarde lezerCes), 

Uw radio- en televisietaks is 
dus betaald. Van de minister 
van Financiën Krijgt U, in 
ruil voor uw kijKgeld. geen 
televisieprogramma's. Die 
njoet U elders op de Kop trach
ten te tiKKen: in uw Krant, in 
uw weeKblad. Uw Vlaams-natio
naal weekblad telt vierentwin
tig bladzijden. Elke week. 
Dat is niet zo veel. En toch 
willen we U een selektie van 
T'V-programma ' s niet onthouden. 
Wel tasten we in het duister 
naar de wens van de lezerCesJ 
yan dit blad. Wordt onze TV-
bladzijde met het overzicht 
van de programma's elke avond 
naast de beeldbuis gelegd, om 
bijtijds de ene zender uit te 
wissen en een andere golfleng
te op het scherm te toveren ? 
Of geeft de "WIJ"-lezer de 
voorkeur aan een boeiende 
selektie, waarbij onze TV-mede-
werker een aantal interessante 
programma's bondig belicht ? 
De keuze is niet zo makkelijk. 
Wellicht heeft U een voorkeur ? 
Laat het ons weten. 

WIJ 1 3 FEBRUARI 1977 
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OP 1 SEPTEMBER DEUREN DICHT 
VOOR 213 VUAMSE KLASSEN IN BRUSSEL? 
In Vlaamse kringen te Brussel wordt opnieuw alarm geblazen. 
Ondanks de veelvuldige propaganda voor het Vlaams onderwijs in 
de hoofdstad, ziet het er naar uit dat vanaf september de nederlands-
talige scholen weerom in moeili jkheden zullen geraken. 
Dat is de ontgoochelende indruk die een delegatie van de Nederland
se kultuurkommissie voor Brussel (NCC) overhield van een onder
houd, maandagvoormiddag, met minister van nationale opvoeding 
De Croo. 
Minister De Croo deelde de NCC-delegatie mee dat het lager onder
wijs gunstnormen zal behouden zolang hij minister van nationale 
opvoeding blijft... Maar, of precies de huidige normen zullen 
behouden bli jven, is hoegenaamd niet zeker. En, van een definitieve 
regeling is zelfs geen sprake... 

Even het geheugen opfrissen. 
Op 1 september 1971 Vî erd in de 
19 gemeenten van Brussel-Hoofd- * . , 
stad voor onbepaalde tijd de « vrij
heid van het gezinshoofd» — * .*, 
beter gekend als «liberté du père 
de familie» — ingevoerd. Dit was 
voor onbepaalde tijd. Daardoor 
werd een nieuwe injektie gege
ven aan de verfransing van 
Vlaamse kinderen in het Brussel
se. In ruil voor deze beschamen
de toegeving van Vlaamse zijde, 
werden voor het nederlandstalig 
onderwijs in Brussel een aantal 
kompensaties beloofd. 

Vijf in het totaal! Van al deze 
beloften werd slechts één inge
lost: de lagere splitsingsnormen 
voor klassen in het lager neder
landstalig onderwijs te Brussel. 
Die maatregel loopt normaal op 1 
september van dit jaar ten einde. 
De «liberté du pére de familie» 
zal dan in volle glans en glorie zijn 
verfransende uitwerking kunnen 
tentoonspreiden. Want, de franko-
fonen hebben deze toegeving 
van de Vlaamse kleurpolitici, zo
als gezegd, «voor onbepaalde 
tijd» gekregen. 

3. Een direktie zonder klas voor 
de schooleenheden waar tenmin
ste 100 leerlingen en/of kleuters 
aanwezig zijn. Nooit toegepast. 

4. Kosteloos vervoer van leer
lingen van de kleuterscholen en 
van de eerste graad lager onder
wijs. Nooit toegepast. 

5. Het ter beschikking stellen van 
een eenvoudig talenpraktikum 
aan alle lagere scholen die tenmin-

• 1 ^ 
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Wil men 
DAT 

met onze scholen ? 

K O M P E N S A T I E S ? 

In het tijdschrift «Deze maand in 
Brussel» herinnerde sekretaris G. 
Garré van het Vlaams Onderwijs-
centrum (VOO) zopas aan de vijf 
kompensaties die we haast volle
dig hebben moeten ontberen: 

1. De tijdelijke schorsing van de 
behoudsnormen. Dit betekent dat 
er geen normen gesteld worden 

om een eerste Vlaamse klas in 
stand te houden, gedurende drie 
jaar. Dit om de school de gelegen
heid te geven het leerlingenaantal 
uit te breiden. Deze maatregel is 
amper vier jaren toegepast. 

2. Verlaagde normen voor lagere 
scholen gedurende vijf jaar. Deze 
gunstnorm is nog geldig tot 1 sep
tember... Ook voor kleuterscho
len werd een gelijkaardige belofte 
gedaan, maar nooit uitgevoerd. 

ste zes klassen tellen. Niet gereali-
zeerd. 

Van al deze gunstmaatregelen 
voor het nederlandstalig onder
wijs in Brussel, werd er dus uitein
delijk maar één enigszins ernstig 
gerealizeerd. 

Een delegatie van de Nederland
se kultuurkommissie voor Brussel 
(NCC) drong maandagochtend 
bij minister De Croo nog maar 
eens aan op een definitieve be
stendiging van de bijzondere split

singsnormen voor het nederlands
talig lager onderwijs, zoals die in 
1971 bij koninklijk besluit werden 
vastgelegd. Tevens werd er voor 
gepleit de gunstnormen uit te brei
den tot het nederlandstalig kleu
ter- en sekundair onderwijs in het 
Brusselse. 

Minister De Croo wilde hier niets 
van weten. 

Dergelijke gunstnormen kunnen 
volgens hem slechts in overwe
ging genomen worden, nadat ra-
tionaliseringsmaatregelen voor 
de onderwijsnetten in het gehele 
Vlaamse land uitgewerkt zijn. Of 
m.a.w.: «als we ooit eens vijf 
minuten tijd hebben...». 

De NCC is na het gesprek met 
De Croo van oordeel dat in ver
band met de bescherming van 
het nederlandstalig onderwijs in 
Brussel opnieuw de grootste 
waakzaamheid is geboden. 

BERGAF 

Bij het Vlaams Onderwijscentrum 
aan het Martelarenplein is men 
ronduit pessimistisch : « wanneer 
er geen nieuwe koninklijke beslui
ten terzake worden getroffen, 
wordt het een doodsstrijd voor 
het nederlandstalig onderwijs in 
Brussel Een jarenlange inspan
ning gaat bij gebrek aan ministe
riële steun op eerrmum van tijd 
teniet Want, de liberté du père de 
familie, blijft ook na 1 september 
behouden ». 

En volgens de heer Garré zal het 
Vlaams onderwijs in Brussel dan 
snel bergaf gaan : « Voor de onge
veer 11.500 leerlingen lager on
derwijs die nu terecht kunnen in 
147 scholen met 710 klassen zul
len er na het wegvallen van de 
«aangepaste normen» slechts 
119 lagere scholen overblijven, 
met 497 (verlies: 2131) klassen. 
Dit betekent een drastisch verlies 
van vestigingsplaatsen, en 296 
werkloze werkkrachten... 
Deze maatregel zou dus de tijd 
van de één- of tweeklassige scho
len inluiden. 

Deze toestand in het nederlands
talig onderwijs kan niet alleen de 
taalgemengde gezinnen, maar 
ook de nederlandstaligen ertoe 
aanzetten hun kinderen in scho
len met één leerkracht per leer
jaar te plaatsen. De kans zit er 
dan dik in dat deze kinderen in 
het franstalig onderwijs terechtko
men ». 

Eens te meer staan de Brusselse 
Vlamingen voor schut De hou
ding van De Croo is verontrus
tend. De houding van De Croo is 
beschamend. Zijn partijkrant mag 
dan al blokletteren: «gunstnor
men blijven behouden», maar er 
wordt niet aan toegevoegd welke 
normen... En er wordt vooral ver
zwegen dat van de vijf beloften in 
1971 de enige maatregel die 
enigszins efficiënt toegepast 
werd, morgen dreigt ingetrokken 
te worden. Want, De Croo heeft 
mooi praten : « Er zullen gunstnor
men behouden blijven, zolang ik 
minister ben...» 

In plaats van momenteel nog 
spoedig te ijveren voor een defini
tieve regeling door gunstige minis
teriële maatregelen te nemen 
voor het Vlaams onderwijs te 
Brussel, zegt De Croo lakoniek; 
«après nous, Ie deluge». 

Daartegenover staan de veertien 
eisen van het Vlaams Onderwijs
centrum, die in het kabinet van de 
onderwijsminister zelfs niet ge
hoord worden. Het VOC dringt 
uiteraard aan op een realisatie 
van de vijf beloften die in '71 
gedaan werden, met bovendien: 
bijzondere normen voor PMS-
centra, aangepaste toelagen, 
voor- en naschoolse bewaking, 
aanpassingsklassen, bijzondere 
leermeester lichamelijke opvoe
ding. 

Voor het Vlaams onderwijs te 
Brussel is het opnieuw vijf vóór 
twaalf. De verfransingsmolen 
wordt weerom in gereedheid ge
bracht. 

Minister De Croo heeft, door zijn 
onwil om de beschermingsmaat
regelen te bestendigen, 1 septem
ber nogmaals tot een fatale da
tum uitgeroepen. H D S 

In voorbereiding van Europese verkiezingen 

Volksnationalisten werken samen in Europese alliantie 
Volgend jaar schrijft West-Europa een historische bladzijde. Dan 
worden voor het eerst algemene verkiezingen voor het Europees par
lement gehouden. 
Een unieke kans voor de volkeren om zich op het polit ieke forum te 
manifesteren. Ook Vlaanderen kan goede polit ieke kansen grijpen. 
Maar het kan ook verkeren. Immers, bij de vertegenwoordiging van 
België in het Europarlement kan de Vlaamse stem gesmoord wor
den, en kan Vlaanderen voorgoed zijn kansen op politieke autonomie 
in het kader van een Europa der volkeren verliezen... indien niet alle 
voorzorgen worden genomen om de tweetaligheid van dit land in 
Europa en in de wereld te bevestigen. 

Daarom moet bij de vertegen
woordiging van België in het Euro
pese parlement de Vlaamse en 
Waalse identiteit duidelijk aan 
bod komen. 

Uit ervaring weten wij dat de Vla
mingen van de traditionele partij
en in de internationale instellingen 
hun Vlaamse identiteit maar 
zwakjes tonen. 

Vandaar dat een sterke Vlaams-
nationale Volksuniefraktie in het 
Europees parlement een dwingen
de noodzaak is 

Z E S P U N T E N P R O T O K O L 

Maar er is nog meer. De Volks
unie heeft het initiatief genomen 
om de verschillende nationalisti
sche en regionale partijen in Euro
pa — voor zover die op demokra-
tische grondslagen gestruktu-
reerd zijn — te verenigen in een 
Europese volksnationale allian
tie. 
Senator Eugeen De Facq heeft 
op de kaderdagen van de partij in 
Hasselt en Gent bekendgemaakt 

dat verschillende volksnationale 
partijen reeds akkoord gaan met 
een zespuntenakkoord. 
Verregaande afspraken werden 
onder meer bereikt met de natio
nalistische partij (Plaid Cymry) 
van het land van Wales, met de 
Scottish National Party, met de 
grootste partij van de Ierse repu
bliek (Fianna Fail), en met de 
SDLP uit Noord-lerland. Ook in 
Frankrijk en Nederland vorderen 
de gesprekken met volksnationa
le partijen. 
De Europese volksnationale al
liantie zal gebaseerd zijn op 
basis van volgend zespunten-
p ro toko l : 
• Alle volkeren hebben recht op 
zelfbestuur en bescherming van 
hun identiteit en kulturele eigen
heid ; ieder volk beslist in volle 
soevereiniteit over zijn regerings
systeem ; 
• Tegenover een monolitisch ge-
struktureerd Europa wordt een 
Europa der volkeren gesteld. 

waarin alle volkeren vrij en gelijk 
op basis van een konfederatie 
samenwerken. 
• Deze samenwerking steunt 
op demokratische beginselen : de 
eerbiediging van de rechten van 
de mens, de vrijheid van opinie, 
vrijheid van vereniging. Gezag 
stoelt niet op geboorte, of op de 
verwerving van rijkdom en 
macht. 
• Elk volk heeft recht eigen 
sociale en ekonomische struktu-
ren uit te bouwen, met name ter 
vrijwaring van zijn belangen te
gen de transnationale onderne
mingen ; 
• De verantwoordelijkheid voor 
en de solidariteit met volkeren en 
gemeenschappen die in Europa 
ekonomisch achtergebleven ge
bieden uitmaken is een volksnatio
nale bekommernis. 
• De Europese samenwerking 
moet niet alleen stoelen op een 
versterking van de banden tus
sen de volkeren in de Europese 

Gemeenschap, maar ook op een 
hechter samenwerking met de 
volkeren in alle landen van Euro
pa, als stap naar een wereldsoli-
dariteit. 
De E.G. mag geen geïsoleerd mili
tair, ekonomisch of politiek 
machtsblok zijn, maar een Europe
se konfederatie die een voor
beeld geeft van openheid to.v. de 
andere volkeren binnen Europa 
en in de wereld. 

POLITIEKE FRAKTIE 

De Vlaamsnationalisten hebben 
het vast voornemen door middel 
van de Europese volksnationalisti-
sche alliantie de vertegenwoordi
ging van Vlaanderen in het Euro
pees parlement met de oprichting 
van een politieke fraktie te be
vestigen en te verstevigen. 
Op die wijze zal bereikt worden 
dat de deur op een kier wordt 
gezet voor de uitbouw van het 
Europa der volkeren. 
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En bovendien 

...zou de Sabena vorig jaar 
• nauweli jks» 1,5 miljard ver
lies gemaakt hebben. De defici-
taire vlieger blijft bij onze natio
nale vliegtuigmaatschappij 
dus opgaan. 
...wordt in CVP- en PW-k r i n -
gen eraan gedacht de radio- en 
TV-nieuwsjagers hun statuut 
van journalist te ontnemen. De 
BRT-kollega's zouden nog 
slechts kurkdroog nieuws mo
gen voorlezen. 
...werd bij de senaat een wets
voorstel ingediend waardoor 
het Rekenhof een groter arm
slag zou krijgen om het beheer 
van de overheidsgelden (van 
ONS geld) te kontroleren. 
...sloeg minister De Croo nog 
maar eens de bal mis met een 
cirkulaire over de aanstelling 
van stagiairs in het rijksonder-
wijs. 

...hebben de koffiebranders 
amper drie dagen na de drasti
sche pri jsverhoging van de kof
fie, een nieuwe aanvraag inge
diend voor de verhoging van 
de koffiepri js met 36,49 fr. Dat 
zou dan de negende keer op 
één jaar zijn... 
...pakt minister Michel uit met 
een nieuw fusieplan voor Brus
sel : in de agglomeratie zouden 
nog zes gemeenten overbl i j
ven. 

...waarschuwde Mark Eyskens 
aandeelhouders van grote be
drijven dat zij terstond alle 
gegeven staatsgelden zullen 
moeten terugbetalen, als zij 
het wagen de bedrijven af te 
bouwen, m.a.w. de werknemers 
aan 'de deur te zetten. 
...zijn Westvlaamse gemeente
besturen, de bestendige depu
tatie én staatssekretaris Poma, 
scherp gekant tegen de smeer
pijp van Wallonië naar de 
Vlaamse kus t 
En bovendien... 
... zou ondanks alles in het cen
trum van Sint-Katelijne-Waver 
toch een industrieterrein inge
plant worden. 
... is er een Amerikaans aan
bod van 100 miljoen fr. op een 
werk van James Ensor... 
...moet het nu gedaan zijn met 
die flauwe grapjes over het 
gebrek aan werklust van onze 
ambtenarij. De ri jksadministra-
tie kent bijna uitsluitend zeer 
goede ambtenaren, zo bli jkt uit 
het beoordelingssysteem. 

...hoort Leo Tindemans zijn ka
binet in al zijn voegen kraken. 
...maakte Wil ly Claes ti jdens 
hetgemeenschapsberaad voor
behoud voor het onttrekken 
van de persoonsgebonden ma
teries aan de Brusselse gewes
telijke overheid. 
...ziet de regering geen brood 
in een voorstel van de Limburg
se gewesteli jke ontwikkelings
maatschappij om bij ten min
ste één mijn een elektriciteits
centrale op te richten. 
...wensen de Waalse staalpro
ducenten voortaan niet meer 
dan 1.600 fr. te betalen voor 1 
ton Kempense steenkool, het
zij 1.000 fr. minder dan de pro-
duktieprijs... 

En bovendien 

LEER HET H E N E E N S ! 

Telefoneer 02/219.10.70. 
Als je in het Brusselse tele
foonboek naar de CVP zoekt, 
dan prijkt daar — naast een 
lekker-vlaamstalig adres — 
het hogervermeld telefoonnum
mer. En als je dat nummer 
opbelt, dan krijg je een tele
foonjuf aan de lijn die zich stee
vast meldt als -PSC-CVP». 
Onveranderli jk met PSC voor
aan. Tégen de regels van de 
alfabetische volgorde in. Té
gen het polit iek gewicht van 
de twee vleugels in. Maar wél 
volgens de oude regel die wil, 
dat in de Twee Kerkenstraat de 
frankofonen nog alti jd het ho
ge woord voeren. 
Leer het hen eens: bel in een 
verloren minuutje naar de 
02/219.10.70 en zeg dat je met 
de CVP wil bellen en niet met 
de PSC-CVP. 
Maar misschien hebben ze het 
al geleerd, van zodra ze dit 
stukje hebben gelezen... 

EN GEEF H E D E N 
O N S D A G E L I J K S 
B R O O D 

De prijs van sommige broden 
is weer eens gestegen: een 
groot brood kost thans onge
sneden 26,50 fr., gesneden 
28,50 fr. en thuis geleverd 30 fr. 
Ook de koffie wordt een dure 
geschiedenis. Al willen we ab
soluut niet aan demagogie 
doen, toch moet ons van het 
hart, dat deze voortdurende 
pri jssti jging van het brood niet 
normaal meer is. Brood is 
bovendien nog steeds een be
langrijk bestanddeel in de voe
ding, niet het minst van de 
arbeidende klasse, die ook 
hier zwaarder in haar koop
kracht wordt aangetast dan 
meer gegoede standen. Maar 
dat schijnen al die « demokra-
ten» in de regering niet te 
beseffen. 

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

Vanwege sommige fransta-
ligen is het niet snugger, hun 
kinderen geen Nederlands te 
laten leren, want hoe dan ook 
in een land als het onze kan 
tweetaligheid renderen, al
thans in de huidige omstandig
heden. Dat bli jkt uit allerlei fei
ten. Bv. de rubriek «Avis de 
sociétés» in de beurskrant 
« Le Courrier de la Bourse » : 
de helft van de «berichten van 
vennootschappen » zijn eenta
lig Nederlands, uitgaande van 
Vlaamse vennootschappen. 
Het gaat zelfs om keurig Ne

derlands (uiteraard door 
Vlaamse bedienden opgesteld 
en zoals in veel drukkerijen te 
Brussel gezet door Vlaamse l i -
notypisten). Hoewel zwaar ge
troffen door de ekonomische 
krisis bewijzen ook deze neder-
landstalige berichten dat de 
Vlaamse ekonomie sterker 
staat dan twintig jaar geleden. 
Toen was een in het Neder
lands gestelde aankondiging 
ip een franstalig blad een witte 
raaf. 

D F BETREURT 
EN PROTESTEERT 

In een motie betreurt het Da-
vidsfonds de onenigheid bij de 
Vlaamse afgevaardigden bij 
het kommunautair overleg met 
betrekking tot belangrijke pun
ten (bedoeld is de houding van 
de BSP nvdr). Het DF bezweert 
dan ook de Vlaamse onderhan
delaars een eensgezinde hou
d ing aan te nemen. Het DF ver
zet zich ook tegen het plan 
Michel inzake Europese verkie
zingen (drie kiesgewesten, wat 
de door Vlaanderen verworpen 
drieledige gewestvorming in 
de hand zou werken). Ten slot
te protesteert het DF tegen de 
herbenoeming van Nols tot bur
gemeester van Schaarbeek. 

T IEN P R O C E N T 
TE W E I N I G 

Deze week behandelde de Ka
mer de verdeling van de toela
gen van het Gemeentefonds. 
Uit de cijfers bli jkt dat Vlaande
ren ook hier te weinig ont
vangt, nl. 50,9 "/o ondanks het 
feit dat in Vlaanderen 62 o/o 
van de totale bevolking woont. 
Wallonië en Brussel krijgen zo
als gewoonli jk te veel. Toch 
eigenaardig als er te krijgen 
valt zijn beide er als de kippen 
bij, om de pariteit te eisen en 
te krijgen. Valt er echter omwil
le van diezelfde demografi
sche verhoudingen op minder 
aanspraak te maken (bvb. aan
tal betrekkingen in de Brussel
se gemeentebesturen, de 
KOO's of parastale instel
lingen) dan telt opeens het pari
tair beginsel niet meer. Hoe
lang zullen we dit schabouwe-
lijk spelletje nog dulden ? 

V L A A M S O N D E R W I J S 
TE B R U S S E L 

In tegenstell ing met de meeste 
waarnemers hebben we nooit 
veel vertrouwen gehad in de 
toekomst van het nederlandsta-
lig onderwijs in het Brusselse 
«gezien de wankele basis 
waarop dit onderwijs is ge
schoeid >. Men beweerde dat 
wij zwartki jkers waren, men 

De ellende van Ruisbroek blijft 
duren, nu de watermizerie komt 
de paperassenmizerie. «In wat 
voor een land leven wij ?» zou 
Leo Tindemans uitroepen... 

pakte uit met winstci j fers (die 
achteraf slechts een schijn-
winst bleken te weerspiegelen) 
enz. Nu de gunstnormen voor 
het Vlaams onderwijs moeten 
verlengd worden, zijn de opt i
misten plots niet meer zo opt i
mistisch, vooral niet omdat mi
nister Decroo, zijn onstuitbare 
reorganisatiedrift getrouw, zin
nens is ook dit speciaal onder
wi js «te rationaliseren». De 
Vereniging voor het Vlaams 

Onderwijs in de Brusselse Ag
glomeratie zei in een medede
ling « dat na het vernemen van 
het standpunt van minister De
croo meer dan ooit waakzaam
heid is geboden en dat de 
aktie tot sensibil isering van de 
Vlaamse openbare mening 
moet met verhoogde krachten 
voortgezet worden ». De Vlaam
se parlementsleden wordt te
vens gevraagd, eendrachtig en 
krachtdadig te ijveren voor 
een oplossing. Immers « het ge
sprek met minister De Croo 
nam geen enkele twijfel weg, 
integendeel de onzekerheid 
bli j f t verder bestaan»... 

S L E C H T S TWEE 
K I E S D I S T R I K T E N 

Er kan niet genoeg de nadruk 
op gelegd worden, dat ons 
land voor de Europese verkie
zingen slechts twee kiesdistrik-
ten mag omvatten : een Vlaams 
en een Waals kiesdistrikt. In 
geen geval drie met Brussel 
(dat trouwens zelf Vlaamse 
stemmen oplevert, afgezien 
van Halle-Vilvoorde). De inwo
ners van Brussel kunnen kie
zen op een Vlaamse of een 
franstalige lijst. Indien er dan 
toch drie kultuurgemeenschap-
pen zijn dan is de derde deze 
van de duitstaligen uit Eupen. 
Andere kultuurgemeenschap-
pen erkent de (onder Eyskens 
gewijzigde) grondwet n ie t 

Een uitgebreid verslag over de geslaagde betoging tegen de aanleg 
" van de A-24 in Limburg leest u op biz. 18 en 19 van deze «Wi j ». 

De zonde van Thijs 
Het volk Israels laadde in Bijbelse tijden al zijn zonden en 
tekorten op het kloeke schoft van een bok, waarna het dier 
de woestijn ingestuurd werd. Daaraan danken wij vandaag 
nog altijd het beeld van de zondebok. Een uiterst komfortabel 
beeld, een handig kompromis met onze morele en Intellektue-
le luiheid: vanaf het ogenblik dat je één zondebok hebt, hoef 
je nergens anders nog te zoeken naar schuld. 

De Brusselse zondebok is, volkomen terecht het FDF -, het is 
alleen maar spijtig, dat we hem niet de woestijn kunnen instu
ren. Definitief: de bokkige Nols met zijn poten tot over het 
kniegewricht in het zand, een dorstige stip op de vlakte en 
uren in het ronde geen enkel loket Maar precies op datzelfde 
ogenblik zouden we vaststellen dat het zondebok-systeem 
een uitzonderlijk bezwaarlijke kant heeft. Brussel namelijk, 
het Brussel zonder de FDF-bok, zou nog net zo zondig zijn 
dan voorheen. 

Of is monsieur Jean-Louis Thys minder bok dan bokkepoot 
Nols ? O, je kent Jean-Louis niet ? Even voorstellen dan. Zeven
endertig jaar Burgemeester van Jette, de jongste burge
meester van de Brusselse agglomeratie Nee, geen FDF-er; 
PSC, gekweekt in de stal van de jeunes sociaux-chrétiens. 
Aan het hoofd van een PSC-FDF-PSB-koalitie qui (op de héél 
gematigde en voorzichtige Vlaamse socialist, schepen Gar
cia, na) Jette les flamands dehors. 

Thys Jean-Louis moge dan al jong zijn, hij is er niet minder 
een ouderwetse Vlamingenvreter om. Enkele jaren geleden 
heeft hij de droom gekoesterd om gemeenteontvanger van 
Ganshoren te worden. Dat is niet doorgegaan. Thys Jean-
Louis, die geen woord Vlaams kende en het ook niet wilde 
kennen, had het klaargespeeld om een taaiexamen af te leg
gen voor een «jury-bidon ». De juryleden bevonden na veel 
gefoefel, dat Thys Jean-Louis het Ménapien voldoende 
beheerste om de tweetalige funktie te Ganshoren uit te oefe
nen. Er is toen een klacht geweest, vice-goeverneur Cap-
puyns vernietigde de examen-uitslag. En Thys Jean-Louis zak
te feestelijk voor het hereksamen. Ditmaal zónder gefoefel.. 
Naast zijn traditionele aversie voor al wat Vlaams is heeft 
Thys er een behoorlijke persoonlijke wrok aan over ge
houden. Hij krijgt nu de burgemeesterlijke kans om die wrok 
zes jaar lang uit te werken in Jetie. Misschien met andere 
metoden dan Nols te Schaarbeek. Maar het resultaat zal wel 
ongeveer hetzelfde worden. 

Waarmee we maar willen zeggen: of hun voornaam Jean-
Louis is of Jean-Pierre en hunjamilienaam FDF, PSC of PSB. 
het is allemaal koek één deeg. De mentalité bruxelloise is 
ouder dan het FDF. En ook vandaag heeft het FDF er met het 
monopolie van. Wat ons Vlamingen betreft. we mogen nooit 
vergeten dat een deel van onze fanatiekste Brusselse vijan
den lekker in de traditionele partijen zitten, dichter bij de vlees
potten van de macht dan welke FDF-er ook. 
De zondebok is een gemakkelijke uitvinding. Maar ze heeft 
wél het kleine nadeel, dat de zonde minder dan ooit uit de 
wereld wordt geholpen. 

dio Genes. 
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Talen zijn belangrijk 

Jenkins doet het 
anders dan Ortoli 
Het gebruik van de talen zal In toenemende mate onder de loupe 
genomen worden naarmate de Europese instellingen aan belang win
nen. Dit Is geen «idéé fixe» van een of ander onverbeterli jk Vlaams 
taaistrijder. Integendeel: Alle betrokkenen zonder onderscheid voe
len aan dat, zonder een behoorli jke regeling van het taalgebruik de 
Europese integratie, een onafzienbare reeks moeili jkheden en wri jvin
gen te wachten staan. 

Hieraan werd zo pas herinnerd 
door een Brits weekblad dat ze
ker niet van taalfanatisme kan 
verdacht worden en dat van alle 
smetten van de Vlaamse Bewe
ging vrij Is: « The Economist» van 
vorige week. 

Sedert geruime tijd wijdt «The 
Economist» een goedingelichte 
en gezaghebbende kroniek aan 
de Europese Gemeenschap. De
ze week wordt verteld — voor 
Vlamingen kan het geen verras
sing zijn I — dat het aantreden 
van een nieuwe voorzitter van de 
Kommissie, de Engelsman Jen
kins, als opvolger van de Frans
man Ortoli, van de eerste dag af 
een ingnjpende invloed heeft op 
het taalgebruik in het inwendig 
bestaan en in de public-, en meer 
bepaald de press-relations. Jen
kins kent Frans, maar acht zijn 
kennis onvoldoende om ingewik
kelde vraagstukken in die taal te 
behandelen. Dat wenst hij te 
doen in zijn moedertaal. 

TEGEN FRANS 
TAALIMPERIAÜSME 

Het moet zijn dat in de Europese 
instellingen een pressure-groep 
aan het werk is om aan de Fran
se taal een voorrangsplaats te 
verzekeren die haar objektief ge
zien niet toekomt, en die afbreuk 
doet aan de rechten van de ande
re officiële talen van de E.G. Die 
franstalige pretentie is dadelijk 
zichtbaar geworden van als Jen
kins «mutatis mutandis» voor het 
Engels deed wat Ortoli voor het 
Frans gedaan had : de Brit rjcht 
zich in het Engels tot de pers, wei
gerde de uiteenzetting te herha
len in het Frans. 
Dat lijkt ons normaal. Wie als jour-

S T A A T S B E D R I J F 
V E R L O O R K O S T B A R E 
T I J D 

De arbeiders van Fabelta heb
ben weinig fraaie bijzonderhe
den over de krisis in hun be
drijf bekend gemaakt. In 1975 
nam de regering een meerder
heidsparticipatie in Fabelta, 
doch had drie maanden nodig 
om een raad van beheer aan te 
stellen, bestaande uit overbe
laste ambtenaren. Niet te ver
wonderen dat deze raad van 
beheer zes maanden nodig 
had om een direktie te benoe
men. Het zo dringend geacht 
saneringsplan liep daardoor 9 
maanden vertraging op. Boven
dien werd slechts 15 °/o van de 
toegezegde saneringskredie
ten werkeli jk uitbetaald. 
Deze ergerli jke vertraging en 
de krenterigheid van de Staat-
Eigenaar hebben geleid tot de 
huidige benarde toestand van 
het bedrijf. Het is al een oude 
vaststell ing, maar ze is nog 
even aktueel : de staat is een 
slechte werkgever. Fabelta is 
er het zoveelste (triestig) be
wijs van. 

nalist bij de E.G. wil werken, moet 
meer dan één taal kennen. Het is 
ondenkbaar dat door een voor-
ra ngsgebruik van het Frans, de 
niet-franstaligen — dat is de meer
derheid in de E.G. I — tot tweede-
rangssprekers en -debaters zou
den gedegradeerd worden om
dat ze zich in een vreemd idioom 
moeten uitdrukken. 

Voor de lezers van « Wij» hoeven 
we er niet langer bij stil te staan. 
De Vlamingen behoren door tradi
tie en noodzaak tot de meerta
ligen in Europa, en we hopen dat 
dit zo zal blijven. Maar dit mag 
niet tot het paradoksale gevolg lei
den dat de meertaligen ten slotte 
zouden gehandicapt zijn ten op
zichte van hen die slechts Frans 
kennen, en met brutaal taalimpe-
rialisme een uitzonderingspositie 
opeisen. 

DAVIGNON : 
«ZEER GOED» 
VOOR NEDERLANDS! 

Het èal belangwekkend zijn na te 
gaan of er, na de eerste taalinci
denten onder Jenkins' bewind, 
nog andere zullen volgen. Alleen 
al het feit dat de geruisloze 
dwang, die de franstaligen wilden 
opleggen, op verzet gestoten is, 
wettigt de verwachting dat de 
Fransen er niet zullen in slagen 
de niet-franstalige burgers van de 
EG tot een koloniale en tweede
rangs situatie te veroordelen. 

Interessant is ook dat de « Econo
mist», bij de geleidelijke ontdek
king van het belang van het taal
gebruik en van het Frans imperia
lisme terzake, een soort puntenta-
bel heeft opgemaakt, waarin de 
leden van de nieuwe EG-Kommis-
sie gerangschikt worden volgens 

de kennis die ze hebben van de 
zes erkende EG-talen: Engels, 
Frans, Duits, Italiaans, Neder
lands,, Deens (alsmede andere ta
len, in casu Spaans en Iers). Die 
rangschikking zal in Vlaanderen 
met enige skepsis onthaald wor
den, aangezien burggraaf Davig-
non een goede score maakt, on
der meer dank zij zijn kennis van 
het Nederiands, taal die hij vol
gens de «Economist», vloeiend 
spreekt! Maar goed, hij doet het 
alleszins beter dan Jenkins, met 
«zeer goed» in Engels, «nogal 
goed» in Frans, «elementair» in 
Italiaans. In strijd met wat men 
zou verwachten, komt de Franse 
Kommissaris Cheysson goed uit 
de bus, met driemaal «zeer 
goed » (Frans, Engels en Duits) en 
«vrij goed» in Nederiands. Ex-
voorzitter Ortoli is alleen «zeer 
goed» in Frans, «nogal goed» in 
Engels, «elementair» in Italiaans, 
wat voor een Korsikaan wel be
ter mocht zijn. 

NEDERLANDS: 
VERWEER NOODZAKELIJK 

We willen niet verder uitweiden 
over de toegekende punten in de 
tabel van «The Economist». Be
langrijk voor ons, is dat in de Euro
pese instellingen het besef veld 
wint, dat talen belangrijk zijn, en 
dat geen enkele mag achter ge
steld worden ten opzichte van 
een ander. Dat in Brussel het 
Franse taalimperialisme tradi
tioneel de kop opsteekt, weet 
men nu al in de acht partner-
landen van Frankrijk. 

De Volksunie stelt in de Europe
se integratie belang wegens alle 
belangen en waarden die aldus 
dienen veilig gesteld. De taal is 
zeker niet het enige element 
waarop dient acht gegeven in de 
groei naar een meer verenigd 
Europa. Maar in geen enkel ge
val mag in de Europese polit iek 
een gevaar aanwezig zijn voor 
het aanzien, de waardigheid en 
de toekomst van onze eigen taal. 

Senator Hektor de Bruyne 

«Ik zweer 
trouw oon 
de wetfen 
von het 
Belgische volk» 

Het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking 
(ABOS) bli jft een vat vol ergernis. De heer Renaat Van Els-
lande, minister van Buitenlandse Zaken, voerde onlangs 
enkele «hervormingen» door. 
Hij dreef het aantal franstaligen op, en verspreidde ze over 
de verschil lende departementen. 
Die ministeriële maatregel lokte scherp protest uit van Leu
vense professoren. 
Wederwoord van de minister: het is vermetel dat die 
geleerde heren protestbrieven schrijven zonder het ABOS-
dossier te kennen... 
Waaruit wij afleiden dat Van Elslande het parlement en de 
openbare opinie onjuist heeft voorgelicht toen senator De 
Facq onlangs interpelleerde over het ABOS-doss ier ! 
Minister Van Elslande lapt zonder blozen de taalwetten én 
de ministeriële verantwoordeli jkheid aan zijn laarzen... 

op 
afstand 
bekeken 

Een volksgemeenschap kan een sluimerende, een ingeslapen 
realiteit zijn. Zij wordt tot natie opgewekt als een volk zich 
een roeping toekent [La France marche a la tête de la civilisa
tion - Brittannia rules the waves - het Herrenvolk). Dat is 
gevaarlijk voor de buren en voor de wereldvrede. 
Een tweede hefboom van het nationaal bewustzijn is het 
gevoelen bedreigd te zijn. 
Bedreiging vanwege intern verval of door een vijand van bui
ten, verlevendigt of verwekt het nationaal bewustzijn. De 
geschiedenis registreert menigvuldige gevallen van werkelij
ke of fiktieve bedreiging als stimulans van het nationaal 
bewustzijn. 
Bij de aanvang van de Vlaamse Beweging was overwegend 
onze erfgemeenschap, ons « heerlijk verleden », de voedings
bodem van onze Vlaamsgezindheid. Vandaag de dag zijn wij 
bewust van onze bedreigde belangen-gemeenschap. 
Direkte bedfeiging (Brussel en Vlaams-Brabant) animeert het 
Vlaams bewustzijn. 

Bestaat er een Franstalige « natie » in België ? 
Het bestaan van een Waalse natie is duidelijk. Vanwege de 
ekonomische regressie is Wallonië in zijn toekomst bedreigd. 
Het zijn valse profeten die de Walen wijsmaken dat wij Vla
mingen Wallonië benadelen of bedreigen. 
Of alle franstaligen in België een natie vormen is minder dui
delijk. Wij Vlamingen die voor de samenhorigheid van een 
Nederlandse « ethnie » opkomen zullen de laatsten zijn om er 
ons daartegen te verzetten. De hechtheid van de Franse kul-
tuurgemeenschap blijft echter betwistbaar als wij nagaan dat 
het de Franstalige Brusselaars waren die afdwongen dat vol
gens art. 59bis § 6, het Brussels part van de kultuurkredieten 
moet gewaarborgd zijn. Zij vrezen dat de Walen hen kultu-
reel in de kou laten staan! Twijfelachtige solidariteit! 
Behalve de ingeweken Walen, willen de franstalige Brusse
laars meestal niet als Walen doorgaan. 
Anderszins wordt van geautoriseerde franstalige zijde voor
gestaan dat de franstalige Brusselaars, nationalitair gespro
ken. Walen zijn. Wij staan dus voor een Vlaamse (Nederland
se) natie, een Waalse (franstalige) natie en een moeilijk en 
vooral dubbelzinnig Frans-Brussels « geval»... en daar wordt 
tegen ons mede gespeeld. 

Waalse ambivalentie 
Wij hanteren dit fatsoenlijk woord om niet te zeggen dat de 
Walen een Janus-gezicht opzetten. Zij willen niet vereenzel
vigd worden met de Brusselse Frankofonie als het in hun 
kraam past maar stellen de franstalige solidariteit voorop als 
zulks in hun voordeel is. Deze ambivalentie werd doorgedrukt 
in de huidige grondwet: drie gewesten (wel te verstaan Brus
sel onder Franse dominantie) en twee kultuurgemeenschap-
pén. 
Als «gewest» doen de Walen een beroep op de nationale 
solidariteit die voor 60 % door Vlaamse belastingen wordt 
gespijsd maar terzelfder tijd spuwen zij op de hand die geeft 
en als «progressieven» steunen zij de Brusselse kapitalisti
sche bourgeoisie die het Brussels Lebensraum wil uitbreiden, 
terwille van haar grondspekulatie en expansie. 
Als zij als « Arme Walen » gunsten willen afdwingen, vergeten 
zij de Frankofone eenheid want in haar geheel is de Frankofo
nie in België nog de rijkere broer. 
Telkens de Walen terzelfder tijd op onze solidariteit rekenen 
maar daarnaast rijk franstalig Brussel steunen, moeten wij 
hun zeggen: Vraag steun aan Brussel en niet aan ons. 

Franstalige solidariteit 
De Frankofone kohesie wordt ook door de Franse Brusse
laars gekultiveerd. Het Waals-Frans gevoelen wordt door hen 
gestreeld om hun voorrechten te handhaven. 
Het argument voor deze Franse samenhorigheid en voor een 
franstalige pseudo-nationaal sentiment is het element« bedrei
ging», het «gevaar» van de Vlaamse meerderheid. Anti-
Vlaams offensief in naam van zelfverdediging! Hoeveel offen
sieve oorlogen worden er niet gevoerd als verdedigingsoor
logen ? 

De Vlaamse « bedreiging » is een voorwendsel. Zij is immers 
onbestaanbaar vanwege de beruchte alarmbel (Grw. art. 
38bis). De Franse meerderheid weegt intussen loodzwaar op 
de Vlamingen te Brussel. 
Franstalige Brusselaars en Walen zijn volledig vrij zich in som
mige opzichten als eenheid te beschouwen en in andere 
opzichten niet maar wij aanvaarden niet dat deze ambivalen
tie misbruikt wordt om Vlaanderen te benadelen. 

M. van Haegendoren 
Oud-senator 
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GEENS EN DE CROO 
ZWEREN BIJ EENDAGSBELEID 
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KÜLTÜÜRRAAD 

De augustus-maatregelen van de onderwijsministers De Croo-Hum-
blet zijn nu haast een half jaar oud Gauw-gauw genomen ti jdens de 
laatste vakantiedagen waren ze een gevolg van : 
a) onbestudeerde bezuinigingsmaatregelen die staatssekretaris G. 

Geens v roeg; 
b) het niet-protesteren ti jdens de Sclioolpal<tl<ommissie van 26 juli 

1976 vanwege BSP (afwezig!) en CVP en PVV toen de ondoor
dachte «numerus clausus» werd aangemoedigd... 

HOE VER STAAN WE NU ? 
1 De «stoute» normaalscho-
len» die het ministerieel drietal 
met gevolgd hebben en de «va-
kantiecirculaire» naast zich neer
legden (en gelijk hadden ze i) 
haalden het 

2 De revalidatiecentra en me-
disch-pedagogische instellingen 
die door de omzendbrief van 23 
aug 76 lam gelegd werden kre
gen plots op 25 jan 77 nieuwe 
onderrichtingen in de bus, die de 
andere ongeveer voor de helft 
« opeet» 
BIJ deze laatste MPI-problemen 
blijven we even stil staan. 

-^ WAT IS EEN 
GEELABOREERDE 
CIRKULAIRE?' 
* In de Kamerzitting van 271 77 
interpelleerden CVP en VU, minis
ter De Croo over zijn « cirkulaire-
beleid» Voor de buitenstaander 
willen we even dit «jargon
woord » verklaren 

* Beleid wordt in alle openheid 
vanuit kaderwetten, wetten, 
koninklijke en ministenele beslui
ten gevoerd in het Parlement na 
overleg met de betrokkenen-in-
het-veld 

* Deze regering, inzonderheid 
minister De Croo, zendt bij over-
tal aanmaningen, ondernchtingen, 
mededelingen naar de instel
lingen Deze papieren tijgers wor
den in het Belgisch-administratief 
taaltje «cirkulaire» genoemd Het 
geeft een « goeie indruk » Maar 
de gevolgen zijn katastrofaal, in
derdaad waar heeft men het 
mee"? 

* Minister De Croo roemde de
ze werkwijze zelfs in het Kamer
debat, met een overtreffend, 
«geelaboreerde cirkulaires» Ik 
heb hem toen gevraagd wat hij 
hierdoor verstond Het «euh -
euh - antwoord» was verstom
mend «Een lange omzend
brief I» 

VERSCHIL VAN INZICHT 
TUSSEN CVP EN VU, BSP EN 
PVV AFWEZIG! 

* De CVP-volksvertegenwoor-
digers De Meester, Peeters, Lens-
sens (die blijkbaar allen in een 
MPI-instelling of revalidatiecen
trum een «kumulletje» uitoefe
nen) vermeden in het debat de 
basisvragen Zij waren hoofdza
kelijk en terecht bekommerd om 
het feit dat de gehandikapten tij

dens de schooluren nu met meer 
naar de bijzondere instellingen de 
speciale verzorging kunnen ha
len Zij zwegen echter over de 
misbruiken, waarom"? 

— Wij hebben gepleit m dit 
debatvoor -
a) een voorafgaandelijk eenma-
ken van dit beleid onder leiding 
van het Ministerie van Nationale 
Opvoeding, waar het nu bevoogd 
wordt door dne ministers NO, 
Sociale Voorzorg, Volksgezond
heid met alle administratieve 
rompslomp vandien 

b) een samenwerkingsplicht tus
sen het gewone en bijzonder 
onderwijs, wij voeden van jongs-
af onze kinderen in apartheids-
scholen op en zijn dan verwon
derd dat ze later mekaar met ken
nen en dus met mekaar met over 
de baan kunnen i 

c) een pluralistische en regionaal-
geplande medisch-pedagogische 
verzorging Nu overlappen de in
stellingen mekaar, dikwijls in een 
wedijverende geest omwille van 
de terugbetalingen Denken we 
maar even aan de schandalige 
praktijken in het St-Niklase en 
Dendermondse 
De rationalisatie en bezuiniging 
kan alleen hiervan uitgaan i 
± 20000 gehandikapten, 
± 2000 personeelsleden zijn bij 
dit alles rechtstreeks betrokken 
ZIJ verdienen beter dan een «ge
elaboreerde cirkulaire » 

Wil ly KUIJPERS, 
Kamerlid. 
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Voor de eerste keer sinds het bestaan van de Kultuurraad voor de Nederland
se Kuituur werd een voorstel van resolutie ingediend, waarbij een onderzoek 
wordt gevraagd naar de gevolgen op kultureel vlak van de naoorlogse repres
sie Daartoe zou een bijzondere kommissie moeten samengesteld worden, 
waarvan de leden door het buro van de KR worden aangeduid De bijzondere 
kommissie zou een beroep kunnen doen op de medewerking van wetenschap
pelijke onderzoekers Een jaar na haar oprichting zou deze bijzondere kom
missie een interimrapport uitbrengen aan de Kultuurraad Het eindverslag 
zou binnen de twee jaar na de opnchting van de kommissie moeten klaar zijn 
Het voorstel werd ingediend door de VU-senatoren Coppieters, Wim Jons-
sen en Guido Van In Uit de memorie van toelichting lichten volgende passus
sen 
« Talrijke htstona en publicisten heth 
tien bevestigd dat de bestraffing van 
foute houdingen en daden tijdens de 
bezettingsperiode 1940-1944 vaak uit 
de hand is gelopen en dat de repres
sie en rechtspraak tav het inavisme 
de goede faam van ons land als 
rechtsstaat heeft aangetast Vele pu
blicisten hebben daarbij opgemerkt 
dat deze repressie een opvallend anti-
Vlaams karakter heeft gehad 
Opvallend hierbij is dat veel Vlaamse 
«Cultuurdragers" slachtoffer van dit 
vervolgingsbeleid zijn geworden in
derdaad valt onder de verdachten en 
veroordeelden het groot aantal taal
kundigen wetenschappelijk onderzoe
kers letterkundigen kunstenaars, be
hoeders van het kultureel patrimoni
um, omroepmedewerkers bibliotheka-
rissen, jeugdleiders professionele en 
vrijwillige medewerkers in het vor
mingswerk en de kulturele animatie, 
sportbeoefenaars, animatoren inzake 
vrijetijdsbesteding en toerisme leer
krachten en strijders voor de toepas
sing van de wetten op het gebruik 
van de talen op 
Het ogenblik lijkt ons aangebroken 
om een grondig onderzoek in te stel
len naar de gevolgen van dit repres
sief optreden voor de kulturele ont
plooiing van onze kultuurgemeen-
schap 
Krachtens art 59bis van de Grond
wet en art 2 van de wet van 21 juli 
1971 betreffende de bevoegdheid en 
de werking van de kultuurraden voor 
de Nederlandse kultuurgemeenschap 

en voor de Franse kultuurgemeen
schap IS de kultuurraad bevoegd voor 
de aktiviteiten die door al deze men
sen worden opgezet 
Anderzijds verleent art 16 van de wet 
van 21 juli 1971 aan de kultuurraden 
het recht van onderzoek 
Het lijkt ons derhalve aangewezen 
dat de Kultuurraad voor de Neder
landse kultuurgemeenschap auto
noom zonder inspraak van de (natio
nale) uitvoerende macht het initiatief 
neemt om een onderzoek in te stellen 
naar de door ons gestelde problema
tiek 

Ons wil het voorkomen dat een derge
lijke enquête moet uitgaan van gede
gen wetenschappelijk onderzoek dat 
bv aan een werkgroep van historici 
juristen en sociologen zou kunnen 
worden toevertrouwd De bevindin
gen van dit wetenschappelijk onder
zoek en de voorstellen van beleids
maatregelen die zich op grond van 
deze bevindingen opdringen moeten 
uiteraard worden besproken en goed
gekeurd in een hiertoe door de kul
tuurraad op te richten bijzondere kom
missie ' 

Indien de kleurpartijen en dan in de 
eerste plaats de meerderheid «hun 
verantwoordelijkheid willen nemen» 
dan hebben ze daarvoor thans de 
gelegenheid Ze kunnen nu geen 
franstalig verzet inroepen om hun 
neen of onthouding te verantwoorden 
zoals ze steevast in het centraal parle
ment doen Nu is er geen uitwijken 
meer mogelijk 

IN DE KAMER 
VU-AMENDEMENTEN 
GOEDGEKEURD 

Het gebeurt met vaak dat amende
menten van de oppositie door de 
meerderheid (ook al zijn ze nog zo 
verantwoord) aanvaard worden Dit 
gebeurde nochtans vorige week don
derdag toen CVP en VU samen stem
den om een reeks nuttige amende
menten op het wetsontwerp inzake 
beheer met bijstand van VU-kamerlid 
Baert goed te keuren 
Deze goedkeuring van VU-amende-
menten werd wel vermeld in de frans-
talige pers terwijl de nederlandstahge 
kranten er met geen woord over rep
ten 

ER IS GEEN WAALS WATER 

In antwoord op de tussenkomsten 
van VU-kamerleden Anciaux en De-
beul bij de bespreking van de begro
ting 76- 77 Volksgezondheid, zei minis
ter De Saeger dat «de kwestie van 
het water uit Wallonië een nationale 
aangelegenheid is,» in tegenstelling 
met wat (RW)minister Bertrand daar
over heeft gezegd (trouwens met de 
kennelijke bedoeling zijn elektorale 
positie te verstevigen) 
In dat debat namen verscheidene VU-
kamerleden het woord 
«De huidige konsumptie van genees
middelen (30 miljard, 30000 werkne
mers waarvan 7 th vertegenwoor
digers I) is uit den boze » aldus kamer
lid Van Leemputten, die pleitte voor 
een grondige sanering van deze sek-
tor 

Zijn kollega fraktievoorzitter An
ciaux stelde dat het gezondheidsbe
leid moet steunen op koordinatie die 
evenwel uitblijft Hij somde een reeks 
alternatieve opties op tot sanenng 
van de gezondheidszorg en ook tot 
een aanpassing ervan aan de snelle 
evolutie « want we staan op de drem
pel van een nieuwe maatschappij » 

Dr Anciaux vroeg besluitend of het 
standpunt van de Waalse minister 
Bertrand inzake het «Waals water» 
ook het standpunt van de regering 
was Het was op deze vraag trou
wens dat minister De Saeger ontken
nend antwoordde Sommige Walen 
keken sip 
Andre Debeul het jonge Antwerpse 
kamerlid, dat reeds een heel arsenaal 
voorstellen inzake milieubescherming 
heeft opgebouwd, handelde uiteraard 
uitvoeng en met kennis van zaken 
over het gebrekkig milieubeleid De 
bevoegde staatssekretaris beschikt 
over te weinig middelen en mist ook 
de steun van zijn kollega s Ook de h 
De Beul protesteerde tegen de Waal
se chantage mbt de watervoorzie
ning en zei dat we desnoods tot de 
ontzilting van het zeewater zullen 
moeten overgaan Hij sneed vanzelf
sprekend ook het bericht over de 
Waalse smeerpijp naar de Vlaamse 
kust aan Tot slot waarschuwde hij 
staatssekretaris Poma voor wat hij 
«de stille sabotage van het milieu-de
partement door de regenng» noem
de Die regering is inderdaad een zoot
je van jewelste geworden 
Dr Valkeniers had het over diverse 
aspekten van de gezondheidszorg en 
was het eens met de uitbreiding van 
de medische kontrole op de rijksamb
tenaren de farmaceutika-maatrege-
len de opleidingsduur van de huis
artsen et eenvormig tanef edm Hij 
pleitte tot slot voor een omvangrijker 
preventieve voorlichting 

RADARWAARNEMERS 
TE KORT 

Partijvoorzitter en kamerlid H Schiltz 
vroeg minister Chabert hoe deze 
staat tegenover het verzoek van de 
Scheldeloodsen om de beperkte ra
darketen te laten bedienen door lood
sen De minister zei dat zulks met kon 
omdat er te weinig loodsen zijn Bo

vendien moet volgens overeenkomst 
de exploitatie van de Schelde-radarke-
ten in overleg met Nederland gebeu
ren Tot nog toe werd over öe inscha
keling van loodsen nog nooit gepraat 

SCHUCHTER BEGIN VAN BE
HEER 
MET BIJSTAND 

De kamer besprak vorige week dins
dag het wetsontwerp voor het beheer 
van ondernemingen met bijstand VU-
kamerlid Frans Baert hield een lange 
juridische en praktische uiteenzetting 
over de procedure en het mekamsme 
van deze totaal nieuwe wet die hij 
« een schuchtere aanzet noemde, om 
de onderneming niet langer te aan
zien als het eigendom van de werkge
vers of van de werkgever en werkne
mers samen maar als eigendom van 
een gemeenschap waarvan deel uit
maken de aandeelhouders de 
schuldeisers de leveranciers de klan
ten de werknemers en managers » 
De wet voert een aantal innovaties in 
zoals de mogelijkheid van schorsing 
van de macht van de beheerders (b v 

wegens wanbeleid nvdr) wat de h 
Baert de bedenking ontlokte dat zo al 
het ontwerp niet zo progressief is het 
wel valabel overkomt De h Baert 
besloot men een wens en een waar
schuwing « Veel zal afhangen van de 
deskundigheid van de kommissaris-
sen gekozen op lijsten opgemaakt 
door de NIM We hebben bedrijfsorga-
msatoren nodig Politisering moet ab
soluut voorkomen worden zoniet 
wordt de wet een mislukking Moed 
en loyauteit van gans de bednjfsge-
meenschap zullen nodig zijn Zodoen
de zullen een aantal fundamentele 
ondernemingen kunnen gered wor
den » 

BLOOT BALLET VAN DE XX"« 
EEUW 
IN OPSPRAAK 

In een parlementaire vraag aan de 
minister van Nederlandse Kuituur ves
tigde VU-kamerlid Luk Vansteenkiste 
de aandacht op het balletgezelschap 
van Bejart dat hoe langer hoe meer 
op bedenkelijke «invallen» komt en 
daardoor heel wat van zijn aanvanke

lijke taam heett verloren, oij zoverre 
dat het « ballet van de XXste eeuw » in 
de USA gewoon van het toneel wera 
weggelachen en dat befaamde dan 
sers als Paolo Bertolucci en Suzanne 
Farell ontslag namen Met Heliogabal 
werd de laatste grens overschreden 
een poedelnaakte man steekt — op 
het podium — zijn hoofd in een toilet 
waarna Berger alias Bejart op het 
naakte onderlijf een kroon neerzet 
Via een reeks vragen informeert de h 
L Vansteenkiste naar het precieze 
statuut van het gezelschap naar de 
kosten ervan die gedragen worden 
door de Vlaamse gemeenschap, wel
ke bindingen er zijn met de Koninklij
ke Muntschouwburg, wie ervoor ver
antwoordelijk IS, hoe de kostenverde
ling er uit ziet, welke de kostprijs per 
betalende toeschouwer is enz Tot 
slot uit de vragensteller zijn bezorgd
heid voor die jeugd die in het gezel
schap een artistieke carrière hoopt 
op te bouwen doch gevaar loopt, 
gekorrumpeerd te worden 
Het klopt inderdaad met meer dat de 
Vlamingen nu al moeten mee opdraai
en voor bepaalde wansmakelijkheden 
a la culture latine 
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De bespreking in de kamer van 
de begroting van tewerkstelling 
(minister is hier de Waalse 
ACV-man Califice, die buiten de 
Wetstraat forse taal spreekt 
over sociale vooruitstrevend
heid, doch in de Wetstraat aan
bidt wat hij daarbuiten ver
brandt) gaf aanleiding tot vinni
ge VU-kritiek op het beleid van 
dit departement VU-senator 
Van In opende het vuur met een 
keiharde, frontale aanval op de 
politiek van de minister. Minis
ter Califice heeft behalve tewerk
stelling ook nog Waalse aangele
genheden in zijn bevoegdheid. 
Welnu, het blijkt dat de minister 
als «tewerksteller» over een 
budget van 38,4 miljoen be
schikt en over een staf van 65 
leden. Voor zijn «nevenjob» 
(Waalse aangelegenheden) be
schikt hij echter over een bud
get van 41,7 miljoen en een staf 
van 75 leden. Daaruit blijkt dat 
een nationale opdracht hier 
wordt achteruitgesteld voor zui
ver regionale belangen In feite 
moeten we erkennen dat de Wa
len konsekwent zijn en moeten 
we verzuchten « waren de Vlaam
se ministers maar even konse
kwent», dit terloops. Terecht 
vroeg de h. Van In, hoe de minis
ter zich in dergelijke voor
waarden een efficient tewerkstel
lingsbeleid voorstelde' Na er 
op gewezen te hebben dat de 
Vlamingen meer dan de helft 
van de sociale zekerheid finan
cieren zei spreker, dat Vlaande
ren reeds tientallen jaren wacht 
op maatregelen tegen de struktu-
rele werkloosheid, thans verer
gerd door een golf van konjunk-
turele werkloosheid. 
De h Van In handelde daarna 
over de gebrekkige sociale pro
motie De schakel tussen oplei-

Minister speelt 
loketbewaker in stempellokaal 
ding en tewerkstelling is te zwak 
of onbestaande, maar zelfs de 
schamele 10 miljoen voor de kre
dieturen zijn niet eens opgebruikt 
Oorzaken zijn het kleinzielige kor-
poratisme van de werkgeversor
ganisaties en de burokratie Hij 
ging dan nader op deze twee 
vaststelling in 

Mr Van In hekelde ook de on
nauwkeurigheid van de cijfers, in
zake uitbetaling van de werkloos
heidsvergoedingen Deze cijfers 
worden kunstmatig onderschat 
Besluitend velde hij volgend har
de vonnis over de minister, verant
woordelijk voor het departement 
« De minister fungeert slechts als 

een loketbewaker voor de uitbeta
ling van de werkloosheidsvergoe
dingen HIJ doet geen oproep 
voor een fundamentele aanpak, 
die zou kunnen uitgaan van een 
zinnige beloning en de hoogst 
mogelijke voldoening voor de ar
beid, van een zo groot mogelijke 
inspraak en medebeheer en van 

de bestnjding van de intlate. 
Daar deze regenng in gebreke 
blijft om de mutaties in onze maat
schappij aan te pakken, moet ze 
zo spoedig mogelijk verdwijnen » 
VU-senator Bergers pleitte voor 
een betere werking van het Rijks-
fonds voor de herklassering van 
minder-validen Hij sprong ook in 
de bres, voor een grotere eenvor
migheid en gelijkwaardigheid van 
de betaalde lonen in de bescherm
de werkplaatsen Waarom zijn de 
tewerkgestelden m deze werk
plaatsen van de KAO's uitge
sloten "7 

Senator Bergers verweet de re
genng, mets te ondernemen te
gen de nochtans toenemende on
wettige inwijking van gastar
beiders Daardoor wordt met al
leen de tewerkstelling van werklo
ze landgenoten met bevorderd 
maar er ontstaat een proletanaat 
dat bereid is tegen gelijk welke 
vergoeding gelijk welk werk te 
doen De h Bergers noemde de 
houding tegenover oud-delin-
kwenten immoreel ze knjgen 
geen werk en vaak ook geen 
werkloosheidsvergoeding Tot be
sluit vroeg de h Bergers aan de 
minister een verslag van de tus
senkomsten van zijn departe
ment inzake de overtredingen 
van het dekreet Vandezande (ver
nederlandsing van het bedrijfsle
ven) 

Senator Vandezande zelf brak 
voor de zoveelste keer een lans 
voor een betere behandeling van 
door de overheid tewerkgestelde 
werklozen in overheidsdienst Hij 
hoopte dat de verbetering van 
het statuut van deze kategorie 
werknemers uiteindelijk zou lei
den naar een volledige gelijkstel
ling met het statuut van het over
heidspersoneel 

Hoe zit dat nu met 
bijzondere normen? 
Senator Coppieters stelde volgende vraag aan de minister van Nationale 
Opvoeding 
BIJ Koninklijk Besluit van 5 mei 1971 zijn, voor de Nederlandstalige lagere 
scholen in Brussel-Hoofdstad, bijzondere normen ingevoerd Dit, ondermeer, 
als kompensatie voor het weder-invoeren van de - vrijheid van het gezins
hoofd» Die normen golden voor een periode van 5 jaar 
Op de kabinetsraad van 27 februari 1976 werden die beschikkingen met een 
jaar verlengd Volgens het Koninklijk Besluit van 5 mei 1971 moeten die nor
men dus op 1 september 1977 > opnieuw worden onderzocht» 
In het zoeven aangehaalde Koninklijk 
Besluit IS er sprake van schoolbevol
kingsnormen in de kleuter- en lagere 
scholen Nochtans zijn er in dat Ko
ninklijk Besluit alleen beschikkingen 
opgenomen omtrent een ambt van 
schoolhoofd zonder klas omtrent ver
laagde normen voor het lager onder
wijs omtrent het minimum van school
bevolking gedurende de komende 
dne jaar voor bestaande scholen en 
gedurende de eerste drie jaren na de 
opnchting van een nieuwe instelling 
Wij vinden daar geen beschikkingen 
omtrent verlaagde normen in het kleu
teronderwijs Dit blijkt duidelijk een 
leemte te zijn in het Koninklijk Besluit 
want het Ministerieel Komitee dat op 
dezelfde datum werd opgencht «ter 
bevordering van het nederlandstalig 
onderwijs in het administratief arron
dissement Brussel-Hoofdstad» had 
wel degelijk de intentie ook voor het 
kleuteronderwijs verlaagde normen in 
te voeren 

Daarnaast lezen wij in het Verslag 
aan de Koning 
«De verbintenis de taalinspektie voor 
de bewoners van de Brusselse agglo
meratie op 1 september 1971 af te 
schaffen legt ons ondermeer de ver
plichting op de werkelijke gelijkheid 
van keuze voor Nederlandsspreken
den en Franssprekenden in te richten 
en te waarborgen » 
En verder 
« wordt voorgesteld een ministerieel 
komitee op te richten dat de verant
woordelijkheid op zich zal nemen tot 
het oprichten het versterken en het 
stimuleren van een volledig nederland
stalig onderwijsnet in het Brusselse » 
Daarop steunend konden en moes
ten normaal een reeks maatregelen 

worden getroffen die de Nederlands
sprekende schoolgemeenschap recht
matig toekomen zoals daar zijn ver
laagde schoolbevolkingsnormen in 
het sekundair onderwijs soepele nor
men voor de aanpassingsklassen, 
soepele normen voor de bijzondere 
leermeesters lichamelijke opvoeding 
maaregelen om de werkingskosten 
met per leerling maar per klas te bere
kenen maatregelen voor het organi-
zeren van de voor- en naschoolse 
bewaking eenvoudig talenpraktika 
(dit is met name opgenomen in het 
Verslag aan de Koning) kosteloos 
leerlingenvervoer (eveneens opgeno
men in het Verslag aan de Koning en 
daaromtrent werd zelfs een wetsont
werp opgesteld) 

Welke maatregelen gaat de minister 
nemen voor het nederlandstalig on
derwijs in Brussel-Hoofdstad dat in 
1971 enkele «onvolledige en tijdelij
ke» bijzondere normen toebedeeld 
kreeg in ruil voor de bestendigheid 
van de «vrijheid van het gezins
hoofd», ingevoerd op 1 september 
1971 door het afschaffen van de taal
inspektie voor de bewoners van de 
Brusselse agglomeratie "̂  

Meer bepaald welke zijn de in het 
vooruitzicht gestelde maatregelen 
1 de normen voor het lager onderwijs 
die op 1 september 1977 opnieuw 
moeten worden onderzocht' 2 De 
normen voor het kleuteronderwijs ' 3 
De maatregelen die op verschillende 
terreinen moeten worden getroffen 
om te voldoen aan de «verplichting 
de werkelijke gelijkheid van keuze 
voor Nederlandssprekenden en 
Franssprekenden in te nchten en te 
waarborgen »"̂  

NEDERLANDSTALIG 
HOGER ONDERWIJS 
BENADEELD 

Cijfers bij de hand bewees VU-sena
tor Vandekerckhove dat het neder
landstalig hoger onderwijs benadeeld 
wordt ook al maken de nederlandsta-
ligen 52 t h van de universitaire bevol
king uit (de franssprekenden in de uni
versiteiten worden bovendien nog ver
sterkt door de vreemde studenten) In 
elk geval is voor Vlaanderen de uni
versitaire expansie bijlange nog met 
afgesloten zodat hier zeer voorzich
tig moet omgesprongen worden met 
systemen als de numerus clausus De 
achterstand van de nederlandstalige 
instellingen zal met langs evolutieve 
wet kunnen ingehaald worden De eni-

bedrijf in Vlaanderen al zijn winst 
moet derven om een licentie in het bui
tenland te kunnen kopen 
Sprekend over het hoger onderwijs 
stelde de Brugse senator met spijt 
vast dat er geen rekening met de 
demografische evolutie die nochtans 
het nederlandstalig aandeel in het uni
versiteitsonderwijs doet toenemen 
Toen de h Tindemans nog minister 
van begroting en hervorming van de 
instellingen was. zei hij dat onder de 
woorden «aanmoediging van de vor
ming van vorsers» moest verstaan 
worden de bepaling van de toeken-
ningsvoorwaarden voor rechtstreek
se en zijdelingse vergoedingen de 
oprichting van instellingen tot uitke-
nng van die vergoedingen en de subsi-
dienng van alle matenes die met natio
naal zijn Daarvan is echter in de Kul-
tuurraad weinig te bemerken 

IN DE SENAAT 
ge oplossing is het onderbrengen van 
de kredieten voor de universiteiten in 
de kulturele autonomie en ze te bepa
len op basis van het aantal 18- tot 25-
jarigen in beide volksgemeenschap
pen Intussen is een uitbreiding van 
sommige bestaande instellingen nodig 
zoals in Limburg Er wordt ook vastge
steld dat de helft van de vreemde stu
denten uit rijke landen komt en dus 
met uit de ontwikkelingslanden Een 
oriëntering van de studiekeuze naar 
de beterkope opleiding in de geestes
wetenschappen zou reeds in het mid
delbaar onderwijs moeten worden be
vorderd Daar ligt de oorzaak van de 
scheeftrekking van de universiteit In 
elk geval kan de beperking van het 
aantal buitenlandse studenten de dis-
knminatie ten opzichte van het neder
landstalig onderwijs in ons land hel
pen opheffen 

VU-senator Van In kon evenmin met 
de slechte verdeling van de kredieten 
akkoord gaan want vroeg of laat zal 
elke gemeenschap haar deel moeten 
bijdragen in de met te splitsen mater
ies Waar blijven de resultaten op het 
vlak van de impulsprogramma s ' Het 
gaat toch met op dat een bepaald 

Senator Van In moest dan ook tot de 
konklusie komen dat er van een 
koherent beleid inzake wetenschap 
er geen spoor te bekennen valt 

ANTI-VLAAMSE 
DISKRIMINATIE 
TEGENOVER DE PERS 

De Volksunie is pnncipieel steeds 
gekant geweest tegen overheids
steun aan de pers De enige huidige 
wettige basis is de inschrijving van 
een krediet op de begroting van de 
diensten van de eerste-minister Toe
kenning en modaliteiten geschieden 
volledig willekeung 

Dit zei VU-sanator Vander Eist tijdens 
het senaatsdebat over de begroting 
van de diensten van de eerste minis
ter Door de steun te beperken tot de 
dagbladen blijft een belangrijke strek
king in Vlaanderen nl de Vlaams-na-
tionale strekking van deze steun ver
stoken Daarom doet de vU een 
beroep op de eerste-minister om aan 
deze diskriminatie een einde te ma

ken wat met belet aldus mr Vander 
Eist dat deze manier van ondersteu
ning onrechtstreekse druk op de pers 
mogelijk maakt waarmee de persvrij
heid niet gediend is 
Ook VU-senator Vandezande bekeek 
de zaak geschakeerder dan sommige 
andere sprekers en wijdde dan uit 
over het openbaar ambt, meer be
paald over de werklozen in dienst bij 
overheid (momenteel 20000) waar
van de tewerkstelling eveneens wille
keurig gebeurt terwijl voor hun aan
stelling ook een politieke filter wordt 
gebruikt Daardoor wordt het Vast 
Wervingssekretanaat in een vals licht 
gesteld Met de tijdelijke ambtenaren 
loopt het eveneens mis ondanks de 
wetgeving op de onregelmatige aan
werving Vier jaar na het van kracht 
worden van deze remmende wetten 
werden met minder dan 12 565 tijde-
lijken aangeworven De senator haal
de nog enkele staaltjes van wetsver-
krachting aan en besloot met de vast
stelling dat in het openbaar ambt wan
beheer schering en inslag is en dat 
elke visie er ontbreekt 

BELGIUM-BAD 

Namens VU-senator De Bruyne stel
de VU senator Bergers een spoed-
vraag tot staatssekretans Eyskens 
over de stopzetting van het multinatio
nal bedrijf Badger-Belgium De vraag 
kwam hierop neer wat de regering 
kan doen om een stopzetting te ver
mijden Staatssekretans Eyskens ver
wees naar de rechtbank en deelde 
mede dat gedacht wordt aan een her
ziening van het vennootschapsrecht, 
meer bepaald daar waar het maat
schappelijk kapitaal ruim onvoldoen
de IS 

MINISTERIELE LOGIKA... 

VU-senatoren Bergers en Van In had
den een amendement op art 3310 
ingediend waarbij 1 miljoen van de 
post « arbeidstentoonstellingen » werd 
geschrapt om dit miljoen aan de 
Nationale Arbeidsraad te geven, een 
instelling die toch veel nuttiger is dan 
de tentoonstellingen Minister Califice 
verwierp dit voorstel met een drogre
den 
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De tijd is lang voorbij dat sommi
ge indische politiel<e figuren Indi
ra Gandi met voor vol aanzagen 
en voorspelden, dat ze het geen 
jaar zou volhouden. Het tegen
deel is waar gebleken en Indira 
Gandi is zelfs in de uitoefening 
van haar ambt gewoon verder 
gegaan dan vele spotters (waar
van er zelfs zonder vorm van pro
ces in de gevangenis terecht kwa
men) zich ooit konden voorstel
len. Geleidelijk heeft ze haar 
machtspositie uitgebouwd, onder 
haar leiding won India de oorlog 
om Bangla-Desj, uit welk konflikt 
West-Pakistan diep vernederd te 
voorschijn kwam. Tevens werd 
het hongersubkontinent een kern
macht en versterkte mevrouw 
Gandi de uitvoerende macht, 
toen ze dreigde voor de recht
bank gedaagd te worden wegens 
ongeoorloofde praktijken tijdens 
de vorige kiesstrijd. Daar haar 
kongres-partij in het indias parle
ment over de volstrekte meerder
heid beschikt werd de wet zoda
nig gewijzigd dat een bewinds
man (-vrouw) niet meer voor het 
gerecht kan gedaagd worden. In
tussen had premier Gandi de 
noodtoestand afgekondigd, wer
den honderden politieke tegen
standers achter slot en grendel 
gezet en regeert sindsdien de pre
mier zo goed als met een blanco 
volmacht. De tijd van de ma-
hatma van-dezelfde-naam toen 
de geweldloosheid een ideaal 

IJzeren 
Indira 
Gandhi 
beeld van India opriep, is definitief 
afgesloten, zijn erfgenamen rege
ren met ijzeren hand. En pogen 
terloops gezegd ook de autono
mie van de deelstaten te beknot
ten, waardoor ook de jakobijnse 
machtsdrang en onverdraag
zaamheid haar intrede heeft ge
daan in India. 
Wat er ook vanzij, de regering 
kan wel op enkele resultaten 
bogen. De fiskale kontrole werkt 
vlot, de strijd tegen de deviezen-
smokkel en tegen de gewone 
smokkel heeft de inflatie zeer 
sterk geremd. De industriële pro-
duktie steeg met 10 %. De ge
mengde ekonomie werpt vruch
ten af, er waren (uiteraard) geen 
arbeidskonflikten hoewel er for
meel geen stakingsverbod werd 
afgekondigd. Er werd ook gezui
verd in de (korrupte) administra
tie ónder het motto «plaats voor 
de jongeren ». Er is begonnen met 
een landhervorming, wel de 
zwaarste uitdaging aan het be
wind te New Delhi, tevens van 
geweldig groot belang is een 
land, waar 1.300 kinderen per uur 
worden geboren (vandaar ook de 
sterilisatie op massale schaal) en 
waar de honger nog steeds rond
waart als een grimmig monster 
Vermoedelijk heeft Indira Gandi 
op deze resultaten gewacht en 
besloot ze nieuwe verkiezingen in 
maart uit te schrijven, in de ver
wachting dat de meerderheid an
dermaal haar vertrouwen zal 
schenken aan de Kongrespartij, 
ondanks de voorts woekerende 
korruptie (ook in de Kongrespar
tij) maar dank zij niet te looche
nen verbeteringen en ondanks de 
pogingen tot samenballen van de 
thans verdeelde oppositie, die er 
tot nog toe niet in slaagt, een gel
dig alternatief aan te bieden. In 
dergelijke omstandigheden is de 
stap naar de diktatuur slechts 
klein, zowel voor de huidige lei
ding als yoor haar opvolger, dank 
zij een gewijzigde grondwet, 
waarmee men alle kanten uitkan. 
(sw) 

Opstand der proleten 
In bijna dezelfde periode komen 
arbeiders in Polen en in Egypte In 
opstand tegen de prijsverhoging 
voor verbruiksgoederen van aller
eerste noodwendigheid. Beide re
gimes gelden nochtans als twee 
scherpe tegenstellingen: een 
kommunistisch bestuurd land in 
Oost-Europa (waar de dissidentie 
bijna zienderogen groeit) en in de 
eerste arabische staat, waar het 
regime zijn militaire oorsprong en 
rechts verleden niet kan looche
nen. 

De hulp van de arabische «broe-
derstaten» aan Egypte, dat tot 
nogtoe de zwaarste klappen 
kreeg van Israël is lang niet vol
doende gebleken om deze staat 
van de rand van de afgrond 
(bankroet) te verwijderen. Egypte 
kan de oorlogsinspanningen niet 
alleen aan en de verstrekte hulp 
is te weinig om de arbeidende 
bevolking het minimum te waar
borgen. Wordt aan dit minimum 
geraakt dan komt de kleine man 
spontaan op straat en bestaan de 

klassieke opruiers en provoka-
teurs slechts in de verbeelding 
van de geschrokken machtsheb
ber, die al lang van het gewone 
volk vervreemd zijn en de volkse 
noden onderschatten of er te wei
nig van af weten. Een maandelijks 
"inkomen» van 700 Bfr is er 
geen zeldzaamheid bvb. voor een 
kantoorbediende. Een gespeciali
seerde arbeider verdient 
1.200 Bfr maar wat zijn die pias
ters waard in een land met een 
inflatie van 120 % (in West-Euro

pa 4 tot 10 % en veel hogere 
lonen ?) 
Intussen beleeft Egypte een golf 
van arrestaties, zoals er sinds de 
machtsgreep tegen Faraoek 
nooit een geweest is. Wat niet 
belet dat president Sadat onver
stoord doorgaat met wat men 
"de interne demokratisering» 
noemt., demokratisering dan op 
de punt van de bajonetten en in 
dezelfde kerkers waar destijds 
de tegenstanders van de feodali-
teit wegkankerden. 

(jeeveedee) Wie mocht gehoopt heb
ben dat het jaar 1977 voor Nederland 
zou beginnen met een glimp van bete
re ekonomische tijden, is bedrogen uit
gekomen. Kort vóór nieuwjaarsdag 
hadden in de officiële palabers die zo 
tijdens de kortste dagen van de winter 
worden gehouden, nog wat, zij het 
voorzichtige, optimistische geluiden ge
klonken. Maar als we op het eind van 
de eerste maand de balans opmaken, 
blijkt het één en al kommer en ellende 
te zijn geweest. Dit zowel op het vlak 
van de werkgelegenheid als wat de 
sociale vrede betreft. 
Voor de werkgelegenheid kan men 
gerust konstateren dat het land er als 
een slagveld uitzag. Er was de dagen
lange bezetting van een komputerfa-
briek in Nijmegen die niet langer over
heidssteun kreeg omdat minister Lub
bers van Ekonomische Zaken geen 
toekomst meer voor het bedrijf zag. 
Vijfhonderd man zou aanvankelijk de 
straat zijn opgevlogen. Uiteindelijk 
kwam het neer op zo'n 250 ontslagen, 
waarna achteraf aan het licht kwam 
dat de (buitenlandse) direkteur van de 
fabriek een miljoenenportie van de 
overheidshulp in zijn eigen zak had 
gestoken, en, naar de gewoonte van 
zulke deugnieten, ermee over de 
grens was verdwenen. 
De opwinding bij de vakbonden over 
het Nijmeegse schandaal was nog 
maar nauwelijks wat teruggelopen of 
een van de weinige in het land nog 
overgebleven textielfabrieken kondig
de aan dat ze het aantal arbeids
plaatsen moest terugbrengen met dui
zend stuks. Een administratieve uit
drukking voor : duizend mensen naar 
het werklozenleger verwijzen. Vrijwel 
tegelijk kregen vierhonderd arbeiders 
van een vleeswarenfabriek in Utrecht 
hun opzeg, een bericht dat gevolgd 
werd door de langverwachte publika-
tie van het rapport over de rampzalige 
toestand in de Nederlandse scheeps
bouw. Konklusie van het rapport: bin
nen anderhalf jaar zullen 4.500 man 
van de scheepswerven dienen te ver
dwijnen. 
Alsof die hele opeenstapeling van mis

erie nog niet genoeg was, riep het 
papierenwarenconcern Van Gelder 
de pers bijeen om mee te delen dat 
nog dit jaar twintig procent van het 
personeel ontslagen zal worden. Twin
tig procent, dat betekent werkloosheid 
voor elfhonderd van de 3.500 werkne
mers van Van Gelder En om de droe
ve lijst (die nog lang niet kompleet is) 
af te sluiten moeten we dan nog mel
den dat bij de Hoogovens in IJmuiden 
werktijdverkorting is aangevraagd 
voor 10.500 man. 
Is het een wonder dat de werkgevers 
die juist deze weken met de vakbewe
ging aan het onderhandelen zijn over 
nieuwe loonregelingen, het been strak 
houden ? Zij verwijzen naar al die klap
pen die de werkgelegenheid in het nog 
zo jonge jaar zijn toegediend, klappen 
die naar veler verwachting door nog 
een aantal minstens even harde sla
gen zullen worden gevolgd. En met die 
harde houding van de patroons zitten 

hadden afgesproken. Gevolg was dat 
de twee partijen met de dag feller 
tegenover elkaar kwamen te staan, 
waarbij langs de weg van de media 
over en weer felle verwijten klonken. 
Tegenover het «verworven recht» 
van de vakbeweging blijven de werk
gevers de opvatting plaatsen dat ook 
een prijskompensatie een vorm van 
loonsverhoging is en dat over loons
verhoging bij elke vernieuwing van 
een Kollektieve Arbeidsovereenkomst 
onderhandeld moet kunnen worden in 
een open sfeer. 
Die harde houding resulteerde de afge
lopen week in een «speerpunten-pro
gram» van de vakbeweging. Prik-ak-
ties, demonstraties en stakingen wor
den daarin voorzien. Voor wat die sta
kingen betreft, hebben de werkgevers 
onmiddellijk gereageerd met het drei
gement van uitsluiting. Dat wil zeggen : 
als tijdens een staking werkwilligen in 
de onmogelijkheid verkeren om te wer-

we meteen in het tweede ernstige pro
bleem dat de afgelopen maand in 
Nederland kenmerkte. De werkgevers 
hebben met zijn allen afgesproken dat 
zij dit jaar een volledige prijskompensa
tie (wegens de aantasting van de 
koopkracht) zullen weigeren. Er zijn, 
zeggen zij, veel te veel bedrijven die 
die kompensatie onmogelijk kunnen 
betalen. De vakbeweging van hèar 
kant vindt die prijskompensatie, die de 
afgelopen jaren vrijwel automatisch in 
de loonafspraken werd overeengeko
men, een verworven recht waarvan ze 
geen afstand wenst te doen. 
Toen de eerste gesprekken over een 
nieuw loonakkoord begonnen, bleek 
dan ook meteen dat er geen overeen
stemming mogelijk zou zijn. Een cen
traal akkoord was in het najaar reeds 
een niet-haalbare zaak gebleken, en 
nu men per bedrijfstak probeerde te 
onderhandelen, stuitten de diverse 
vakbonden direkt op de gezamenlijke 
houding die de patroons met elkaar 

ken, zullen zij ook geen loon ontvan
gen. Een zwaar machtsmiddel dus, dat 
in Nederland nog niet is toegepast. 
Dat het zo ver moest komen, toont 
wel de grimmigheid aan waarmee de 
sociale partners op dit moment tegen
over elkaar staan. De regering die het 
uitzichtloze van de situatie wel inziet, 
heeft tot nu toe geweigerd om te 
bemiddelen. Als bemiddeling mislukt, 
wordt de situatie nog erger, redeneert 
men in Den Haag. Maar als de «totale 
oorlog »̂  die al druk voorspeld wordt, 
losbarst, zal de regering zeker niet wer
keloos kunnen toezien. 
U ziet het, om in krijgstermen te blij
ven, het is aan alle kanten mis aan het 
Nederlandse sociaal-ekonomische 
front. Als we er dan óók nog rekening 
mee houden dat over vier maanden 
verkiezingen worden gehouden, zal 
het ook voor de Vlaamse lezer duide
lijk zijn dat een bijzonder roerige perio
de voor de noorderburen lijkt aange
broken. 
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Wie zijn het jongste en 
oudste VU-gemeenteraadslid ? 
Joost mag weten waar ze wonen, ons oudste en 
jongste gemeenteraadslid 
In Maaseik ' ' In Middelkerke' ' Of gewoon in 
•Steenokkerzeel "̂  
Mogen wij in de komende dagen op de redaktie 
de namen van onze gemeenteraadsleden — die 
menen de jongste of de oudste te zijn — en hun 
juiste geboortedatum op een briefje knjgen"? 
Desnoods met een u'ttreksel van de geboorteak
te "̂  Als het moet met de uren en sekonden bij, 
want het kan er op aankomen 

ANTWERPEN 
VU-Wijnegem niet gelukkig 
met kladpotaktie 
De aktie ten gunste van amnestie in eigen land, reeds sedert jaren — zij het 
dan nog steeds vruchteloos — door de Volksunie, Vlaamsbewuste vooraan
staanden en kulturele organizaties gevoerd, heeft zich nooit verlaagd tot 
het... besmeuren met verf van partikuliere gebouwen. 

Voor zover dit nog moest nodig zijn, beklemtoont de Volksunieafdeling Wijne-
gem dat zij de onlangs gevoerde spuitbus-bekladding te Wijnegem ten zeer
ste afkeurt. Deze aktie kan trouwens enkel een betreurenswaardig tegen-ef-
fekt tof gevolg hebben, waardoor de amnestie-gedachte allerminst wordt 
gediend (Of was dit misschien de bedoeling van de dader^s]?). 

Misschien kan de redaktie beiden, vertegen'^ 
woordigers van de oude en jonge garde, in de 
lente van 77 eens samenbrengen voor een kon-
frontatie en een fotoot je ' ' Dat zouden wij fijn vin
den I 
Misschien komen wij dan ook te weten wie onze 
jongste en oudste schepenen zijn 
Dames en heren gemeenteraadsleden, aan de 
slag dus en schrijf aan 
Redaktie weekblad «WIJ» 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

BRASSCHAAT 
VERLIEST VRIEND 
Op 26 januan overleed te Bras-
schaat in de Vesaliuskliniek de heer 
Leopold Venken, echtgenoot van me
vrouw Germaine Poelmans Hij was 
net 64 jaar geworden De plecht'ge uit
vaartliturgie had plaats op zaterdag 
29 januari om 11 u 45 in de kerk 
van Sint-Cordula te Schoten De VU-
afdeling Brasschaat leeft mee met de 
rouwende families Venken en Poel
mans 
Vrienden, gedenk onze kameraad 
Leopold Venken in uw gebed 

• LEDENWERVING 
Het aantal aangesloten Volksunie-le
den te Wijnegem heeft nooit zo hoog 
gelegen als thans, nu we het rekordcij-
fer van 121 hebben bereikt i Proficiat 
aan onze wervers en doe zo voort i 
En de «WIJ «-lezers, die nog geen lid 
zouden zijn, kunnen voor een lidmaat-
schapskaart altijd terecht bij afdelings-
sekretaris Rik Goyvaerts, Bergen-
straat 18, Wijnegem, tel 538757 
Voor een demokratisch prijsje van 
slechts 120 fr word je voor een gans 
jaar lid Een tweede of derde gezinslid 
kan dit al voor amper 60 fr Waarom 
zou je het nog laten •? 

• VUJO-INSTUIF 
EN VU-REINAERTBAL 
Noteer even de data, want die liggen 
al vast voor de VUJO-start-instuif 
zaterdag 12 maart Alle Vlaamse jon
geren en minder jongeren zijn dan 
welkom in De Schuur Dat moet iets 
denderends worden i En het VU-Rei-
naertbal heeft dan (toch heel waar
schijnlijk) plaats in dezelfde zaal op 
zaterdag 2 april Zorg dat de zaal 
tweemaal te klein is Afgesproken' 
Méér inlichtingen weldra in een vol
gend WIJ-nummer l 

EKEREN 

GEBOORTE 
Het VU-bestuur wenst Ria De Boeck 
en Norbert Smigielski hartelijk geluk 
bij de geboorte van kleine Bert Even
eens oprechte gelukwensen voor de 
grootouders Philomond De Boeck en 
Louisa Adnaenssen Zusje An zal wel
licht heel blij zijn < 

Het ziet er naar uit dat de top-50-palm dit jaar opnieuw naar 
Oost-Vlaanderen gaat. Tot voor kort dacht iedereen dat 
Georgette De Kegel onbereikbaar was. Iedereen... behalve 
Kris Versyck ! Het wordt weer een homerisch gevecht tus
sen die twee. 
Jaak Janin en Leo Callaert maken het Oostvlaams sukses 
bij de eerste tien volledig. 
Juul Moens en Anny Lenaerts stri jden voor Antwerpens 
eer, terwijl Erik Vandewalle, Achiel Goderis en Willy Serpie-
ters voor het goede weer uit West-Vlaanderen zorgen. 
Tussen al dat «Vlaanders» en Antwerps geweld staat Luk 
Vanhorenbeek als enige Brabander op een schitterende 
derde plaats. Misschien krijgt hij in de toekomst assisten
tie van Eugene Van Itterbeek, Daan Vervaet, Maurice Pas-
schijn of Jos Verlooy. Het wordt in elk geval nog span
nend ! 

TOP 50 
1 Georgette De Kegel, Ninove 1260 
2 Kris Versyck, Gent 1120 
3. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 783 
4. Jaak Janin, Oudenaarde 719 
5 Juul Moens, Antwerpen . , , „ j ,™; . . . . . 618 
6 Anny Lenaerts, Wilrijk ....^^m:... 612 
7 Leo Callaert, Lebbeke 576 
8 Enk Vandewalle, Izegem 444 
9 Achiel Goderis, Oostduinkerke 384 

10 Willy Serpieters, Oostende 372 
11. Koen Van Meenen, Heusden 363 
12 Ferre De Beukelaer, Kontich 345 
13 Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 324 

17 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

28 

30 
31 

33 
34 

36 
37 
38 

41 
42 

44 
45 

14 Annie Pottie-Kindt, Roeselare 
15 Jozef Labaere, Kortrijk 
16. Daan Vervaet, St -Laureins-Berchem .... 

Luk Bohé, Vichte 
Wouter Leus, Zaventem tó3flï„ 
Pier Leys, Brugge . . . 
Emiel Van Langendonck, St -Kat.-Waver 

Maurice Passchijn, Meise 
Jos Verlooy, Jette . . ., 
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe v-i-f^.---
Frits Cornelissen, Houthalen ..^.,„«J.*„^v... 
Clem De Ranter, Hoboken ''•'• 
Daniel Denayer, Aalst 
Jan Roux, Genk 
Yvo Dillen, Balen 
Enk Eyckmans, Bree 
Willy Vlieghe, Drongen 
Albert Jacobs, Beringen 
Vital Berchem, Berchem 
Hein Mallefroy, Erondegem 
Guido Dornez, Ingelmunster . . . . 
Leon Van Durme, Merelbeke. . . . . 
Frans Jansegers, Herdersem 
Willem Nollet, Hove 
Raf Cosijns, Lochnsti .. . .^^j^,e^«.^., . . . 
Hector De Bruyne, Antwerpen ...^™^?l*;,^s^••• 
Roger Vandenbiicke, leper ' " 
Georges Raes, Ledegem 
Jan Caudron, Aalst 
Piet Severins, Zwijndrecht 
Jan Missoul, Hasselt 
Enk Clerckx, Vilvoorde 
Hilda Demol, Liedekerke. . . . 
Joris Depre, Tervuren . . . . 
Edmond Sintobin, Brugge 
Rene Van den Cruyce, Asse 
Jozef Vandenpias Oudergem 'iï>w^t. 
Leonie Vanderstraeten Brussel ' a ^ ^ ^ & è 

312 
282 
276 
264 
264 
264 
264 
263 
256 
252 
238 
226 
216 
216 
204 
204 
203 
192 
192 
187 
180 
180 
174 
168 
156 
156 
156 
138 
132 
132 
123 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
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4 TONGERLO: St-Maartensfonds, kolloqium om 20 u. 30 in het 
Sportacentrum (naast abdij]. Thema: De inzet en het waarom 
van onze vrijwillige melding en de zin en de opgave van het St-
Maartensfonds. Overhandiging der vlaggen aan Limburg en 
Kempen. 

5 KEERBERGEN : 3de VU-bal om 20 u. 30 in zaal Berk en Brem. 
Toegang 70 fr. (voorverkoop 60 fr.). 

5 LAAKDAL: VUJO-Kleinkunstavond met Ed Kooyman en Wer
ner Boons, te Groot-Vorst om 20 u. 

5 SCHOTEN : VU-bal in zaal Riddershoeve om 20 u. 30. Kaarten 
te bekomen bij de bestuursleden. 

5 KONTICH-WAARLOOS : Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
nodigt U uit op haar eerste kaasavond om 20 u. 30 in zaal Pron-
kenborg, Kont Kaz. Deelname 250 fr. Inschr. op het VU-sekre-
tarlaat, Duffelsesteenweg 22, tel. 57.09.82. 

5 ZANDHOVEN: VU-stichtingsbal om 20 uur in feestzaal De 
Lelie, Dorpsstraat 80 te Zandhoven-Pulle Orkest: The Speeds. 
Ere-gast: voorzitter Hugo Schiltz. 

8 MERKSEM : algemene maandelijkse ledenvergadering voor 
Vrouwen van Vandaag om 20 u. 30 in het Ontmoetingscentrum, 
Bredabaan 298. 

8 DEURNE: kookles ingericht door VU-Vrouwenkring in samen
werking met traiteur Bug. Theys om 20 u. Inschrijvingen bij 
mevr, Monique Dedrie-De Grave, 031 /21.31.29. 

9 MERKSEM : Voordracht door mevr. Irene Leysen-Arnould over 
de «Rijke SInjorenstad». Om 20 uur in het Ontmoetingscen
trum, Bredabaan 298. 

11 BRASSCHAAT: nieuwe start van de VUJO om 20u.30 in 
lokaal De Vrede, Bredabaan 235, Centrum. 

12 SCHILDE-'S GRAVENWEZEL: jaarlijks VU-bal om 20 u. 30 in 
het Dienstcentrum, Schoolstraat te Schilde. Orkest: «Ever
green ». Toegang : 75 fr. Jongeren en -(- 3 pas; 50 fr. 

12 RIJMEN AM : 2de Vlaams dansfeest om 20 u. 30 in zaal St-Mar-
tinus. Orkest: May and the Phantoms. Inkom. 60 fr 

12 TURNHOUT - OUD-TURNHOUT: VU-winterbal om 20 u. 30 in 
zaal « Den Boomgaerd ». Orkest: Sonja and the Nightbirds. 

12 WILRIJK: Jaarlijks VU-bal in 't Gasthof, Heistraat Aanvang: 
20 u. 30. 

16 MERKSEM : VU-kemvergadering om 20 u. 30 in Ontmoetings
centrum. 

17 MOL: uiteenzetting over doel en werking van FVV door 
Huguette De Bleecker in zaal Malpertuus. 

19 HOVE: VU-bal om 20 u. 30 in zaal Prinsenhof. 

19 EKEREN : TAK-triller om 20 uur in zaal « De Boterham », Velt-
wijcklaan 23. Inleidend woord door gemeente- en provincie
raadslid Staf De Lie. Medewerking van VUJO. Inkom: 50 F. 

19 

20 

25 

25 

26 

ANTWERPEN: Jaarlijks galabal «Vroeger en Nu- in de Han
delsbeurs. Initiatief van de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap. Inkom: 300 fr. Kaarten te bekomen op het sekretariaat 
Wetstraat 12. 

HOBOKEN: De Vlaamse Kulturele Kring «Jan Peeters» geeft 
een zangnamiddag met Willem De Meyer onder het motto 
« Lied van mijn land, 'k zal u altijd horen ». Om 14 u. 30 in zaal 
« Hof ter Zande », Broydenborgla^. Inkom gratis. 

MERKSEM : gratis pannekoekenavond 'om 19 a 30 in zaal Tijl, 
Bredabaan 298. Ingericht door VI. Kring Groeninghe. 
DEURNE : VU-Breugelavond om 20 u. in feestzaal «Trefpunt-, 
Tumhoutsebaan 28. Deelname 175 fr Inschrijvingen in Trefpunt 
of bellen naar Mieke Borms, 21.49.57 vóór 22 februari. Dans 
vanaf 22 u. 
LAAKDAL: Biljartprijskamp ten voordele van de gehavende 
afdelingskas. In het VU-lokaal, Vier Wegen, te Klein Vorst om 
19U.30. 

VK-Atlanta (Merksem) 
ziet het in hoge cijfers 
Na een daverende start in de terug
ronde van de kompetitie (een uitover-
winning met sprekende 1 —8 cijfers) 
werd met belangstelling uitgekeken 
naar de wedstrijd van 16 januari die 
weer op verplaatsing moest worden 
betwist Ditmaal moesten onze jon
gens het opnemen tegen FC Roden-
borg te Schoten. Dat deze wedstrijd 
daarbij dan nog daags na hun schitte
rend geslaagd bal moest worden afge
werkt maakte de zaak alleen nog 
spannender I 
De eerste balwisselingen gebeurden 
eerder voorzichtig maar op de 10de 
min. kon onze vriend Marcel de jon
gens een hart onder de riem steken 
met een eerste doelpunt Dat de 
tegenstrevers er echter op gebrand 
waren de 2 punten thuis te houden 
bewezen ze respektievelijk in de 
12de, de 20stc en de 30ste min. door 
de stand tot 3 — 1 op te drijven. Dat 
onze jon.jens zich met bij deze stand 
konden neerleggen demonstreerde 
Mon reeds op de 47e mm door de 
achterstand te milderen, maar 5 min. 
later werd de score terug tot 4 — 2 
opgedreven Nog gaf Atlanta zich niet 
gewonnen en op de 65ste min. be
wees Jos nogmaals zijn vechterskwa-
liteiten met een mooie kopbal naast 
de verbaasde doelwachter te plaat
sen en op de 84e min. was het Eric die 

het orgelpunt plaatste door de eind
stand op 4—4 vast te leggen. Spijts 
de regen-, sneeuw- en hagelbuien, die 
er tussendoor nog werden bijgeno
men, bleef het een spannende wed
strijd tot de laatste minuut Doe zo 
voort jongens I 

WILRIJK 

BALVOORBEREIDING 
WIJ durven erop rekenen dat iede
reen tot de laatste week kaarten blijft 
verkopen en dat al wie prijzen kan ter 
beschikking stellen voor de tombola 
tijdig Juul Cautreels zal opbellen voor 
afhaling. Ons dansfeest is in de eerste 
plaats het gezellig rendez-vous van 
alle Wilrijkse (en andere) flamingan
ten, maar tegelijk een middel om de 
afdelingskas terug uit de rode cijfers 
te halen. 

ZANDHOVEN 

ABONNEMENTEN EN LEDEN 
De personen die een abonnement 
wensen of lid willen worden, kunnen 
zich steeds wenden tot Roger Bollan-
sée. Elzenstraat 44 Zandhoven-Pulder-
bos. 

Als Molse 
vrienden 
onder mekaar 
De laatste gemeenteraadsverkiezin
gen zijn voor de VU van Mol gunstig 
verlopen. Het plaatselijke afdelingsbe
stuur dankt hiermede allen, mandata
rissen, kandidaten, leden en simjjati-
santen voor de geestdriftige inzet die 
deze uitslag heeft mogelijk gemaakt 

Door een ongezond maneuver van de 
toekomstige oppositie is het nieuwe 
gemeentebestuur nog steeds met van 
start kunnen gaan. Als de BSP in die 
zin verder obstruktie wil blijven voe
ren, zal onze partij zeker voor een 
gepast antwoord zorgen. In onze ran
gen heerst in elk geval een brede 
eensgezindheid nopens de te volgen 
plaatselijke politiek. 

Onze schepenen en mandatarissen 
werden aangeduid ; zij zullen later offi
cieel worden bekendgemaakt 

Ondertussen werd een lichte wijzi
ging in het afdelingsbestuur doorge
voerd als gevolg van het ontslag van 
Denis Kog als voorzitter, die door Jan 
Bollen wordt opgevolgd. 
Het bestuur neemt zich voor in de toe
komst op geregelde tijdstippen aktivi-
teiten in te richten voor leden en sim-
patisanten onder het motto « als vrien
den onder elkaar». Wij houden u hier
van op de hoogte. 

Ons VU-bal dat in de parochiezaal 
van Mol-Donk op 15 dezer plaats had, 
is een daverend sukses geworden: 
een gezonde pil voor onze partijkas. 

Er werd een oproep gedaan voor het 
werven van leden en het propageren 
van ons weekblad «WIJ Vlaams Na
tionaal ». 

Op 10 feb. om 20 u. spreekt in de zaal 
«Oude Post» dhr. Vic Anciaux over 
« de Vlaming te Brussel ? Verfransing 
van de gezinnen» op initiatief van 
Davidsfonds. Wij nodigen alle Vlaams
gezinden hierop uit 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE 

ONDERSTAND 

VAN ANTWERPEN 
Plaatsen van opvoed(st)er 

De bediening van opvoed(st)er 
A l wordt openverklaard. 
Aanvangswedde: 29.447 fr. of 
29.839 fr. bruto per maand naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardgeld. 
Leefti jdsvoorwaarden: de leeftijd 
van 21 jaar bereiken uiterlijk op 
31-12-1977 en de leeftijd van 40 
jaar niet overschreden hebben 
op 18-2-1977. Toepassing der wet
ten van 3-8-1919, 27-5-1947 en 
27-7-1961. 
Diplomavereisten: erkend diplo
ma van opvoed(st)er (niveau ho
ger technisch onderwijs) of diplo
ma van assistent(e) in de psycho
logie. 
De kandidaten dienen een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
bestemd voor een openbaar be
stuur, in te leveren ; de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat
test. 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
Verschillende dienstregelingen 
kunnen opgelegd worden, even
tueel ook gedeeltelijke inwoon. 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te be
komen op de 7e Afdeling, Perso
neelszaken van de Commissie 
van Openbare Onderstand, Lan
ge Gasthuisstraar 39, Antwerpen 
(tel. 32.98.35 - 31.09.70). 
De aanvragen dienen op het se
kretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33 te Antwerpen, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 18-2-1977. 

COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND VAN WILRIJK 
Volgende betrekkingen worden openverklaard: 

— Gebrevetteerde verpleegsters 
— Verpleegassistenten 

voor tewerkstelling in modern bejaardentehuis 

De kandidaturen worden per aangetekend schrijven 
ingewacht uiterlijk op 3 maart 1977. 

Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het sekretariaat 
der C.O.O., Bist 25, 2610 WILRIJK. 

DEURNE SCHOTEN 

BESTE WENSEN VOOR VU-
ZONHOVEN 
Wij houden eraan de VU-afdeling van 
Zandhoven geluk te wensen met hun 
stichting. In het bijzonder wensen wij 
onze oud-Deurnese vriend Leo Thys 
veel sukses. Alle simpatisanten uit 
Deume die Leo kenden, o.a. bij de 
oprichting van de Deurnese jongeren
werking, zullen zeker op het stichtings
bal van VU-Zandhoven aanwezig zijn. 

DE VU-VROUWENKRING 
DEURNE OPGERICHT 
Op een (gezellige) vergadering van 
alle leden van de VU-Vrouwenkring 
werd als voorzitter gekozen: me
vrouw Mieke Borms-Van Dyck. Als 
ere-voorzitter werd mevrouw Moni
que Dedrie-De Grave aangeduid en 
als sekretaris-penningmeester Me
vrouw Annemieke De Landtsheer-
Vanberghen. Wij wensen dit drietal 
veel werklust en veel sukses met de 
geplande akties o.a. met de gezins
wandeling naar de Hoge Venen waar
over de details zullen volgen. 

ABONNEMENT «WIJ» 
Een abonnement op ons weekblad 
« WIJ » kan je bekomen op het volgen
de adres: M. Van Mol, Borkelstraat 
115 of telefonisch : 58.52.42. 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL >• uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen . Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 031/36.10 11 
Deheegher Jan 

Ledegnnckstraat 19, Gent 
Tel 091/22.45.62 

COMMISSIE VAN OPENBARE 
ONDERSTAND MERKSEM 

Eén betrekking van tuinier is te begeven, mits volgende voor
waarden : 

— Belg zi jn; 
— minimum 21, maximum 35 jaar op 15-2-1977; 
— diploma van lager technisch onderwijs (A3) of getuigschrif

ten van 5 jaar prakti jk; 
— van goed zedelijk gedrag zijn. 
Eigenhandig geschreven aanvraag onder aangetekende om
slag te richten aan de heer Voorzitter van de Commissie, Van 
Aertselaerstraat 29, 2060 Merksem, vóór 15-2-1977, mits bij
voeging van : 
— geboorteakte; 
— getuigschrift van goed zedelijk gedrag ; 
— gelegaliseerd afschrift van diploma of getuigschriften ; 
— militiegetuigschrift 
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden op het perso
neelsbureau van de C.0.0. 

GEMEENTE EDEGEM 

EEN BETREKKING VAN HALFGESCHOOLD WERKMAN 
IS TE BEGEVEN EN EEN WERFRESERVE WORDT AANGE
LEGD. 

Aanvangswedde: 21.729 fr. bruto (index inbegrepen) -|-
haardgeld (1.596 fr. voor gehuwden, 798 fr. voor ongehuw
den). 

Voorwaarden: 18-40 j . , Belg, militieplichten volbracht, goed 
zedelijk gedrag, getuigschrift lager onderwijs, medische goed
keuring. 

Aanvragen : Eigenhandig geschreven, uiterlijk op 18-2-77 aan
getekend op een postkantoor afgegeven, gericht aan het Col
lege van Burgemeester en Schepenen, vergezeld van volgen
de bewijsstukken: geboorteakte, nationaliteitsbewijs, bewijs 
goed gedrag en zeden, eensluidend verklaard afschrift getuig
schrift, medisch getuigschrift afgeleverd door het Provinciaal 
Instituut voor Hygiëne, Nationalestraat -155, Antwerpen, en 
militiegetuigschrift. 

Verdere in l icht ingen: Gemeentesekretariaat, tel. 570118 
(toestel 403). 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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VU-Zoersel 

aanvaardt 

de uitdaging 
VU-Zoersel (Halle - St-Anto-
nius) liep in de kijker door 
haar uitzonderlijke verkiezings
uitslagen. 
Bij een eerste deelname ver
overde zij niet minder dan 
21 % van de stemmen, goed 
voor 4 van de 21 zetels. 
De raadsleden zi jn: Gerard 
Laureyssens, Liliane Huy-
brechts, Walter Vochten en 
Wim van Haegendoren. 

In het O C M W behaalde de 
V U 2 vertegenwoordigers. Bij 
de jongste gemeenteraadszit
tingen zorgde de V U voor een 
nieuwe aanpak. De CVP-meer-
derheid had moeite te wennen 
aan de aanwezigheid van een 
werkelijke oppositie. 

De VU-raadsleden zorgden 
voor opvallende, doeltreffen
de, opbouwende en korrekte 
tussenkomsten. 

De samengevoegde gemeen
te Zoersel, die in volle uitbrei
ding is, blijkt een zeer vrucht
bare bodem te zijn voor de 
VU. 

Mits verder hard werken, valt 
er nog meer te bereiken te 
Zoersel. 

VU-Zoersel aanvaardt die uit
daging. 

BLOEMEN VOOR 
NESTOR GERARD 
Op 23 januari vierde Nestor 
Gerard, lid van onze VU-afde-
ling Aartselaar zijn tachtigste 
verjaardag. Nestor Is vergrijsd 
in de Vlaams-nationale bewe
ging en was de vriend van alle 
leiders ervan die hij meer dan 
een keer op de gevoelige 
plaat vastlegde. 

Uit erkentelijkheid en simpatie 
werd hem op zijn verjaardag 
een bloemstuk aangeboden 
namens het afdelingsbestuur 
en de VU-mandatarissen. 

Vriend Nestor, wij wensen U 
nog vele gelukkige jaren. 

BRABANT 

Leuvens personeelsbeleid 
sterk op de korrel genomen 
In de openbare vergadering van 17 
januari kwam een zwaar punt aan de 
orde, namelijk de vraag van het stads
bestuur om de vrije hand te hebben in 
de benoemingen van het personeel, 
zowat 1.100 peroneelsleden. Aan de 
raad werd hiervoor delegatie ge
vraagd. 
Rob Vandezande bracht onmiddellijk 
in het midden dat zo'n delegatie of vol
macht in strijd was met de fusiewet 
van 22-7-1976 die, inzake personeel 
twee fasen voorziet; een eerste fase 
tijdens dewelke de bestaande toe
stand geblokkeerd wordt. Er mag wel 
gereaffekteerd worden. Tijdens de vol
gende fase, de definitieve, is het stads
bestuur ertoe gehouden een nieuwe 
personeelsformatie te maken en over 
te gaan tot het opstellen van een sta
tuut Dan pas kan men benoemen. De 
BSP-fraktie zei zich niet te verzetten 
tegen het beginsel van de delegatie 
en betwijfelde de stelling van Vande
zande. Noch aan de zijde "van het 

MnsiiKMn 
VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel.: 02/268.14.02 

P.V.B.A. Tom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel.: 015/71.12.40 

ABEL 
VANBESELAERE 
GING HEEN 

Te Mechelen overleed op 82 jaar 
de geboren Westvlaming (leper 
29-11-1894), Abel Vanbeselaere, 
echtgenoot van Yvonne W/ee-
maes. Hij was oud-strijder '14-'18, 
invalide met talrijke eretekens en 
algemene sekretaris van de Unie 
der Vuurkruisers. In hart en nie
ren «Volksunie» was hij een 
trouw lid en een even trouw lezer 
van «Wij». 

Tot zijn laatste levensjaar toe 
kantte hij zich in zijn eigen 'blad 
van de Vuurkruisers tegen alle 
huichelarij en machtsmisbruik en 
sinds jaren kwam hij erin krach
tig op voor amnestie en federalis
me. 

Hij was een ruimdenkend en in-
goed man, doch ook een echte 
Vlaamse strijdersnatuur. 

Aan zijn echtgenote en familie 
betuigt de partij en de redaktie 
hierbij haar innige deelneming. 

1 0 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest , 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83^ 

stadsbestuur, noch aan de kant van 
de BSP had men de wetteksten in de 
hand. Alleen Vandezande beschikte 
erover en citeerde er uitvoerig uit. 
Zonder verder onderzoek bekwam 
de meerderheid bij de stemming wat 
ze hebben wilde; het volledige zeg-
gingsschap inzake benoemingen en 
dat voor een periode van 6 jaar 

HET SINT-PIETERSHOSPITAAL 
In het begin van dezelfde openbare 

vergadering was Vandezande al in de 
bres gesprongen voor de vrijwaring 
van de rechten van het personeel van 
de KOO, waarvan het Sint-Pietershos-
pitaal afhangt. De franstalige fakulteit 
geneeskunde van de UCL bediende 
het KOO-hospitaal. Nu zij de stad ver
laat zou de KUL de kliniek overne
men. Maar wat zal er met het perso
neel gebeuren, dat thans in overheids
dienst werkt? Er heerst grote onrust 
bij dat personeel dat na de overname 
van het hospitaal door de KUL zijn hui
dig statuut verliest. Vandezande 
vroeg dat dit personeel, paramedici 
en administratief personeel, zijn sta
tuut van ambtenaar zou behouden. 
Hij kreeg hierop geen bevredigend 
antwoord van de burgemeester. De 
VU weigerde daarom de KOO begro
ting van het Akademisch Ziekenhuis 
Sint-Pieter goed te keuren. 

A 
V 
V 

De familie meldt met diepe droefheid het overlijden van 

DE HEER 

Camiel Clemens 
VAN MIEGHEM 

Echtgenoot van mevrouw 
Maria Johanna DE PROFT 

Geboren te Denderleeuw op 15 juli 1912 en godvruchtig 
overleden te Sint-Agatha-Berchem op 2 februari 1977. 
De eucharistieviering waarop u vriendelijk wordt uitgeno
digd zal plaatshebben op 5 februari om 10 uur in de Basi
liek van het Heilig Hart te Koekelberg, en zal gevolgd wor
den door de teraardebestelling op het kerkhof van Sint-
Agatha-Berchem, Kasterlindenstraat, 1080 Brussel. 
Samenkomst aan het sterfhuis, J. Goffinlaan 195, 
Sint-Agatha-Berchem (1080 Brussel om 9 uur). 

Vierde gepensioneerdenfeest VU-Liedekerke 
Zaterdag j.l. had het vierde feest voor 
de derde leeftijd ingericht door VU-
Liedekerke plaats. Waren er bij het 
eerste feest slechts een zestigtal 60-
plussers aanwezig nu waren het er 
160! 
De plaatselijke VU-afdeling maakt er 
een punt van eer van om dit feest 
steeds beter en beter te doen slagen. 
Onze gepensioneerden hebben het 
meer dan verdiend! 
Opnieuw was de Buggenhoutse zan-
ger-akkordeonist Jos Martin uitgeno
digd om het feest zijn muzikale zwier 
te geven. Meer dan vier uur hield J 
deze blinde muzikant zijn publiek op 
de dansvloer, slechts onderbroken 
voor de koffietafel en de tombola. 
Het was ruim na acht uur en dit vanaf 
twee uur eer de laatste feestvierders 
zaal Guldenhof verlieten. Wat kunnen 
die derdeleeftijders zich vermaken, 
zeg! 
Onze foto's: een paar van de tafels, 
provincieraadslid-schepen Kieskoms 
bij de tombola. 

HUIS te koop in de gemeente 
BORGERHOUT. Inlichtingen te 
bevragen bij; Notaris Cells, tel. 
031/32.96.08 of R. Peeters, tel. 
02/452.86.00. (N15) 

— 21 -jarige (VU-lid) zoekt werk 
als loodgieter (onderh. sanitëir 
of bouw) wegens sluiting van fir
ma waar hij tewerk gesteld was, 
In driehoek Brussel-Ninove-
Aalst 
— 19-jarige [ongeh.) dipl. Han-
delshum., grote kennis Frans, En
gels en Duits en bezit daktilogra-
fiedipl., zoekt betr. als sekretares-
se in streek tussen Aalst en 
Asse 
— 18 j . ongehuwde juffrouw 
met diploma van hoger sekun-
dair beroepsonderwijs, zoekt be
trekking als sekretaresse. Had 
reeds kantoorervaring als sta
giaire. 
Wie voor deze mensen werk 
heeft neemt kontakt op met dr. 
Valkeniers, Ninoofse stw., 1750 
Schepdaal (tel. 02-565.16.041 N12 

— Te koop: versterker en 2 
luidsprekers 30 W, wageninstal-
latie;. Prijs: 5.000 fr Zich wen
den : Stuiversstraat 222, Oosten-
de. 

RESTAURANT 
Over te nemen. 30 pi. Nieuw 
admin. en wooncentr. te Brussel. 
Vast kliënteel: 60 th. ne-
derldspr WE gesloten. Finan
cier mogelijk. Tel. Studio Dann : 
02/428.69.84. (NI 4) 

— Breng vernieuwing: Breugel 
VI. Kermis, Folklore, kunstam
bacht en andere feesten. 
Voordr over zeispreuken, spec, 
stand kunstdemonstraties door
lopend. De Beul-Braet, Ro-
feetstr 15, 2228 Ranst T.: 031 / 
85.54.88 (NI 7) 

GROOT-GENT 
— Jonge man, pas afgestu
deerd als grafieker (HIGRO) 
zoekt passende betrekking. Kon-
takt via senator O. Van Ooteg-
hem, Rode-Kruisstraat 7, 9219 
Gentbrugge. Tel.: 091/30.72.87. 

(NI 6) 

— Zoekt werk: jonge man, 23 
jaar oud, vrij van alle militaire ver
plichtingen, moeder weduwe. 
Gedane studies: graduaat foto
grafie : 2 jaar Technicum Antwer
pen graduaat cinematografie; 
2 jaar Narafi Brussel. 
Koniakt opnemen met Senator 
Willy Persyn, Kapellestraat 30, 
8050 Wingene, tel. 050-65.50.90. 

(N06) 

Typograaf, diploma A2, zoekt 
aangepast werk, bij voorkeur in 
het Limburgse. Zich wenden tot 
volksv. E. Raskin, Ursulastraat 1, 
3745 Eigenbilzen, tel. 011/ 
41.24.54 of provincieraadslid J. 
Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 
Bree, tel. 46.22.90. (NI3) 

Ervaren chauffeur zoekt werk in 
de omgeving van Brugge : trans
portbedrijf bij voorkeur brand-
stoffenbedrijf. 

Licentiaat in de kunstgeschiede
nis, mede-organizator tentoon
stelling 600 jaar St-Janshospi-
taal: zoekt passende betrek
king. 

Jonge dame (lager M.O.) zoekt 
werk als verkoopster, bij voor
keur Brugge of kust 

Wie vooi deze mensen werk 
heeft, gelieve kontakt op te ne
men met O. Dombrecht gemeen
teraadslid, Engelendalelaan 40. 
8310 Brugge. (NI9} 

Dame uit Zemst zoekt in haar 
omgeving een mogelijkheid voor 
thuiswerk, voor na zeven uur 's 
avonds. Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op nummer 015-21.79.00. (N 18) 
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Hugo Schiltz: 

Ons tot het uiterste inspannen 
voor een waarachtig zelfbestuur l 
VU-voorzitter Hugo Schiltz sprak net zoals in Hasselt een zeer str i jd
vaardige slotrede uit Uit zijn betoog klonk de bezorgdheid om de 
toekomst van Vlaanderen als gemeenschap Hij sprak op zeer ver
trouweli jke maar krachtdadige toon tot het kader dat hem achteraf 
een staande ovatie gaf 

In de kennende maanden en jaren 
zal de staatkundige de sociale en 
de levensbeschouwelijke struk-
tuur van de Vlaamse gemeen
schap een nieuw/ uitzicht krijgen 
Deze strukturen zullen voor vele 
jaren mede-beslissend zijn voor 
onze waarde als gemeenschap 
W I J moeten ons nuchter beraden 
over de vraag of deze wijzigingen 
zich zullen voltrekken met ons, 
zonder ons of tegen ons 
De Volksunie heeft voor al deze 
problemen waardevolle program
ma's, die in de loop van de voor
bije jaren in haar grote kongres-
sen werden behandeld en een 
rijk politiek ideeengoed vormen 
dat gerust de vergelijking kan 
doorstaan met het politiek ge-
dachtengoed van de zogenaam
de traditionele partijen 
Het grote probleem dat zich aan 
ons volk blijft stellen is het feit dat 
WIJ nog steeds met beschikken 
over een eigen staatsstruktuur 
Het kader waarbinnen en waar
langs de Vlamingen op hun wijze 
de grote maatschappelijke proble
men nationaal en internationaal 
zouden moeten kunnen tegemoet 
treden Wij worden sociaal, eko-
nomisch en kultureel nog steeds 
gehinderd door de unitaire struk
turen 

Zowel op Belgisch als op Euro
pees vlak naderen beslissende 
momenten vnjwel onomkeerbare 
keuze-momenten 
De hervorming van de Belgische 
staat zal geschieden, ten goede 
of ten kwade en de politieke struk-
tuur van Europa begint zich wa
zig weliswaar, af te tekenen 
Vandaar dat de partij van nu af 
aan tot aan de komende verkie
zingen de verwezenlijking van het 
federalisme in België, van zelfbe
stuur voor Vlaanderen en een 
politieke erkenning van het 
Vlaamse volk in Europa als een 
absolute pnoriteit moet beschou
wen 

Dit betekent zeer konkreet 
• Er alles op zetten opdat de 

V U bij de komende parlements
verkiezingen haar politieke in
vloed en macht zou bevestigen 
en versterken 
• Door een volwassen verstan
dige en feitelijke politiek trachten 
deel te nemen aan de besluitvor
ming en invloed uit te oefenen op 
de beslissende momenten » 

RADIKAAL EN DUIDELIJK 

« W I J moeten goed beseffen dat 
WIJ in een vnj beslissende faze 
zijn getreden waarin wij een mak-
simale invloed moeten trachten 
uit te oefenen Wij moeten niet 
alleen gelijk hebben, wij moeten 
ook gelijk halen 
De einduitslag van de staatsher
vorming zal nooit kompleet op 
alle punten beantwoorden aan on
ze plannen Zij zal het resultaat 
zijn van een vergelijk Dat is op 
zichzelf met erg op voorwaarde 
dat het essentiële bereikt wordt 
Dat essentiële is het veroveren 
van een eigen staat reëel, zelfs al 
zou die met volmaakt zijn 
W I J zullen ons tot het uiterste 
inspannen om waarachtig zelfbe
stuur af te dwingen, om de Brus
selse Vlamingen bij de Vlaamse 
gemeenschap te behouden en 
om het gehele Vlaamse volk als 
dusdanig een Europese erken
ning te geven 

Dat IS de essentiële inzet, die op 
dit ogenblik de voorrang moet 
hebben op alle andere bekommer
nissen 
Deze essentiële streefdoelen moe
ten radikaal en dus duidelijk aan 
de bevolking en aan alle besluit
vormende middens voorge
houden, zonder aarzeling, maar 
ook in volle eerlijkheid 
Een Vlaamse staat in een Belgi
sche Bondsstaat met alle konse-
kwenties vandien » 

« De sociaal-ekonomische krisis is 
een verschijnsel dat de hele wes
terse wereld voor grote proble
men stelt Een kleine gemeen
schap als de onze is met in staat 

zich in dit opzicht te isoleren van 
de westerse kontekst Wel is het 
zo dat ook een kleine gemeen
schap als de onze een konkreet 
aangepast beleid kan voeren dat 
nauw aansluit bij de sociologi
sche en ekonomische gegevens 
ter plaatse en dat voluntanstische 
aspekten werken De voorbije 
maanden hebben voldoende aan
getoond dat Vlamingen en Walen 
vnj verschillend reageren op de 
ekonomische krisis De Vlamin
gen geloven met in extreme eko
nomische maatregelen in de rich
ting van kollektivizering en etatize-
ring Wij moeten met toegeven 
aan de neiging die steeds opduikt 
in dergelijke omstandigheden om 

een simplistische sociale heilpoli-
tiek te gaan aankleven 
W I J moeten eensgezind vast
houden aan de stelling dat een 
nuchtere, moedige en volkse eko
nomische en sociale politiek moet 
gevoerd worden waann offers 
moeten kunnen gevraagd wor
den van iedereen die daartoe in 
staat IS Een politiek waann een 
grotere solidariteit tot uiting komt 
maar die wars is van iedere dema
gogie, ook sociaal of ekonomisch 
en die aan de vitaliteit en de krea-
tiviteit van het individu voldoende 
ruimte laat Die participatie en 
informatie in de ondernemingen 
invoert maar het ondernemersini
tiatief met verstikt en geen vlucht 

betekent in een wazig en onwe
zenlijk zelfbeheer» 

ALS WIJ HET 
ECHT WILLEN 

« W I J moeten als een gesloten 
doelbewust blok van nu af aan de 
stormloop inzetten om het eerst-
aangediende doel zelfbestuur te 
bereiken De Vlaamse staat, die 
het ons mogelijk moet maken 
mede te werken aan de vormge
ving van onze samenleving vol
gens de krachtlijnen van ons poli
tiek profiel 
Het IS dan ook noodzakelijk er 
alles op te zetten om onze partij 
aan de Belgische politiek op te 
dnngen, dit kan alleen wanneer 
WIJ de moed hebben de Volks
unie opnieuw het elan te geven 
van de jaren zestig 
Nog nooit heeft het Vlaams-natio-
nalisme zo'n grote politieke macht 
veroverd Nog nooit heeft het zul
ke hechte samenwerking gekend 
Welnu, WIJ moeten slagen en wij 
zullen slagen wanneer gij en ik, 
WIJ allen het willen het echt wil
len » 

Eugeen De Facq: 

Vlaanderen moet duwtje 
geven aan solidariteit 
onder volkeren 
Vlaanderen moet dringend zijn eigenheid en zelfstandigheid in Euro
pa en m de gehele wereld kenbaar maken Voor de volksnationalis-
ten IS in de wereld een bijzondere taak weggelegd Allereerst is het 
dringend nodig dat via de verkiezingen van het Europees parlement 
volgend jaar een sterke Volksunievertegenwoordiging afgevaardigd 
wordt om op het Europese forum de solidariteit onder de volkeren 
en de vredesgedachte te propageren 
Op haar kongres m 1971 heeft de VU als eerste partij in dit land de 
derdewereld-problematiek en de wereldsolidariteit met alle naar vri j 
heid en zelfstandigheid strevende volkeren in kongresresoluties 
vooropgesteld 
In die zin moet dringend voortgewerkt worden Senator Eugeen De 
Facq heeft t i jdens de kaderdagen in Hasselt en Gent op een spitse wi j
ze de krachtli jnen aangeduid voor het buitenlands beleid van Vlaande
ren, waarbij hij uiteraard scherp van leer trok tegen het Belgisch ontwik
kelingsbeleid • dat IS vastgelopen in een korte termijnpolit iek die voor 
90 t h . ten voordele van de oud-kolonien van België en Frankrijk uit
draai t . » 

De Vlaamsnationalisten hebben 
op het gebied van de internationa
le politiek vooruitstrevende opvat
tingen Die moeten hoogdnngend 
aan bod komen 

FOTO STUDIO DANN 

Het gaat hier enerzijds om de roi 
die Vlaanderen wil spelen bij de 
ontwikkeling van de derde we
reld en anderzijds om de proble
matiek van de militaire machts
blokken en de ontwapening 
Tot nog toe kwam Vlaanderen in 
het buitenlands beleid van België 
nauwelijks aan bod 
Ook op het gebied van de ontwa
pening hebben de Vlaamsnationa
listen originele ideeën die al te 
weinig aan bod komen 
Vlaanderen heeft minstens dne 
belangrijke redenen om zijn eigen
heid in de wereld kenbaar te 
maken 
* Politiek overschnjdt de lands
grenzen De wisselwerking tus
sen de wereldgebeurtenissen 
maakt het met meer mogelijk zich 
op te sluiten in de kleine wereld 
van de binnenlandse aktualiteit 
De Vlaamse staat zal dan ook 
slechts tot volle realiteit komen in 
het licht van de wereldevolutie 
* Men kan moeilijk ontkennen 
dat de centrale macht moet inboe
ten voor gedecentraliseerde eko
nomische en politieke strukturen 
Federalisme is een wijdverspreid 
politiek streefdoel geworden Bin
nen de Europese ontwikkeling 
wordt de idee van het staatsnatio-
nalisme stilaan verdrongen door 
het volksnationalisme En ook el
ders in de wereld heeft het vrij-
heidsstreven zijn stempel gedrukt 
op de politieke evolutie 

* Dat Vlaanderen slechts 6 mil
joen inwoners telt is hoegenaamd 
geen reden om in de nieuwe Euro
pese wereldordening, en op het 
wereldforum slechts een onbedui
dende rol te spelen 
Ekonomisch en industneel hoe
ven de Vlamingen zich zeker met 
minderwaardig te voelen Vlaan
deren kan — ook omwille van bij 
voorbeeld zijn vnjwillige hulpverle
ning en zijn ontwikkelingsprojek-
ten — binnen de Verenigde Na
ties gerust gerangschikt worden 
in de «top 25 » 
De Europese verkiezingen van 
volgend jaar zijn bijzonder belang
rijk voor Vlaanderen om het stre
ven naar autonomie ook in de 
internationale politiek van morgen 
konkrete gestalte te geven Het 
streven naar een alliantie met de 
volksnationalisten die eveneens 
op een demokratische manier tot 
een regionale politieke ordening 
willen komen is daarom van uiter
mate groot belang 
De Volksunie heeft het initiatief 
genomen om een Europese volks-
nationale alliantie op een sterke 
politieke basis uit te bouwen 
De kaderleden van de VU dienen 
meer dan ooit te beseffen dat 
Vlaanderen een bijzondere taak 
Heeft in de wereldpolitiek van 
morgen een duwtje geven aan 
de solidariteit onder de volkeren 
in Europa en in de gehele wereld 
en het propageren van het vrede-
sideaal 

« ETEN » 

Het VU-kader dat zondag
middag aanzat aan het « mid
dagmaal» was ten zeerste 
ontstemd over het« eten » In
derdaad, de hongenge 
Vlaamse magen kregen 
rriaar bitter weinig achter de 
tanden voor hun 200 fr De 
orgamzatoren laten dan ook 
weten dat ze mets te maken 
hebben met deze weinig 
smakelijke kant van de ka-
derdag te Gent i 
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Maurits Coppieters: 

Welk Vlaanderen? 
Senator Maurits Coppieters begon zijn rede met te veronderstellen 
dat Vlaanderen onafhankelijk zou zijn, vri j , een volk binnen zijn eigen 
grenzen. Hij formuleerde dat z o : 

«LOS geworsteld uit de unitaire verdrukking, uit de uitbuiting en de 
scheeftrekking. 

LOS van een kompensatiebeleid en verlammende pariteiten. 
LOS van unitaire betutteling om zogeheten ideologische of filozofische 

belangen. 
In EIGEN instellingen met eigen middelen.» 

In deze kontekst vroeg hij zich af 
« Welk Vlaanderen ? » wij, het ka
der van de Volksunie, wensen op 
te bouwen voor ons en voor hen 
die na ons komen. Vooraleer op 
deze vraag te antwoorden wens
te Coppieters te waarschuwen 
voor hen die de ondergang van 
de beschaving, van de demokra-
tie en van het parlement predi
ken. 

«Wij moeten reageren tegen hen 
— zowel van links als van rechts 
— die zeggen dat het parlement 
zinloos Is want hun defaitisme is 
gevaarlijk. Defaitisme heeft een 
Janus-gezicht, een dubbel gelaat. 
Van de ene kant • de bange zelf
genoegzame konservatieve re-
fleks om zoveel mogelijk af te 
remmen, van de andere kant het 
fanatisme van de revolutie-
om-de-revolutie, zonder inachtne
ming van de menselijke kostprijs, 
van het menselijk leed. Laten wij 
aan een demokratie werken die 

het financieel en industrieel ver
mogen, doeltreffende kontrole op 
de investeringen, stimuleren van 
kleinschalige ondernemingen, min
der verontreinigende en verspil
lende produktie, kontrole op de 
reuze-bedrijven en de multi-natio-
nale ondernemingen, aktieve mi-
lieu-hygiëne en ruimtelijke orde
ning in dienst van de menselijkheid 
en de bewoonbaarheid. 
Stuk voor stuk onderwerpen die 
de V U reeds eerder op haar kon-
gressen behandelde en daarmee 
de andere partijen jaren voor 
was.» 

De zelfbeschikking van de mens 
dient te worden aangemoedigd 
en de middelen verschaft voor 
een demokratische deelname 
aan de opbouw van de maat
schappij. 
In het nieuwe Vlaanderen moet 
gerechtigheid heersen. 

Op de eerste plaats geen armoe
de, afschaffing van iedere bevoor-

Na de vertoning van een audiovisual over «slechte» en «goede» 
propaganda gaf Nic Van Bruggen een uiteenzetting over de eigentijd
se propagandamiddelen. Naast hem dhiF. Jan Ritzen, voorzitter van 
het arr. Gent, die de kaderdag voorzat. 

haar naam durft noemen en deze 
inhoudelijk waarmaken op ieder 
niveau ». 
Coppieters haalde als voorbeeld 
de hipoknete uitspraak «In welk 
land leven wij ?» van Tindemans 
aan Op hetzelfde ogenblik de 
oude verdrukkingstechnieken blij
ven hanteren en zich verzetten 
tegen fundamentele vernieuwin
gen en veranderingen. 
De vraag «Welk Vlaanderen?» 
is, aldus Coppieters, de vraag van 
onze toekomst. 
Aan politiek doen wil zeggen : de 
nieuwe maatschappij vorm ge
ven, zo wel binnenlands als bui
tenlands, ons eigen groeipatroon 
bepalen en onze houding tegen
over de wereld. 

D E E L N E M I N G K O N T R O L E -
G E R E C H T I G H E I D -
VR IJHE ID 

Coppieters: «Het beleid van de 
toekomst moet komen tot een 
meer menselijke en maatschappe
lijk nuttiger en meer doelmatiger 
gerichtheid van de produktie. 
Onder meer door: waarborg van 
een levensminimum voor iede
reen, een billijker verdeling van 
goederen en diensten, een groter 
maatschappelijke spreiding van 

rechting, grondspekulatie, kapi-
taalsvlucht. Alle diskriminaties 
tegenover de vrouw dienen te 
worden weggewerkt net zoals de 
grote loon- en pensioenverschil-
len. Leerkansen-dienen er te zijn 
voor iedereen. 

GEESTELIJK VRIJ 
V L A A N D E R E N 

De verzuiling is keihard aanwezig
heid in de Vlaamse samenleving 
en het Kultuurpakt verandert 
daar niets aan, het verpolitiekt de 
kulturele sektor. Senator Coppie
ters somde enkele staaltjes van 
verplicht «kleur bekennen» aan, 
o.a. in het gemeentelijk onderwijs. 
Met het pluralisme bestaat de 
kans in een nieuwe maatschappij 
de verzuiling tegen te gaan. 
«Het pluralisme is ondeelbaar. 
Het moet worden toegepast op 
de gehele maatschappij en het 
strekt zich uit over alle terreinen 
van het sociale leven. Dit houdt in 
dat de diverse machten die in 
onze samenleving aan het werk 
zijn in geen geval kunnen samen
vallen. 
Indentifikatie van godsdienst en 
partijschap schept een onover
brugbare kloof tussen de Vlamin
gen. 

Voor ons in politiek pluralisme zo 
maar geen « gedachte », maar de 
uitstraling van een politiek besef, 
een konstruktieve formule, die 
verdraagzaamheid veronder
stelt ». 

EEN N I E U W V L A A N D E R E N 

Een nieuw Vlaanderen kan 
slechts gebouwd worden op ver
antwoordelijkheid, op liefde voor 
de daadwerkelijke bezorgdheid 
voor de groei van de anderen, 
van alle anderen. 
Het opnieuw zin geven aan de 
arbeid, het werken voor iemand 
en iets. Er over waken dat de poli
tieke vernieuwing niet ten achter 
blijft op de maatschappij-vernieu
wing. 

Z E V E N Z U I L E N DIE O N Z E 
T O E K O M S T S C H R A G E N 

Wij hebben, aldus Maurits Cop
pieters, gemakkelijk verwijten te 
maken aan de konsumptie-maat-
schappij en al haar minder goede 
kanten. Maar verarmen wij zelf 
niet door gebrek aan geestdrift 
en aan persoonlijkheid ? 
ledere krisistoestand is tevens 
een verrijking omdat zij ons 
dwingt tot het vinden van nieuwe 
oplossingen. 
Onze toekomst zal gedragen wor
den door zeven zuilen. 
1. Karaktervorming: hard zijn 
voor onszelf, maar mild voor de 
anderen. 
2. Gevoeligheid voor het schone: 

leefmilieu, woonkultuur, ruimte
lijke ordening. 
3. Kreativiteit, die nooit mag op
houden om onszelf en de maat
schappij te vernieuwen. 
4. De wetenschap dat lichaam en 
geest één zijn. De wederzijdse 
beïnvloeding van geest en li
chaam is mede bepalend voor de 
toekomst. (Volksgezondheid, bv.). 
5. Het aanpassingsvermogen tot 
samen-leven, het aanvaarden van 
andere omstandigheden. Vb. : 
nieuwe arbeidsvormen, vrijetijds
besteding. 
6 Inkeer en bezinning om het 
engagement duurzaam en echt te 
maken. Medidatie en geestelijke 
rust als voedingsbodem tot aktie. 
7. Zin voor het «heilige" om het 
cinisme en de machtsgenchtheid 
van het politiek bedrijf te lijf te 
gaan. Begrippen als gevoeligheid 
en tederheid een nieuwe beteke
nis geven: zij zijn van alle tijden I 

Tot slot van zijn merkwaardige 
rede' probeerde Maurtis Coppie
ters met een vers van Dietrich 
Bonhoeffer te omschrijven hoe 
«het kader» op weg naar een 
nieuwe maatschappij dient te 
z i jn: 

« Ver of dichtbij 
in geluk of ongeluk 
de een erkent de ander 
als trouwe gezel 
op de weg 
naar vrijheid en menselijkheid». 

Prof. De Wachter 
ont leedde VU 
als Vlaamse par t i j 
in de rand van deze kaderdag gaf de Leuvense politoloog prof De 
Wachter een merkwaardig referaat over de termen: Vlaanderen en 
Volksunie en de relatie tussen beiden. Hij stelde en beantwoordde 
de vraag : Wat is de Volksunie ? als vo lg t : 

«In het begin was de partij een 
outlaw, een partij die haast buiten 
de wet gesteld werd. Van outlaw 
IS zij geëvolueerd naar underdog, 
de misprezene, de misdeelde, de 
onderschatte partij om nu de sta
tus van respektabele oppositiepar
tij bereikt te hebben. De Volksunie 
is gegroeid tot een partij 'waarmee 
men rekening moet houden. 
Vervolgens ging de h. De Wach
ter na of het juist is wat men zegt 
dat oppositiepartijen hun program
ma slechts kunnen realizeren als 
ze aan de macht zijn. Hij somde 
een aantal punten op waaruit 
moest blijken dat zoiets niet juist 
is. 

* In 1962 was de Volksunie de 
enige partij om de overheveling 
van Leuven-Frans naar Wallonië 
te eisen. Zes jaar later is de princi
piële beslissing genomen. 
* In 1966 IS de Volksunie de eni
ge partij en zelfs, in de eerste 
fase, de enige beweging, om de 
sociale onrust, vertolkt in de mijn
stakingen au serieux te nemen en 
ze politiek stem te geven. 
* Midden van de zestiger jaren 
is de Volksunie een van de enige 
partijen om problemen als milieu
verloedering, inkomensongelijk
heid, onderontwikkeling, te formu
leren en verregaande oplossingen 
voor te stellen. 
In een onderzoek over de funkties 
van de oppositie, t.a.v. het rege
ringsbeleid kon vastgesteld wor
den dat in een periode van 6 jaar 
(1965-1971) 47 programma
punten van de VU gerealizeerd 
werden, tegenover 87 van de 
CVP, 93 voor de BSP en 77 voor 
de PVV. In diezelfde periode reali-
zeerde het RW 16 punten, de KP 
11 en het FDF 3 van haar pro
grammapunten. 

W A T IS V L A A N D E R E N ? 

Prof De Wachter: « Vlaanderen is 
een hoog geïndustrialiseerde 
maatschappij een maatschappij 
die op het einde van een lang ont
wikkelingsproces staat dat men 
modernizatie noemt Dit ontwikke
lingsproces leidt van een traditio
nele maatschappij naar een nieu
we maatschappij die gekenmerkt 
wordt door sterke industrializatie, 
een groot nationaal produkt, ster
ke arbeidsverdeling, hoge scho
lingsgraad, laag geboortepeil, gro

te levensduur, doorgedreven seku-
larizatie, enorme vloed van massa-
kómmunikatie, hoge mate van bu-
reaukratizering. Dit betekent dat 
als overheersende waarden gel
den: welvaart, volle tewerkstel
ling, grote en stabiele koopkracht, 
sterk individualisme, sterke hang 
naar konsumptie tot en met over
bodige luxegoederen, een zeer 
grote vraag naar vrije-tijd, maar 
waarbij de vrijetijdsbesteding dik
wijls meer van tijdnoden en leeg-
hangen heeft dan van kreativiteit 
en zelfrealisatie. Het eindpunt van 
de modernisatie betekent ook een 
aantal waarden die ondergewaar
deerd worden, eigenlijk « on-waar
den " zijn, zoals: het arbeiden, de 
gemeenschap, utopisch geloven, 
het zelf-doen, nl autonomie, ver
antwoordelijkheid, kreativiteit» 

OPPOSIT IE-
O F REGERINGSPARTIJ? 

Vlaanderen heeft, aldus prof. De 
Wachter, regeringspartijen nodig 
om het goede te bewaren en het 
nieuwe formeel te realizeren. 
Maar Vlaanderen heeft ook oppo
sitiepartijen nodig; oppositiepartij
en die het nieuwe aanbrengen, die 
het nieuwe sterk maken, die het 
nieuwe klaar maken voor realiza-
tie. 
Dit nieuwe stimuleren, niet omdat 
het nieuw is, maar omdat het 
waardevoller is, is een taak die 
Vlaanderen broodnodig heeft. 
Dit te doen vergt van de oppositie
partij een grote luisterbereidheid, 
een sterke inspanning van politiek 
bewustmaken van de bevolking, 
een strukturele ongebondenheid 
en een grote maturiteit om het 
echt waardevolle van het modisch 
nieuyve te onderscheiden. 
Aan de Volksunie te kiezen tus
sen de rol van regeringspartij die 
de elite openmaakt, het goede 
bewaart en het nieuwe finaal in 
werking brengt enerzijds en de rol 
van oppositiepartij die het echte 
nieuwe van het valse nieuwe se-
lekteert, het sterk maakt zodat de 
elite met anders kan dan dit echte 
nieuwe te realizeren. 
Tot daar een beknopt overzicht 
van het referaat van prof. De 
Wachter. Zijn bijdriageals man 
« extra muros » werd ten zeerste 
gewaardeerd. 
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14 

19 

ATTENRODE-WEVER (Glabbeek) Zesde VU-bal in zaal 't 
Hageland om 20 u 30 Orkest The Nightingales 

HERENT-VELTEM-WINKSELE: VU-bal in zaal Sportcentrum 
om 20 u 30 Orkest Giant Prijs 50 fr 
ROOSDAAL: Eetfestijn in zaal Lombeekkring, K Albertstraat 
te O-L-Vr-Lombeek Begin om 18 u Zondag, 6 februan vanaf 
12 u en maandag 7 febr vanaf 18 u 

HERENT-VELTEM-WINKSELE: VU-bal om 20 u 30 in het 
Sport- en Ontspanningscentrum, Warotstraat te Winksele 
Inkom 50 fr 
KEERBERGEN VU-bal om 20 u 30 in zaal Berkenbrem 
Orkest « Happy Music » 

GRIMBERGEN: VUJO's derde dansende tee om 20 uur in 
Wauxhall Inkom 50 F Voorverkoop en VUJO 40 F 
ST.-ULRIKS-KAPELLE: Breugelfestijn van de afd Groot-Bij-
gaarden St-UInks in feest zaal Nachtegaal, Brusselsstr 83, St-
Ulnks Zaterdag vanaf 18 u, zondag 13 febr vanaf 12 u Wel
kom op het feest dat opgeluisterd wordt door orgelvirtuoos 
Bob Borremans 

BIERBEEK: In lokaal De Molen, Dorpsstraat 14 te Bierbeek 
een spreekbeurt door Willy Cobbaut over de werking van een 
Centrum voor Sociaal Dienstbetoon Begin 20 u 
ASSE. VU-karnavaleske pannekoekenbak en Bonte Spitjes 
festijn vanaf 18 u 30 in zaal «Ten Hove Canteclaer», Markt 
Ook op 20 februari vanaf 11 u 30 

Dirk Van de Weyer: enige flflnBiyoy 

VU-stem in Diestse stadhuis 

Gezellig en lekker eten?. 

3Be tKabeeme 
RESTAURANT 

is nu ook 's nniddags o p e n ! 
m e t d a g m e n u én kaart . 

K a a s m a r k t 157, 1810 W E M M E L - 02/478.83.18. 

GROOT-ASSE HEVERLEE 

Volgende wijziging werd uitgevoerd 
in het Gemeentebestuur te Groot-As-
se De VU-verkozene dr K Ringoet 
nam ontslag en werd opgevolgd door 
Piet Verbiest Piet heeft zijn eed als 
gemeenteraadslid afgelegd tijdens de 
gemeenteraad van maandag 16 janu-
an j l 
VU-Asse wenst Piet veel sukses toe 
als raadslid m de CVP-VU koalitie te 
Groot-Asse 

TERNAT, S T . - K A T H E R I N A - L O M -

B L E K . W A M B E E K 

W E L K O M 
In het gezin van dhr en mevr Werner 
Thiebaut kwam een derde kindje, 
Gunther, het gezin vergroten Wij wen
sen de gelukkige ouders van harte 
proficiat 

BESTUURSWIJZIGING 

Voorzitter Antoon Van Eylen, on
der-voorzitster Victoire De Meyer-
Quintens, sekretaris Lode Van Put, 
penningmeester Guido De Paepe , 
propaganda Julien De Leeuw. orga-
nizatie Josfien Deconinck-De 
Clercq , VUJO Luc Sterckx , streek-
pers Jaak Bruelemans, gemeente
beleid Yvonne Van Put-Wuyts 

Sociaal dienstbetoon bij alle be
stuursleden, maar voornamelijk bij 
onze 1 ste opvolger in de Gemeente
raad Guido De Paepe, P C Lievens-
laan 7 (016-235497) en ons plaats
vervangend lid in het O C M W Yvon
ne Van Put-Wuyts, Kapelberg 9 (016-
238483) 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ELECT RA-BREEpvb.a 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742 441743 
MIELE AEG LINDE 

Sinds de samenvoeging een feit werd, zetelt op het Diestse stadhuis slechts 
een enkele Vlaams-NationalisL De myte Van Audenhove haalde het op 10 
oktober. Een kunstmatig en meer dan onnatuurli jk huwelijk tussen PVV en 
BSP bracht de geachte staatsmmister op de burgemeesterzetel Welke ver-
zetsaarden er dienden opgeruimd te worden vooraleer binnen de PVV een 
akkoord tot stand kwam, is met onze zaak, maar in ieder geval heeft het wei.-
nig met propere polit iek te maken. 
Gedane zaken nemen echter geen keer . . Diest wordt in de komende zes jaar 
bestuurd door een blauw-rode koalitie met in de opposit ie een CVP, die de 
nederlaag van 10 oktober nog alt i jd niet kan verteren en die nu tracht te schui
ven op de rug van haar leidsman Gilbert Gluckers - burgemeester tot en 
met 31 december j l . Ook de Volksunie heeft weinig reden om van een grootse 
overwinning te gewagen. Reeds vroeger hebben wij gepoogd hiervoor een 
geldige reden te vinden. — ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ # 5 mfm ^ ^ 
De Volksuniekiezers stuurden echter een vastberaden jonge man naar het ^ i ^ %^ W%.^^ • • • • ^ ^ 
stadhuis van de oranjestad. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

Dirk Van de Weyer is met alleen 
iemand die het klappen van de zweep 
kent, maar tegelijkertijd iemand die 
kan optornen tegen ervaren politici 
als Van Audenhove en cie Als stu
dent aan de KU Leuven kwam Dirk in 
1971 voor de eerste maal op met de 
Volksunielijst Hij zou als lijstduwer 
optreden Wat toen niemand voor 
mogelijk had gehouden werd toch 
werkelijkheid, twee kandidaten wer
den verkozen, nl de lijsttrekker en de 
lijstduwer Na een harde onderhande-
lingsperiode werd een koalitie-ak-
koord afgesloten 

De koalitiepartners aanvaardden het 
VU-programma Meteen zat Dirk in 
een schepenzetel, hierbij goed gerug-
gesteund door zijn partijgenoot Ray
mond Van Compel, die in het verloop 
van zes jaar nog meerdere malen een 
belangnjke rol zou spelen in de plaat
selijke politieke leven te Molenstede 
Reeds in de eerste maanden van de 
beleidsperiode werd een eerste pro
grammapunt van de Volksunie werke
lijkheid De gemeentelijke jongens
school en de vnie meisjesschool wer
den samengevoegd om meteen een 
gemeenschapsschool te worden 

Voor velen in de gemeente was het 
helemaal nieuw dat de jonge schepen 
van Onderwijs en Kuituur zich buiten 
het doorknippen van lintjes ook nog 
met serieuze zaken zou inlaten 

Vandaag de dag zit onze VU-man 
moederziel alleen de Vlaams-Nationa-
le strekking te vertegenwoordigen Hij 
zal dit ongetwijfeld doen met overtui
ging en een wilskracht hem eigen Tij
dens zijn zesjang mandaat zal hij 
gesteund worden door een schare 
van medewerkers, zoals daar zijn 
Renaat Rijnders Staf Schellens, Her
man Brems, Jozef De Troyer, Ray
mond Van Compel, Jef Verheyen, 
Piet Bollen, Willy Brie, Rik Claes, Pol 
Cresens enz 

(WS) 

G R O O T D IEST 

S O C I A A L D I E N S T B E T O O N 
V A N G E M E E N T E R A A D S L I D 
D i r k V a n de W e y e r 
I e dinsdag 18 u 30 tot 19 u 30 bij 
Staf Schellens, Halensebaan 93, Web-
bekom» 20 u tot 21 u ten huize Lan-
genberg 30, Molenstede 
2e dinsdag 18 u 30 tot 19 u 30 bij 
Jef Aerts, Lindeboomstraat 17 Kagge-
vinne 20 u tot 21 u bij Renaat Eijn-
ders, Bloemenlaan 75, Diest 
3e dinsdag 18 u 30 tot 19 u 30 bij 
Rik Claes, Hasseltsebaan 70, Deurne 
20 tot 21 u bij Herman Brems, Kerk
straat 13, Schaffen 
Andere dagen op afspraak Dirk Van 
de Weyer, Langenberg 30, Molenste
de, tel 013/331408 Dit dienstbetoon 
gebeurt in samenwerking met kamer
lid Wiüy Kuijpers 

Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren 

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

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel 054/33 37 56 

GEVRAAGD VOOR JEUGDHUIS 
Het j eugdhu is DE RIV IEREN, G a n s h o r e n , z o e k t een pe rma

nen t v e r a n t w o o r d e l i j k e 

Op le id ing soc iaa l ass is tent o f ge l i j kwaard ig Kand idaa ts te l 

l ingen g e b e u r e n schnf te l i jk bij R. D E M E S M A E K E R , P. G o e d e -

f r o y l a a n , 1080 B r u s s e l . 

WEEKBLAD 
WIJ 

Uitgave van het Vlbams Pers-
Radio- en TV-Instituut v.2.w. 

Opstel en samenstelling het komi-
tee van redakteurs (R Corty, H 
De Schuyteneer, M Van Liedeker
ke, T Van Overstraeten) 

Redaktie, publiciteit en abonne-
mentendienst. Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel (Tel. 
02/219.49.30). 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 f r 
300 fr 
150fr 

1 000 fr 
16 fr 

Alle stortingen voor het blad op 
prk 000-0171139-31 van «WIJ», 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 

Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 135, 2100 Deurne 

LIMBURG 
Arr.-Hasselt besprak Euro-verkiezingen 

FEBRUARI 

12 ST.-TRUIDEN : VUJO-fuif in Klub 27 begin 20 u Welkom i 

18 HEUSDEN-ZOLDER . senator Vandekerckhove spreekt over 
Federalisme met Twee of met Drie ? in lokaal De Oude Knng 
om 20 ü 

De Arrondissementele Raad verga
derde op donderdag 27 januan in De 
Oude Kring te Heusden 
Voorzitter Jos Truyen las eerst het 
verslag voor van de laatste vergade-
nngen van de Partijraad, waar hoofd
zakelijk over de politieke toestand 
werd gepraat Jean-Paul Claes merk
te hierbij op dat hij de indruk had dat 
de CVP al eens iets meedeelt over de 
dialoog van gemeenschap tot ge
meenschap (tegen de afspraak in). 

wat de indruk geeft alsof de Volks
unie met meedoet aan de dialoog 
Vervolgens gaf Walter Luyten een 
boeiende uiteenzetting over de Euro
pese Verkiezingen, waarbij hij het 
plan-Michel afkeurde en aandrong op 
een verdeling van de kiesdistrikten 
volgens de twee volksgemeenschap
pen, waardoor de Vlaamse gemeen
schap 14 en de Waalse 10 zetels zou 
krijgen 
Afrekening lidmaatschapskaarten. 

VU-As richt politieke werkgroep op 
Op maandag 17 januan vergaderde 
het verruimde afdelingsbestuur De 
hernieuwing van de lidmaatschaps-
kaarten is voltooid, het ledenaantal is 
met 18 % verhoogd Ook het aantal 
abonnementen op «Wij» is gevoelig 
gestegen 
Ondertussen hebben alle leden het 
ledenblad ontvangen en is onze » Vrij 
As», het dnemaandelijks informatie
blad, in alle brievenbussen van As 
terechtgekomen 
Voor het O C M W werden Mathieu 
Kosten en Hubert Verheyen gekozen 

Thans zijn wij in onze gemeente met 5 
VU-mandatanssen Een mooi rezul-
taat voor een gemeente met 5800 
inwoners 
Op 25 januari vergaderden de kandi
daten van de gemeenteraadsverkie
zingen Hier werden de voorbije ge
meenteraadszittingen besproken en 
werd bepaald hoe deze «politieke 
werkgroep» in de toekomst zal wer
ken 
Even noteren Op 23 apnl, lentebal in 
zaal Elckerlyck en op 18 mei leden-
feest 

kasverslag, lentebal (12 maart in het 
Kultureel Centrum te Zolder), verslag 
over de vergadenng van het Provin
ciaal Kernkomitee (Johan Sauwens, 
Yvan Vanbockrijck, Renaat Vanheus-
den en Jos Truyen) en uitgave arron
dissementeel blad waren de volgende 
punten op de agenda 
Vic Beirens drukte er zijn ongenoe
gen over uit dat in het nieuwe partijse-
kretanaat op het Barnkadenplein 
geen enkel werk hangt van een Lim
burgs kunstenaar Sen Vandekerck
hove, wees erop dat men veel te laat 
gevraagd had een paar Limburgse 
kunstenaars te kontakteren 
Volgende vergadenng van de arron
dissementele raad donderdag 
3 maart in het Parkhotel te Lummen 

S I N T - T R U I D E N 

G E Z E L L I G S A M E N Z I J N 
Ons gezellig samenzijn in de « Heimat» 
te Ordingen, georganizeerd voor diege
nen die op de ene of de andere manier 
hun steentje hadden bijgedragen tot 
het welslagen van de gemeenteraads
verkiezingen kende een groot sukses 
Onze voorzitter Urbaan Driljeux dank
te de aanwezigen voor de inzet en de 
geldelijke steun 

Zutendaal kreeg VU-afdeling 
Ook Zutendaal heeft zijn Volksunie-af
deling Op de stichtingsvergadenng 
sprak arrondissementeel voorzitter 
Jos Truyen over de struktuur en de 
werking van een Volksunie-afdeling 
Vervolgens wees Willy Desaeyere, 
op de specifieke moeilijkheden van de 
Zutendaalse situatie, waar met lijst 
Zutendaalse Volkspartij aan de laat
ste gemeenteraadsverkiezingen werd 
deelgenomen 
Na de bespreking van de ledenstand 
werd een voorlopig bestuur verkozen 
Voorzitter Willy Desaeyere (Ven
straat 2, tel 011/353087) 
Penningmeester Walter Claessens 
(Genkerweg 62) 
Propaganda Jozef Gijsen (Noord
laan 5) 
Organisatie Lucie Schodts (Speel-
heuvelstraat 6) 
Dienstbetoon Nelly Janssen (Speel-
heuvelstraat 3) 

De funktie van sekretans werd voorlo
pig toegewezen aan Willy Desaeyere, 
die ook afgevaardigde is in de Arron
dissementele Raad Vermelden we 
ten slotte dat behalve de juist opge
noemde bestuursleden op de stich

tingsvergadering nog aanwezig wa
ren Nicolaes Bovens, Albert Vander-
eycken, Lucien Wijnant en Mevr 
Bovens, en dat de bestuursvergade
ringen zullen plaatshebben op de eer
ste maandag van elke maand om 
20 u 

L U M M E N 

Op dinsdag 25 januari vergaderde het 
bestuur Aanwezig waren R Lemoi-
ne, M Becue, L Colemont, T Jacobs, 
M Ulburghs, T Raskin en W Putzeijs 
Agendapunten afrekening lidmaat-
schapskaarten (tot nu toe 25 nieuwe 
leden ' ) , verslag over de verkiezing 
van de leden van het OCMW, waarbij 
voor de Volksunie W Putzeijs werd 
verkozen met als opvolger Albert 
Colemont, verkiezing van de leden 
van de kantonnale raad (R Lemoine, 
T Jacobs en L Colemont), voorberei
ding van het ledenfeestje van zondag 
27 februari 

Dank aan alle bestuursleden voor het 
vlugge afrekenen van de lidmaat-
schapskaarten en het werven van 
nieuwe leden Volharden ' ' ' 
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OOST-VLAANDEREN 
Huise: een triestig unikum in Vlaanderen 

FAILLIET V A N EEN F U Z I E B E L E I D . . . 

Tot voor kort kreeg Huise, een nijverige landbouwgemeente in het arrondisse
ment Oudenaarde, nauwelijks enige aandacht in de grote pers Sinds kort is 
daar verandering in gekomen. De oorzaak van de huidige herrie ligt besloten 
in de onzinnige fuzlevoorstellen van PSC-minister Michel, waarin Huise, 
zoals zoveel andere gemeenten het slachtoffer van werd. Door het « plan >-
Michel werd de kern Lozer van Huise afgescheiden en bij de fuzie Kruishou-
tem gevoegd Huise-dorp en de wijk Maldegem (waar een aktiekomitee aktief 
de aansluitmg brj Oudenaarde bepleit had] werden opgenomen in de fuzie 
met Ouwegem en Zingem. Een fuzie die geen enkele zin heeft, daar het sluit
stuk van deze fuzie, de gemeente Asper, niet uit het naburig arrondissement 
Gent-Eekio kon gelicht worden. 

. . .EN M O E I L I J K H E D E N N A D E 
V E R K I E Z I N G E N . . . 

Hier beginnen de moeilijkheden daar 
waar de fuziegemeente Kruishoutem, 
zoals het normaal past, geïnstalleerd 
werd op 1 januan 1977, kon hetzelfde 
niet gebeuren met de fuziegemeente 
Zingem Een bikkelharde tweestri jd 
tussen de PVV en de lijst Gemeente-
belangen-CVP was uitgedraaid (te
gen vele verwachtingen in) op een nip
te PVV-meerderheid Door de GMB-
CVP werd klacht neergelegd wegens 
vermeende onregelmatigheden in een 
kiesbureel en wegens het huis aan 
huis bezorgen van repen chocolade 
door PVV-kandidaten De bestendige 
deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen (CVP-BSP) gaf de aankla
gers gelijk, de PVV nam dit met en 
ging in beroep bij de Raad van State 
Tot daar het klassiek scenario dat in 
vele Vlaamse gemeenten opgevoerd 
werd 

SCHELDEKANT 
WEEROM IN ROUW 
De VU-afdelingen Rupelmonde-Ba-
zel-Kruibeke betreuren het heengaan 
van een goed mens, een onvermoei
baar Vlaams strijder, een Vlaams pio
nier de heer Achiel Theugels ontviel 
de V U op zaterdag 29 januan, op 63-
jange leeftijd 
Na de tweede wereldoorlog was hij 
— toen er werkelijk nog moed toe 
nodig was — eén der eersten om zich 
kandidaat te stellen als lijsttrekker op 
een VU-lijst Hij hielp de Scheldekant 
nieuw leven inblazen Bij de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen stelde hij 
zich opnieuw kandidaat 
Aan zijn echtgenote en de families 
Theugels-Pellecom bieden wij ons op
recht medeleven aan 
De begrafenis heeft plaats op zater
dag 5 februan om 10 u 30 in de 
parochiekerk van Rupelmonde, ge
volgd door de teraardebestelling in de 
familiegrond te Temse Achiel, goede 
vnend, wij vergeten u nooit 

Het afdelingsbestuur Rupelmonde 

. . .LE IDEN T O T EEN K O M P L E T E 
V E R W A R R I N G . . . 

Daar de verkiezingen dus met geldig 
verklaard werden, blijven de oude 
gemeentebesturen voorlopig verder 
funktioneren Voor Ouwegem en Zin
gem schept dit geen probleem In 
Huise liggen de zaken echter hele
maal anders i Door het overhevelen 
van de kern Lozer naar Kruishoutem 

S T R U K T U R E N 
U I T B O U W E N 

Ook in deze fuzie-gemeente wil 
de Volksunie haar strukturen 
verder uitbouwen. Wie belang
stelling heeft voor de afdelings
werking kan steeds terecht bij 
Jaak Janin,» ondervoorzitter 
van de Volksunie, Maldegem-
straat 14 te Huise (tel. 0 9 1 / 
842450). 

komen we in de potsierlijke toestand 
terecht dat de burgemeester, de eer
ste schepen en een gemeenteraads
lid van de CVP-meerderheidsgroep 
verhuisd zijn en dus geen mandaat 
binnen de gemeente Huise kunnen uit
oefenen I Dit wil zeggen dat de CVP 3 
opvolgers moet aanstellen in de eerst
volgende gemeenteraad en dat de hui
dige tweede schepen waarnemend 
burgemeester wordt Daar is men met 
erg scheutig op, want vooreerst is 
men met zeker dat deze opvolgers de 
partij zullen volgen, wat de gekke toe
stand met zich zou kunnen meebren
gen dat de oppjositie (grotendeels 
overgestapt naar de PVV) in het sche-
penkollege zou terecht komen Dit en 
nog andere redenen maken dat de 
CVP geen haast maakt met het bijeen 
roepen van de gemeenteraad Een ini
tiatief dat de oppositie blijkbaar wel 
wil nemen Uiteraard 

Om de verwarnng kompleet te maken 
IS de gemeentesekretans van Huise 
nu reeds benoemd tot sekretans in de 
fuzie Kruishoutem Hij vervult dus 
geen funkties meer in Huise Om in 

Een overweldigende avond voor Zottegem 

HUGO SCHILTZ DEED HET! 
Meer dan 350 geestdriftige toehoorders voor de voordracht van onze partij
voorzitter ! Een overweldigende avond voor Zottegem, waar nog nooit zoveel 
volk bijeengekregen werd voor een politieke vergadenng Veel te klem was 
het volkse feestzaaltje Graaf van Egmont 250 stoelen allemaal bezet en daar
naast tientallen en tientallen luisteraars die met grote aandacht de boeiende 
uiteenzetting — zelfbestuur voor Vlaanderen, welvaart voor ons volk — van 
Hugo Schiltz volgen. 

Onze ekonomische problemen raken 
ook zo diep het dagelijkse leven van 
de mensen m ons Egmontstadje dui
zenden pendelaars, honderden jonge 
werklozen, een industneterrein dat er 
al jaren onbenut ligt Waar beter 
begrijpt men een spreker als hij wijst 
op het broze karakter van de ekono
mische ontplooiing die Vlaanderen in 
de jaren zestig heeft gekend, op de 
centralistische politiek van de rege-
nnci die nog steeds de hele verkeersin-
fra&truktuur op Brussel afstemt en uit
gerekend in de hoofdstad nieuwe 
arbeidsplaatsen wil scheppen 

Zelfbestuur, een Vlaamse staat, om 
zelf te kunnen beslissen en uit te voe
ren wat moet gebeuren om onze toe
komstige welvaart veilig te stellen' 
Met deze woorden besluit de Volks-
unievoorzitter 

En dan barst het applaus los, minuten
lang, dankbaar en entoesiast De ste
vig gedokumenteerde uiteenzetting, 
de redelijkheid van de argumentatie 
en de geestdnft van de spreker heb
ben een zeer diepe indruk gemaakt 
met alleen op de aanwezige VU-leden 
en vnenden, maar ook op een met 
onaardig aantal belangstellende aan
hangers van andere partijen En voor 
de talrijke aanwezige jongeren is de
ze eerste kennismaking met de 
ideeën van het het Viaams-nationalis-
me allicht onvergetelijk 
Onvergetelijk en geweldig ook, die 
Vlaamse Leeuw aan het einde van de 
avond een enorme opkikker voor het 
verjongde en vernieuwde afdelingsbe
stuur, dat sedert 10 oktober reeds 
meer dan honderd nieuwe leden 
maakte 
Dank U voorzitter Schiltz' 

die leemte te voorzien heeft het 
bestuur in Huise op de valreep een 
bureauchef van de burgerlijke stand 
te Oudenaarde als voorlopig sekreta
ns aangesteld Iets wat door de oppo
sitie maar matig geapprecieerd werd, 
daar deze liever de sekretans van Zin
gem deze job had zien waarnemen 
Het overhevelen van de sekretans 
van Huise naar Kruishoutem ging 
tevens gepaard met de verhuis van 
een deel van de inboedel van het pres
tigieuze gemeentehuis van Huise Dit 
maakt een deel van de opp>ositie in 
Huise funeus Men gewaagt hier zelfs 
van piratenpraktijken i Nieuwbakken 
burgemeester Tant van Kruishoutem 
beroept zich op een vroeger akkoord 
met het CVP-bestuur en verwijst naar 
de inwoners van Huise-Lozer die 
eveneens een deel van het meubilair 
hebben mogen meebetalen 

. . .EN O N B E S T U U R B A A R H E I D 
V A N DE G E M E E N T E 

Zolang er geen uitspraak komt van 
de Raad van State blijft Huise een 
droevig unicum in Vlaanderen een 
onbestuurbare gemeente zonder bur
gemeester, zonder gemeentesekreta
ns. met een meerderheidspartij zon
der meerderheid, met een luksueus 
gemeentehuis zonder inhoud Een 
duidelijker bewijs van onkunde en 
kliekjesvorming kon moeilijker gele
verd worden 

Redenen te over om de Volksunie te 
steunen bij de volgende verkiezin
gen I Qaak) 

Merelbeekse straten 
zagen geel... 
Ondanks een aantal praktische moei
lijkheden werd ons jaarlijks feest voor 
de kinderen weer een reuze-sukses 
Bijna 300 jongens en meisjes hebben 
de zaal Dnekomngen doen bruisen 
van jeugdig entoesiasme Zij werden 
vergast op een vertoning van «Jaws, 
de gele haai» door poppenteater 
Kwik, kregen chokolademelk en koe
ken, afgewisseld met een geschenken
regen En na afloop zagen de Merel
beekse straten geel van de Volksunie-
ballonnetjes Om sommigen «groen» 

te doen uitslaan 

Z I E K E N F O N D S F L A N D R I A 

Gezien het voortdurend stijgend le
denaantal wordt een autonoom zie
kenfonds « Flandna - Land van Rode » 
opgericht Het bestaande sekretanaat 
wordt nu uitgebouwd zodat wij een 
doorlopende dienstverlening aan de 
leden kunnen verzekeren Binnenkort 
hoort U meer daarover Wie nog met 
IS overgekomen van een ander zieken
fonds, moet nu deze gelegenheid aan
grijpen Alles gebeurt dan vanzelf Bel 
daarom naar Paul De Corte te Merel-
beke (tel 303060) of naar Huguette 
De Geyter te Bottelare (tel 626407) 
Ook voor een uitgebreid sociaal 
dienstbetoon zult U in de toekomst 
terecht kunnen in ons ziekenfonds 

mum 
FEBRUARI 

4 GENT-EEKLO (an-) Gespreksavond met E Delvo over - Sociale 
Kollaboratie» om 20 uur in Vlaams Huis Roeland Initiatef van 
VUJO Toegang gratis 

4 DEINZE . VU-vienng, intrede in de gemeenteraad om 19 u 30 in 
zaal «Ter Wilgen», Poelstraat Koude schotel of hutsepot 
Onkosten 200 fr Inschnjven bij W Temmerman rek. 442-
7588611-40 of telefonisch 8624.53 bij Herman Maes 

4 OUDENAARDE : afdelingsvergadenng om 20 u in café Nacht-
uil, Nederstraat 14, bij Guy VoWers, Na afhandeling agenda 
receptie door gemeenteraadslid F Van den Heede aangebo-

4 GENT : jaarlijks gezellig samenzijn van « Wij-Vrouwen » met kof
fie en pannekoeken in het benedenzaaltje van Gasthof Jan 
Yoens, Borluutstraat Inschnjven per bnef of telefonisch 
D Goethijn, Gr Bnttanmelaan 76 of 091-256487 Kinderen en 
echtgenoten zijn eveneens welkom 

5 GENT-Centrum • Gezellig samenzijn om 19 u 30 in Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 3 Op het menu Gentse hutsepot 
Kosten 125 fr Inschr tot 31 jan bij Guido De Keyser, Oude 
Houtlei 6 

5 DENDERLEEUW: 13de daverend VU-nachtbal om 21 u.30 in 
zaal «De Verbroedénng», Stationsstraat 18 Orkest The Igna-
ce Band met zangeres Chnstli Inkom 70 fr 

5 BRAKEL: Sbchtingsbal van Vlaamse Knng-Brakel in zaal 
Ceres, Neestraat (studio Mariuk) om 20 u 30 

7 OUDENAARDE: gemeenteraad om 18 u in de schepenzaal 
van het Stadhuis 

12 MARIAKERKE : VU-mosselsouper en gezellig samenzijn vanaf 
19 u 30 Volwassenen 150 F Kinderen t /m 12 j 75 F Inschnj
ven vooraf bij Johan Beke, Wolvengracht 8, of door storting op 
rek 061-7607090-39 

13. AALTER: Kaderdag voor FVV-qroepen van Oost- en West-
Vlaanderen 

17 ZELE : jaarfeest voor onze leden in ons lokaal Pallieter 
19 BRAKEL: sociaal dienstbetoon van senator De Facq in het 

sekretanaat Vlaamse Knng, Marktplein 9 op zaterdagvoormid
dag van 10 u 30 tot 11 u 30 Ook op 19 maart 

19 GROOT-HERZELE • Eerste VU-bal om 21 uur in zaal «Kon-
takt» 

19 ZELE : Jaarlijks afdelinqsfeest in zaal « Pallieter » 

19 GERAARDSBERGEN : 10de Vlaams bal om 21 u in zaal De 
Reep Orkest Waltra Inkom lOOfr 

19 KRUIBEKE : jaariijks VU-bal om 20 u 30 in zaal St-Cecilia Vas
tenavondbal met Disco-Show Zabadak 

Melle bezorgt nieuwe 
inwoners 
«welkomgeschenk» 

Inderdaad, met deze woorden eindigde een woelig debat in de jongste 
gemeenteraad van Melle. Een paar minuten later werd het voorstel met een 
nipte meerderheid goedgekeurd. Daardoor behield de gemeenteraad van Mel
le de opcentiemen op de onroerende goederen op 1300. Dit betekent een for
se stijging en tevens een zware klap voor de Gontrodenaars die vroeger 
maar 900 opcentiemen moesten betalen, m.a.w. een verhoging van maar liefst 
4 4 % . 

De oppositie, waaronder de 4 VU-
raadsleden, waren het met deze 1300 
opcentiemen met eens De meesten 
vonden dat deze slechts konden ge
stemd worden na eerst inzage te heb
ben verkregen van de nog op te 
maken begroting Dan pas zou kun
nen vastgesteld worden hoeveel geld 
er nodig is en welke buitengewone uit
gaven zijn voorzien 
Dit was althans de uitspraak van De 
Sutter (VU) die deze stelling krachtig 
verdedigde Dr De Vis fVUl noemde 

DIRK MARTENS 
NINOVE AALST 

P V B A 
Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

* 

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

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

en waskussens - kinderkleding 

SPORTART-IKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - 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 - lesbenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tufiischonimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

het een schoon welkomstgeschenk 
voor de nieuwe inwoners Hij vervolg
de met de woorden 'Het is een feit 
dat dankzij Gontrode de CVP fiaar 
nipte meerderheid heeft behaald De
ze stijging zal dan ook voor deze men
sen een blijvend dankwoord zijn '» 
Meerderheid tegen minderheid wer
den de opcentiemen tenslotte goedge
keurd 

Daarna vroeg Freddy Van de Putte 
(VU-verkozene uit Gontrode) om een 
uitbreiding van het trajekt van bus 20. 
tot Gontrode Als argument noemde 
hij de treinverbinding alleen voldoen
de tijdens de spitsuren Tevens is Mel
le voor de Gontrodenaars nu aange
wezen als administratief centrum en 
als winkelplaats 

Toevallig was dit reeds tsesproken in 
het kollege, aldus de burgemeester In 
ieder geval beloofde de meerderheids-
groep met dit punt rekening te zullen 
houden en de zaak op de voet te zul
len volgen Laat het ons hopen i 

G R O O T - N I N O V E 

In het gezin van onze voorzitter Her
man De Kegel werd een tweede kind
je geboren Proficiat aan de overgeluk
kige Magda en Herman Annelies 
heet het zusje van Katnen 
Onze gelukwensen gaan eveneens 
naar de peter Albert De Brouwer, kan
didaat op de lijst van de gemeente
raadsverkiezingen in groot Haaltert, 
en de meter Georgette De Kegel, 
volksvertegenwoordigster 
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WEST-VLAANDEREN 
VU bezorgd om Vlaamse Kust 

GVD VERZET ZICH TEGEN SMEERPIJP 
EN SCHENDING «DE MOEREN» 
Er is in de Kuststreek lieelwat beroering over de aangekondigde pijpl i jn met 
industriële afval, dit naast de geplande zandwinningen die het natuurgebied 
. De Moeren » zouden vernietigen De VU van het arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide besprak deze problemen en deelde mee dat z e : 

*• verzet zich tegen de regerings-
plannen, een pijplijn vanuit Wallonië 
naar de kust te leggen, van waaruit 
de industriële afval van de Solvay-fa-
brieken en andere bednjven m zee 
zou worden gestort , 
•*• wijst op de hieraan verbonden 
gevaren voor het leefmilieu in het alge
meen, de bedreiging voor elk leven in 
zee in het bijzonder, alsook op de 
gevaren voor het toerisme en de vis-
senjbednjven, 

• protesteert tegen het feit dat dit 
projekt voor de helft op kosten van 
het Rijk zou geschieden, wat betekent 
dat de Vlaamse gemeenschap een 
zware financiële bijdrage zou moeten 
leveren om afval uit Wallonië in zee te 
zien gestort worden, 
• verwijst naar de uitlatingen van 
gewezen minister van Openbare Wer
ken J Defraigne, wat de financiering 
betreft van de te herstellen dijken in 
het Vlaamse land en vraagt zich af 
hoelang de Vlamingen in dit land nog 
zullen moeten opdraaien voor de gril
len van de minderheid, 
• zal, indien de regering haar plan
nen zou verwezenlijken, hieruit de pas
sende gevolgtrekking maken en 

W E R V I K 

VERKIEZINGSFEEST 
Dit feest dat zou doorgaan op zondag 
6 februari, werd uitgesteld tot zondag 
20 maart uiteraard door omstandighe
den buiten onze wil om Mogen we de 
mensen, die graag dit feestje zouden 
bijwonen, verzoeken zich zo spoedig 
mogelijk te melden bij Vandamme Her-
vé of Jef Claeys Zo bespaart U ons 
veel tijd en werk ' Wij kunnen U verze
keren dat het programma iedereen 
zal meevallen i 

A B O N N E M E N T E N « W I J » 
Elke Vlaamsnationalist zou het als een 
plicht moeten aanvoelen een abonne
ment op het VU-weekblad «Wij» te 
nemen De mensen die hun abonne
ment nog met vernieuwd hebben vra
gen WIJ dit zo spoedig mogelijk te 
regelen Van elke «Wij «-lezer vragen 
WIJ een intense propaganda voor ons 
weekblad 

V E R G A D E R I N G 

De bestuursvergadenngen gaan 
door op de tweede dinsdag van elke 
maand, dit om 19 u 30 in - 't Kapittel -
Gelieve stipt op tijd te komen i 

V L A A M S Z I E K E N F O N D S 
W E S T - F L A N D R I A 

De uitbetalingen geschieden sedert 1 
januan elke tweede maandag van 10 
tot 11 uur en elke vierde vrijdag van 
14 tot 15 uur, in de Magdalenastraat 
75 Gelieve uitsluitend dokumenten 
mee te nemen die met de uittseta-
lingen verband houden Voor al de 
andere administratie kunt U steeds 
terecht bij Jef Claeys, tussen 14 en 15 
uur 

neemt zich voor hiertegen te ageren 
met alle wettelijke middelen waarover 
hij kan beschikken 

« D E M O E R E N . 

•*• protesteert met klem tegen de 
voorgenomen zandwinning in het na
tuurgebied «De Moeren», voor de 
aanleg van het autowegtrajekt Jabbe-
ke-Kales, 
• wijst op het uitzonderlijk natuurlijk 
en landbouwkarakter van De Moeren 

waar zandwinning tot bestendige 
waterellende kan leiden, 

* wijst op het alternatief van gips in 
plaats van zand voor de aanleg van, 
wegen , 

* stelt zich ernstig de vraag in hoe
verre de aanleg van de verbinding 
Ramskapelle-Veurne een dnngend ka
rakter heeft, des te meer daar boven
dien tot op heden geen internationaal 
akkoord bestaat over het trace Jabbe-
ke-Kales, 

* verklaart zich solidair met de mi
lieugroeperingen van de Westhoek in 
hun verzet tegen het oprukkende 
beton 

OCMW-SUKSESSEN 
AAN DE KUST 
In ons arrondissement kon de VU haar posit ies aanzienlijk versterken. Inder
daad, in de zeventien gemeenten die er overgebleven zijn, is onze parti j in 
acht plaatsen bij de meerderheid (Bredene, Middelkerke, Gistel, Oudenburg, 
Veurne, Koekelare, Diksmuide, Houthulst) en in acht plaatsen in de minder
heid of niet vertegenwoordigd (Oostende, Lo, Koksi jde, Nieuwpoort, Alver in-
gem. Kortemark, De Haan, De Panne). 
Een unicum is Eernegem-lchtegem waar we één gekozene hebben op een li jst 
van de meerderheid en één gekozene op een li jst van de minderheid. 

Voor het O C M W is het even goed 
Indien op 1 april de afspraken geëer
biedigd worden, hebben wij de voorzit
ter van het O C M W te Middelkerke, 
Gistel, Oudenburg en Houthulst 
Uit de OCMW-verkiezingen kregen 
we volgend resultaat 
Bredene: 1 (G Vandaele, onze afd-
sekr) 

Oostende . 2 (Mevr Vanhoutte, uittre
dend en J Tommelein, afd voorz Ste-
ne) 
Midde lkerke: 3 (Baeckelandt, Pol 
Claeys en Paul Degraeuwe, afd-
voorz Westende) 
G is te l : 1 (Rammon) 
Oudenburg: 1 (Meyns van het AB) 
Veurne: 2 (D Bouve en H Cosman 
van het AB) 
Koekelare • 3 (Niville, Demey, C De
seure) 
D iksmuide: 2 
Houthuls t : 1 
Nieuwpoor t : 1 (W Devriendt) 
Kortemark : 1 (Ria Vermeire van Zar-
ren) 

KORTRIJK 

O C M W - L E D E N V E R K O Z E N 
Op vrijdag 14 januari ging de verkie
zing door voor het O C M W Voor de 
Volksunie werden verkozen Guido 
Verreth (Marke) De opvolgers zijn L 
Duprez, M Verschaetse, W Vanden-
berghe De CVP-meerderheid zorgde 
ervoor dat de Volksunie geen tweode 
verkozene kreeg door de BSP te steu
nen De verdeling is dus 8 CVP 3 
BSP, 1 PVV, 1 V U 
Onze man in het Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn wordt alvast veel 
werklust toegewenst 

De Panne: 1 (Mevr Dewicke van 
Adinkerke) 
Op te merken valt dat de Raad van 
State nog geen beslissing nam voor 
de verkiezingen van Diksmuide, Hout
hulst, Lo en Koksijde Zodat we geen 
namen konden plaatsen voor Diksmui
de en Houthulst, en ons alleen konden 
richten naar de bestaande koalitieaf-
spraken 

Te Oostende gaf de V U haar stem
menoverschot aan de PVV (ook in de 
oppositie) zodat binnen het O C M W 
de meerderheid zéér nipt wordt 7 
tegen 6 ( J N ) 

lustrerie 
marcdevriese 
baton ruzettelaan 
assebfoek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

A N Z E G E M 

VU-St.-Kruis in rouw 
O p 22 januan overleed Jozef Pieters 
(70 jaar) 
Sinds zijn studententijd stond hij in de 
Vlaamse Beweging Na de Tweede 
Wereldoorlog werd hij geïnterneerd 
en veroordeeld De gevangenis heeft 
zijn gezondheid ondermijnd Later 
bouwde hij een electro-zaak op Toen 
sloeg het noodlot weer toe zijn echt
genote stierf onverwacht Deze tegen
slagen tjeletten hem met zich vorder 
in te zetten voor de Vlaamse Bewe
ging HIJ heeft nog aktief meegewerkt 
aan de verkiezingsoverwinning van 
de VU in Groot-Brugge De installatie 

van het nieuwe schepenkollege 
mocht hij evenwel met meer beleven 

Op 23 januan overleed Gabriel Tack 
(50 jaar) 
De heer Tack was leraar aan het Vrij 
Technisch Instituut te Assebroek, 
voorzitter van de Vereniging voor 
Sterrenkunde afdeling West-Vlaande-
ren en trouw lid van de VU 
Voor beide rouwplechtigheden was 
de hoofdkerk van St-Kruis te klem 
Langs deze weg bieden wij de fami
lies Pieters en Tack nogmaals onze 
kristelijke deelneming aan 

Voorzitter Ene Waelkens opende de 
vergadering in een stemmig lokaaltje 
gelegen in de deelgemeente Tiegem, 
en mocht het bijna voltallige bestuur 
verwelkomen 
Het verslag van de vorige vergade
ring werd goedgekeurd, kasover-
dracht gebeurde van de vroeger 
bestaande afdelingen en afsluitinf 
van de lidkaarten 
Initiatieven werden besproken voor 
het oprichten van een vrouwenbewe
ging, algemene ledenvergadering, 
met spreker, invullen van hielasting-
aangiften e a Het gewestblad krijgt 
stilaan vorm, teksten en reklame zijn 
steeds welkom Gemeenteraadslid 
Walter Van Maercke zal peilen naar 
de inzichten van het gemeentebe
stuur over de prangende onderwijs
problemen, de bestemming van de 
vroegere gemeentehuizen en het dra
ma van de dakloze jeugdvereniging 
Volksvertegenwoordiger Luk Van-
steenkiste kreeg een brief toege
stuurd om aan te dringen bij Buiten
landse Zaken voor een spoedige vrij
lating van Antoon Pype 

M E D E L E V E N 
We betreuren het overl i jden, op 94-
jarige leefti jd, van de heer Jules 
Pommelaere. Hij was de vader van 
Noé Pommelaere, één van onze 
meest aktieve medewekers. Onze 
zeer oprechte deelneming aan gans 
deze Vlaamsgezinde familie. 

FEBRUARI 
4 lEPER : dia-voordracht-avond Turkije en Iran om 20 uur in het 

stadhuis (konferentiezaal) Organizatie van de Vlaamse Vrou
wenvereniging 

4 OOSTDUINKERKE . dia-avond over Nationalisme en federalis
me met volksvertegenwoordiger Jaak Vandemeu'ebroucke om 
20 uur in het Parochiehuis Inkom 20 F 

4 ST.-KRUIS: Jaarlijks VU-ledenfeest in zaal St-Elooi 
5 KORTRIJK • Jaarlijks VU-karnavalbal in zaal 1302 om 20 u 30 

5 D I K S M U I D E : Hutsepotfestival om 19 uur in het Vlaams Huis 
Inschr bij Leo Devreese, IJzerlaan 83, tel 500749 Inkom 
170 F 

5 BRUGGE: Vienng 5 jaar « Wij in Brugge »-redaktieleden en bus-
sers Om 20 u 30 in het Breydelhof, Suveestraat 2 Eenieder 
wordt een geschenk aangeboden 

6 GELUWE- VU-feest in «Berkenhof» in de namiddag met als 
gastspreekster volksvertegenwoordigster Nelly Maes 

6 OOSTENDE . VUJO-vergadenng om 10 uur op het arrsekreta-
naat 

7 KORTRIJK . Informatieavond over de nieuwe O C M W om 20 
uur in zaal 1302 Spreker volksvertegenwoordiger A De Beul 

11 SIJSELE - MOERKERKE - D A M M E : Bestuursverkiezingen 
tussen 18 en 21 uur Kandidaturen voor de bestuursfunkties 
worden ingewacht tegen uiterlijk 1 februari bij Jan De Braban
der, Gentsebaan 5a, te Sijsele, tel 35 0816 

12 ALVERINGEM • Jaarlijks VU-etentje in zaal « De Drie Ridders» 
te Gyvennkhove Kostprijs 290 fr Inschrijven bij W Wemaere 
058/29 90 78 Menu Kip met jagerssaus 

12 MIDDELKERKE, vu -ba l in het gemeentelijk casino Inkom 60 

fr 
15 OOSTENDE- Spreekbeurt over het huwelijksgoederenrecht 

door volksvertegenwoordiger Frans Baert Om 20 uur in het 
Koninginnehof (bosje) Initiatief van de Werkgroep Vlaamse 
Vrouwen 

19 HARELBEKE: Jaarlijks VU-feest in cafe «De Zwaan» Prijs 
250 fr Inschrijven bij Herman Vandenberghe, Acacialaan 51, 
056/21 5458 

19 MOORSLEDE-DADIZELE : VU-ledenfeest om 19 u 30 in « De 
Vlasschaard » Inschrijven voor 10 februari bij Jozef Terryn 

20 

26 

ICHTEGEM Zangavond met Willem Vermandere in feestzaal 
«De Engel» om 19 uur 

KORTRIJK • karnavalbal om 20 u 30 in lokaal «1302» 

OOSTROZEBEKE 

VU staat niet alleen 
Dat het jongste gemeenteraadslid van het onafhankelijk gebleven Oostrozebe-
ke Lieven Demedts (VU), niet zomaar op zijn eentje in de meerderheidsgroep 
van burgemeester Bonte geizoleerd zit bleek nogmaals uit de verkiezingen van 
de OCMW-leden Met Roger Verbrugghe werd een talentrijk en gewaardeerd 
partijgenoot als effektief aangeduid, en met Frans Vandeputte als opvolger 
kreeg de V U meteen ook een stevige ga'-antie voor de toekomst 
Ondertussen is het ook al duidelijk geworden dat de CVP (in feite het ACV, 
want bij de laatste verkiezingen had de Rozebeekse CVP de pretentie om land
bouwers en middenstanders schandelijk over het hoofd te zien bij de lijsttrek-
king) er lang nog met moet aan denken de groep Volksbelangen (waaronder 
VU) uiteen te drijven 
Ter herinnering op 10 oktober 1976 behaalde de groep Volksbelangen elf 
zetels, de CVP zes zetels Raadslid Demedts (23) behaalde als enige VU-verko-
zene 334 stemmen , voor de periode 1980-82 zal hij in het schepenkollege zete
len 

Ingelmunster verdubbelde 
«Wij»-abonnementen 
Na de verkiezingen van 10 oktober heeft iedereen ingezien dat er zonder wer
king mets te bekomen is in de CVP-Ingelmunster De wet van de sterkste wordt 
er nog uitgevoerd zoals in de Middeleeuwen (Wie met mij met is, is tegen mij) 
In de vernieuwde VU-werkgroep verwelkomen we Walter Delodder en Herman 
Vereecke Kandidaat medewerkers zijn altijd welkom en kunnen zich wenden 
tot het sekretariaat Beneluxstraat 17 Tel 30 48 94 of tot een van de bestuursle
den De abonnementen op «WIJ» zijn reeds verdubbeld, maar met nog meer 
samenwerking moeten we de honderd kunnen bereiken voor 1977 
Langs deze weg danken wij de kleerhandel Vapo Lux voor het gratis gebruik 
van hun studio Volgende vergadering op vrijdag 25 februari De werking naar 
buiten uit is begonnen, een goede start is half gewonnen GDI 

OVD wil 900-kaap halen 
Vonge zondag (23 januan) kwamen 
onze raadsleden, versterkt met enige 
mandatanssen en bestuursleden het 
Vlaams Huis te Diksmuide kompleet 
vullen het was een opbeurend weer
zien van alle partijverantwoordelijken 
na het wel en het wee van de gemeen
teraadsverkiezingen De gebruikelijke 
agenda werd afgewerkt nochtans 
met zware nadruk op onze abonne-
mentenslag OVD heeft zich voorge
nomen de kaap van 900 abonnees te 
halen met inspraak van alle afde
lingen werd het streefcijfer aanvaard 
Lichte wijzigingen ten voordele van 
Diksmuide en ten nadele (' ') van Oos
tende werden toegepast Hoofdzaak 
nu aan de slag te blijven 
Een speciale pluim ging naar de twee 
OVD-ers die in de TOP-20 zitten 
Achiel Godens (Oostduinkerke) en 

Willy Serpieters (Oostende-Stene) 
Het voorbeeld van Oostduinkerke 
moet toch leerzaam zijn Hier is men 
erin geslaagd bijna 80 % van de 
hoofdleden te abonneren Dus, iets 
wat men steeds als utopie be
schouwd heeft, blijkt toch mogelijk te 
zijn het IS alleen een kwestie van er 
met overtuiging aan te beginnen, en 
de juiste man naar de juiste leden te 
zenden 

In vervanging van Wim Jorissen 
kwam ons senator Willy Persyn toe
spreken het was een fijne toespraak 
en vooral ook een praktische redevoe
ring, van iemand met ervanng in het 
gemeentebeleid Persyn heeft ons 
daarbij getoond hoe een Vlaams-Na
tionalist als burgemeester ons ideaal 
en ons programma kan in werkelijk
heid omzetten Hartelijk dank 
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opihie? 

DE VLAAMSE PERS 
Minister Bertrand van het RW zorgde met zijn wateroffensief voor de storm 
in het persglas. Zelfs de kalmste Vlaming schijnt zijn geduld te verliezen bij 
deze zoveelste Waalse arrogantie. Gekoppeld aan de « smeerpijp voor de 
Waalse afval» loopt het inderdaad de spuigaten uit. 
In «DE STANDAARD» beschrijft M. Ruys het type van deze «minister des 
konings >. Tindemans heeft inderdaad de narren op het podium verheven. 
Een M^eekblad als «DE ZEEWACHT» heeft ook meer dan 
genoeg van die arrogantie van de zuiderbroeders en hoopt in zijn verontwaar
diging dat de andere partijen zich even flink in het verzet tegen deze plannen 
zullen gooien als de Volksunie. De Waalse dubbelzinnigheid wordt scherp 
aangeklaagd in «DE TIJD». Nationale solidariteit voor de afgeprijsde Lim
burgse kolen aan de Waalse ekonomie. Regionaal egoïsme voor het verko
pen van het Waals water (dat tussen haakjes grotendeels uit de «Duitse» 
stuwmeren uit de Oostkantons komt] en nationale sabotage door Wallonië 
van de akkoorden met Nederland over de waterwegen. 
Een ander tema is de voortdurende dreiging door CVP en PVV tegen de BRT-
joernalisten. Zelfs in «HET BELANG VAN LIMBURG» reageert Camps kei
hard tegen de schijnheilige verklaringen van Martens en Grootjans rond de 
BRT. Dat deze ingreep van de machtigen in den lande overal rond zich grijpt 
toonde Luk Van Steenkiste nog maar eens onomstootbaar aan bij zijn inter
pellatie over de informatica en het gevaar van misbruik. « KNACK» haakt er 
positief op in onder de suggererende titel:« Alles wat U weten wou, over om 
het even wie ». 

Walter Luyten 

De Standaard 
«Hét gesprekstema van deze dagen 
VV9S echter de klowneske verklaring 
van RW-minister Pierre Bertrand over 
het Waalse water. De man nnet de 
krullebol en de blauw/e, eeuwig ver
baasde ogen die voor de TV kwam 
zeggen, dat de Vlamingen straks zul
len moeten betalen voor het Waalse 
water, heeft In de wandelgangen de 
grapjes doen opschieten. Maar er was 
ook de Ijskoude reaktie van de Vlaam
se ministers die naar hun mening wer
den gevraagd. Karel Poma zei misprij
zend . Ach, die RW-mensen dreigen 
daar al zo lang mee.. Minister De 
Saeger herinnerde droogjes aan het 
regeerakkoord en deed opmerken 
dat het waterbeleid voor een flink 
stuk nationaal Is gebleven en dus 
onder Vlaamse medebesllssings-
macht valt. 

Die Bertrand gedraagt zich als een 
echte provokateur. Op de enkele 
weken dat hij minister is, heeft hl] zich 
berucht gemaakt met de brieven die 
hij naar Vlaamse parlementsleden en 
Vlaamse redaktles stuurt ledere brief 
krioelt van de taal-, spel- en tikfouten. 
Bertrand moet op zijn kabinet een 
medewerker hebben zitten, die ooit 
een uurtje Nederlands op het ate-
neum heeft« gevolgd » en over een ver
sleten woordenboek beschikt, waaruit 
woordjes worden gehaald die slordig 
naast mekaar worden gemikt. 
De Waalse minister bewijst daarmee 
alleen maar, hoe hij de Vlaamse •• land
genoten» als een te verwaarlozen 
soort beschouwt. Met die mentaliteit 
staat hij In zijn partij en daarbuiten 
niet alleen. En ondertussen gaan we 
verder met gemeenschapsdialogen 
en kommunautaire kluchtspelletjes.» 

en het is alleen te betreuren dat OOK 
de andere partijbesturen uit het ge
west dit niet met evenveel spoed en 
krachtdadigheid hebben gedaan. Het 
leefmilieu aan onze kust lijkt ons toch 
heel wat belangrijker te zijn dan het 
pietluttig touwtjestrekken onder politi
ci van diverse formaties: als één man 
zou alwle politieke Invloed heeft te 
Brussel met de vuist op tafel moeten 
slaan om de Waalse galspuwers en 
hun handlangers in de hoofdstad aan 
't verstand te brengen dat wij voor 
hun belang en genoegen van onze 
Noordzee geen Moordzee willen ma
ken. » 

De 
Financieel 

Ekonomische TIJD 

door de huidige of de toekomstige 
regering. De aangelegenheid van de 
stuwdammen en deze van de verdra
gen met Nederland zullen een harde 
dobber worden. Bertrand valt die ver
dragen aan, ook al zijn zij het resul
taat van lange onderhandelingen en 
maakt er een Waals wapen van. Wal
lonië heeft vandaag te weinig kontrole 
over de fundamentele watergrond
stof die de regio bij haar opbeuring 
van nut moet zijn, aldus Bertrand. 
Het Waals water-regionallsme wordt 
door de minister dus hoog aange
slagen. Voor de politiek van het RW 
gaat het blijkbaar om een hydraull-
sche-kracht die wonderen moet ver
richten. De Vlaamse waterdragers we
ten nu al dat zij er de prijs zullen moe
ten voor betalen.» 

een linotle gestuurd aan de regering 
tegen de uitgelekte plannen om vanuit 
de Waalse Solvay-fabrleken een 
smeerpijp naar de kust aan te leggen, 
waardoor trouwens ook de nog veel 
bedenkelijker afval van de Franse 
industrie in onze Noordzee zou wor
den geloosd. 
Tevoren had de VU-arrondlssements-
raad voor Oostende-Veurne-Diksmui-
de reeds dergelijke motie verstuurd 

«Waarom de minister niet hetzelfde 
credo onder woorden brengt bij het 
behandelen van de steun aan de 
Waalse stadsindustrie, mag Joost we
ten. Waarom plots de nationale solida
riteit inroepen als men voor de fa
brieksmatige exploitatie van een ei
gen grondstof, het regionaal alleenbe-
heer opeist, des te meer daar de staal
industrie al gediend Is door de vastge
legde prijzen van de Limburgse kooks-
kolen ? Moet de nationale solidariteit 
dan voorbehouden blijven tot aparte 
gebieden en kan zij in een enkele rich
ting worden ingeroepen ? Er zijn, met 
het perspektlef van het Waals water
beleid, nog moeilijke dagen te beleven 

Het Belang 
van Limburg 

«In ons hoofdartikel van gisteren 
stond een passus afgedrukt die zowel 
door PVV-voorzitter Grootjans als 
door CVP-voorzltter Martens in een 
verklaring aan de radio werd wegge
wuifd als «onzin». 
We schreven dat er in CVP- en PVV-
kringen ernstig wordt gedacht aan 
een statutaire Ingreep om de radio- en 
TV-kollega's hun statuut van journalist 
te ontnemen. 

BE ZEEWACHT 
«Op voorstel van raadslid Depoorter 
heeft het stadsbestuur van Oostende 

Zo zag kartoenist Mark Van Overbeke de Waalse haan ais lintworm die de Vlaamse Leeuw uitvreet. 
(uit . Knack ») 

Martens en Grootjans ontkennen dat 
dus, waarvan akte. 

Wij houden niettemin onze bewering 
staande dat er wel degelijk aan zo'n 
maatregel gedacht werd. Onze Infor
matiebron Is een even achtbare politie
ke mandataris als de heren Martens 
en Grootjans en bevestigde ons nog
maals dat In gesprekken over de BRT 
en de zendgemachtigde verenigingen 
wel degelijk op een bepaald ogenblik 
de idee geopperd werd dat - eens dat 
de zendverenigingen funktloneren en 
de BRT-journallsten zich nog alleen 
moeten bezighouden met het aflezen 
van droge nieuwsberichten zoals op 
de Nederlandse NOS, er kan over 
gedacht worden om het BRT-perso- * 
neel van de nieuwsdiensten nog al
leen het statuut van ambtenaar te 
geven.» 

Als we goed zijn Ingelicht, zouden ook 
een paar leden van de beheerraad 
van de BRT dit gerucht hebben opge
vangen. En aan het kommunikatie-ln-
stltuut van de universiteit van Leuven 
was men er ook van op de hoogte. 
Gedachten waarmee gespeeld wordt 
kunnen natuurlijk altijd verloochend 
worden. En is de allergie van sommige 
partijvoorzitters voor de BRT mis
schien soms zo groot dat ze doof wor
den voor wat er over dit Huls aan hun 
tafel wordt verteld ? » 

knack 
«ledereen zal het er over eens zijn, 
zei Van Steenkiste onlangs in de 
Kamer, dat de mogelijkheid om een 
persoonlijk leven te leiden een van de 
pijlers is waarop een demokratische 
samenleving steunt. Het lijkt erop dat 
die vrijheid In gevaar wordt gebracht 
en dat ze van overheidswege onvol
doende wordt beschermd. 
Hij doelde daarmee met alleen op de 
hypergeperfektloneerde elektroni
sche apparatuur die Iedereen zich 
voor een zacht prijsje kan aanschaf
fen en waarmee je op afstand kan fil
men en gesprekken afluisteren. Hij 
had het vooral over de geautomati-
zeerde gegevensbanken die een aan- i 
tal overheidsdiensten en Instellingen 
erop nahouden en waarin persoonlij
ke gegevens worden opgeslagen ja, 
over wie niet ? Hij vraagt zich af wel
ke garanties er zijn dat die gegevens 
ook werkelijk konfidentleel blijven, zo
als het de bedoeling Is. 
Van Steenkiste waarschuwrt voor het 
feit dat de snelheid en de eenvoud 
waarmee die gegevensbanken te be
dienen zijn, de verielding om er ge
bruik van te maken des te groter 
maken. Bovendien kunnen alle ver
schillende persoonlijke dossiers die al 
over een Individu bestaan, en die ver
spreid vrij schadeloos zijn, in de huidi
ge situatie veel gemakkelijker worden 
samengevoegd.» 

DE FRANSTALIGE PERS 
De Walen kunnen hun afgunst van de Vlamingen — die het volgens onze zui
derse landgenoten stukken beter hebben ! — niet verbergen. Men kan die 
afgunst zo voelen bij lezing van de leader in «Combat» van vorige week. En 
dan zijn er nog steeds Vlaamse politici, die dat niet schijnen te zien of niet wil
len zien omwille van een schimmige partij-eenheid. Daarover berichtte 
« PAN ». 
In de « Soir» publiceerde de FDF-leider Lagasse enkele bedenkingen over de 
gewestvorming en de buitenlandse belrekkingen van de gewestelijke instel
lingen, een beschouwing waarmee we het volkomen eens kunnen zijn. 
Tenslotte borstelt de « Courrier de la Bourse » een weinig vleiend portret van 
de nieuwbakken wallingantische minister Bertrand, die het zgn. Waalse water 
aan Vlaanderen wenst te verkopen. Daarover ondervraagd zei minister De 
Saeger dat het water een nationale materie is en blijft, waarop Bertrand 
prompt reageerde met een verwijzing naar het regeerakkoord, waar wel dege
lijk zou moeten blijken dat het «Waalse » water toch «regionalizeerbaar» is... 
We beleven exaltante tijden. (RC). 

als titel «Leo Tindemans' laatste 
ronde »... 

omba 

LE COURRIER DE LA BOURSE 
«Het andere «enfant terrible de
ze week Is de h. Bertrand, die een 
definitieve uitspraak deed inzake 
Waals water. Hij vergeleek het 
water met het zwarte goud, de 
petroleum. Men zou gedacht heb
ben, de Sjah van Perzië te horen 
spreken. De h. Bertrand heeft uit
eengezet hoe hij dacht het Waal
se water te verkopen aan alle 
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buren van Wallonië, de Duitsers, 
de Hollanders en zelfs aan de Vla
mingen... Dit alles verklaart het 
huidig zwoele klimaat en de kari
katuur, verschenen in De Stan
daard waarin Tindemans als ge
vangene op de « préau » een lucht
je mag scheppen onder het waak
zaam oog van een Waalse haan 
en een Vlaamse leeuw, en met 

«Begin der zestiger jaren be
sloten de staalmeesters tot de 
vestiging van de staalnijverheid 
dicht bij de havens omdat de 
staalnijverheid grotendeels van 
over zee wordt bevoorraad. Zo 
werd Zelzate geboren waar mo
menteel twee miljoen ton fijn 
staal wordt geproduceerd. In 
1976 veranderden diezelfde staal
meesters van mening, omdat de 
landen, bezitters van grondstof
fen, voortaan zelf hun staalstaven 
zullen gieten. Er zal ons dus 
slechts de afwerking van staal-
goederen overblijven. Deze nieu
we kijk valt samen met een zwa
re krisis in de staalnijverheid, en 
treft vooral waalse staalbedrijven. 
En dat terwijl Zelzate onmiddellijk 

zijn produktie kan opvoeren tot 4 
miljoen ton, hetzij het dubbele van 
thans I De verklaringen van de 
staatssekretarlssen voor streek-
ontwlkkellng over de noodzaak 
van een zekere nationale solidari
teit wordt ondergraven door de 
verklaringen van Hugo Schilz.» 

PAN 
«In de BSP is Willy Claes katego-
r isch: Ik zal vechten voor één 
socialistische lijst voor het gehele 
land. Daarentegen ben ik ak
koord met twee vleugels op één 
lijst: de ene franstalig, de andere 
nederlandstallg. Maar iedereen 
moet kunnen kiezen voor de kan
didaat van zijn keuze: een Vla
ming voor Leburton, een Waal 
voor Van Eynde. Overigens moe
ten op deze eerste verkiezingen 
echt-Éuropese volgen. Ik wens 
eens te meer voor Willy Brandt te 

kunnen stemmen zoals andere 
Belgen voor Chirac of Berlin-
guer.» 

LE SOIR 
«Te oordelen naar de reakties 
van sommige konservatieve poli
tieke milieus telkens wanneer ge
sproken wordt over de buiten
landse betrekkingen van ons land 
in funktie van de gewestvorming 
kan men niet nalaten te overwe
gen, hen door een volgeling van 
Freud te laten onderzoeken. Al
leen reeds de idee dat de huidige 
Belgische werkelijkheid, nl. de 
werkelijkheid van de gemeen
schappen en gewesten, tot uiting 
zou komen in onze betrekkingen 
met andere landen of met interna
tionale instellingen, stort hen in 
een bizarre neerslachtigheid of 
drijft hen naar een aan histerie 
grenzend gedrag». 
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Limburgse Interkommunale 
verplet bronsgroen eikenhout 
Ten noorden van de Limburgse hoofdstad zijn bulldozers ingezet om 
een autoweg (A-24} te bouwen, die 7.000 ha. landbouwgrond en 
natuurgebieden zal doorklieven die meer dan 10 miljard fr. aan de 
gemeenschap zal kosten, en die door het merendeel van de Limburg
se bevolking scherp wordt afgekeurd... 
De bouwheer die zich aan de protesten van de plaatselijke bevol
king niet stoort is de interkommunale E-39, met ACV- en CVP-beheer-
ders. 
Het aktiekomitee A-24 organiseert protestmanifestaties met de regel
maat van een klok en hoopt vooralsnog dat « de planmatige verloede
ring van een leefbare provincie» zal kunnen gestuit worden... 

Het dossier over die omstreden 
A-24, van Brustem over Hasselt 
tot Lommei, vertoont talrijke wei
nig fraaie passages. 
Sinds de interkommunale E-39 bij 
koninklijk besluit van af oktober 
1972 een uitbreiding van haar 
koncessiemachten kreeg, is de 
betonmolen snel gaan malen. 
Spoedig bleek dat de interkommu
nale rapporten van ministeriele 
diensten én wetenschappelijke 
studies naast zich legde. De A-24 
zou er ten koste van wat dan ook 
moeten komen. Niets werd onver
let gelaten om alle hindernissen 
uit de weg te ruimen. 
Ziehier hoe de CVP-politici, met 
bestendig-afgevaardigde A. Clae-
sen op kop, tewerk gingen... 

Z W I J G P L I C H T 

Op 4 april 1973 verschijnt in het 
staatsblad het koninklijk besluit 
dat het westelijk tracé voor de A-
24 definitief bezegelt. 
Het betreft een verbintenis voor 
een investering van 10 miljard 

fr., welke in volle regeringskrisis 
werd aangegaan. Nadat de redak-
tie van dit KB was beëindigd, 
stuurde minister Jos De Saeger 
(CVP) geregeld nog afgevaardig
den uit Limburg naar huis met de 
belofte dat nog geen beslissing 
was gevallen... 
In Brussel daarentegen wordt de 
goegemeente voorgehouden dat 
de Limburgers opgetogen zijn 
met het projekt van de A-24. Op 
een vraag van volksvertegen
woordiger Raskin — in mei 73 — 
aan de minister van openbare 
werken, beweerde deze dat loka
le mandatarissen en gemeentebe
sturen werden geraadpleegd. 
Niets daarvan I De betrokken be
sturen kwamen nauwelijks te we
ten dat er aan de A-24 hard werd 
gewerkt. 
Het laboratorium voor natuurbe
houd van het Rijksuniversitair 
Centrum te Antwerpen, onder lei
ding van prof. Verheyen, heeft in 
een objektieve studie aange
toond dat het tracé van de A-24 
zoals dat werd voorgesteld door 

de interkommunale E-39, — het 
zogenaamd «westelijk tracé» — 
de meest waardevolle Limburg
se natuurgebieden zou schen
den. De dienst bruggen en wegen 
maakte dan leugenachtig bekend 
dat prof. Verheyen zich voorstan
der verklaarde van het westelijk 
tracé... Overheidsdiensten wilden 
de bevolking dus duidelijk zand in 
de ogen strooien. 
Volgens hoofdingenieur-direkteur 
De Bolle van de interkommunale 
E39 zou ir. Verheyen zich zelfs 
akkoord verklaard hebben met 
een brug op pijlers boven de 
Borggravevijvers te Hasselt... 
Ook dat was een ferme leugen. 
Behalve onrechtmatige getuige
nissen noteert men in het dos
sier over de A-24 ook vervalsin
gen door de wegenbouwer van 
officiële gegevens. 
Op kaarten die in Brussel werden 
getekend werd bijvoorbeeld het 
natuurreservaat Ten Teut van 
Zonhoven opzettelijk met enkele 
tientallen meters verschoven, om 
de schending van dit gebied door 
de geplande A-24 te verdoeze
len . 

Eind 1973 kreeg het Bosbiolo-
gisch Centrum van Boknjk op
dracht van de interkommunale E-
39 een ekologische evaluatie te 
maken van het tracé van de A-24. 
De konklusie van deze studie 
was ondubbelzinnig: er mag 
geen A-24 aangelegd worden. De-^' 
ze studie werd echter geheim 
gehouden, en verdween spoor

loos. Van hogerhand werd 
zwijgpl icht opgelegd ; een werk
wijze die het ministerie van Open
bare Werken de jongste jaren dui
delijk niet vreemd is. 

S T U D I E K I R S C H E N 

In oktober '75 hekelde VU-fraktie-
leider Jaak Gabriels het gebrek 
aan openheid en de ondemokrati-
sche handelswijze van de wegen
bouwers. Met inslaande cijfers be

wees Gabriels de meer dan om
vangrijke financiële voordelen 
van de polit ici die in de beheer-
raad van de interkommunale E-39 
zetelen... 

Inmiddels moest zelfs hoofdinge
nieur Gregoire van openbare wer
ken op een Davidsfondsvergade-
ring in Bree bevestigden dat «de 
planning van de A-24 geschiedde 
op aandringen van enkele lokale 
politici...» Zegge en schri jve: 
CVP-politici. 

• • • 

A-24: van 
openbaar nut 
De A-24 zou volgens de plannen van de interkommunale E-
39 : 
•k vijf natuurgebieden onherstelbaar verminken : Nageven, 
de Bolhezerbeek, Ten Haagdoornheide, ten Teut in Zonho
ven en de Borggravevijvers in Hassel t ; 
•k woongebieden midden door klieven : bi jvoorbeeld Ter 
Molen in Zonhoven, en Godsheide en Kiewit in Hassel t ; wi j 
ken in Helchteren, Neerpelt, Overpelt... 
k een betonnen lint van Hasselt naar Lommei tot stand 
brengen, zoals dat getekend werd op stafkaarten van 1956; 
k géén internationale verbindingen in de hand werken : 
want in Nederland en in Wallonië heeft men het onzinnige 
van dit A24-projekt reeds geruime tijd ingezien. 

De A24 zou bovendien het nieuwe instituut voor multiple-
sclerose in Overpelt letterlijk de daver op het lijf jagen, ter
wij l ook het doofstommen-instituut in Hasselt en de Psy
chiatrische instell ing in Wijchmaal bedreigd worden... 
KORTOM, DE A-24 IS VOOR LIMBURG ONMISKENBAAR 
«VAN OPENBAAR N U T . . . OF NIET S O M S ? 
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De klap op de vuurpijl was onge
twijfeld de publikatie van de zgn. 
studie Kirschen, uitgevoerd in op
dracht van de Belgische wegenfe
deratie, waarin de A-24 getekend 
werd als een schoolvoorbeeld 
van de 221 geplande nieuwe 
wegen die ekonomisch onrenda
bel werden bevonden, en die in 
het licht van de modernisenng 
van de reeds bestaande verbin
dingen (bijv. 2 x 2 njstroken) 
glansrijk overbodig zijn I 
De E-39-beheerders .bleven noch
tans hun plannen voor «zinvolle 
betonstorterij» in alle stilte verder 
uitbroeden. Intussen groeide 
evenwel het ongenoegen in Lim
burg. En, in maart van vorig jaar 
geraakte het stilaan voor iede
reen duidelijk dat enkele politici 
hand-in-hand met wegenbouwers 
vastberaden het A-24-projekt on
danks alles tot het bittere einde 
zouden doordrukken. 
Immers, het anti-autowegen-front 
kon de hand leggen op de resulta
ten van een opiniepeiling (kost
prijs 4,5 miljoen fr.] die twee jaar 
voordien in opdracht van de minis
ter van openbare werken scherp 
werd afgekeurd: in Limburg 
sprak 65,2 t.h. van de ondervraag
den zich kategoriek uit tegen de 
A-24 ! Vooral de Limburgse bevol
king drong daarbij aan op de aan
passing van de sekundaire we
gen aan de nieuwe behoeften 
van het verkeer... 

I N T I M I D A T I E S 

Maar de wegenbouwers: zij 
werkten voort aan hun miljarden-
projekt. Mét de entoesiaste in
stemming van de politieke spraak
makers in de beheerraad van de 
interkommunale E-39. 
Tientallen moties, interpellaties in 
de provincieraad, parlementaire 
vragen, betogingen... Niets mocht 
baten. 
Vorig jaar werden leefmilieugroe-
pen in Hasselt, Bokrijk, en in Hout
halen zelfs geïntimideerd door de 
bestendige deputatie van de pro
vincie, en door politie en rijks
wacht Informatiestands over 
«leefmilieu in Limburg» werden 
op bevel van beheerders van de 
E-39 afgebroken. Het volkspro
test moest in de kiem gesmoord 
worden... Alle intimidaties en on-
demokratische akties van lokale 
politici ten spijt, stelt Limburg zich 
vandaag scherper dan ooit op 
tegen nieuwe autowegen 
Protestakties en betogingen na
men in aantal en in belangrijkheid 
toe Niet minder dan 46 groepe
ringen hebben hun ongenoegen 
geuit 

Desondanks werd op 28 oktober 
vong jaar in de Limburgse provin
cieraad een motie van VÜ-leider 
Jaak Gabnéls door CVP, BSP en 
PVV afgewezen. 
De CVP-leden stemden in blok 
ten gunste van de A-24, terwijl 
BSP en PVV verdeeld stemden. 

VERLOEDERING 

Het aktiekomitee A-24 is vandaag 
verbitterd: «het plan om Limburg 
in de komende jaren met 800 km 
autosnelwegen en expresswegen 
te bedekken, is op een zeer onde-
mokratische wijze tot stand geko
men. Het IS onduldbaar in dit ver
band dat de ACV-leiding van Lim
burg sociale, politieke en ekonomi-
sche mandaten tegelijkertijd be
kleedt Vandaar dat wij, Limbur
gers, ons steeds massaler verzet
ten tegen de grootschalige verloe
dering van ons leefmilieu.» Van 
daar de eis dat het Vlaams minis-
terkomitee de A-24, — net als 
gebeurde met deA-11 — in de ijs
kast moet stoppen, en dat alle 
bouwwerken die momenteel 
reeds uitgevoerd worden drin
gend dienen stopgezet te wor
den. 

Hugo DE SCHUYTENEER 

Snijden groene marsjeerders CVP-politici pas af? 

•> A 24 nooit, nooit! 
Natuur ja i Betondiktatuur. nee'» 
Vorige zaterdag trok nog maar eens een groene mars (van 37 km) 
tegen de A-24 doorheen Limburg. Het initiatief werd dit keer genomen 
door het jongerenfront dat 12 jongeren-organizaties en talrijke scholie-
renl<omitees groepeert « Beton en teer zijn voor Limburg een zweer ». 
«A-24 = doodzonde» 
Duidelijker kon het ongenoegen van de tweeduizend jonge manifestan
ten niet verwoord worden, In een ijzige koude hebben deze jonge men
sen opnieuw een protestmars tegen de A-24 gehouden, waarbij zij 
vooral de houding van de CVP-politici laakten Aan de Nederlandse 
grens in Lommei betuigde een delegatie van de Eindhovense gemeen
teraad de steun aan de protestmanifestatie Tijdens de slotmeeting aan 
het Stationsplein in Hasselt werd het ACV-bestuur van Limburg bijzon
der scherp op de korrel genomen. 
De aanwezigheid van VU-senator Rik Van de Kerckhove en VU-burge-
meester Jaak Gabriels uit Bree werd fel geapprecieerd Organisator 
Johan Sauwens, voorzitter van de Volksunie-jongeren, kondigde aan 
dat het departement van Openbare Werken beloofde werk te zullen 
maken van een verkeerstechnisch onderzoek, waarbij de noodzaak 
van de A-24 zou onderzocht worden .. 
Intussen daveren de bulldozers hier en daar op het A-24 trajekt.. Met 
een nieuwe massademonstratie op 23 april hopen de Limburgers de 
wegenbouwers definitief de pas af te snijden. 

: ^ 

r 
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I Verlceersekonomist E. Jacobs: 
< Autowegen: pronkstukken of verkeerswegen ?) 

«Het autowegenbeleid in ons land bevat weinig of geen ele
menten van hetgeen wij een wetenschappelijk en sociaal-eko-
nomisch verantwoord beleid zouden kunnen noemen 
Het schoolvoorbeeld van «hoe het met moet» wordt zonder 
twijfel geleverd door het projekt van de overheid voor de uit
bouw van ons autowegennet volgens het zogenaamd rasterpa
troon. 
Dit voorstel, dat de basis vormt voer de komende investe
ringen in autowegen, houdt in dat naast de thans reeds gereali
seerde oost-westverbindingen, een aantal noord-zuidverbindin-
gen moeten aangelegd worden. Zodanig dat de autowegen 
een rasterstruktuur gaan vertonen. Hierbij werd onder meer 
gedacht aan de autowegen EIndhoven-Hoei (A-24), Tilburg-
Turnhout-Namen, Bergen-Perkpolder enzomeer. . Of over de
ze noord-zuid-autowegen ook auto's zullen rijden is blijkbaar 
een element van bijkomend belang...» 

Dit zijn geen losse beden
kingen van een milieukontes-
tant. 
Aan het woord is verkeers-
ekonomlst Edwin Jacobs, di-
rekteur van de studiedienst 
van het Vlaams Ekonomisch 
Verbond (VEV). 
In de penode 1960-1975 
groeide het autowegennet in 
ons land van 120 km. tot 
1.050 km. (eind 75). Vooral in 
de voorbije vijf jaar werd 
heel wat beton gegoten : on
geveer 100 km. per jaar 
Er zijn nog ontwerpen en 
plannen om ons autowegen
net uit te bouwen tot onge
veer 2.300 kilometer. 
Over die plannen en over de 
wegenwerken die momen
teel in uitvoering zijn heeft 
verkeersekonomist E. Ja
cobs zo zijn bedenkingen: 
« Tot in het recente verleden 
gold de aanleg van een auto
weg als een pronkstuk op 
het politiek blazoen, waarbij 
in geen enkele mate reke
ning werd gehouden met de 
socio-ekonomische rendabili
teit, of in andere woorden: 
met de omvang van de ver

keersdrukte. Tiperend hierbij 
IS dat verkeersonderzoeken 
naar de noodzakelijkheid 
van autowegen doorge
voerd werden nadat de be
slissing tot investeren reeds 
genomen was I 
Als tweede bezwarend ele
ment in het autowegenbeleid 
kan verwezen worden naar 
het ontbreken van transport-
planologisch doorzicht, en 
de afwezigheid van sommi
ge elementaire grondbegin
selen van de vervoersweten-
schap bij de instanties die 
verantwoordelijk zijn voor 
de planning en de realisatie 
van de autowegen.» 

I N T E R K O M M U N A L E S 

E. Jacobs wijst ook de inter-
kommunales met de v inger: 
«Naarmate hun oorspronke
lijke opdracht voor de bouw 
van bepaalde autowegen 
ten einde liep, werden aan 
deze interkommunale vereni
gingen koncessieuitbreidir-
gen toegestaan. Hierbij werd 
dus het principe gehuldigd 
dat bestaande organizatie-

strukturen zich bestendigen, 
al is de oorspronkelijke re
den van hun bestaan achter
haald. Steeds meer komen 
marginale projekten te voor
schijn, wat in wezen de be
staanszekerheid van deze in
terkommunale verenigingen 
aantast. Deze verenigingen 
worden sinds 1974 niet meer 
terugbetaald op basis van 
de waargenomen verkeers
drukte: de staat neemt im
mers de aflossing van de 
aangegane leningen volledig 
op zich. Deze tiperende 
werkwijze beklemtoont ster
ker dan ooit het gebrek aan 
een gefundeerd wegenbe-
leid.» 
Hoe kan de toenemende 
verkeersdrukte In de toe
komst dan het best opge
vangen worden ? 
E. Jacobs : »Voor de onmid
dellijke toekomst moet een 
bijzondere aandacht be
steed worden aan de uit

bouw van het gewone we
gennet — dus geen auto-
(snel)wegen. Immers, voor 
veel verbindingen zal de mini
male verkeersdrukte waarbij 
een autoweg gerechtvaar
digd wordt, zelfs niet op lan
ge termijn bereikt worden. 
Men moet werk maken van 
gerichte studies om de nood
zakelijke bijkomende kapaci-
teit van sommige wegen van
uit verschillend oogpunt te 
onderzoeken: 
— ofwel de uitbreiding van 
bestaande autowegen (op 2 
X 4, of 2 X 5 rijstroken); 
— ofwel het aanleggen van 
een aantal nieuwe wegen. 
Indien het beleid rekening wil 
houden met de gegevens 
van de verkeersevolutie, én 
met de in veel gevallen ge
rechtvaardigde eisen van mi
lieugroeperingen, dan kan 
men moeilijk anders dan 
steunen op objektieve krite-
ria.» 

(Voorgaande bedenkingen heeft E. Jacobs in het tijdschrift - Beleid • 
van het VEV reeds herhaaldelijk gestoffeerd met o.m. de wetenschap
pelijke resultaten van verkeerstellingen op onze wegen). 
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^ Johan Daisne 
« Er is in mij een diepe, instinktieve afschuw voor deze 
eeuw., JULIEN GREEN. 

Het vorige deel van Greens dagboek, Ce qui reste de jour (1966-
1972) maakte me dikwijls wrevelig. Ik voelde toen echt een kloof 
groeien tussen een schrijver die me al jaren boeit, maar nu heeft hij 
me, met zijn nieuwe dagboek, La Bouteille a la A//er (1972-1976), weer 
te pakken. Mijn vroegere wrevel was ontstaan over Greens nogal 
aftandse houding tegenover bepaalde stromingen in de katolieke 
kerk. Zoals zovele oudere katolieken voelt hij zich niet meer thuis in 
het modernistische katolicisme. Hij verwijt de Kerk geen kerk meer te 
zijn, maar nog slechts een stroming binnen het wereldwijde protestan
tisme. Hij vindt dat Rome te ver is afgedwaald van de oude ortodo-
xle en er beter aan had gedaan tot goede betrekkingen te komen 
met het protestantisme in plaats van het oekumenisme zo ver te drij
ven dat ze er haar eigenheid bij verloor. Dat is het oordeel van de 
gewezen protestant Green die zich in 1916, op zestienjarige leeftijd, 
tot de katolieke godsdienst bekeerde en die nu, niet zonder bitterheid 
in de stem. schrijft. •< ik verliet in 1916 het anglicanisme niet om er in 
1975 opnieuw in terecht te komen ». 

In deze hele ontwikkeling van Green mag men nooit uit het oog verlie
zen hoe deze man, van geloofskrisis tot geloofskrisis, heeft moeten 
vechten voor zijn geestelijk en psychisch zelfbehoud in zijn strijd 
tegen wat hij zelf de demon van de vleselijke driften noemt. Over die 
hel van zijn leven getuigde Green in zijn jeugdherinneringen, vooral in 
het vreselijke Jeunesse (1974), en nog schijnt hij achtervolgd te wor
den door de beelden uit die periode. Hij wil maar steeds blijven spre
ken, uit een nooit aflatende waarheidsdrift: «Ik wil tot God gaan, 
maar ik wil met liegen tegenover de mensen». Die geestelijke strijd 
heeft bij Green geleid tot een sterke verinnerlijking, hij heeft zich als 
het ware verschanst in de vesting van het geloof om aan de beko
ringen van de v\rereld te weerstaan. Greens trouw aan de Kerk van 
Rome is verweven met zijn psychische problematiek. Ik zeg dit met 
om de kritiek van deze schrijver op het modernisme in de Kerk te 
relativeren, ik wil er slechts op wijzen dat het geloof geen abstrakte 
zaak is, maar een doorleefde overtuiging, kortom een levenservaring 
en die is met te relativeren. 

Het dagboek van 

een «traditionalist» 
Dat zich verschansen tegen elke vorm van onheil doet zich opnieuw 
voor bij Green, nu hij zijn geloof wil beveiligen tegen de jongste ont
wikkelingen in de Kerk. Eigenlijk druk ik me verkeerd uit: Green acht 
zijn geloof niet in gevaar, hij is zich enkel bewust van het ongeloof in 
wat vandaag de Kerk genoemd wordt. Tegen dat ongeloof stelt hij 
zich te weer door in zijn verhouding tot de Kerk, waarin hij zich met 
meer thuis voelt, de nadruk te leggen op het innerlijke. In deze zin 
leidt de huidige toestand in en buiten de Kerk tot een grotere geeste
lijke verdieping Green blijft als het ware geloven, niettegenstaande 
de Kerk. De auteur haalt in zijn dagboek gesprekken aan van veel 
jonge mensen, mannen en vrouwen, die een behoefte hebben aan 
innerlijke diepgang: «de huidige toestand van de Kerk, zei père 
Dodin, verplicht ons om in onszelf te keren en daarvan zullen we 
rekenschap moeten afleggen». Op 29 juli 1973 noteert Green: «Het 
enige toevluchtsoord is in ons, in het innerlijke koninkrijk dat het Evan
gelie voor ons heeft opengesteld ». Elders nog zie je het beeld van de 
omsingeling terugkomen, maar dan gaat het met meer om de geva
ren die het geestelijke bedreigen. Green spreekt dan over de liefde 
van God die ons omsingelt « De cirkel is overal om ons heen, hij sluit 
ons in door zijn liefde ». Ik haal die metaforen aan omdat ze wijzen op 
de diepe Godservaring van Green en tegelijkertijd ook, in eenzelfde 
beweging, op zijn metafisisch-romantische beleving van de schoon
heid en van het onuitspreekbare misterie in de schepping. 

Aan de hand van La Bouteille a la mer kan ik wat meer afstand 
nemen van Greens problematiek tegenover de Kerk en hoef ik me 
daarover niet wrevelig meer te tonen, omdat ik nu zie hoe betrekke
lijk die problematiek is in het licht van Greens estetische en religieuze 
levenshouding tegenover de wereld. In dat opzicht is de schrijver van 
Moi'ra. zoals ik al zei, een kind van de romantiek. Zijn dichterlijke 
modellen zijn Keats, Byron, Hölderlin, Blake en Lautréamont. Ook met 
zijn muzikale smaak is Green helemaal afgestemd op de XlX^eeuw, 
op Revel, Saint-Saéns, Brahms, Chopin Hij vertegenwoordigt in onze 
kuituur een bepaald soort type van literair, artistiek en religieus huma
nisme dat een sterke XlXe eeuwse stempel draagt Dat humanisme, 
dat zich onderscheidt van de traditie van het wetenschappelijke en 
filologische humanisme, ligt veel breder dan zijn zuiver romantisch kul-
turele model. Green getuigt van een dimensie van het bestaan die in 
onze XXe eeuw geheel verdrongen geraakt is, vooral na de Tweede 
Wereldoorlog Het gaat namelijk om de kuituur van het gevoel en van 
wat wij in één woord het innerlijke noemen. Die verdnnging leidt bij 
vele jonge mensen, die met in staat zijn de vele op hen afgevuurde 
prikkels harmonisch te verwerken, tot kwetsende verdringingen, psy
chische ontwrichtingen en uiteindelijk tot wanhoop en soms tot zelf
moord. 

Green zelf is met grote droefheid en melancholie vervuld als hij zijn 
gedachten laat gaan over de moderne wereld Je kunt in dat verband 
bezwaarlijk van pessimisme spreken of van defaitisme «tristesse » 
IS het woord dat herhaaldelijk terugkomt in Greens dagboek. Het is 
een gevoel dat voortspruit uit het besef van een groot tekort in onze 
wereld Dat tekort is zomaar met met de vinger nauwkeurig aan te 
wijzen. Daarom gaat men er zo vlug overheen. Het gaat tenslotte om 
de vraag of wij het soort humanisme of romantisme, van waaruit 
Julien Green spreekt, als een waardevol en zelfs fundamenteel alter
natief beschouwen. Als je het probleem zo stelt, heeft dat grote kon-
sekwenties voor de oplossing van de vele levensvragen die in onze 
geïndustrialiseerde maatschappij gesteld worden en daar is bij voor
beeld de abortus er een van Julien Green heeft ook daar zijn mening 
over hij IS tégen omdat hij, zoals gezegd, op een waardenpatroon 
steunt dat met past in het huidige beschavingstype 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Julien GREEN, La Bouteille a la mer. Journal 1972-1976. Parijs Pion 
1976, 456 biz. 

Winterrozen voor 
een kwakzalver 
Johan Daisne staat bekend als de man die van 1942 tot 1948 het 
magisch-realisme in onze letterkunde invoerde. Hij schreef heelwat 
verhalen, waarin het autobiografisch element belangrijk is. Uit zijn 
verspreide oeuvre werd een keuze gemaakt voor de bundel Winterro
zen voor een kwakzalver. 

Het titelverhaal gaat over een 
hoogleraar die heel z'n leven een 
streng wetenschappelijk vorser is 
geweest. Hij ontwikkelde een teo-
rie die zowel voor de biologie en 
de scheikunde als voor de wijsbe
geerte van belang is. Op een win
ternacht, pas enkele uren thuis 
van het feest waarop hij gevierd 
werd, komt de hoogleraar tot het 
inzicht dat hij zijn karrière eigen
lijk aan zijn vader te danken 
heeft: hij heeft steeds het tegen
overgestelde willen zijn van de 
fantast die zijn vader was. 
In Dossier nr. 20.174 vereenzel
vigt de auteur zich met een bu-
reaukratische militair, ergens aan 

over de oorlog. Cohn, gedeeltelijk 
van Joodse afkomst, was na een 
kruisweg door verscheidene kon-
centratiekampen tenslotte in 
Auschwitz («Oswiecim») beland. 
Doordat hij betrokken raakte in 
een braspartij van enkele Nazi's 
leerde hij een vrouw kennen (een 
gevangene net als hij). Na de oor
log bleef hij haar tevergeefs zoe
ken. 
Nummer vijf is Kachels. Daarin 
heeft een nieuwbakken bruids
paar een hoop moeilijkheden met 
het aansteken van kachels. Geef 
toe dat een onervaren bruidegom 
na drie weken roet in 't huis
houden, vuile handen, kouwelijk in 

bed moeten kruipen en gezeur 
om het hoofd in een toestand kan 
komen dat hij zijn vrouw zou ver
moorden. Zowaar, een boze 
droom. 
De dood op de motorfiets is een 
titel die men in zijn letterlijke bete
kenis moet verstaan. Magisch-rea
lisme zonder twijfel. En als wij u 
vertellen dat de nochtans door
gaans rustige en deftige heer Wil-
lemse op zekere dag om een 
lop de bedoelde motorfiets, dan 
,kunt u raden het hoeveelste uur 
,van meneer Willemse heeft ge-
islagen. De «dood» moet hier 
•eigenlijk met een hoodfietter ge-
Ischreven worden (zie p. 164), 
izoals «Daisne», maar wij volgen 
'het voorbeeld van de uitgever. 
ne», maar wij volgen het voor
beeld van de uitgever. 
Op een hete zomerdag besloot 
de verteller zijn vrienden, laatste-
jaar medicijnen, op te zoeken in 
het ziekenhuis. Toevallig kwamen 
daar alle oude makkers uit dezelf
de klasse bijeen om prof. Preu-
ters' verjaardag te vieren. Preu-
ters kwam echter niet en de stu
denten besloten hun dag op een 
andere wijze door te brengen : Zij 
zouden hun vriendin Ada, die een 
tijdje het bed moest houden en in 
een der afgelegenste hoeken van 
het land verbleef, een bezoek 
brengen. De tocht gebeurde ech
ter onder vorm van een wedstrijd, 
zonder geldmiddelen op zak 
moesten ze bij Ada zien te raken. 
Het werd De wedloop der jeugd. 
In Gojim is de auteur gereed voor 
zijn afreis naar het Oosten. Elk 
moment van de dag of de nacht 
kan het sein komen waarop hij 
wacht. Schrijvend zet hij de «fei
ten» op een rijtje... In een woor
denboek las hij het woord Gojim, 
dat behalve zijn gelijkenis geen 
uitstaans heeft met het spokige 
Golem. Maar iets trof hem in het 
woord dat 's nachts zelfs in zijn 
droom opdook. Ongetwijfeld is 
Gojim een teken. Zodra hij de 
betekenis achterhaald heeft 
wacht de schrijver op het sein om 
als de Indiaan met het grote hart 
zijn vrienden, partizanen te hulp 
te snellen. Jan Van Bossuyt 

Johan Daisne Winterrozen voor een 
kwakzalver. 
Manteau - Brussel & Den Haag. 
1976. GMP 119.267 bIz. 

de top van de hiërarchische pira
mide. Een soort rechter, geïnspi
reerd op Kafka, die het dossier 
van een dienstplichtige (een we-
deropgeroepene die beweert 
ziek te zijn) onder handen neemt 
omdat hij er een dagje op uit wil 
en bovendien graag geniet van 
zijn machtspositie tegenover de 
overheid uit de provincie. 
Leo Tolstoi ten gedenke, over
denkt een dode (louter geest, 
maar nog gebonden aan wereld
se herinneringen) zijn banale le-
vensavontuur, zijn fouten tegen
over Lania — die zijn vrouw was 
— en zichzelf. Door zijn wraak
zucht liep hun huwelijk uit op een 
mislukking: hij arrangeerde een 
afspraak tussen zijn vrouw en 
haar ex-geliefde, beiden in de 
waan latend dat zijzelf met elkaar 
stiekem afspraken. Verrijzenis 
heet het verhaal. 

In het vierde verhaal, Oswiecim, is 
de auteur één der drie mannen 
(Dr. Frank en ingenieur Cohn zijn 
de anderen) die na afloop van de 
maandelijkse bijeenkomst van de 
oude verzetsgroep OMBRA bij 
een glas bier nog wat napraten 

«Vlaanderen,mijn land» 
Dat platenuitgeversmaatschappijen blijvend de aandacht ves
tigen op de liederen van eigen bodem, kan alleen maar toege
juicht worden. Emiel Hullebroeck, de fijnzinnige, zal in ons 
volk blijven voortzingen zoals Renaat Verbruggen het doet 
op deze plaat, geestdriftig en teder tegelijk, onvergankelijk. 
Enige melodieën van Armand Preud'homme, de zoetgevoois
de, die nimmer mag ontbreken, worden door het fluwelen 
gekweel van Jan Verbraeken kwistig met suiker bestrooid; 
wellicht is dit een knipoogje in de richting van hen, die jong' 
waren na Wereldoorlog II, en toen voor 't eerst de lichtjes van 
de Schelde zagen... 

Om algehele voldoening te schenken bloemleest de plaat 
naar mijn gevoel liederen van te ongelijke waarde. (Een Sala
mander-Wals is te gepaster ure niet te versmaden, doch op 
deze plaat hoort hij niet thuis). 
Als sfeer-scheppend en rustgevend element is « Vlaanderen, 
dierbaar land» ovengens beslist aan te bevelen voor stemmi
ge eethuizen in binnen- en buitenland. 
Onze Vlaams-nationale jongeren kunnen er in hun jeugdloka
len tevens hun hartje aan ophalen als meezinger. 
Hoog het lied I 

Fons Van Holderbeke 
«Vlaanderen, dierbaar land» Music for pleasure fmfp) 
4M026 - 23608 
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De pijp aan... Vlaanderen 1 
In 1968 gaf Antwerpen de pijp aan Rotterdam. Daardoor 
werd een aanzienlijk gedeelte van het olietransport afge
staan aan Nederland. Wat later gaf Brussel de pijp ook aan 
Feluy. Zoals bekend wordt ruwe aardolie sindsdien per pijp
leiding vanuit Rotterdam, via Antwerpen naar Feluy 
gestuwd. In 1971 weet de Chevronraffinaderij aldaar geen 
bli jf meer met haar sterk zwavelhoudend afvalprodukt, dat 
pitch heet. Alweer geen probleem volgens Brussel, waar 
meteen de opdracht wordt gegeven voor de bouw van een 
60 km lange smeerpijp, via Louvignies en CEudeghien naar 
de elektriciteitscentrale van Intercom te Ruien-Kluisber-
gen, met onderweg opwarmingsinstallaties om de pitch 
vloeibaar te houden. Als de plannen uitlekken, zijn de wer
ken reeds grotendeels uitgevoerd, terwij l een verzoek tot 
bouwtoelating van Chevron pas is aangeplakt in de 

Hoeveel steekt er achter ? 
betrokken gemeentehuizen. Vlaanderen en vooral de Vlaam
se Ardennen moesten de ver in het binnenland gelegen raf
finaderij te Feluy duur betalen. Dit was bli jkbaar de enige 
mogeli jkheid om deze algemeen ekonomische dwaasheid 
enigszins te doen renderen. En, nu vooral de Solvay-fabrie-
ken in de buurt van Charleroi met afvalprodukten zitten, die 
zij niet meer straffeloos via de Maas kunnen oplossen, 
wordt Vlaanderen eens te meer bedacht met een plan, dat 
gelukkig t i jdig is ui tgelekt Voor zover bekend, is men nog 
nergens met de bouwwerken begonnen, wat in de gegeven 
omstandigheden al een sukses is. Couil let geeft de pijp 
aan... Nieuwpoort. En, wat voor p i j p : een smeerpijp voor 
Chemisch afval, waardoor de zoutbelasting van de Maas 
zou moeten worden verminderd, heet het officieus. Inmid
dels gaven ook al een reeks bedrijven uit het industriebek
ken van Lotharingen in Frankrijk de wil te kennen om aan te 
sluiten op de pijp naar de Vlaamse kus t Well icht wordt 
daardoor het projekt pas « ekonomisch » haalbaar. Hoeveel 
steekt daar achter? 

GEVOLG VAN DE WET OP DE 
BESCHERMING VAN DE 
OPPERVLAKTEWATEREN ? 

Hoe onthutsend ook, het plan dat 
zopas op het ministerie van Eko-
nonnische Zaken uitlekte is v*/el-
licht een eerste onrechtstreeks 
gevolg van de \wee uitvoeringsbe

sluiten van 29 september 1976 
voor de Wet van 26 maart 1971 
op de... bescherming van de 
oppervJaktevy/ateren tegen veront
reiniging. Het eerste bepaalt de 
algemene maatregelen en het 
tweede schrijft de lozingsvoor-
w/aarden voor en dit in detail voor 

achttien sektoren van de indus
trie. Volgens het plan De Saeger 
moet al het afvalwater, dus ook 
van de industrie worden gezui
verd, via zuiveringswerken, waar
voor de staat bereid is om ruim 
dertig miljard te betalen als... hulp 
en dit tot 1980. Blijkbaar oordelen 
sommige bedrijven dat het nu de 
hoogste tijd is om de wet te 
omzeilen en het afval langs een 
achterpoortje, via een smeerpijp 
naar zee te brengen, waar uiter
aard de wet op de oppervlakte
wateren niet geldt In het achter
hoofd van sommige initiatiefne
mers uit Brussel en Wallonië 
speelt bovendien de gedachte 
om voor dit soort van « zuiverings-
werk » nog staatssteun te ontvan
gen ook ! 

NIET DE EERSTE SMEERPIJP! 

Officieus heet het ook dat de pijp 
naar Nieuwpoort slechts «oplos
bare zouten » zou lozen in zee. In 
de praktijk is het echter allemaal 
niet zo fraai. Zo werd de smeer
pijp Hasselt-Antwerpen, die ter 
hoogte van het Schijn te Antwer
pen in de Schelde uitmondt wel 
enigszins anders gebouwd. Deze 
moet weerstand kunnen bieden 
aan een reeks chemische milieus 
zoals fosforzuur 40 % ; natrium-
en kaliumhydroxide 30 % ; ammo-
niumhydroxide 20 % ; zwavelzuur 
en citroenzuur 1 0 % ; salpeter-
zuur, chloorwaterstofzuur, ben
zeen, tolueen, mieren-, azijn- en 
melkzuur 5 % ; chroomzuur, xy
leen en fluoriden 3 % Bovendien 
mogen er voor natriumchloriden, 
-carbonaat en -sulfaat ammoni-
umsulfaat, paraffine-olie, caprolac-
tam en vetzuren geen beper
kingen bestaan. Daarbij mag de 
zuurtegraad van het «water» be
stendig de pH-waarde 4 benade
ren, maar hij mag ook schomme

len tussen 2 en 12! Zo komt het 
dat de Schelde ondermeer gere
geld vergiftigd wordt met fluori
den, xyleen, benzeen en chroom-
zuur. Óp grond van welke wet zul
len de badgasten aan de Vlaam
se kust worden beschermd als 
de smeerpijp Couillet-Nieuwpoort 
er eenmaal zal zi jn? Wie en op 
welke wijze zal kontrole worden 
uitgeoefend? De Schelde bevat 
volgens de Belgische wet water 
van derde kategorie, in hoofd
zaak bestemd voor de industrie, 
die trouwens in Antwerpen alleen 
bijna dertig miljoen kubieke meter 
afvalwater per jaar in diezelfde 
Schelde loost Het zeewater is 
niet eens gekatalogeerd. In de 
praktijk is aan de kust dus alles 
mogelijk. 

OUD PLAN 

Reeds in 1975 was er sprake van 
de smeerpijp Couillet-Nieuwpoort 
waarvan de kostprijs op twee mil
jard werd geraamd, landschaps
schendingen (vooral in Vlaande
ren) en zeewatervervuiling (langs 
de Vlaamse kust) niet meegere
kend. Nu in een krisisperiode dit 
projekt opnieuw wordt opgera
keld, met het spook van de werk
loosheid als chantagemiddel, ge
tuigt dit van een kortzichtig be
leid. Beweren dat Solvay zonder 
smeerpijp, zijn deuren zou moe
ten sluiten en dat er daardoor 
enkele duizenden werklozen 
meer zouden zijn, is een al te 
doorzichtig drukkingsmiddel. 

Dat de regering bereid zou zijn 
om de helft van de kostprijs voor 
haar rekening te nemen, is al 
even schokkend. Dat miljard zou 
veel beter worden gebruikt om 
problemen op te lossen, in plaats 
van ze te verschuiven I 

Bovendien zou de regering van 
de gelegenheid kunnen gebruik 
maken om eens te laten nagaan 
wat er met de zowat 20.000 ton 
gechloreerde koolwaterstoffen 
gebeurt, die door Solvay te Je-
meppe jaarlijks als gevaarlijk af
val worden geproduceerd. 

AFVALPOORT NOORDZEE 

Het lozen van chemische afval op 
grote schaal in de Noordzee is 
reeds meer dan tien jaar aan de 
gang. Dit gebeurt meestal met 
behulp van speciale schefjen. 
Daardoor kon de zoutbelasting 
van kanalen en rivieren inder
daad worden verminderd. Waar 
het gaat om gekontroleerde trans
porten, die trouwens van de over
heid en vooral van de industrie 
grote investeringen hebben ge
vergd, kan er inderdaad van een 
verbetering van het leefmilieu 
worden gesproken. Maar, spijtig 
genoeg zijn er nog steeds heel
wat sluikse wegen naar de Noord
zee. Zelfs over de zgn. geregelde 
en gelegaliseerde transporten ma
ken sommige biologen en toxiko-
logen voorbehoud, b.v. wegens 
de aanwezige chroomsporen, de 
toenemende hoeveelheden die 
worden geloosd en de mogelijke 
inter-reakties met andere veront
reinigingsbronnen, waarover men 
weinig weet Bovendien gebeu
ren dergelijke lozingen ruim 
20 km in zee en worden ze uitge
voerd met behulp van bijzondere 
technieken die jarenlang in water
loopkundige laboratoria werden 
getest Zulke lozingen vlak voor 
de kust in de onmiddellijke nabij
heid van dichtbevolkte bad
plaatsen zijn in strijd met alle 
bevindingen ter zake en met het 
gezond verstand. 

Dirk BUYES 
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BRT 

1400 
1800 
1805 

1830 
1835 
1905 
1945 
2015 
2040 
2130 
2135 
2155 
2220 

Schooltelevisie 
De Wombles 
Rondomons 
De herlevincj van de com
media del arte 
Korte film 
De zevende hemel 
Premiere 
Nieuws 
Coronation Street 
Panorama 
Eendenjacht 
Standpunten 
Premiere + 
Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1500 Van hart tot hart 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Dich Cavett-show 
1955 Uitzending van het simplis-

ties verbond 
2005 God, geld, Nederland en All 

that Jazz 
21 05 Mary Hartman, Mary Hart

man 
21 35 Nieuws 
21 50 Mary Hartman, Mary Hart

man 
22 15 Rosedale de blanke wijk in 

New York 
2300 Nieuws 

NED. 2 

18 45 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Wickie de viking 
19 30 Cijfers en letters 
2000 Nieuws 
2025 Koningen en paupers 
21 10 Liesbeth List zingt Azna-

vour 
22 00 Brandpunt 
2240 Levensloop 
2305 Den Haag vandaag 
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BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol 
1815 Open school 
1845 Dag aan dag 
1910 TrajekV 
1945 Nieuws 
2015 Indische apen Dokumentai-

re 
2040 Penelope VS-film (1966) 
2215 KTRC 
2245 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 05 't Spant erom 

Spelprogramma 
1955 Kommissaris Maigret 
2120 Illusie ' Tekenfilm 
21 35 Nieuws 
21 50 Haagsche knngen 
22 40 Volgende patient 

Feuilleton 
23 05 Ambon door de eeuwen 
2330 Nieuws 

NED. 2 

1845 

1855 
1905 
1934 

1948 

2000 
2035 
21 15 
2205 
2250 
2325 

TV-informatie voor Span
jaarden 
Nieuws 
Koning Boio 
WIJ en onze huisdieren 
Hondenopleiding 
The will to win 
Filmpje gevaarlijke spor
ten 
Nieuws 
Pepper 
De Jordaches 
Aktua TV aktualiteiten 
O moeder wat is het heet i 
Nieuws 
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BRT 

14 00 Doe mee 
1430 De Kidnappers 

Bntse speelfilm 
1600 Open school 
18 00 De Wombles 
1805 Disneyland 
18 55 Morgen wordt het beter 

Milieuprogramma 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 15 Eurosong 

Finale 
22 00 De Jordaches 
2250 Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws 
1545 Ren je rot 
1615 De prins en de arme jongen 

Jeugdreeks 
1645 Tros-penalty-bokaal 
16 55 Tros sport extra 
1730 Lied van de week 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 De man van zes miljoen 
1955 Disko Cirkus 
2035 Andre Van Duins lachkar-

rousel 
21 35 Nieuws 
21 50 Tros Sport 
2210 Derrick 

NED. 2 

1030 Teleac 
11 00 WK-schaatsen in Davos 
1815 Speedo 

Zwemwedstri jden 
1845 TV-informatie voor Marok

kanen 
1855 Nieuws 
19 05 Bolke de beer 
1914 Tweekamp 

Kwis 
2000 Nieuws 
2025 Sam 
21 15 Hint 

Uithuilbureau 
22 00 Hier en nu-aktualiteiten 
22 40 Hier en nu-studio sport 
2305 The Renaissance 

Show 
2320 Nieuws 

miit 
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BRT 

900 
930 

1000 

1100 
1200 

1230 
1430 
1500 
1525 

1610 
1700 
1718 
1740 
1830 
1835 

1945 
2000 
2030 
2125 

2215 

Doe mee 
Open school 
Fundamenten 
Gesprek met prof Dr N 
Marcel Wildiers 
Konfrontatie 
Nieuwsoverzicht voor ge 
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Open school 
Sesamstraat 
Retroskoop 
Filmkwis 
Basketbal 
De schat van Malta 
Suske en Wiske 
Koncert 
De Wombles 
Van Pool tot Evenaar 
K W I S over Botswana 
Nieuws 
Sportweekend 
De val der adelaars 
Ten huize van 
Ridder Jan De Spot 
Nieuws 

NED. 1 

1100 
1330 
1600 
1602 
1627 

1638 

1655 
1700 
1815 

Omroepparochie 
Teleac 
Nieuws 
Sesamstraat 
Er zit een olifant in papa's 
auto 
Voor de kinderen 
Water van de Himalaya 
UNICEF-dokumentaire 
Voetbal- en toto-uitslager 
Avonddienst 
Teleac 

WIJ 11 

1855 
1900 
1905 

1955 

2030 

2135 
2200 
2230 

De Bereboot 
Nieuws 
De beklimming van de Ma 
kalu 
Dokumentaire 
Ruimte 
Standrecht 
TV-spel 
Gilels speelt Beethoven 
Ander nieuws 
Het Humanistisch Verbond 

NED. 2 

1100 
1800 

1830 
1835 

1900 
1915 
2030 

21 10 

2135 
2140 

2240 
2305 

WK-schaatsen Davos 
Speedo World Meet 
Zwemmen 
TV-informatie voor Turken 
Westway 
Jeugdreeks 
Van gewest tot gewest 
Studio Sport 
58 miljoen Nederlanders en 
de lagere school 
Een histonsch overzicht 
Soundtrack 
Show 
Nieuws 
Frontaal 
Kerncentrales, ja of neen ' 
Maarten en de contra-bas 
Nieuws 
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BRT 

1400 
1800 
1805 
1820 
1840 
1845 
1915 
1945 
2015 
2100 

2155 

2230 
2250 

Schooltelevisie 
De Wombles 
Klein, klein kleutertje 
Rogier Van ter Doest 
Lachertjes 
Open school 
Sporttnbune 
Nieuws 
Micro-Macro 
Van oude mensen, de din
gen die voorbijgaan 
TV-spel 
Wikken en wegen 
Konsumenten rubriek 
Nieuws 
Open school 

NED. 1 

1045 
1815 
1845 
1855 
1905 
1959 
2024 

2135 
2150 

2300 

2310 
2314 

Schooltelevisie 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
Mini-voetbalshow 
Vluchtroute 
De tijd stond even stil 
De mijnramp bij Lengede 
Dokumentaire 
Nieuws 
Internationaal opera televi-
siekonkours 
Gewoon een goed idee 
Dokumentaire over Peru 
Uitzending van Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

1845 

1855 
1905 
1930 

2000 
2025 

2125 

2150 
2215 
2305 

TV-informatie voor Suri
naamse Nederlanders 
Nieuws 
Tommy & Charlie 
Dat ik dit nog mag meema
ken 
Seniorenshow 
Nieuws 
Het leven van Paul Gauguin 
TV-reeks 
Koning Klant 
Konsumentenrubriek 
leder zijn deel 
Achter het nieuws 
Nieuws 
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BRT 

de 

1400 Schooltelevisie 
1800 De Wombles 
1805 De witte steen 

Jeugdfeuilleton van 
Zweedse televisie 

1830 Open school 
1900 Toestand 

Met o a een gesprek mei 
Will Tura en Wannes Var 
de Velde 

1945 Nieuws en sportberichter 

2015 Willem Vermandere 
Kleinkunstprogramma 

2045 De doden op het balkon 
Sociale dokumentaire over 
Indonesië 

21 35 Of zal ik over Bretagne zin 
gen 
Programma rond Alan Sti 
veil 

22 00 Het vrije woord 
Alle mensen worden gelijk 
in rechten geboren 

22 30 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 
1855 

De Bereboot 
Nieuws 

19 05 Plem Plem Brothers 

1920 

1955 

2035 
2135 
2150 

2320 

Tekenfilm 
Voorwaarts en met verge 
ten 
De arbeidersbeweging ir 
Nederland 1887-1891 
2 voor 12 
Kwis 
FC Avondrood 
Nieuws 
Een groot uur U 
Tema-avond 
Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
1905 Avro's toppop prezenteen 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Het Moskouse staatscirkus 
21 25 Edward VII 

TV-reeks 
22 17 Televizier Magazine 
23 02 Den Haag vandaag 
23 17 Nieuws 
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1530 
1630 
1815 
1820 

1845 
1945 
2015 

2040 
22 20 

2310 

Open school 
Tip-Top 
De Wombles 
De zelfzuchtige reus 
Tekenfilm naar Oscar Wil
de 
Space 1999 SF-feuilleton 
Nieuws 
Het meisje van de TV 
Feuilleton 
De laatste opstand 
Fundamenten 
Rondetafelgesprek met de 
Nobelprijswinnaars 1976 
Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
1530 De film van Ome Willem 
1600 Taarten 

Voor de kinderen 
1615 Een verdachte rit 

Voor de kinderen 
1710 Tocht door de wildernis 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van gewest tot gewest 
19 50 Zendtijd politieke partijen 
2000 Hij komt morgen 

TV-spel over een werkende 
Finse familie 

21 00 Programma met de map 
Aktieve vakanties 

21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
2235 Sprekershoek 
22 50 Studio Sport 
23 30 Nieuws 

NED. 2 

1845 Kortweg 
1855 Nieuws 
19 05 Wie oren heeft 

Bijbelse grondwoorden 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2025 Socutera 
2030 Veronica Totaal 

Met o a Lex Harding met 
het popnieuws (20 u 57) -
Veronica Aktueel (21 u 03) 
- Veronica Sport (21 u 15) -
Portret van W Drees jr 
(21 u 30) 

23 30 Nieuws 

TY-SELEKTIE 
Donderdag 3 februari 1977 -
R I B 

LE M O U T O N E N R A G E 
Het dolle schaap 
(Frans-ltal . '73) 
Sekskomedie van Michel Deville 
Met Jean-Louis Tnntignant, Romy 
Schneider e a 
Een mislukt schrijver wil van zijn 
vriend Nicolas een romanheld ma
ken Nicolas IS een gewoon bedien
de en loopt met de schapen mee 
De schrijver zal hem een daad doen 
stellen die zijn leven zal omkeren 
waaruit Nicolas zal besluiten dat 
alles te koop is Dank zij de vrouw 
zal hij er met alleen komen, maar 
ook totaal openbloeien 
Wanneer de schrijver echter ont
dekt dat zijn beschermeling een ver
houding heeft met de vrouw die hij
zelf begeert, zal hij zelfmoord ple
gen Geschokt door die zelfmoord 
zal Nicolas inzien wat hij aan het 
worden is en het spel met langer 
meer spelen door te trouwen met 
het meisje dat van hem houdt 

Voor volwassenen 

Vri jdag 4 februari 1977 - BRT 

P E N E L O P E 
Het plezier van Penelope 
( V S A 1966) 
Komedie van Arthur Hiller 
Door het eeuwig van huis zijn van 
haar man een bankdirekteur die 
voortdurend in zijn bank zit, verveelt 
Penelope zijn schattig vrouwtje 
zich dodelijk en begint ze kleptoma-
ne neigingen te vertonen Vermomd 
als een oud vrouwtje pleegt zij een 
inbraak in de zaak van haar eigen 
echtgenoot De politie wordt bij de 
zaak betrokken maar zonder rezul-
taat 

Wanneer Penelope tot bekentenis
sen overgaat, gelooft niemand haar 
De zaak komt echter in het reine, 
ook de echtelijke verhoudingen tus
sen haar en haar man Een tempera
mentvolle Natalie Wood wordt om
ringd door lan Bannen, Dick Shawn, 
Peter Falk, e a 

Ook voor ri jpere jeugd 

Vri jdag 4 februari 1977 - RTL 
LA M A I N D U D I A B L E 
D e hand van de duivel 
(Frans 1942) 
Fantastische dramatische film van 
Maurice Tourneur 
Roland Bnsseau is een jonge schil
der zonde"- talent die noch in de lief
de noch in de kunst sukses kent 
Voor een appel en een peer koopt 
hij een wonderbare hand van de dui
vel Deze geheimzinnige talisman 
brengt hem roem fortuin en meteen 
de liefde van een zeer ambitieus 
meisje Doch de dwanggedachte 
aan de hel is een scherpe doorn in 
dat nieuw geluk Hij schenkt de 
hand terug aan de eigenaar Met
een houdt alle sukses op De wan
hoop nabij bedelt hij de talisman 
terug Bij het graf waaruit de duivel 
de hand gestolen had van een 
begaafd kunstenaar zal hij de hand 
terugvinden maar ook de dood 
Uitmuntend spel van Pierre Fresnay 
en vooral Palau 

Voor volwassenen 

Za te rdag 5 februari 1977 - BRT 
THE K I D N A P P E R S 
D e k idnappers 
(Gr . -Br i t t 1954) 
Psychologische film van Philip Lea-
cock die zich afspeelt in een milieu 
van Schotse uitwijkelingen in Kana-
da strenge Presbyterianen 
Twee weesjongetjes respektievelijk 
negen en vijf jaar oud, werden opge
nomen door hun grootouders De 
grootvader, een puriteins man koes
tert een hevige haat tegen de Hol-

3 FEBRUARI 1977 
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landse kolonislen daar hij zijn zoon 
in de Boerenoorlog heeft verloren 
Dit leidt tot vijandschap itiet een 
familie uit de buurt 
De kinderen zouden dolgraag een 
hond houden maar daar de strenge 
man hun dit met toestaat ontvoeren 
ze zekere dag een baby Die baby is 
precies een kind van de verafschuw 
de Hollandse familie Een van de 
weesjongens de oudste v\(ordt in 
de gevangenis opgesloten en het 
komt tot een proces Op dit proces 
echter komt het tot een algemene 
verzoening 

Met Jon Whiteley en Vinttent Win 
ter als de kinderen 

Ook voor kinderen 

Za te rdag 5 februari 1977 - RTB 

LE P I S T O N N E D e geluksvogel 
Soldatenkomedie van Uaude Bern 
met Guy Bedos Yves Robert en 
Georges Geret in de voornaamste 
rollen 
Claude wordt van zijn thuis en zijn 
verloofde weggerukt om naar het 
leger te gaan Daar hij dan toch met 
afgekeurd werd zoekt hij naar een 
middeltje om zo dicht mogelijk bij 
huis gekazerneerd te worden 
Langs een vriend krijgt hij een < pis 
ton> De piston treedt in werking 
maar met op de goede manier zoals 
Claude het had verlangd Alles loopt 
mis en de ,onge soldaat wordt ver 
van huis gekazerneerd en belandt 
ten slotte in Algerie 
Satire tegelijk sarkastisch grappig 
en menselijk Enkele goede en koddi
ge situaties 

Voor volwassenen 

Z o n d a g 6 februari 1977 - F-1 

W I N C H E S T E R 73 

Klassieke western van Anthony 
Mann met James Stewart en She! 
ley Winters in de hoofdrollen 
Lin haat zijn broer Dutch die des
tijds de dood van hun vader heeft 
veroorzaakt Lm wil de dood van 
zijn vader wt^ken en hoopt dus 
Dutch terug te vinden om de reke 
ning te vereffenen Hij vindt zijn 
broer in Dodge City terug maar de 
shenff van het stadje neemt hun 
wapens in beslag 

Lm neemt deel aan een wedstnjd en 
wmt een Winchester 73 Dutch slaat 
hem neer en vlucht met de Win 
Chester Om in t bezit te komen 
van t geweer springen heel wat a von-
tuners op hun paard Maar Dutch 
verliest de Winchester bij een poker 
spel De nieuwe eigenaar wordt ver 
moord door een roodhuid Young 
Bull Deze wordt tijdens een ge 
vecht gedood en een blanke gaat er 
met de Winchester vandoor Een 
roodhuid zal het van hem stelen en 
later tijdens een bankoverval ge 
dood worden door Lm die zijn Win 
Chester terugvindt Tijdens een 
schietpartij doodt Lm zijn broer 

Voor vol\yassenen 

M a a n d a g 7 februari 1977 - RTB 
L O S T C O M M A N D 
D e Centurio's 
( V S A 1966) 
Oorlogsfilm van Mark Robson 
Na Dien Bien Phu te hebben meege 
maakt wordt de eigenzinnige kolo
nel Raspeguy door tussenkomst 
van een invloedrijke gravin aan het 
hoofd van een regiment para s naar 

Algerie gezonden om de opstand te 
helpen onderdrukken Zijn regiment 
vecht sticht brand moordt dorpen 
uit martelt verdachte gevangenen 
kan de lokale Algerijnse weerstand 
onschadelijk maken en wordt we 
gens heldenmoed gedekoreerd tot 
grote voldoening van kapitein Bois 
feuras de sadist en tot grote ont 
goocheling en walging van kapitein 
Esclavier de idealist die voorgoed 
het uniform aflegt 
Zeer goed spel van Alain Delon An 
thony Quinn George Segal Michele 
Morgan e a 

Voor volwassenen 

M a a n d a g G e o r g e s F o r e m a n s c h e n k t 1 0 0 0 0 dol lar aan een 
l ie fdadig w e r k en houd t er 2 4 0 0 0 0 v o o r z ichzel f M a a r de 
m e e s t e n h o u d e n al les D u s • D insdag W i j w e t e n met 
w a a r o m maa r heel Frans-Belg ie s taa t er s t o m v a n b e w o n d e 
n n g bij o m d a t G u y - G u y M o r e a u o v e r de lat r aak te W i j dan 
o o k m a a r • W o e n s d a g Een o n t r o e r d e g r o e t aan de w a r e 
Be lgen v a n de Kop Be lg ique d ie er ve le du i zenden f r anken 
v o o r ove r h a d d e n o m in R o m e onze b e r o e m d e W i t t e Duive ls 
te g a a n a a n m o e d i g e n W a a n z i n kan ook z in h e b b e n # Don
derdag B l i jkens een f o t o uit d e gaze t t r ek t M a r e d e Block 
eers t e e n trui en een klaR vo l r ek laam aan o m « houil le » o p de 
s t o o f te g ie ten V o o r d e kou wel l icht"? • Vr i jdag V o l g e n s 
« Les S p o r t s » zei B r o o s heel besche iden da t hij geen v e d e t t e 
w a s t o e n hij b e g o n in d e nat ionale s jo t te rsk lub Ge lukk ig is 
d a t d a n v e r a n d e r d H u g o i • Za te rdag W e g e n s vanda len -
s t r e k e n zul len t w e e Ho l landers g e d u r e n d e zes m a a n d met 
naa r de voe tba l m o g e n W i j v r e z e n v o o r t w e e ze l fmoo rden 
• Z o n d a g En vo lgens Danie l Mortier w a s het ijs in Helsinki 
g lad Z o a l s d e F red zi jn kasse is tenen hard zijn T V is leern jk 
z e g g e n w i j maa r • 

O O K D A A R 

Wij weten wel dat het kunstschaat
sen een rot professionele onderne 
ming is Maar wij zien het graag Wij 
hebben dus de tv reportages van de 
Europese kampioenschappen in Hels 
inki gevolgd Wat de uitslagen betreft 

was er weinig nieuws het blijft een 
Oosteuropees onderonsje De profes 
sionele technische volmaaktheid 
wordt — zo mogelijk — nog verder 
benaderd Maar het enige nieuws 
schijnt te zijn dat men na het turnen 
na het zwemmen het schaatsen gaat 
reserveren voor de kind vrouwtjes 
van 13 14 jaar Mag men het zo zien 
dat nu de techniek praktisch volmaakt 
IS geworden de belangstelling van het 
publiek gaat gezocht worden via eni 
ge vertedenng voor de « gedresseerde 
aapjes » En mogen wij met ons slecht 
karakter daaruit besluiten dat ook het 
schaatsen — ondanks alle techmciteit 
— tot dusver het voorwerp was van 
veel mistifikatie vermits het in het 
bereik ligt van heel jonge k i nde ren ' 

Verleden zondag werden de wereldkampioenschappen veldnjden betwist 
Zoals verwacht brachten de Belgen er ook dit jaar met zo heel veel van terecht 
tenminste met bij de beroepsrenners Ze waren derde (Enk de Vlaeminck) vijf
de (Berten van Damme) en zesde (Mare de Block) maar als na de jaren die ach 
ter ons liggen met de hele reeks titels van Enk de Vlaeminck is dat eerder een 
klopping Het wordt tijd dat uitgezien wordt naar vernieuwing in de rangen want 
die dne mannen moeten samen ongeveer een eeuw oud zijn Overwinnaar werd 
de uittredende wereldkampioen de Zwitser Zweifel Gelukkig werd de Belgi
sche eer gered bij de liefhebbers waar Bert Vermeire met een beetje onderbre 
king weer aanknoopte met de-overwinning Bert die overigens ook al wat oud 
zal zijn om nog beroepsrenner te worden 

BRUGGE-BRUSSEL 

TITANEN 

Verleden vnjdag werd in het sportpa 
leis van Milaan de velokoers van de 
eeuw betwist Stonden tegenover el 
kaar niemand minder dan het Italiaan 
se idool Gimondi en het Beize dito 
Merckx Voor deze titanenstrijd zullen 
de heren met minder dan bijna 5 kilo 
meter rijden met twee keer rusten 
ertussen Eerst een snelheidswed 
stnjd allebei zonder krukken Dan 500 
meter met vliegende start waarbij de 
afstoot zo zwaar zal moeten zijn dat 
de vedetten 500 meter ver « vliegen » 

Wie deze twee onderdelen verliest 
maar nog kras genoeg is om op een 
velo gezet te worden heeft alle kans 
de achtervolging te winnen Die heel 
traag gereden wordt om de talrijk toe 
gelopen sportliefhebbers toe te laten 
hun goden lang te aanschouwen 

Leve de wielersport 

PROFICIAT 

Onze onvolprezen BRT altijd bij de 
zaak als het erop aankomt « het volk » 
enige geleerdheid bij te brengen nam 
de belangrijke beslissing een samen 
vattende reportage uit te zenden over 
de sjotterij Italië—België Zo kwamen 
WIJ aan de indruk dat daar hoofdzake 
lijk potstamperij werd gegeven weg 
geven vooral van BeIze zijde Heel 

het bestuur van de Belgische voetbal
lerij was echter ter plaatse (wa f 
getroosten die mensen zich toch een 
moeite en een geld') en was een 
andere menng toegedaan Want bij 
de vele duizenden die «onze jon 
gens» al krijgen om op hun botten te 
krijgen werden er nog een heel pak 
bijgevoegd omdat zij het zo goed had 
den gedaan Proficiat dus en doet zo 
verder t Geld zal wel van ergens 
komen 

TOEGEWEZEN 

Saoedi Arabie is zinnens zich kandi 
daat te stellen voor de orgamzatie 
van de Olimpische Spelen 1984 De 
plannen voor het stadion zouden al 

ongeveer klaar zijn Onnodig te zeg 
gen dat men er een bom geld wil 
tegenaan gooien z e k e r ' Wat schoon 
IS van de Arabieren is dat ze het 
maken van de plannen hebben toever 
trouwd aan Britse architekten en dat 
de uitvoering zal gebeuren door een 
Zweedse firma Die dan nadien zal 
opgekocht worden misschien ' In ie 
der geval heeft de Arabische sportmi-
nister al in alle bescheidenheid ver
klaard dat de stadions van Munchen 
en Montreal maar «schoolinstellinge-
tjes » zullen zijn m vergelijking met het 
zijne W I J zouden dus van nu af al zeg 
gen toegewezen aan de Arabieren 
Wat met t r o u w e n s ' 

Om het even over de voetbalkompeti 
tie te hebben men moet in < Meule 
beik » wel zo stilaan de indruk krijgen 
dat ZIJ geen recht hebben op penal 
t y s Verleden zondag hadden zij er 
o i een moeten krijgen tegen Stan 
dard en nu deze zondag tegen Club 
Brugge Of het iets zou veranderd 
hebben aan de «toefeling» met 0—3 
tegen de Bruggelingen dat laten wij in 
het midden Maar we denken stille-
kens neen Overigens lijken de Brug 
se mecekliers de Brusselaars met zo 
te liggen terwijl R W D M afgedroogd 
werd door Club kon Anderlecht maar 
met heel veel moeite een puntje ont 
futselen aan «Cerkel> Wij denken 
dat Monne zijn taktiekjes nog eens 
zal moeten overtekenen op wat bier-
kaartjes eer alles helemaal zal klop
pen 

VOORSTEL 

Er IS iets dat ons verwondert Als m 
de BRT een woord moet gezegd wor 
den over een ster of een planeet 
moet er een hese Hollander komen 
Het is algemeen geweten dat geen 
enkel Vlaming daarover een zinnig 
woord kan zeggen Moet er over lm 
denthee gepraat worden laat men 
een Schotse komen Een of andere 
Vlaamse zager voorstellen komt een 
Weense toe « Plotjes » is de zaak van 
een Fnts Waar wacht men eigenlijk 
op om de sportinformatie ook toe te 
vertrouwen aan buitenlandse specia 
listen Onze voetbal is Hollands onze 
velorijderij Italiaans handbal en volley 
bal zijn Oosteuropese aangelegenhe 
den Basketbal is ondenkbaar zonder 
Amerikanen Maar erover razen dat 
wordt aan Vlaamse ondeskundigen 
overgelaten Wij stellen voor dat daar 
zo rap mogelijk verandenng m komt 
WIJ willen Wrzlkiyzwskli horen 
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VOOR HET 
RUIMTEVAARTTIJDPERK 
WIJ gaan de reeks -Wijde Kos
mos » besluiten met een paar stuk
jes over de verkenning van de ruim
te en meer bepaald de ruimtevaart 
Deze was tenslotte een van de 
meest spektakulaire wetenschap
pelijke en technische prestaties 
van de laatste twintig jaar Wan
neer men spreekt over het ruimte
vaarttijdperk dan laat men dat 
doorgaans aanvangen in 1957 het 
jaar waarin de Russen hun eerste 
ruimtetuig in een baan om de aar
de brachten 

In werkelijkheid begon het veel 
vroeger Wie de kosmos wil berei
zen moet immers weten langs wel
ke wegen hij dat doen kan, en hij 
moet de nodige kracht kunnen 
berekenen om los te kunnen ko
men van de aarde Men zou dit het 
astronomische aspekt van het pro
bleem kunnen noemen De «weg- , 
die hebben wij geleerd van Johan
nes Kepler Dank zij zijn wetten 
kon men vanaf de XVille eeuw op 
ieder ogenblik de plaats van iede
re planeet nauwkeurig berekenen 
En Isaac Newton leerde ons in 
1687 welke kracht we moeten ont
wikkelen om de aarde te kunnen 
verlaten Hij leerde ons meteen het 
principe van de reaktiemotor ken
nen reaktie is gelijk aan aktie 
Astronomisch gezien was men dus 
al enkele eeuwen klaar om de gro
te sprong te wagen Niet te verwon
deren dus dat Jules Verne in de 
XlXe eeuw al betrekkelijk nauwkeu-
ng — op de technische aspekten 
na — een reis naar de maan kon 
beschrijven Wat de technische 
kant van de zaak betreft daar had 
pok Verne geen benul van, en de 
manier waarop hij dat oplost in zijn 
boek — het ruimteschip afvuren 
met een kanon — lijkt nergens op 
Beter deed het de Rus Tsjolkows-
ki die rond de eeuwwisseling een 
soort ruimtevaartprogramma op
stelde, met exacte berekeningen 
en al, dat in feite nu nog als lei
draad dient voor de Sovjetruimte-
vaart 

De ideeën van Kepler Newton, Ver
ne en Tsjolkowski waren prima, 
maar voorlopig onuitvoerbaar Met 
welke motor moest men de noodza
kelijke reusachtige kracht ontwik
kelen ' Met welke brandstof "> Hoe 
moest men brandstof laten ont
branden in een midden zonder 
zuurstof ' Hoe een tuig 'lesturen 
als er mets is (lucht, water, weg
dek) waartegen men het kan afdu-
wen ' Hoe snel genoeg de enorme 
berekeningen maken om eventuele 
koerskorrekties te berekenen ' 
Het principe van de raketmotor 
dateert al van voor de Tweede 
Wereldoorlog Als men een druk 
ontwikkelt in een gesloten ruimte, 
IS de druk op alle zijden gelijk 
Opent men een van de zijden (druk 
wordt 0) dan wordt de druk ook O 
op de tegenovergestelde zijde, 
doordat die wijkt Reaktie is im
mers gelijk aan aktie Dat men daar
mee al een eind gevorderd was op 
het einde van de wereldoorlog 
ondervonden wij maar al te goed 
met de Duitse V-wapens 
Voor de brandstof werd ook een 
oplossing gevonden het in verbin
ding brengen van twee stoffen die 
bij kontakt spontaan ontbranden 
Dergelijke stoffen zijn met eens 
zeldzaam Het probleem van de 
snelle berekeningen werd opge
lost met de computer terwijl radio 
en televisie het overbrengen van 
gegevens en orders mogelijk maak
ten De besturing steunde alweer 
op het principe van aktie en reak
tie als men een motor laat ontbran
den aan de ene kant van het ruimte-
tuig zal het uitwijken naar de ande
re kant 

Met ai die dingen was men klaar 
rond 1950 Wat de astronoom bere
kend had kon de technicus uitvoe
ren Men kon aan ruimtevaart gaan 
denken 

infoKOSMOS 

WIJ u 
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MENSEN VAN BIJ ONS 
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ANDREAS INGHELRAM: 
Fuzieperikelen in 

J Middelkerke verzachten 
MIDDELKERKE. — De grootste gemeente van onze Vlaamse kust is een 
samensmeltmg van niet minder dan 9 deelgemeenten • Westende, Lombardsij-
de, Leffinge, Slijpe, St-Pieters-Kapelle, Mannekensvere, Schore, Middelkerke 
en Spermalie... De teloorgang van de oorspronkelijke kleine dorpskernen als 
een zelfstandige entiteit wekt in deze streek bijzonder veel gevoeligheden op. 
Tot in karnavaleske kringen heeft men zich voorgenomen de lokale sfeer in de 
fuzie-operatie niet verloren te laten gaan. Burgemeester Andreas Inghelram en 
zijn gemeentebestuur staan voor de delikate opdracht om de mwoners van 
groot-Middelkerke een nieuwe thuis te geven, waar niemand zich uitgestoten 
voelt.. 

BIJ de jongste gemeenteraadsverkie
zingen heeft de VU-gezinde partij « De 
stem van het volk », samen met de libe
rale gemeentebelangen 12 zetels in de 
wacht gesleept Meteen kon Andreas 
Inghelram zijn ambtstermijn als burge
meester vernieuwen 
Inghelram «Het is onze grootste zorg 
alle inwoners in onze fuziegemeente 
aan hun trekken te laten komen Dat 
zal met zo gemakkelijk zijn We maken 
ons geen illuzies terzake We hebben 
er allereerst voor gezorgd dat elke 
deelgemeente vertegenwoordigd is in 
onze volkspartij 
We zullen ook trachten de administra
tieve fuzie-perikelen te verzachten 
door bij voorbeeld in elk dorp een 
gemeentehuis open te houden, waar 
de meeste administratieve diensten 
zullen verstrekt worden Het wettigen 
van handtekeningen bij voorbeeld zal 
op de oude gemeentehuizen kunnen 
geschieden 
We huldigen de filozofie dat de ge
meentebestuurders naar de bevolking 
moeten toegaan Vandaar dat trou
wers in de schaduw van hun kerkto
ren de trappen van het gemeentehuis 
kunnen blijven bestijgen Tenzij ze 
uiteraard er zelf de voorkeur aan 
geven in _ Middelkerke-Centrum de 
trouwceremonie te laten verlopen » 

M O D E R N I Z E R I N G 

De heer Inghelram kent zijn medebur
gers goed Hijzelf is een geboren en 
getogen Middelkerkenaar Zijn familie 
woont hier reeds gedurende enkele 
eeuwen Vijf eeuwen zegt Andreas 
met zonder fierheid 
Vandaar wellicht dat hij het zich net 
voor de jongste gemeenteraadsverkie
zingen kon veroorloven de gemeente

belastingen te verhogen om de ge
meentebegroting in evenwicht te hou
den en nieuwe projekten te financie
ren Hoewel dergelijke weinig populai
re maatregel uitgerekend in de hitte 
van de verkiezingsstrijd werd geno
men, kreeg VU'er Inghelram enorm 
veel voorkeurstemmen, en werd hij 
opnieuw als burgemeester aangewe
zen 
Inghelram « Het is aanvankelijk niet zo 
prettig een gemeente met weinig finan
ciële middelen te bedenken met heel 
wat nieuwe infrastruktuur, zonder dat 
de gemeentekas in likwiditeitsmoeilijk-
heden geraakt 
Toen Raversijde van Middelkerke in 
70 werd afgehaakt viel onze gemeen
te terug in de kategone van minder 
dan 5000 inwoners Vandaar dat wij 
o m van het gemeentefonds-B jaarlijks 
10 miljoen fr minder aan geldmiddelen 
ontvingen 
Dat was een vreselijk lastige uitdaging 
voor ons Toch zijn we met bij de pak
ken blijven zitten We hebben het voor
beeld van onze voorgangers — die tot 
in '70 aan het bewind waren — met 
opgevolgd Het vorig bestuur had veel 
olannen voor een globale investering 
van enkele miljoenen — maar het 
bleef bij politieke beloften Wij hebben 
al die plannen ongerealiseerd in de 
gemeentelijke dossiers teruggevon
den » 
In 1970 kende Middelkerke inderdaad 
nog talrijke vuile buurten en ongezelli
ge hoekjes braakliggende terreinen 
die langzaamaan met vuilnis bedekt 
geraakten, een onverzorgd marktplein, 
de troosteloze Kapellewijk, de verge
ten Miami-buurt, elektnciteitspalen die 
geregeld zorgen voor onhebbelijke 
kortsluitingen, en de daarbij horende 
ongemakken Eind vorig jaar kon het 

gemeentebestuur vooral door toe
doen van de partij «De stem van het 
volk», pluimen op zijn hoed steken 
voor de realisatie van het zwembad, 
een sporthal, verschillende verlichte 
parkeerplaatsen, wegdekverharding 
voor afgelegen straten, een gloed
nieuw voetbalveld, een opgeknapte 
Kapellewijk, speelhoeken voor kinde
ren, ondergrondse elektriciteitsleidin-
gen, nieuwe straten in de hoek Duinen
weg, Van Hinsberghstraat, Carlton , 
en met in het minst het moderne brand
weerarsenaal aan het gemeentehuis 
Deze waslijst van realisaties kan nog 
naar believen aangevuld worden met 
andere vernieuwingen, zoals de ver
harding van de Zeedijkrijweg, en de 
vernieuwing van de rioolpersleiding in 
zee, waardoor het kustwater voor Mid
delkerke zuiver wordt gehouden 
Burgemeester Inghelram «leder kan 
er het zijne van denken Maar, wij 
menen tot op vandaag dat onze kust-
gemeente nog veel modermserings-
werken behoeft Ik houd met van half 
en half werk En dat zullen we vooral 
aanvoelen in de landelijke deelgemeen
ten waar nog heel wat infrastruktuur-
werken noodzakelijk zijn Om hef ook 
de inwoners van deze woonwijken 
aangenamer te maken » 

V L A A M S E K U S T 

Andreas Inghelram is een flamingant 
een oud VNV'er Dat hij zo zijn beden
kingen heeft over de taalpolitiek voor 
de vakantiegangers aan de kust is dan 
ook vanzelfsprekend 
De jonge trouwers in Middelkerke — 
en vanaf nu ook de jonggehuwden 
van de andere 8 fusiegemeenten — 
krijgen van het gemeentebestuur de 
goede raad hun kinderen Vlaamse 
namen mee te geven 
De kustgemeenten wordt vooral ver
weten tijdens de zomerperiode toe te 
geven aan frankofone agressie 
In Middelkerke wordt bij de aflevenng 
van bouwvergunningen — ook voor 
hotels — gewezen op de dwingende 
noodzaak om de zeewoonsten met 
Vlaamse opschnften te sieren 
In het kasino van Middelkerke kan 
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men ook «Vlaams gaan eten» de 
spijskaarten vermelden eerst de 
Vlaamse benamingen van de gerech
ten Tijdens de zomerperiode wordt 
streng de hand gehouden aan het 
gebruik van de landstalen 
Burgemeester Inghelram «Zelfs wan
neer Brusselaars en franssprekenden 
onze kusten met honderden bezetten, 
dan nog is de atmosfeer hier op en top 
Vlaams Van de publiciteitsfirma's die 
hier goede zaken trachten te doen, eis 
ik dat ZIJ de beste bediening in het 
Nederlands verzorgen Meertaligheid 
IS uiteraard met uit den boze maar 
wie Nederlands spreekt moet als klant 
allereerst aan zijn trekken komen Dat 
geldt bij voorbeeld ook voor de jaarlijk
se zomerse strandspelen die georgani
seerd worden door het dagblad «Le 
Sar» of voor uitzendingen van de 
Luxemburgse radio en televisie, RTL 
WIJ hebben er mets op tegen dat deze 
mensen op onze stranden voor ver
maak zorgen Iedereen is bij ons wel
kom welke taal zij ook spreken Maar, 
aan het Vlaams karakter van onze 
kuststreek mag geen afbreuk gedaan 
worden Daar maak ik een erezaak 
van » 

Een andere kiese zaak is «of onze 
Vlaamse kust nog wel de faam van 
zandstrand verdient •?» 
In Middelkerke wordt veel gebouwd, 
zeer veel Teveel *? Er staan teveel buil
dings aan onze Vlaamse kust De 
Vlaamse duinen verdienden veel meer 
respekt dan het geweld van grijpkra-
nen die het prachtige duinenzand weg
rukten om plaats te maken voor 
betonnen konstrukties 
Burgemeester Inghelram « We heb
ben ongetwijfeld in het verleden in 
onze kuststreek veel te veel torenge
bouwen uit de duinen zien oprijzen 
Wijzelf konden dat toen met verhel
pen Maar nu staan die buildings er Ik 
zou ze liever een eind verder landin
waarts zien staan Maar ja, wat doe je 
er vandaag aan ? 
Een zaak is zeker Middelkerke zal 
een aangename Vlaamse kustgemeen-
te blijven » 

PROJEKTEN 

Het gemeentebestuur heeft vanzelf
sprekend omwille van de financiële 
toestand van de gemeentekas veel 
aandacht voor de seizoenbezoekjes 
van de zomertoeristen Maar vooral 
de inwoners van Middelkerke worden 
bedacht met de beste sociale projek
ten 150 sociale woningen in de Sluis-
wijk, een gemeentelijk park tussen de 
Normandlaan en de Kerkstraat, een 
bejaardentehuis voor de inwoners van 
de 9 fusiegemeenten en de modernise
ring van de Rotondewijk, waarbij o m 
het wegen- en rioleringsnet volledig 
vernieuwd worden 

Burgemeester Inghelram wil Middelker
ke ook morgen uitbouwen tot een 
moderne Vlaamse kustgemeente 
waar het aangenaam is om leven 
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