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Een absoluut dieptepunt
Volgende week
donderdag zal het precies
drie jaar geleden zijn
dat tindemans, met de slogan dat
het met hem anders zou worden,
de verkiezingsoverwinning
boekte die hem aan het bewind
bracht
Het is wellicht anders
geworden — het wordt trouwens
altijd anders — maar zeker niet
beter.
Met de hopeloze
verwarring die deze week in en
om de Wetstraat heerste is
opnieuw een absoluut dieptepunt
van geknoei en onmacht bereikt.
Er is het schreinend gebrek aan
samenhang in de regering. Begin
deze week bijvoorbeeld is
PSC-minister calfice in
Waals-Brabant ongezouten
kritiek gaan leveren op het
Egmont-plan waarin, zo zegde h')
geen enkele samenhang is te
bespeuren. Dezelfde heer
Califice heeft het
Egmont-konklaaf van het begin
tot het einde instemmend
bijgewoond I
Het gebrek aan samenhang valt
des te sterker op in het
gespannen sociaal-ekonomisch
klimaat van deze dagen. Inzake
de stakingen blijft de regering
volkomen inaktief, verlamd als ze
is door de aanwezigheid in haar
midden van mekaar bestrijdende
groepen en krachten. De
sindikale excellenties moeten zich
bepaald onwennig voelen nu hun
bazis, mede op hun bevel, ageert
tegen een beleid dat zijzelf
helpen voeren.
Als klap op de vuurpijl is daarbij
het ultimatum van RW-voorzitter
Gendebien gekomen, bijgevallen
door PSC-voorzitter Gramme die
een scherpe uitval deed tegen de
Vlaamse gesprekspartners in de
communautaire dialoog.
De moeilijkheden die Tindemans
opnieuw vanwege het RW
ondervindt, heeft hij zichzelf op
de nek gehaald van bij de
geboorte van zijn regering. Hij is
toen gezwicht voor de
ekskluzieven van het
Rassemblement Wallon; deze
zwakheid is als een erfzonde aan
zijn bewind blijven kleven. Ze
wordt misschien over enkele
dagen de doodsoorzaak van zijn
regering. Want indien Gendebien
volgende zaterdag van zijn partij
het rode licht krijgt voor deze

regeringsdeelneming, dan staat
Tindemans voor de definitieve
keuze. Zijn huidige ploeg is niet in
staat gebleken, het hoofd te
bieden aan de grote problemen
van het ogenblik. Als ze nog
verder afzwakt, wordt het
helemaal een tragikomedie.
Het is intussen vanzelfsprekend
dat het ultimatum van Gendebien
aanvaardbaar is voor niemand in
Vlaanderen. De Volksunie is
destijds, zonder al te veel illuzies,
mede aan de tafel gaan zitten
voor het kommunautair gesprek.
Ze heeft het spel loyaal
gespeeld ; ze wil dat verder doen
zolang daar een fatsoenlijke
mogelijkheid voor bestaat Deze
fatsoenlijke mogelijkheid houdt

echter op, wanneer voorrang zou
gegeven worden aan de
gewestvorming. Wat Vlaanderen
nodig heeft is een globaal
akkoord, een eerlijk federalisme
met twee.
Dit is de enige dienst die de
regering Tindemans het land nog
kan bewijzen: het scheppen van
de mogelijkheid, dat het volgend
parlement de grondwet kan
herzien. Voor de rest doet ze er
best aan, zo snel mogelijk te
verdwijnen. Het land heeft
inderdaad, in deze krizissituatie,
behoefte aan kontuniïteit Maar
niet aan kontinuïteit in de
onmacht en de zwakte.
tvo
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VLAAMS ONDERWIJS
Vooreerst héél veel dank voor het
groot artikel i.v.m. het Vlaams onderwijs in Brussel. W e kunnen onze mensen niet genoeg informeren over en
sensibilizeren voor dit probleem. Niettegenstaande velen (buiten Brussel)
niet begrijpen waarom die aangepaste normen voor ons levensnoodzakelijk zijn, is het toch zo dat Brussel zal
staan of vallen met dit onderwijs. Het
afschaffen van de normen betekent
immers de definitieve doodsteek en
op langere termijn ook de genadeslag
voor het bloeiend Vlaams verenigingsleven te Brussel. In uw artikel is echter een vergissing gelopen: voor 100
leerlingen lager- e n / o f kleuteronderwijs w e r d wel een direktie zonder klas
gegeven van 1971 tot en met 1976.
J.D.V., St.-Lambrechts-Woluwe

20 JAAR VNSU

BESPAREN?
Het postbureel Kuurne (Kortrijk) w e r d
in 1969 ondergebracht op het gelijkvloers van 'n nieuw flatgebouw. Installatiekosten van de nieuwe loketten:
± 267.000 fr zonder te spreken van
de speciale ingebouwde brandkofferruimte met loodzware deur.
Eind 1975 komt daar een ambtenaar
aan, en vindt de loketten absoluut
slecht ingericht en verouderd (Ze zijn
inderdaad al 6 jaar oud). Afbraak en
plaatsen
van
nieuwe
loketten:
± 800.000 fr. Huurprijs van het hele
g e v a l : 12.000 fr. per maand
of
144.000 fr. per jaar.
Eind 1976 w o r d t 'n projekt op tafel
gelegd: bouw van 'n nieuw postkant o o r : 14.000.000 fr + patatjes natuurlijk.
'n Klem rekensommetje: met die
14.000.000 fr. kan men 100 jaar lang
de huurprijs van het huidige postkantoor betalen.
Waar, verduiveld, komt die formidabele put in onze begroting vandaan,
minister Chabert ?
D.P., Boezinge

VERVUILING
W e e t U dat er in St.-Amands een zuiveringsstation is ( ± 73 miljoen, 85 %
voor de Staat). En dat de gemeente
Buggenhout de Oude Briel wilde aansluiten ? Maar neen h o o r : dan maar
een pompstation vlak bij de riolering,
naar de provincie-waterloop Hoverbeek, op 300 meter de Schelde in.
Kommentaar: samenwerken tussen
de gemeenten is g e b o d e n ; een wet
ter zake is nodig.
D.S.G., St-Amands

BRUSSEL
Bij de toekomstige en definitieve vastlegging van de grens tussen de drie
gewesten zou wellicht de gezondste
oplossing er in bestaan, het Brusselse
mizene-eiland radikaal uit Vlaanderen
te wippen.
Vlaanderens grens zou dan, zoals
deze van Walloniè, naast no-mansland Brussel lopen. In het vooruitzicht
van een federale staatsomvorming
zou de gezamenlijke hoofdstad aan
de twee deelstaten grenzen. Maar
daarmee is dë kous niet af. Voor elke
meter Vlaamse grond die (gebeurlijk)
nafc'' Brussel zou verhuizen, zullen de
Walen ook (uit nationale solidariteit
waar ze zo op gesteld zijn) een meter
Waalse grond aan Brussel afstaan (of
zou hun liefde met zover reiken?).
Nog een belangnjke ommekeer die
hierbij zou plaatsvinden is, dat Brussel
zou verlost zijn van claustrofobie en
opslorpingsvrees ten overstaan van
een (imperialistische) Vlaamse natie,
waardoor zijn aanspraak en eis voor
een derde gewest — die grotendeels
gegrondvest is op die vrees — op losse schroeven staan. De Walen kunnen aldus gerust op hun twee oren
slapen.
M.D., Machelen
Red. — We kunnen ons met uw
standpunt niet verenigen. Brussel is
een historisch Vlaamse stad, gelegen binnen het Vlaams grondgebied ; de Brusselse Vlamingen maken deel uit van de Vlaamse natie.
Het is een wellicht begrijpelijke
maar zéér gevaarlijke neiging van
heel wat Vlamingen, een dergelijke
hekel te hebben aan Brussel dat ze
de stad gewoon maar zouden opge-

WIJ t

ven ; schrappen op de kaart van
Vlaanderen.
Vlaanderens
grens
loopt ten Zuiden van Brussel en
daar hoort ze te blijven.

NIET FIER
O p bladzijde 3 van « W i j » (17.2) is een
walgelijke foto afgedrukt. Een bende
— in dit geval is er geen ander w o o r d
— TAK-manifestanten ging Leo Tindemans aan zijn privé-woning «met luider stemme» onder druk zetten.
Een politieker moet tegen een stootje
kunnen, maar men moet hem (zoals
elke burger) in zijn privé-leven met
rust laten. Het is ook weinig moedig
met honderd man aan een voorgevel
te gaan brullen.
De jaren na de « bevrijding » waren er
« witten » die daar een gewoonte hadden van gemaakt. Als ze voldoende
pinten op hadden, gingen ze aan het
huis van een of andere « zwarte »familie een huilconcert houden. Ik vond dit
toen walgelijk en heb daar herhaalde
malen tegen geprotesteerd.
Als ik nu ongeveer hetzelfde zie
gebeuren vind ik het even walgelijk.
Noch TAK, om de aktie, noch «Wij»,
o m de foto, hebben reden van fier te
zijn.
J.D.C.. Gent
Red. — Als er iemand geen reden
heeft om fier te zijn, dan Is het wel
Tindemans.

NOLS
ledereen kent de loketten en andere
kapriolen van Roger Nols. Niemand in
Vlaanderen is onwetend van het feit,
dat deze Vlamingenhater jarenlang
de kans kreeg om de Vlamingen in
zijn gemeente te pesten. Het is geweten dat Vlaamse mensen zomaar werden aangevallen op straat door de
knokploegen van het PDF. Het is met
overdreven te zeggen dat deze franskiljon zowat alle wetten van het Belgische volk heeft overtreden. Waar
ontelbare Vlamingen alleen omwille
van een partijlidkaart in de kerkers
werden gesmeten, werd deze franstalige incivieke Schaarbekenaar onlangs opnieuw benoemd tot burgemeester. O p een ogenblik dat heel
Vlaanderen nog vol afschuw terugdenkt aan de racist Nols, gaat een
zgn. Vlaamse eerste-minister door de
knieën. Geen enkele zgn. Vlaamse'
regeringspartij geeft een kik over dit
benoemingsschandaal. Nog maar pas
benoemd, wil deze hatelijke burgemeester al onmiddellijk de laatste
Vlaamse school in Schaarbeek sluiten. Diegenen die verantwoordelijk
zijn voor Nols' benoeming, dienen vandaag ook verantwoordelijk gesteld te
worden voor de wraak van een onevenwichtige op Vlaamse kinderen.
W.S., Molenstede

In naam van het bestuur dank ik R.E.,
Wilrijk, om zijn toelichtingen en aanvullingen. Ik hoop dat hij me die onvolledigheid niet te kwalijk neemt. Van het
VNSU-archief schiet nl niet veel
over I Blijkbaar hebben de meeste
oud-bestuursleden hun deel van het
archief achteraf mee naar huis genomen ; het kan nog steeds worden
terugbezorgd. Het opmaken van een
dergelijk historisch overzicht was dan
ook een zeer ondankbare t a a k !
Daarom werden — reeds vóór de viering — in verschillende kranten en
weekbladen
aankondigingen
geplaatst, waarin aan de oud-leden gevraagd w e r d een relaas te schrijven
over hun tijd en het archiefmateriaal
in te leveren of ter beschikking te stellen.

Enkelen hebben dat inderdaad gedaan, waarvoor onze dank i
Ik meen dan ook dat met ik, maar R.E.
uit Wilrijk nalatig is geweest, en dat de
bak Liefmans die door de redaktie zo
vrijgevig ter beschikking w e r d gesteld, eerder door R E dient betaald.
Aangezien de Vlaamse Beweging
reeds al te vaak tct een bierkwestie
w o r d t herleid, stel ik voor dat R.E. —
als oud-bestuurslid kan dat er wel af I
— het equivalent van die bak Liefmans in de VNSU-kas stort. O p die
manier wordt de put in de kas w a t
opgevuld. En als de redaktie nog bakken te veel heeft, weet ze meteen
waar ze ze kwijt k^n I
'
R.D., Hekelgem
Red. — Bakken te veel wel. Maar
flessen ?

ARMTIERIG
Telkens ik « W i j » lees kookt mijn
bloed. Maar als ik zo om mij zie in het
dagelijkse leven, dan merk ik dat de
Vlaamse mensen van al die dingen
waar in -< Wij» over geschreven w o r d t
geen bliksem weten. Niemand vertelt
het hen.
Daarom vind ik het treurig dat de V U
niet doordacht propagandistisch de
massa voorlicht. Al dat geschrijf blijft
binnen een enge knng van sympatizanten. Daarbuiten w o r d t de massa
niet bereikt. Het bewijs? De Walen
zeggen in deze tijd van werkloosheid
dat de Vlamingen hun jobs afnemen.
A a n zulke propaganda wordt in Vlaanderen zelfs nog niet gedacht.
« W i j » is alleen voor VU-leden geschreven. In de dagbladhandels zit
het armtierig door zijn opmaak en
onaantrekkelijke hoofdpagina
Er kan op die manier geen Vlaamse
Beweging meer zijn.
A.C., Aalst

brief van de
redaktie
Brussel,2 maart 1977

NOLS

VAKBOND
Er zijn nog nooit zoveel stakingen
geweest als sinds Jef Houthuys en
Georges Debunne op de T V antwoordden aan Jan S c h o d t s : « U weet
toch wel, mijnheer Schodts, dat wij
reeds zover gevorderd zijn dat geen
enkel stukske wet meer kan in overweging genomen noch gestemd tenzij
mits onze goedkeuring en toestemming !»
Hiermee bekenden zij, dat enkel zij en
zij alleen de macht bezitten om wetten te maken.
W I J zien dat het nu bestendig gans
het jaar door overal staking is, en vermits de wetmakende vakbonden al
die stakingen toch zo gaarne hebben
moeten wij, de eenvoudige kleine mensen, zeer logisch gaan besluiten: dat
er nu gestaakt wordt tegen de wetmakers, de vakbonden zelf.
« Z o t zijn doet geen zeer», zegt het
oud Vlaams spreekwoord.
P.V.C, St-Pieters-Woluwe

De heer Nols schijnt daar in Schaarbeek zijn eigen koninkrijk te willen
oprichten, met eigen wetten en bepalingen. Na de lokettenzaak nu de
Vlaamse school. W a t gaat men daar
van hogerhand tegen doen ? W a n neer gaat men in Vlaanderen eindelijk
begrijpen dat noch de C V P noch de
P V V noch de BSP daar iets zullen
aan doen ? De traditionele partijen zullen daar niets tegen doen uit schrik
voor hun franstalige vnendjes. W a n neer gaat men in Vlaanderen eindelijk
begrijpen dat alleen een partij als de
V U er iets positiefs zou kunnen aan
doen ? Wie als echte Vlaming zo'n
praktijken niet langer duldt, kan zich
maar achter één enkele politieke partij scharen en dat is de V U . W e
mogen de Vlaamse Brusselaars niet
loslaten. Z e rekenen op ons.
E.V.D., Brugge 3

BRIEVEN TELLEN
PIKANT AVONTUUR
Begeleid door het muziekkorps w e r d
filmakteur Stephen Lewis, beter berucht als «Blackie» uit de tv-reeks
«De dubbeldekkers», op vrijdagavond 11 februari 1977 gulhartig door
CVP-parlementair-burgemeester Erik
Vankeirsbiick ten gemeentehuize van
Ingelmunster ontvangen.
Na de receptiewijn (op hun sukses)
togen én burgemeester én schepenen én filmakteur naar de enige Ingelmunsterse cinemazaal. Daar konden
ze zich gedurende de «Europese»
première van de sekskomedie «De
pikante avonturen van een taxichauffeur» vermeien met de bad- en bedscénes, eigen aan dit kulturele filmgenre. Moet er nog zand zijn ?
Voor Ingelmunster vragen wij dnngend een hersteller die de gemeentelijke waarden-schaal terug in evenwicht
kan brengen.

Ik zal zo vrij zijn niet in te gaan op uw
suggestie om tussen 15 februari en
15 maart zoveel mogelijk brieven te
sturen naar de RTT (uw artikel van
verleden week : minister Chabert gelast telling van aantal nederiands- en
franstalige bneven bij de RTT).
. Het IS me inderdaad wat te gortig, dit
nieuw sisteem van het aantal koppen
te tellen.
Iedereen weet h e t : een franstalige
schrijft graag en v e e l ; hij is daarenboven een druktemaker die voor alles
en nog w a t reklameert en protesteert.
Waarachtig, van die boer geen eieren,
en als «onze» (?) minister Chabert
de franstaligen, na hun overwinning in
de A S L K tuk op nieuwe verovenngen,
op die wijze een handje meent te moeten toesteken, dan moeten de Vlamingen aan dit spelletje met meedoen, en
er gewoon op wijzen dat, zolang dit
land unitair is, er slechts één verhouding telt. nl deze van 60 Vlamingen
tegen 40 franstaligen.

W.B., Ingelmunster
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Waarde lezer(as),
Uit een lezersbrief :
"Jarenlang was mijn lieve echtgenoot abonnee.Nu ging het niet meer.
Hij was sedert meer dan tien Jaar
invalide, ik voor 80% gehandiKapt.
We hadden een beperkt inkomen en
veel uitgvan, niet zozeer aan de
dokters, maar wel aan de vele
dure meidikamenten die maandelijks
een groot deel van ons inkomen
opslorpten.Voor mij ook nog de
reiskosten want mijn oogarts woonde ver van huis. Mijn reiskosten
zouden wel worden terugbetaald.
Maar ik kon niet alleen reizen en
dus maar per auto en geen cent
terug.
"Dan besloot mijn man rond NieuwJaar, alle abonnementen op te zeggen . Daaronder viel ook ons weekblad "Wij". Twee-drie maal kwam
de postbode, maar alles werd geweigerd. Totdat mijn map naar
uw redaktie schreef en alles uitlegde. Toen ki^egen wij een lieve
hartelijke brief en een gratis
abonnement. Maar intussen is mijn
lieve echtgenoot overleden".
Abonnemèntenslag is ook dit :
ons blad de kans
geven,een band te
zijn met wie het
lastig hebben.

K.C., Vilvoorde

3 MAART 1977
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Waarheen

(p.d.b.) We zitten volop in de
stakingen. Morgen rijden er
geen bussen en geen trams.
Vorige week bleven de treinen
24 uur in de stations staan. De
week daarvoor werden de
postzakken voor een dag op
een hoop gegooid. Wie in
openbare dienst nog niet aan
bod kwam, kan op 11 maart nog
zijn sindikaal steentje
bijdragen. Dit alles tegen de
sociale afbraak.
Naast deze nationale akties
tegen werkgever overheid,
krijgt ook de privé-sektor zijn
veeg uit de stakingspan met
geregionalizeerde akties in wel
uitgekozen bedrijven.

gaat
het ACV ?
Op de achtergrond van de stakingsbeweging speelt zich momenteel in het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) een machtsstrijd
af, waarvan de afloop nog niet te voorzien is maar die vérstrekkende
gevolgen zou kunnen hebben. De positie van ACV-voorzitter Houthuys wordt 'reeds een hele tijd aangevochten. Men verwijt hem
onstandvastigheid en haastige improvizatie die — zo zeggen zijn
tegenstanders — de kristelijke vakbond al menige kwade toer
gespeeld heeft .tijdens de acht jaar van zijn voorzitterschap.
Een grote groep in het A C V
vindt thans, dat Houthuys zich
veel te ver heeft laten drijven
door de Waalse ACV-vleugel —
de M O C - en door het A B V V
van Debunne. Deze groep heeft
de steun van de oude krlstelijkslndlkale glonën Gust Cools, PW
Seghers en De Saegher, die het
grondig oneens zijn met de
Waals-gauchistlsche koers van
D'Hondt en Califice. De gauchistische richting vindt ook in het
Vlaamse A C V enige steun, zij het
dan van een zeer kleine minderheid.
Toen Houthuys in 1969 A C V voorzitter werd, is er vooral uit
Wallonië enig verzet tegen zijn
kandidatuur gekomen. Omwille
van zijn eigen pozitie, en ook
omwille van een ingeworteld unitarisme, heeft hij sindsdien stelselmatig de Waalse kaart gespeeld.
In het A C V neemt men Houthuys in stijgende mate kwalijk,
dat hij zich zodoende thans in
een onmogelijke pozitie heeft laten drijven. De houding van het
kristelijk sindikaat is Inderdaad uiterst dubbelzinnig: zijn parlementaire vertegenwoordiging steunt
de regering, terwijl ze tegelijkertijd de bazis doet staken tégen de
regering. De ACV-tegenstanders
van Houthuys wijzen er op, dat
de regering minstens bij twee
essentiële gelegenheden heeft
toegegeven aan de eisen van het

MEER
MACHT

kristelijk sindikaat. Een eerste
keer naar aanleiding van de solidariteitsbijdrage, die een vooral
Vlaamse ACV-eis was. Tussen
haakjes; ook de Vlaamse vleugel
van het A B V V ging er mee akkoord, wat nauwlettende waarnemers toen de gelegenheid gaf
een scheurtje in het ABVV-unitarlsme te zien. Een tweede keer bij
het Egmontplan, waar de regering
zorgvuldig
de
handen
afgehouden heeft van de sociale
transferten en van saneringen In
de sociale sektoren. Deze toegeeflijkheid van de regering heeft
de PVV trouwens de gelegenheid
gegeven, strak vast te doen houden aan haar asociale eis, dat er
van de rechtstreekse belastingen
zou afgebleven worden. Nadat
de regering, zo vervolgen de
Houthuys-tegenstanders,
aldus
blijk gegeven heeft van heel veel
sindikale aanhankelijkheid, krijgt
zij als klap op de vuurpijl af te
rekenen met een staking waarbij
het A C V niet achteraan loopt.
De pozitie van Jef Houthuys Is
de jongste dagen dan ook zo
sterk verzwakt, dat velen zijn
aftreden niet alleen wensen maar
ook reeds voor mogelijk houden.
De ACV-rel heeft echter nog een
verder reikende betekenis. De
grote sindikaten behoren tot de
laatste unitaire bastions In dit
land. De scheuren daarin worden
nu zéér zichtbaar en ze vertonen

een kommunautair patroon. Voor
velen in het A C V gaat het niet
alleen tegen Houthuys, maar tegen een heel koncept van voogdij
dat belet, dat het kristen sindikaat
in Vlaanderen een eigen gelaat
vertoont. Ook in het A B V V tekent deze trend, zij het dan zwakker, zich af.

Waarheen dat zal leiden, blijft
voorlopig een open vraag. Maar
nnisschien herhaalt de geschiedenis zich tóch af en toe. De grote
stakingen van 1961 hebben uiteindelijk gezorgd voor een kommunautalre stroomversnelling. Zit
dat er nu weer in ?

ASLK- spaarkous blijft rotten
Bij de ASLK (Algemene Spaar- en Lijfrentekas) blijft de spaarkous
rotten. Vooral omwille van de gespannen taaiverhoudingen. De Vlamingen brengen het meeste geld in het laatje, terwijl de franstaligen
de bestbetaalde postjes begeren en in de wacht slepen. Bovendien
zijn de franstalige ASLK-bedienden er op uit om met zoveel mogelijk
personeelsleden zo weinig mogelijk werk te verrichten.
De Vlaamse Bond van het ASLK-personeel wil dat niet meer aanzien,
en zal terugslaan. Maar direkteur-generaal Luk Aerts (Limburger van
geboorte!) speelt het spelletje van de frankofone raad van beheer
mee. De Vlaamse Bond kreeg geen vergaderzaal voor zijn algemene
vergadering op 17 maart. Alleszins zal de ASLK-bom ten laatste op 7
april barsten...

_

Het betreft hier een lang aanslepend gevecht om de taalkaders.
Om een Pyrrusoverwinning inzake de lokettenaffaire van Schaarbeek te behalen, heeft de regering in de zomer van vorig jaar
voor de Vlamingen nadelige taalkaders bij 's lands grootste spaaren kredietinstelling ingevoerd.

Een « blauwdruk voor een nieuwe
spaarkas» is in eindredaktie.
Het zal een pasklaar antwoord
brengen op de Waalse brochure
van de groep «Bastin-Yerna»,
waarin o.m. wordt beweerd dat
geen Vlaams geld naar het franstalig landsgedeelte afvloeit..

Premier Tindemans en CVP-voorzitter Wilfried Martens hebben geregeld verkondigd dat het akkoord van 26 juli 7 6 het personeel van de ASLK bevredigt.
Niets Is minder waar.

WISPELTURIG

De Vlaamse Bond van het ASLKpersoneel tornt sindsdien op te• gen een frankofone direktle.
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In de kantoren van de Brusselse
A S L K heerst op dit ogenblik een
grote malaise. Franstaligen en Vlamingen bekijken mekaar achterdochtig.
Momenteel is zelfs een onderzoek vanwege de direktie Ingesteld om te achterhalen wie de
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steunpilaren van de Vlaamse personeelsbond zijn.
Direkteur-generaal Luk Aerts zit
met de zaak duidelijk bijzonder
verveeld, want hij weet dat binnenskamers de vlam aan de lont
is gebracht.
De houding van de raad van
beheer getuigt van een ongekende wispelturigheid.
O p 9 december 1975 beslisten
de beheerders de taalkaders op
52,5 t.h. nederlandstallgen en 47,5
t.h. franstaligen te bepalen. Nauwelijks vier jaar voordien hield diezelfde beheerraad het bij 53,8 t.h.
nederlandstallgen en 46,2 t h .
franstaligen.
Duidelijk In tegenstrijd hiermee is
de marktwerving van de A S L K in
de meest expansieve sektoren:
spaarkas en
verzekeringskas.
Daar noteren we 58 th. Vlaamse
inbreng.
Het is immers een publiek geheim dat de ASLK de deuren
kan openhouden dank zij het
spaargeld van Vlamingen. In Wallonië zijn de ASLK-verrichtingen
zonder meer deficitair!
Deze vaststellingen sterken de
Vlaamse
personeelsleden
om

met meer kracht dan ooit nieuwe
taalkaders te eisen.
3.000 M I U A R D
Vlaanderen zorgt voor 51 t h . van
de spaargelden, Wallonië levert
28 th., terwijl In het Brusselse 21
t h . van het totale ASLK-spaargeld genoteerd w o r d t
Maar, in het Brusselse brengen
veel pendelaars (overwegend Vlamingen) hun spaarkous naar kantoren die in de hoofdstad gelegen
zijn. En waar de interne verrichtingen steevast in het Frans gebeuren. Vandaar dat de Vlaamse
Bond bij de ASLK voor het berekenen van de spaargelden de
woonplaats van de spaarders als
criterium zal eisen.
De ASLK telt ruim 10 miljoen
spaarboekjes. Dat is meer dan 1
boekje per inwoner.
Al de
ASLK-diensten verzetten jaarlijks
zowat 3.000 miljard frank. Dat is
véél geld. Veel Vlaams geld. Dat
geld mag niet langer door frankofone beheerders en direktiehoofden beheerd worden. Daarom zal
de Vlaamse bond weldra heftig
op tafel kloppen, (hds)

Dit is alvast duidelijk. Er heerst
misnoegen onder arbeiders en
bedienden. Vrees om plots ook
bij de meer dan een kwart miljoen werklozen te zijn. Ongenoegen om de herhaalde indeksmanipulaties. Wrevel om de nieuwe
talloze prijsverhogingen die de
regering voorschotelt. En nu
krijgt iedere gesindikeerde de.
kans om zijn ontevredenheid, die
hij al twee jaar o p k r o p t te luchten. Eén dag staken, net voor het
weekeinde, Sukses, eensgezindheid, protest verzekerd.
Maar wie deze algemene misnoegdheid in sindikale eisen wil
vertalen, moet al een trouw lezer
van de vakbondsbladen zijn.
Daar heet het dat de huidige stakingen gericht zijn op de vrijwaring van de sociale verworvenheden, een rechtvaardige verdeling
van de lasten, voorrang voor de
tewerkstelling en vermindering
van de arbeidsduur om meer
mensen aan het werk te stellen.
Allemaal zaken die je met één
staking, hoe groot en gespreid
die ook Is, niet kan verwezenlijken. Voor de overheidsdiensten zijn er wel enkele duidelijke
en onmiddellijke eisen. Net als
die er zijn bij de andere stakingen die buiten de grote aktie
plaats hebben. En die met grote
verbetenheid gevoerd worden.
Bij Claeys in Diksmuide: bijna
vijf maanden. Meer dan een
maand ook al bij een ander lid
van de familie Claeys: Clayson
in Zedelgem. En nu ook weer op
de Boelwerf in Temse.
Stakingen voor loonsverhoging,
voor behoud van het bedrijf in
West-Vlaanderen, voor o.m. een
eindejaarspremie die stiekem
wel uitgedeeld werd onder het
kaderpersoneel.
Waarop is deze maand van stakingen gericht? Niet om looneisen te ondersteunen. Niet voor
nieuwe algemene sociale rechten. Daarvoor dient het interprofessioneel akkoord. Maar dat is
er niet gekomen. Waarvoor dan
wel?
Of is het gewoon een machtsstrijd? Goed gekozen stakingen
van één dag, in alle sektoren,
over het hele land en gespreid
over een maand. Daaruit moet
met een minimum aan middelen
blijken hoe sterk de vakbonden
staan. Dat zij een sociale partner
zijn waar rekening moet mee
gehouden worden. Een macht
Maar door zich tegen deVegering te richten, kunnen de vakbonden de overheid straks mee
in het spel betrekken voor de
vermindering van de arbeidsduur in de bednjven. Een strijd
dus op twee fronten voor meer
macht
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En bovendien

...zijn de telefoontarieven zopas
fors de hoogte in gegaan.
...verklaarde minister Chabert in de
kamerkommissie dat een nieuwe opslag nodig is.
...werd voorzifter Weckx van de
NCC door Roger Nols ontvangen.
... verliep het gesprek in een positieve sfeer.
...zal Nols de Vlaamse school in
Schaarbeek met zachte hand sluiten.
... zal de RTT dit jaar 175.000 nieuwe
telefoon- en telexlijnen bestellen.
Kostprijs 4,4 miljard fr
...staat de Brusselse agglomeratieraad aan de rand van het failliet.
Schuld: 1,5 miljard.
...worden 6.000 km telefoonkabels,
met 700.000 aansluitingsgeleidingen
aangeschaft. Kostprijs 1,3 miljard fr.
... heeft minister Van Elslande op uitnodiging van Assane Seek een bezoek gebracht aan Senegal.
...morren de Brusselse burgemeesters omdat zij bij een fusie hun sjerp
dreigen te verliezen.
...krijgt Sabena van Chabert tot 1
juli 1979 de tijd om het miljardendeficiet in te tomen tot redelijke proporties.
...moeten nieuwe RTT-gebouwen
voortaan sober, rationeel en funktioneel gebouwd worden.
...kostte de vrijdagstaking aan de
NMBS 139 miljoen fr.
...zuilen de sigaretten pas op 1
augustus slechts 40 fr. kosten.
...gelezen in Het Volk: premier
vraagt kalmte, zei Fablan, anders...
... was prins Albert tijdens het weekend in Luxor (Egypte).
... blokletterde Volksgazet: « vrijdagstaking was grandioos succes.»
...Joepie! de treinen bleven voor
het eerst sedert 16 jaar staan.
... kosten de eerste aardbeien 120 fr.
voor 150 gr.
...zijn nog BTW-verhogingen voorzien op 1 juni, 1 juli, 1 augustus en 1
oktober.
...zullen er weldra in een jaar 13
maanden zijn, om de prijsverhogingen van alles en nog wat een goede kans te geven.
... is een Gents burger boven alle verdenking aangehouden.
...houdt Wilfried Martens van de
CVP een aantal maatregelen achter
de hand om het politiek demokratisch regime te beschermen.
...wil Cockerill 4.000 arbeiders aan
de deur zetten, en andere en betere
direktieleden aantrekken.
...komt in de Brusselse gemeente
Jette een Vlaamse beschutte werkplaats in het gedrang.
...verwijf de CVP de oppositie dat
zij onbekwaam is om de ekonomische krisis aan te pakken...
...zit de CVP in de regering; de
oppositiepartijen niet.
...ontving de koning ten paleize
achtereenvolgens direkteur Èvalenko van de Nationale Bank, en minister voor begroting Gaston Geens.
...om over het mooi weer te praten
wellicht
...gehoord in een werkplaats: een
voorstel om te staken tegen de vakbondsstakingen.
... kosten de eerste groene boontjes
van het seizoen 196 fr. per kilo.
...kregen de naaisters op 1 maart
een loonsverhoging van 2 fr.
...kosten de eerste snijbonen 243 f r.
per kilogram.

En bovendien
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Willy Kuijpers richt
interparlementaire
groep op

Samen met zijn PSB-kollega Glinne heeft VU-kamerlid Willy
Kuijpers een interparlementaire groep opgericht, die de
akkoorden van Helsinki (erkenning van de mensenrechten)
wil toetsen aan de toepasselijkheid in de staten, die deze
akkoorden bijtraden. Het initiatief werd ook genomen met het
oog op de konferentie die a.s. zomer te Belgrado de aangegane akkoorden op hun praktische waarde zal onderzoeken.
De vereniging werd HAIG gedoopt wat niets met Schotse
whisky noch met de huidige Nato-bevelhebber heeft te maken
maar wel bestaat uit de beginletters van Helsinki Agreements
Implementation Group. Voorzitter werd Willy Kuijpers in het
bestuur bijgestaan door Kamerlid Glinne en het Schaarbeekse raadslid Paul De Kerpel (CVP). De h. R. Lettens, ambtenaar, is sekretaris. Reeds op 25 januari jl. verstuurde HAIG een
brief aan de regering van 35 landen, deelnemers aan Helsinki,
en waarin overtredingen van het Helstnki-handvest werden
gesignaleerd.
Reeds 75 parlementsleden uit zes verschillende landen traden toe. HAIG zal echter ook prominenten uit de pers, de professionele en kulturele wereld als geassocieerde leden uitnodigen. Het leeuweaandeel neemt voorlopig België voor zijn
rekening met 24 VU-parlementsleden, 12 PSB, 2 PRLW, 10
CVP, 6 PSC, 6 PVV, 3 RW en 2 FDF. Verder 2 Plaid Cymru
(Wales), 1 Labour, 2 uit Zweden, 1 uit Noorwegen, 1 uit Italië
en 1 uit Zwitserland. Het sekretariaat is gevestigd Tribunestraat 16, te Brussel

GUY JESPERS
De pers had — vooral in Vlaanderen — een dikke kluif aan de
te Gent aangehouden onderzoeksrechter Guy Jespers, onder verdenking van de ergste
misdaden. Het is nog te vroeg
om deze ophefmakende zaak objektlef te kunnen beoordelen.
Wel dringen zich verscheidene
vragen op, o.m. waarom er destijds geen onderzoek werd ingesteld naar de ontploffing in- de
auto van mevrouw Jespers en
naar de omstandigheden waarin
de echtgenote van de onderzoeksrechter
om
het
leven
kwam. LDL stelt In De Standaard o.m. vast «wanneer de
vriend van Leopold Maes verdwijnt komt Maes stante pede
twee jaar lang in de gevangenis.
Wanneer de vrouw van een rechter verdwijnt gaat men niet eens
onderzoeken op welke wijze ze
aan haar einde kwam». Indien
men hierover geen klare wijn
zou schenken komt de faam van
de magistratuur in het gedrang.
En t e r l o o p s : als ijverig onderzoeksrechter stuurde Guy Jespers vorig jaar TAK-voorzltter
Plet De Pauw voor enkele tijd de
gevangenis in.

FALEND

VORMINGSBELEID...
Drie en driekwart kilo, vierenvijftig cm lang, het dons op het
hoofdje donker En om de vier uur een lief klein
huilkoncertje:
honger Maar aan het blad van verleden week heb je het niet
kunnen merken, nee. Een normale «Wij», want the show
must go on.
Ze heet Karlien, Karllen Van Liedekerke. Dochter van Maurits en van Erauw Marleen. Geboren op woensdag 23 februari om 8 u. v.m. in de kraamkliniek St.-Elisabeth te Ukkel,
aldaar voorlopig verblijvend derde verdieping kamer 31.
Maar je mag je wel haasten met je bloemen of ze is al thuis.
Marleen Is niet van het liggende soort: de eerste dag was ze
al op.
\Ne hadden op de redaktie een optimistische
pronostiek
gemaakt • geboorte vlak voor karnaval Het Ideaal van iedere
Aalstenaar: de vrouw met Vastenavond in het kinderbed en
hijzelf vier zotte dagen zo vrij als een vogel Maar karnaval
ging voorbij We informeerden bezorgd of ze al pijn In de rug
had. Of het water al gebroken was. En uitgerekend op woensdag was het dan zo ver In een normaal bedrijf is woensdag
de dag, die de week in twee kapt Maar op de redaktie is
woensdag de koortsdag, de jaagdag, de ren- en holdag, de
dag dat het allemaal nog moet gebeuren en dat het desondanks om 16 uur moet gedaan zijn. Uitgerekend op dié dag
had Marleen Erauw zitten wachten om te bevallen. Met als
gevolg dat de kersverse vader zijn geluk mocht verbijten aan

Karlien
Van Liedekerke
de steen in de drukkerij Niks feestvieren, niks fles champagne, niks tournee des grands dues, maar pagina drie, tien punt
mager en de titel in 24. Zo is het joernalistiek bedrijf: the
show must go on. Uitgerekend op Assewoensdag:
een zwart
kruis in vette drukinkt over de feestneus.
Onze redaktie is een kleine gemeenschap van vijf mensen
die het opperbest met mekaar kunnen stellen. Dat is niet de
geringste verdienste van Maurlts Van Liedekerke: rustig, uitgebalanceerd
karakter, gouden hart, poëet en
fllozoof
Iemand waar je van op aan kan, een kerel waar je paarden
mee kan gaan stelen. Zo iemand wordt als vanzelf de spil
waar, onzichtbaar, heel wat dingen rond draaien. Hij moet
zich nu, in een paar weken tijds, gewennen aan heel wat nieuwe waardigheden. De waardigheid van schepen van Kiltier
(zoals ze In Liedekerke zeggen), mét sjerp, jawel De waardigheid van het prille vaderschap.
Twee mensen die mekaar in scouting hebben leren kennen,
Maurits en Marleen. Zij een plezierige flapuit van jewelste.
Had haar Karlien maar net op de wereld gezet of sprak al
van voort te doen, voor een zoon ditmaal Zo is ze: rezoliet I
Ach ja, we hadden deze week kunnen schrijven over Wilfried
Martens, over die onderzoeksrechter
te Gent, over Harmegniea of zelfs over Gendeblen. We geven de voorkeur aan een
hartelijk welkom voor Karlien. Ondanks het feit dat én het
peterschap én het getuigenis bij de geboorteaangifte
ons
door een verwaten vader door de neus geboord werden.
Een nieuwe mens op de wereld, dat blijft toch altijd het allergrootste nieuws. En een Ideale gelegenheid om eens extra
vriendelijk te zijn voor vrienden die dat vaker verdienen en
het, in de dagelijkse sleur der dingen, misschien wel wat te
weinig krijgen.
Alhoewel..
de verwaten vader is in staat in het piepverse
foto- en plakalbum van Karllen niet eens een plaatsje in te ruimen voor deze dio Genes.

« De toenemende bureaukratisering, het korporatisme, en andere vorming van machtsmisbruik
in de sektor van het sociaai-kultureel vormingswerk illustreren
het falend overheidsbeleid van
de voorbije jaren.
»Nieuwe plannen v o o r e d u k a t i e ve projekten voor onder meer
werkende jongeren en werklozen vinden geen gehoor bij het
ministerie van Nederlandse kuituur. »
Dat zijn enkele harde waarheden aan het adres van de regering, en van minister van Nederlandse Kuituur Rika De Backer
in het bijzonder.
En die verwijten komen dan nog
van de Lodewijk de Raet-stichting, die als pluralistische instelling in de voorbije 25 jaar bijzonder veel en goed verdienstelijk
vormingswerk
gerealiseerd
heeft.
Vandaar dat Renaat Roels, voorzitter van de Raad van Beheer
van deze stichting, ter gelegenheid van de vijfde lustrumviering een vreemde nieuwjaarsbrief heeft geschreven. Met weinig lofwoorden, maar veel grieven.
EN N I E U W E P R O J E K T E N
R. Roels : « De jongste jaren en
in steeds sneller tempo worden
wij gekonfronteerd met konkrete gevallen van machtsmisbruik
door overheden en partikuliere
groepen, die tot een regelrechte bevoogding van mensen
leidt, en zelfs tot onthouding
van materiële
mogelijkheden
v o o r hun ontplooiing. Daarbij
wordt o.m. gedacht aan de boycot van kursussen sociale promotie voor (jonge) werknemers,
aan de falende kredieturen voor
sociale promotie, en het vormingswerk voor gewetensbezwaarde dienstplichtigen.
Ook het uitblijven van het dekreet op het biblioteekwezen is
een slecht punt voor de overheid... De Stichting Lodewijk de
Raet heeft zich nochtans voorgenomen tijdens haar lustrumviering nieuwe projekten op stapel te zetten, en te trachten de
overheid te bekeren... De stichting zal in de toekomst nog
meer aandacht hebben voor de
regionale werking van de vormingskernen, onder meer op
het gebied van gemeente'ijke
participatie, en leefmilieuprcjekten.

3 MAART 1977

KOMM^MT/I^R
EN N O ! N O K O M T ET..
«Stemmt noch ens wie in der
auwe tied — Got op de Lü die
üch verstond an wu der met kalle kont. Lot ech neks öm gene
Baart schmere. Wer welle os
Dorper hauwe wie se sönd an
veer
welle
oos
meulegse
doone».
Dit is het begin van een tekst
die door VU-senator Vandezande werd voorgelezen in de senaat. Het gaat om het platdiets
dialekt, dat de plaatselijke kleurpartijen plots kennen en schrijven telkens wanneer er verkiezingen voor de deur staan.
Voor het overige verroeren deze
politiekers geen vinger, om de
verfransingsdruk in Oost-België
tegen te gaan.

VU-VOORSTEL
EENPARIG
AANGENOMEN

De wet op de avondsluiting is
een wet met uitgesproken sociale strekking, doordat de zelfstandige na 20 uur nog een stuk vrije
avond krijgt. Dat mag wel na een
dagtaak van minstens 10 uren.
Dit is echter maar zonder financieel verlies mogelijk, als alle
winkels zich aan het wettelijk
sluitingsuur houden. Dat doen
de
grootwarenhuizen
echter
n i e t Zij brachten grote plakbrieven aan, over de gehele lengte
van de uitstalling met de uitnodiging « K o m binnen vóór 20 u.
en winkel tot 21 u.». Z i j omzeilen
de wet ten koste van de kleine
zelfstandige, die de wet eerlijk
naleeft.
Deze wetsontduiking was mogelijk doordat de wet wél een tijdstip voorziet waarop de winkel
moet worden gesloten, echter
geen tijdstip waarop hij moet
worden verlaten.
VU-kamerlid Reimond Mattheyssens heeft een wetsvoorstel ingediend om deze leemte in de
wet te d i c h t e n : 15 minuten na
sluitingstijd moet de winkel worden verlaten. De dienstverlenende beroepen als kappers en

andere die de kliënten in een
tijdsspanne van 15 minuten niet
kunnen helpen, kunnen hiervan
vrijgesteld worden.
De belangen van de verbruikers
zijn hierbij ruim beveiligd, als
men bedenkt dat in onze buurlanden de sluitingstijd één of twee
uren vroeger valt.
De Kamer oordeelde er ook zo
over en nam het voorstel bij eenparigheid aan.

VLAANDEREN
M A G BRUSSEL
NIET LOSLATEN

O p een zogenaamde Staten-Generaal van de Vlaamse Beweging had te Brugge in het stedelijk koncertgebouw, een bijeenkomst plaats van afgevaardigden van Vlaamse verenigingen.
Initiatiefnemers waren het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen en WB-ondervoorzitter Mark Boey. Professor Gerio,
voorzitter van het Vermeylenfonds hekelde scherp de Brusselse fusieplannen van minister
Michel. De Vlamingen moeten integendeel volwaardig vertegenw o o r d i g d zijn in het bestuur van
de 19 gemeenten. Vlaanderen
eist eens en voorgoed een
staatshervorming,
die
benaming waardig. De Walen kunnen
op de Vlamingen rekenen op
voorwaarde dat ze niet langer
meeheulen met de anti-Vlaamse
frankofone Brusselaars. Vlaanderen hoeft niet bang te zijn, we
kunnen onze man staan in Europa en zelfs van een ekonomische scheiding van Wallonië
hoeven we niet huiverig te zijn.
Mr. De Cuyper deed daarna een
oproep opdat de Vlamingen
Brussel niet aan zijn lot zouden
overlaten. Namens het Willemsfonds stelde professor Prevenier dat in een federaal Vlaanderen de ideologische minderheden aan hun trekken moeten
komen. DF-spreker Valvekens
wees kategoriek f Ike verdere gebiedsroof van de hand. Tot slot
lichtte WB-voorzitter Daels het
staatshervormingsplan van het
overlegcentrum toe.

«Ik zweer
f rouw oan
de wetten
von het
Belgische volk»
Vetbetaalde postjes in openbare besturen blijven nog steeds
een geprefereerd jachtterrein voor franstaligen. Vandaar dat
«voorlopige benoemingen» als het ware knokpartijtjes met
zich brengen.
In het Nationaal Instituut voor de Huisvesting is er een sekretaris-generaal en een taaladjunkt-sekretaris-generaal die gedetacheerd werd naar een ministerieel kabinet. Nog met zo
lang geleden heeft het beheerskomitee van bedoelde parastatale instelling beslist een ééntalig-Franse ambtenaar tot v\/aarnemend adjunkt-sekretarls-generaal te benoemen, bij afwezigheid van de taaiadjunkt-sekretans-generaa! Aldus moet
deze ééntalig-Franse ambtenaar de franstallge sekretaris-generaal bijstaan voor de afhandeling van de zaken die hij, bij
gebrek aan kennis van het Nederlands, niet kan afhandelen.
Begrijpe wie begrijpen kan. Dat is alleen in ons land mogelijk.
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Sabena
blijft
ergernis
wei<i<en

Een vierhonderdtal TAK- en VUJO-leden hebben vorige zondag een
voetmars gehouden door Zaventem om nog maar eens te protesteren
tegen de Sabenapoiitiek van minister Chabert. Senator Bob Maes en
schepen Teo Beenders stapten mee op. Niet alleen zit Sabena in de
rode cijfers, maar bovendien zwaait men er met de frankofone scepter.
Reeds 14 jaar is men aan het dokteren aan het speciale statuut van
Sabena (artikel 48 van de taalwet). De gemeenschap moet jaarlijks
meer dan 2 miljard fr. bijpassen. Maar dat gemeenschapsgeld wordt
ondankbaar aanvaard door de direktie die de hoge funkties voor 85 t h .
in handen van franstaligen tracht te houden. Op 159 personeelsleden
van de graad van direkteur tot ingenieur telde men slechts 29 nederlandstaligen... In de geneeskundige diensten zijn er bijna uitsluitend
nederlandsonkundigen.
Bovendien is er — vooral bij het vliegend personeel — een frankofone
druk om het gebruik van het Nederlands in de omgang te verbieden.
Tijdens de vluchten is er inderdaad meestal een verbod om Nederlands
te spreken in aanwezigheid van een nederiandsonkundig boordkommandant... Net zoals jaren geleden op onze speelplaatsen in de Vlaamse scholen. (Foto Dann)

Lui< Vansteeniciste
iaaict vericwisting
bij Posterijen
Bij de regie der posterijen blijft de direktie, met de goedkeuring van
minister Chabert, met geld gooien. Van een grondige sanering, na de
verdwijning van Anseele uit het kabinet van verkeerswezen, is hoegenaamd nog geen sprake.
Dat toonde volksvertegenwoordiger Luk Vansteenkiste gisteren,
woensdag, in de kamer aan, tijdens een interpellatie gericht tot minister Jos Chabert.
De h. Vansteenkiste laakte de ernstige onregelmatigheden die alsmaar blijven opduiken bij het toewijzen van onderhandse bestellingen voor kledij van de postboden.
In september vorig jaar stelde L.
Vansteenkiste een parlementaire
vraag, die onbeantwoord is gebleven. Het kabinet van verkeerswezen oordeelde dat het veiliger
was te zwijgen.
Maar, de Sherlock Holmes van
de V U werd juist daarom aangemoedigd om zelf het dossier samen te stellen.
Hij stuitte op een beperkte aanbieding die in 1965 werd uitgeschreven voor het leveren van maatkledij voor de postboden. Slechts
twee firma's kwamen in aanmerking, en het duurste bod (van de
firma Maison) werd aanvaard. Begrijpe wie begrijpen kan I
Het vijfjarig kontrakt gaf deze firma de gelegenheid aanzienlijk
veel kledingsstukken te leveren;
méér dan gevraagd zelfs. De
rekeningen werden zonder meer
betaald.
En dan vervolgt de story met
voortijdige en onderhandse verlengingen van het kontrakt.
Negatieve adviezen van de inspektie van financiën en kritiek
van het Rekenhof werden genegeerd !...
De normale procedure voor aanbestedingen en verlenging van
kontrakten werd niet gerespekteerd. De ministeriële verantwoordelijkheid is in deze zaak vrij
groot.

Het meer dan 70.000 leden tellende Davidsfonds heeft zaterdag
jl. via zijn bestuur eenparig de
gewezen algemene sekretaris
van het fonds Clem De Ridder
(56) tot zijn elfde voorzitter gekozen. Het blijkt ook de eerste
keer te zijn dat het 102 jaar oude
DF met eenparigheid van stemmen zijn voorzitter k i e s t Na
interne moeilijkheden (meer in
verband met een jeugdkontesta-

Er zijn bovendien ook nog onregelmatigheden in het lastenboek,
de hoeveelheden en de kwaliteit
van de kledij.
In maart vorig jaar liep het kontrakt nogmaals ten einde, maar
de minister heeft de gelegenheid
niet gegrepen om orde op zaken
te stellen.
Het oude kontrakt loopt op een
duistere wijze door, en er wordt
zelfs een nieuw kontrakt voor 60
miljoen fr. bijgevoegd.
Men krijgt de stellige indruk dat
de prijzen voor de kledij in de
voorbije jaren belangnjk overdreven werden, en dat de schatkist
in dubieuz'fe omstandigheden nog
maar eens geplunderd werd.
Hoewel de inspektie van finan
ciën stipuleerde dat een nieuwe
onderhandse
overeenkomst
slechts per uitzondering nog in
1976 geduld kon worden, en
voortaan openbare aanbestedingen met mededinging zouden georganiseerd worden, heeft minister Chabert het toch klaargespeeld het betwiste kontrakt te
laten lopen tot april 1979...
O p deze wijze wordt bij de regie
van posterijen bezuinigd. En
maar jammeren dat de schatkist
leeg i s ; de plunderaars hebben
handlangers bij de politieke
machthebbers, (hds)

tie) nam Clem De Ridder, die In
mei 1964 Edward Amter als sekretaris-generaai opvolgde, ontslag en werd hij direkteur van
het kontakt- en kultuurcentrum
te Brussel (wat hij trouwens
blijft). Clem De Ridder is een
onverdacht flamingant Hij beschikt als een der vroegere topfiguren van het DF over een rijke
ervaring. We wensen hem een
vruchtbaar en suksesrijk voorzitterschap toe, de Vlaamse zaak
ten bate.
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Welshe kuiten
Het wetsontwera van de Labour-reqerinq _over de regionalisering van Wales en Schotland is door een wisselmeerderheid tegen een
v*/isselminderheid afgekeurd. In feite ging het om een ontwerp, waarbij
bepaald werd dat de behandeling van de « devolution act» of decentraliseringswet moest versneld worden. Callaghan hoopte dat de Labourparlementsleden, die tegen de Schotse en Welshe autonomie gekant
zijn, zouden bijdraaien als het op stemmen zou aankomen. Maar de
rebellen hebben niet geaarzeld en stemden met het gros van de konservatieve oppositie tegen. Bij de konservatieven stemden enkele leden
voor, maar vermits de partij van Mrs. Thatcher in de oppositie zit kon
dat geen kwaad.
Deze stemming heeft bewezen
hoe diep de partijen verdeeld zijn
over het verlenen van autonomie
aan de twee niet-Engelse gewesten. Onder invloed van Mrs. Thatcher zijn ettelijke voorstanders
van decentralisering terug gekrabbeld, ondanks de verklaring van
oud-premier Heath, dat hij zou
voor stemmen. Uiteindelijk werd
het voorstel «guillotine» (versnellingsvoorstel)'Verworpen met 312
stemmen en slechts 283 voor. Er
keerden zich 22 Labour-parlementsleden tegen hun eigen regering en 20 ontvluchtten in de onthouding. Samen 42 man, wat niet
te onderschatten is.
Van de weeromstuit dreigt deze
afwijzing de Labour in Schotland
en Wales nog meer stemmen te
zullen kosten bij volgende verkiezingen. Deze zouden wel eens
vervroegd kunnen uitgeschreven
worden, want de regering Callaghan had slechts één zetel meerderheid.
Callaghan gaat nu onderhandelen met de andere partijen, in de
hoop een uitweg te vinden en zijn
partij in Schotland en Wales opnieuw wind in de zeilen te blazen.
Het is echter zeer de vraag of dit
gesprek zal tot stand komen. De
Konservatieven hebben er immers geen belang bij, Labour in
Schotland en Wales een helpende hand toe te steken. Zij zelf putten hun kracht niet In de twee
deelgewesten, zodat ze zich rustig tegen een «te verregaande
opdeling» kunnen verzetten. Ze
zijn trouwens konservatieven
voor iets (ook elders, o.m. in eigen
Belgenland, verzet al wat konservatief en reaktionair is zich tegen
de federalisering van de Belgische staat). Alleen de Britse liberalen (echter te gering vertegenwoordigd in het Lagerhuis, mede
door een zeer onrechtvaardig en
feitelijk anti-demokratisch kiesstelsel) gaan zeer ver, ze zijn zelfs
voorstander van fiskale bevoegdheid voor de twee deelstaten en
pleiten voor een evenredig kiesstelsel, waartegen de twee grote
partijen om voor de hand liggende redenen scherp gekant zijn.
Van de andere kant hebben de
Schotten en Welshmen geen belang bij een konservatieve regering, vermits het aantal tegenstanders van federalisme bij de konservatieven nog veel groter is
dan bij Labour. Het zal er in de
komende tijd dus op aankomen
voor de Schotse en Welshe nationalisten hun houding behoedzaam uit te kienen, ten einde niet
de eigen ruiten in te gooien. Tenware Labour zou bereid zijn, een
regering te vormen met Schotten
en Welshman, voor zover deze
drie in het Lagerhuis samen de
meerderheid zouden vormen, wat
echter twijfelachtig is.
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Intussen zal minister Food (voor
Gewestzaken) het de komende
weken erg druk hebben. De Europese volksnationalisten volgen uiteraard met stijgende aandacht
de evolutie in Groot Brittannië,
dat ondanks alle vertragingsmaneuvers weleens de eerste Westeuropese staat zou kunnen zijn,
waar het federalisme min of meer
wordt doorgeduwd. Het is een
aansporing voor de geestesverwanten van Schotland en Wales
" on this side of the Channel», om
nog harder te gaan ijveren voor
een Europa der Volkeren. (Sw)

De verloedering van Amsterdam
(jeeveedee) Waarover al jaren door
inwoners en bezoekers geklaagd en
gemopperd werd, maar wat hoogstens eens een keer naar buiten
kwam in een ingezonden brief in de
pers, wordt nu, sinds de eerste maanden van 1977, openlijk door de autonteiten toegegeven: het is totaal mis
met Nederlands hoofdstad Amsterdam. De «parel aan het IJ», de stad
die volgens Joost van den Vondel « als
keizerin de kroon van Europa» droeg,
is op weg naar totale verioedering. In
vrij korte tijd liep het inwonertal met
honderdduizend terug, de verkrotting
in de oudere stadsdelen neemt hand
over hand toe, het verkeer is één grote ellende, er is voortdurend kortsluiting tussen de stedelijke overheid en
de burgers, en — wat door velen als
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in
het ergste van al wordt ervaren — de
misdaad viert er hoogtij. Een week
geleden vergeleek het weekblad « Elseviers Magazine» de Nederiandse
hoofdstad met Chicago. Het blad noteerde: «Je kunt in Amsterdam 's
avonds niet meer alleen over straat.
En soms zelfs overdag niet meer. De
misdaadcijfers stijgen en de politie lost
steeds minder misdaad op. De middenstand wordt gekonfronteerd met diefstal, geweld en represailles. In veel
gevallen wordt zelfs geen aangifte
meer gedaan. En de burgerij begint
zich te bewapenen.»

Burgemeester Ivo Samkalden (minister van justitie in twee vroegere regeringen) die komende zomer met pensioen gaat, gaf tijdens de behandeling
van de jongste gemeentebegroting
toe dat in de afgelopen drie jaren het
aantal bij de politie geregistreerde diefstallen van 48.000 was gestegen naar
62.000, het aantal gewelddadige berovingen van 187 naar bijna 400, en de
gevallen van zakkenrollerij van ruim
1.500 naar meer dan 3.500. De burgemeester moest ook toegeven dat van
alle inbraken, inklusief de duizenden
diefstallen uit geparkeerde auto's,
slechts 4 procent wordt opgelost
Ontstellende getallen inderdaad. Vast
staat dat een groot deel van de diefstallen en berovingen samenhangt
met het gebruik van hard drugs. De
vele verslaafden aan met name heroïne kunnen het« spul» slechts verkrijgen tegen veel geld. Doordat ze daarover niet beschikken, trachten ze het
met geweld te bemachtigen. Het zijn
overigens niet alleen Nederlanders die
de heroïnespuit hanteren. Bekend is
dat tal van vreemdelingen naar Amsterdam komen omdat de stad de
trieste faam heeft dat de politie nauwelijks iets onderneemt tegen de handel
in hard drugs. Die bewering is zeker
overdreven omdat met name juist de
laatste tijd met sukses is opgetreden
tegen de Chinezen, die sterk betrokken zijn bijde handel in heroïne. Maar
het is wél zo dat door een al te nonchalant beleid Amsterdam de laatste jaren
het Europese handelscentrum voor
heroïne is geworden, en dat het daarmee gepaard gaande kriminele gedrag
door de politie niet in toom kan worden gehouden.
Dat agenten van de hoofdstedelijke
politie zich schuldig maken aan korruptie en steekpenningen aanvaarden
van drughandelaars, is een beschuldiging die moeilijk te bewijzen is. Sommige bladen hebben daarover een boekje open gedaan, en er loopt ook een
onderzoek naar die aantijgingen. Zowel bij het gemeentebestuur als bij de

leiding van de politie is men overigens
zeer verontwaardigd over de verdachtmakingen aan het adres van het hele
politiekorps.
Naast de misdaad die Amsterdam teistert, is er het verkrottingsvraagstuk.
De stad vierde in 1975 haar zevenhonderdjarig bestaan, en ze draagt dan
ook de sporen van die ouderdom. De
schepen voor publieke werken en
stadsontwikkeling noemde zopas nog
Amsterdam een «in elkaar stortende »
stad, die door de bewoners wordt ontvlucht, naar de provinciesteden in de
provincie Noordholland, terwijl ook de
in aanbouw zijnde nieuwe stad Almere
in een van de Zuiderzeepolders aangewezen is voor de opvang van de vluchtende Amsterdammers. Dit verhuizingsproces loopt echter niet zo vlot
omdat er nog lang niet voldoende
gebouwd is in die opvangplaatsen.
Wat dan weer leidt tot allerlei strubbelingen en ellende.
En dan is er ook het verkeersprobleem. De stad stikt als het ware in de
auto's. Eind vorig jaar stemde de
gemeenteraad de aanleg van een « binnenring» om daarmee drastisch een
bijdrage te leveren tot het beëindigen
van de opstoppingen die van 's morgens tot 's avonds het verkeer kwellen. Tegen deze «ring » is de hele middenstand in het geweer gekomen
omdat de gemeenteraad de belangen
van de meer dan achtduizend grote en
kleine bedrijven (met tegen de honderdduizend werknemers!) niet in de
gaten zou hebben gehouden. Er is dan
ook al een verzoek aan de raad van
state gedaan om het gemeenteraadsbesluit te vernietigen.
Zo is het op vrijwel elk gebied miserie
in de eens zo veelbezongen grachtenstad, het «Venetië van het noorden».
Zeker, er wordt op allerlei manieren
aan gedokterd om het doodzieke Amsterdam weer op de been te helpen.
Maar de échte goede medicijn is nog
altijd niet uitgevonden. De tijd waarin
men vol trots kon getuigen «een
Amsterdammer»te zijn, is helaas voorbij...
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O n s w e r k zelf doen

op
afstand
bekeken
De moderne slavernij van de post-koloniale periode die gastarbeid gedoopt
vi/ordt, is onwaardig van onze zo
bewierookte maar naar schijnheiligheid riekende Westerse demokratie.
Schijnheilig vooral de laksheid tegenover de klandestiene inwijking en dan
bedoelen wij laksheid tegenover de
werkgever die van het goedkoop loon
profiteert ten nadele van onze werknemers die naar «den dop» gestuurd
worden.
Als Kristen of als een humanist moet
men eerst en vooral rechtvaardigheid
ta.v. de gastarbeider nastreven en
« begrip voor zijn gedragingen ».
Als er in Limburg dezelfde nacht twee
meisjes verkracht werden, één door
een Turk en één ander door een brave
Limburger, zal de joernalist met dienst
in het eerste geval blokietteren «Turk
verkracht meisje » maar in het tweede
gev^l niet « Belg verkracht meisje ».
Als volksnationalist moet men konsekwent zijn en ook voor de « arme landen » het « werk in eigen streek » opeisen. Wij weten nu stilaan dat zulks er
in de meeste gevallen om te beginnen
niet op neerkomt hier te lande vette
ABOS-kreaturen te onderhouden.
M e n moet voor de mensen in hun dorpen en stammen de landbouw valorise-

ren opdat ze ten minste de buik kunnen vol eten. Het is beter daar geld
aan te besteden dan ze naar hier te
ronselen en hun later stempelgeld te
moeten uitbetalen. Het is nadelig voor
de ontwikkelingslanden er de geschoolde of halfgeschoolde en dynamische arbeidskrachten die ekonomie er nodig heeft weg te halen.
H e i m w e e d o e t hun hart
verlangen
Er zijn wellicht gastarbeiders die zich
wensen te assimileren. Wij zijn geen
racisten. Welkom dus. In Brussel moeten zij daartoe echter kontakt krijgen
met onze twee culturen. Het gaat ons
beslist aan dat zij er niet toe dienen de
bloedarme Francofonie aan te dikken.
De meesten willen terug naar hun zonnige contreien waar wij ons in onze
dure vakanties gaan laten bruinen...
en de armoede als toeristische attrakties « bewonderen ».
Zij moeten als volwaardige volksgenoten kunnen terugkeren. Zij hebben
daartoe het recht in hun kulturele ontplooiing te worden gesteund... Hun kinderen hebben recht op onderwijs in
eigen taal.

Ai is dat van de ene dag op de andere
niet mogelijk moet ons ekonomisch
bestel zodanig worden herdacht dat
wij « ons werk zelf doen ». In de welgestelde gezinnen gaat de tijd van « meiden en knechten» tot het verleden
behoren. Dat is niet anders voor de
welgestelde volkeren.
Bij deze gedachtengang zijn arbeidsdienst of burgerdienst niet af te wijzen.
De idealisten onder de Amada-jongeren zullen er hopelijk akkoord mee
gaan dat om «de arbeiders» meer

Ik zen nen
bleken Algerijn
Ik zèn 'nen bleken Algerijn
Ik zèn da gastarbeider-zijn
in den Belgik al meer as muug
Want azzet kon dan ging ekik
vandaag nimier nor 't stinkfabriek
Al zennek er mor 'n arme luis
Zelfs zonder dop, of RMZ
zelfs zonder tafel en zonder bed
Zèn ik er warm, zen ik er thuis
Al hemmek giene rotte knop,
Dan gonnek mor t'rug
Me auto-stop...
Want 't is er warm...
en 'k zèn er thuts.
(De Strangers)

macht te bezorgen het nogal «gratuit»
is alleen maar pamfletten uit te delen
of muren te bekladden en in ieder
geval wenselijk om te beginnen zelf
« arbeider » te zijn.
Politiek misbruiken van
gastarbeiders ?
Het is een onrechtvaardigheid in de
Belgische Kieswetgeving dat het aantal zetels voor de kiesomschrijvingen

berekend w o r d t vreemdelingen
inkluis. Hierdoor worden deze streken
bevoordeeld die slavenarbeid nodig
hebben en alleen door dit schandaal
hun ekonomie kunnen op de been hou»
den in plaats van «hun werk zelf te
doen». Er gaan stemmen op om de
gastarbeiders stemrecht te verlenen
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Dat is gevaarlijk en schijnheilig. Gevaarlijk I De gastarbeiders zouden dan
ook geronseld worden voor en door
politieke partijen en ook moeten kunnen kandidaat zijn. Nu weet men zeer
goed dat velen onder hen afkomstig
zijn uit diktatoriale landen. Bij hun
terugkeer of vakantie zouden zij die
hier werden geronseld, in hun thuisland worden geranseld of erger. Bedoelde diktatoriale landen houden er
in België «geheime diensten» op na.
Het verlenen van politieke rechten op
gemeentelijk vlak is schijnhelilig want
men weet zeer goed dat deze mensen
eenvoudig zouden gemanipuleerd worden.
D o e l m a t i g e rechten
Zolang er gastarbeiders zijn zouden
zij via een eigen vrij gekozen gezag
het wettelijke recht moeten bekomen
uitgestippelde sankties te eisen tegen
uitbuiting, schandelijke behuizing of
welk misbruik ook.
Dat om te beginnen onze ministers
van Arbeid en Tewerkstelling er werk
van maken de «wetten op papier»
inzake bescherming van de arbeid te
doen naleven.
Of heeft de zo Waalse, zo christelijke
en zo demokratische minister Califice
daar wat aan gedaan, de hele tijd dat
hij het doen kon ? En ook Glinne had
zich beter met de toepassing van de
arbeidsbescherming ingelaten dan zijn
verstrooide Waalse neus in het Septemberdekreet te steken.
M. van Haegendoren,
Oud-senator

HET GAAT OM JE LOON...
Als je werkgever je loon betaalt langs een rekening bij de ASLK, kan je van tal van
voordelen genieten.
Als je bijvoorbeeld een woning wenst te kopen of te bouwen kan je bij de ASLK lenen
tegen een voorkeurtarief.
Je kunt er alles over lezen in het foldertje dat we je meteen opsturen zodra we
onderstaande bon ontvangen.

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

Te sturen aan de Algemene Spaar- en Lijf rentekas (dienst 089),
Wolvengracht 48 te 1000 Brussel.
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Naam en voornaam:
Adres:

wenst het foldertje over de salarisbetaling langs de ASLK.
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Bevordert
minister Michel
verbastering van
Platdietse streelc?
ledereen in het Vlaamse land kent de mooie platdietse streek
bestaande uit Baelen, Gemmenich, Hendrik-Kapelle, Homburg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken en Welkenraedt. Daarvoor
werd nog betoogd tijdens de Marsen op Brussel. Het enige wat de
taalwet bepaalde is dat de Koning een speciaal taairegime kan in het
leven roepen, na de gemeenteraden gehoord te hebben en rekening
houdend met de in de streek gesproken talen en de administratieve
noodwendigheden.
Tijdens het debat over de begroting van 16 februari 1977 toonde
senator Vandezande aan dat
noch de voorgangers van minister Michel, noch hij zelf gebruik
gemaakt hadden van de mogelijkheid die de wet hen bood. Nochtans is het kulturele leven vaak
op het Duitse taalgebied aangewezen daar de verenigingen er
vaak èéntaliq-Duits zijn en een
groot gedeelte der kinderen Duitstalig onderwijs volgen in Eupen.
W a t betreft het kerkelijk leven
worden de Kerkelijke Berichten
in twee talen opgesteld. De kristelijke ziekenkas «Vorwarts» verspreidt een Duitstalig blad in de
streek en de •< Wochenpost»
wordt overal verspreid. Gehandicapte invaliden uit de 9 gemeenten worden tewerk gesteld in de
Beschermde Werkplaats te Eupen en de verkiezingskampagne
gebeurt in twee talen en vaak
komt er nog het tipische platdiets
bij.

Wat deed nu Michel ? Hij maakte
van Sippenaeken, Gemmenich,
Homburg, Moresnet en Montzen,
via de fusiewet, één gemeente en
noemde ze... houd U vast...
« Plombières » wat in feite een vertaling is van het bestaande «Bleyberg ».
Z o werd het Platdietse voor de
eerste maal in de geschiedenis
van het parlement voorgelezen
door senator Vandezande. Senator Vandezande maakte van de
gelegenheid gebruik om in het
parlement enkele zinnen Platdiets te spreken, wat voor de eerste maal in de geschiedenis van
ons parlement gebeurde. CVPfraktievoorzitter Leynen noemde
dit folklore, hoewel hij achteraf
moest bekennen dat het een
Maaslands dialekt was waaruit
dan moge blijken dat geen enkel
Belgisch minister nog de moed
gevonden heeft om een aparte
taalregeling te treffen voor deze
verdrukte mensen.

V U legde reeds in 1974
anti-inflatieplan neer
En het weekblad «De Nieuwe»
noemde dit VU-alternatief het
beste van alles wat tot dan toe
inzake herstel was voorgelegd.
Terecht mocht VU-senator Lode
Claes tijdens het debat over het
Egmontplan naar dit VU-plan verwijzen. De senator had inleidend
al zijn verwondering erover uitgedrukt dat de regering de reakties
op haar Egmont-plan niet heeft
voorzien. Inmiddels is de belangrijkste oorzaak van dit relanceplan de vermindering van de rijksinkomsten met 33,2 miljard ten
opzichte van de voorzieningen
van juni 1976. Deze daling is het

gevolg van de vertraging van de
prijsontwikkeling en de vertraging
in de inflatie. In dergelijke omstandigheden moeten ook de staatsuitgaven verminderen, doch daarover wordt nauwelijks gesproken. Te hoge inflatie en werkloosheid kunnen de waardevastheid
van onze munt in gevaar brengen. In plaats van de zeer ingewikkelde maatregelen inzake het bedrijfsleven ware de afschaffing
van de BTW op investeringen
beter geweest; ook al beschikte
de regering in dit verband over
weinig maneuvreerruimte.
W a t het voorstel betreft, om een

gemeenschap. De kredieten moeten
ingedeeld worden volgens de 60-40
norm.

(UIT DE <WETSTRflflT
r ^ E parlementaire werkzaamheden zijn eigenlijk zelden van een
grote politieke betekenis.
Vele beslissingen — zo
niet alle — worden binnenskamers genomen en
men zegt wel eens dat de
politiek ook in de wandelgangen bedreven wordt.
Feit is dat de bespreking van begrotingen of
interpellaties zelden aanleiding is voor een
groots debat of blinkende verklaringen. Het lijkt
er wel op dat het parlement een beetje als rookgordijn of bliksemafleider fungeert voor wat er
in de salons bedisseld wordt. Ook vorige week
werd heel wat aandacht besteed aan de uitlating van eerste minister Tindemans over de redding van de demokratie. Het valt niet te ontkennen dat een demokratisch systeem moet verdedigd worden. Men kan nfet volstaan met zich te
vergenoegen over de voordelen van zijn demokratie. Men moet hieraan voortdurend werken
en dokteren om het te verbeteren en fascistische tendensen van links of rechts tijdig de kop
in te drukken. Geen enkel land is per se immuum
voor een of andere putsch en al te vaak hoort
men enkele naïevelingen roepen om een sterk
regime, waarmee ze natuurlijk een diktatuur
bedoelen die aan hun ideëen beantwoordt Wat
met de overigen moet gebeuren vragen ze zich
niet af. De oproep van Tindemans is dus wel
ergens begrijpelijk, maar toch niet zonder hypokrisie. Meer dan 3 jaar verkondigt hij o.m. de
herwaardering van het Parlement, zonder dat
hiervan iets is terechtgekomen. Hij is toch best
geplaatst om die gang van zaken te verhelpen ?
Hoe het ook zij, het is dringend noodzakelijk dat
de plaats en de rol van het Parlement opnieuw
wordt gedefinieerd.
In de Senaat werd de regeringsbeslissing van
het zgn. Egmont-Konklaaf opnieuw besproken,
nadat de Kamer de week voordien er haar goedkeuring had aan gehecht. Ook hier werden geen
wereldschokkende dingen gezegd. Men kan
zich dan ook afvragen of die herhaling nog veel
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zin heeft, maar ja, wanneer wordt in dit land iets
afgeschaft? Ook de Kamer kende een rustige
week, hoewel toch enkele heilige huisjes werden aangeraakt. Tijdens de bespreking van de
begroting van Verkeerswezen werd heel wat kritiek uitgebracht op de Sabena.
Zelfs CVP'er Dries Claeys, die blijkbaar schrok
van zijn eigen stoutmoedige taal, nam geen blad
voor de mond. Hij zei dat de Sabena teveel personeel heeft (bijna 10.000], dat het vliegend personeel is toegenomen alhoewel heel wat lijnen
werden afgeschaft en de maatschappij sedert
jaren deficitair is. Hij vroeg zich zelfs af of de
Sabena-direktie wel bekwaam is om deze toestand recht te zetten en of men op de Sabena
niet het beheer met bijstand kan toepassen. Luk
Vansteenkiste hoefde zich nog maar enkel bij
Claeys aan te sluiten, terwijl minister Chabert
natuurlijk niet erg opgezet was met de harde kritiek op zijn Sabena. Hij speelde de verantwoordelijkheid dan maar door naar het Parlement dat
tegen 1979 opnieuw moet beslissen over een
nieuwe termijn van 30 jaar. Potsierlijk was de tussenkomst van FDF'er Outers volgens wie er op
de luchthaven van Zaventem teveel Vlamingen
zijn. Hij had het echter wel over het lager dienstpersoneel, o.m. de schoonmaakdiensten... Over
de hoge kaders zweeg hij natuurlijk. Outers
vond zelfs dat de Sportluchthaven van Grimbergen tweetalig moet worden, omwille van zijn
nationaal belang. In verband met Sabena werd
ook veel over het zgn. Kinsey-rapport
gesproken, een studie over de struktuur van Sabena.
De Senaatskommissie bespreekt dit rapport, alsmede een boekhoudkundige studie. Naar verluidt zou minister Chabert echter een deel van
die studie achterhouden en zelfs niet eens aan
de senaatskommissie willen tonen. In dat deel
zouden nl. voorbeelden gegeven worden van flagrante overtredingen door Sabena van de
lATA-overeenkomsten. Dergelijke overtredingen zouden Sabena wel eens zwaar kunnen
worden aangerekend door de andere luchtvaartmaatschappijen.
Het is echter wel jammer dat de Senaatskommissie zich zo vlug laat afschepen.
H.C.

derde arbeidscirkuit in het leven
te roepen was Lode Claes van
mening, dat noch de regering
noch de produktivistische sektor
over de middelen beschikt om dit
cirkuit te verwezenlijken.
Inzake de mogelijke oprichting
van een aktiekomitee voor de verdediging van de demokratie verwees de senator naar de uitstekende studie « Crisis of Democracy » van de Trilateral Commission
in welk rapport wordt gesteld, dat
het groeiende aantal beslissingen
de demokratie voortdurend verzwakt en dat ze bovendien wordt
afgetakeld door chantage. De regering Tindemans beantwoordt
zeer sterk aan dat beeld. Deze
regering laat ook bepaalde kansen om een beter beleid te voeren onbenut. Senator Claes besloot zijn zeer aandachtig beluisterde uiteenzetting als volgt

• VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste
interpelleerde staatssekretarls Eyskens over de zandwinning in «De
Moeren» bij Veurne. De centrale
overheid hield geen rekening met de
adviezen uitgaande van regionale en
lokale instanties. Behalve de schending van het landschap is deze zandwinning ook nadelig voor de landbouw. Spreker vroeg de staatssekretarls het besluit ter zake in te trekken.
• VU-senator Van In was tijdens
het debat over het Egmontplan van
mening dat dit zowel te laat komt (de
regering had vroeger moeten starten
met de bestrijding van de krisis) als
te vroeg, omdat het plan nog geen
vaste vorm heeft. Hij had het verder
over de afvloei van bekwame akademici en gespecialiseerde arbeiders
naar het buitenland, daar hen in België slechts werkloosheid wacht. Intussen is het verschil op ekonomisch
gebied tussen Vlaanderen en Wallonië zo manifest geworden beleid dat
een investerings- en tewerkstellingsbeleid zich opdringt. De regering
houdt het echter bij ijdele beloften.
Van een regionalisenng van het tewerkstellingsbeleid IS nog steeds
geen sprake
• VU-senator De Facq stelde in
een mondelinge vraag aan de minister van buitenlandse zaken de mogelijke diskriminatie aan de kaak van
Europese partijen, die nog niet in het
huidig Europees parlement vertegenwoordigd zijn en daarom niet in aanmerking zouden komen bij de verdeling, en de toekenning van 120 miljoen aan de politieke partijen voor
een voorlichtingskampagne in verband met de Europese verkiezingen.
• Bij het debat over het wetsontwerp, dat de wetgeving betreffende
de financiering van de universitaire
beleggingen wijzigt, achtte VU-senator Rik Vandekerckhove de pariteit
onaanvaardbaar voor de Vlaamse

• Tijdens de bespreking van de
begroting van verkeerswezen kantte
VU-kamerlid Goemans zich tegen
een verdere expansie van de luchthaven te Deurne. Vooraf had het Antwerpse kamerlid de vrees uitgedrukt
dat het rollend materieel te duur
wordt betaald.
• VU-senator Van Eisen sprak over
de kernenergie, het Waalse water
van minister Bertrand, de gevolgen
van de krisis in de Kempen en vroeg
ook, of de vaste Kommissie van Taaltoezicht reeds uitspraak deed i.z. het
taaistatuut van het personeel van de
kontroledienst voor de verzekeringen.
• VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste
beperkte zich tot het vraagstuk van
het (in ons land sterk verouderd)
gevangeniswezen, dat te weinig ruimte heeft, te weinig geschoold personeel en te weinig personeel in zijn
geheel. Het Oostends kamerlid oogstte applaus op vele banken.
• VU-senator Vandezande kwam in
het debat over de begroting 1977 Volksgezondheid en Gezin terug op
de vestiging van buitenlandse geneesheren in België, waarbij hij het wetsvoorstel verdedigde, dat in de Kamer
werd ingediend betreffende de (zeer
belangrijke) talenkennis van deze artsen.
• VU-senator Coppieters liet opmerken dat men de etische problemen
kan benaderen van uit de gemotiveerde gewetensvrijheid, terwijl men er
moet van uitgaan, dat men binnen de
rechtszekerheid naar de rechtsverfijning moet zoeken.
• VU-senator van Ooteghem ontleedde de toestand in de Belgische
textiel- en schoennijverheid. De regering beloofde in de zaak Fabelta 995
miljoen steun een herstrukturenngsperiode van drie jaar.
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VU bezorgd
om sociale
spanning
Het Partijbestuur van de Volksunie drukt zijn bezorgdheid uit
over de toenemende sociale
spanning
Het IS ongetwijfeld juist dat het
zgn Egmontplan enerzijds de
grote massa verbruikers treft en
dat de verhoogde taksen vooral
zullen drukken op de gepensioneerden, de bescheiden inkomens en de grote gezinnen
Anderzijds betwijfelt het VU-Partijbestuur of stakingen het aangewezen middel zijn om kritiek
uit te oefenen op de regenngspolitiek De meeste ondernemingen hebben het op dit ogenblik
al moeilijk genoeg en ontreddering van de bednjven kan alleen
de tewerkstelling verder in het
gedrang brengen
De werkelijke verantwoordelijkheid ligt bij de regering die met in
staat IS een duidelijke politiek te
volgen
Tevens dreigt het gevaar dat
het Vlaamse land meegesleept
wordt
door
heetgebakerde
Waalse groepen die alleen nog
heil zien in verregaande verstaatsing wat zeker met beantwoordt aan de wensen en noden van de Vlaamse werknemers en werkgevers

zoekt dringend
een stafmedewerker
voor haar sekretariaat te Brussel

... want de eindmeet komt in zicht. Inderdaad, in het
blad van 17 maart verschijnt onze laatste top-50.
Dat de prijzen nog niet helemaal verdeeld zijn wordt
duidelijk als men de stand bekijkt. Joris Depré, bij voorbeeld, komt nog uit de achtergrond aanzetten.
Nog veertien dagen moed, mensen!

STAFMEDEWERKER
VVM

TOP 50

Vereiste diploma's:
licentiaat bestuurswetenschappen
doctor in de rechten.

of

Leeftijd : ongeveer 30 jaar:
Kandidaturen met curriculum vitae dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de V V M , p.a. Barrikadenplein 12, te 1000 Brussel.'Uiterlijk op 8 maart as.

Ter vervanging van de h. Joos Vervinkt, die een benoeming in
de Rijksadministratie
nnck

kreeg, werd voorlopig de h. Hugo Gee-

— gemeenteraadslid

te Dendermonde

—

aangesteld.

Zo verwelkomt Oostduinkerke
nieuwe «WIJ»-lezers
Door een geordende samenwerking van alle bestuursleden kon onze
afd. vijftig nieuwe jaarabonnementen op ons weekblad « WIJ > plaatsen. Bulten Achiei Goderis, dienen hier Maurits Boucquez, Fernand
Vandenberghe, en Luc Vanmassenhove speciaal vermeld voor hun
uitzonderlijke prestatie. Ten einde zowel de oude (hernieuwde) als
de vijftig nieuwe « Wij »-lezers (jawel, vijftig !) aan te zetten ons weekblad aandachtig te lezen en tevens de band met het plaatselijk V U bestuur te verstevigen werd volgende brief aan onze abonnees
gestuurd.
«Waarde vriend, U zijt geabonneerd op ons weekblad
«Wij».
Dat doet ons genoegen
Maar
ook U zult daar ongetwijfeld veel
genoegen aan beleven. Dit blad
brengt U immers iedere week 24
bladzijden,
interessante
lektuur
over binnen- en buitenlandse politiek, over de besprekingen
in
Kamer en Senaat, over de werking in onze talrijke
afdelingen,
over pas verschenen boeken en
platen, over tentoonstellingen
van
schilderijen
en
beeldhouwwerk,
over vrouwenbeweging,
over de
bijzonderste
gebeurtenissen
bij
onze taal- en kultuurbroeders
in
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De riempjes
worden aangetrokken

De Vereniging van Vlaamse mandatarissen ( V V M ]

Nederland, over pensioenen, leefmilieuproblematiek, sport, enz .
Uit deze
brede
waaier
van
nieuws en vormende lektuur kunt
U aldus uitkiezen wat U het
meest aanspreekt of aanbelangt
Op deze wijze wordt U zeker een
meer onderlegde en
overtuigde
Vlaming, die met kennis van zaken kan meepraten over de noden van ons volk en de maatregelen die dienen getroffen te worden om hieraan te verhelpen.
WIJ kunnen u tevens
mededelen
dat wij van nu af aan U regelmatig op de hoogte zullen houden
van onze plaatselijke werking on-

der de rubriek Oostduinkerke. Indien nodig zullen wij niet aarzelen
plaatselijke toestanden kritisch te
onderzoeken
en te beoordelen.
Wij zullen dat echter doen op een
eerlijke en gedegen manier Het
spreekt
vanzelf dat wij altijd
graag uw reakties en suggesties
daarop zullen vernemen. Mocht u
het blad niet regelmatig op donderdag of vrijdag ontvangen, licht
ons dan in. Wij doen onmiddellijk
het nodige.
Ons weekblad « WIJ» is een leermeester die iedere week bij U op
bezoek komt Maak er gebruik
van. U zult er wel bij varen. En als
u het gelezen, en dus niet meer
nodig hebt, dan kunt u het doorgeven aan een familielid, een gebuur, een vriend.
Die kan er ook maar wel bij
varen! U hoort nog wel van ons!
Wij ook van U ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

29.
30.
31.
33.
34.
35.
36
38.
39.
40.
41.
43.
44.
46.
47
48
49.
50.

Luk Vanhorenbeek, Bierbeek
1.914
Kris Versyck, Gent
1.630
Georgette De Kegel, Ninove
1.294
JaakJanin, Oudenaarde
1.288
Leo Callaert, Lebbeke
798
Juul Moens, Antwerpen
726
Anny Lenaerts, Wilrijk
690
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe
585
Erik Vandewalle, Izegem
580
Willy Serpieters, Oostende
552
Achiei Goderis, Oostduinkerke
537
Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo
443
Joris Depré, Tervuren
426
Ferre De Beuckelaer, Kontich
389
Frits Cornelissen, Houthalen
382
Daan Vervaet, St-Laureins-Berchem
373
Koen Van Meenen, Heusden
363
Jos Verlooy, Jette
354
Maurice Passchijn, Meise
341
Oktaaf Meyntjens, Burcht
^^.j^,i»-,,«.w.^„^
334
Annie Pottie-Kindt, Roeselare.
•'•'-•-•''' ''-^ -'
324
Pier Leys, Brugge
322
Albert Jacobs, Beringen
319
Jozef Labaere, Kortrijk
294
Luk Bohé, Vichte
264
Guido Dornez, Ingelmunster
^^Ê^..
264
Wouter Leus, Zaventem
264
Emiel Van Langendonck, St.-Kat.-Waver
264
Frans Jansegers, Herdersem
262
Clem De Ranter, Hoboken
258
Daniël Denayer, Aalst
240
Yvo Dillen, Balen
240
Frans Van Dessel, Nijlen
237
Jan Roux, Genk
228
Willy Vlieghe, Drongen
223
Hector De Bruyne, Antwerpen
204
Enk Eyckmans, Bree
204
Vital Peeters, Berchem
203
Willem Nollet, Hove
201
Roger Vandenbiicke, leper
....,-j
200
Raf Cosijns, Lochristi
^^S^...
192
Hilda Demol, Liedekerke
mmfX,
•••" ^^^
Hein Mallefroy, Erembodegem . . . ^ ^ ^ ^ A .
187
Edmond Sintobin, Brugge
180
Leon Van Durme, Merelbeke
180
Jozef Vandenpias, Oudergem
.»-,.™^.
160
Georges Roes, Ledegem
• ^ ^ ^ - -,
149
Piet Severins, Zwijndrecht
.*^s*^^tóö*>A;fe. • 142
Jan Mtssoul, Hasselt
! * f ! ! ^ n . : ^ : . " ! / . T ? . . . 133
Jan Caudron, Aalst
132
René Van den Cruyee, Asse
132

N.B. Hoe sommige afdelingen de 'WIJ'-slag
een steuntje
meegeven leest u hiernaast Eén voorbeeldje uit de reeks. Wij
vernamen dat Waarschoot Hoegaarden, Zaventem, Liedekerke, om er maar enkele te noemen, hetzelfde deden en met
sukses. Als voorbeeld de begeleidende brief naar de nieuwe
abonnementen.

Met oprechte Vlaamse groet»

WIJ 9

WIJ Ih D^ l^OLK^Uhl^

I

Mimi

ANTWERPEN

MAART
2

G E E L : voordracht door mevr Segers-De Backere, voedingsdeskundige en natuurgids, over «Gezond en veilig voedsel»
O m 20 u in zaal Toenst-Markt Initiatief van de Vlaamse Vrouwen Geel

4

W O M M E L G E M : dia- en filmavond over Amerika om 20 uur in
« Den Klauwaert», Dasstraat 23 Inrichters De Vlaamse Vrienden Kring en de Vlaamse Bond van Gepensioneerden

4

HERENTHOUT: spreekbeurt door W a r d Hermans over de rol
en de betekenis van Vlaanderen in het Europa van vandaag
O m 20 uur in lokaal bij Casimir Goossens

4

ANTWERPEN : spreekbeurt en dia-montage over « De Nederlanden in Frankrijk » door Leo Camerlynck, Freddy Cheeseman
en Wido Bourel om 19 u 30 in lokaal R-102 van UFSIA, Rodestraat Organisatie van de Nationalistische Studenten Vereniging in het kader van de Frans-Vlaamse week

Mechelse monumentenstorm
woedt verder
O p 12 maart organiseert het reddIngskomltee-stadhuis-Mechelen een betoging om hel stadsbestuur diets te maken dat het nu welletjes is met de verminking van historische monumenten in de aartsbisschoppelijke stad.
Inderdaad, de interpellatie van senator Wim Jorissen, vorige week donderdag
in de Mechelse gemeenteraad, heeft de Mechelaars de overtuiging bijgebracht dat het stadsbestuur, onder leiding van burgemeester van Roy, hoegenaamd niet zinnens is de verminkingswerken aan de historisch-waardevolle
Lakenhalle stop te zetten.

dag, in de gewestraad, die op het
Mechels stadhuis bijeenkomt, te wijzen op de koppige houding van het
stadsbestuur
D e minister heeft alvast belooft dat
aan een verdere afbraak van het histonsch patrimonium een einde zal
gesteld worden
In Mechelen worden alle voorbereidingen genomen voor de grootse protestbetoging op 12 maart
Voordien zullen op een perskonferentie enkele laakbare praktijken van de
verbouwing aan de kaak gesteld worden Onder meer zal bewezen worden dat 17 middeleeuwse sokkeltjes
(met luciferkop) en waardevolle houten balken door aannemer en bouwvakkers — en bij de gratie van de
bouwheer (het stadsbestuur) — voor
drinkgeld verhandeld worden

5

M E E R H O U T : Vlaams bal om 20 u 30 in de parochiezaal te Zittaart Met discostudio 2000 en Bodega

5

MERKSEM . VU-bal om 20 u 30 in zaal « De Garve », Van Praetlei Inkom 60 fr Orkest Pennsylvania 5000

7

D E U R N E : VU-zwemmen in gezinsverband van 6 tot 7 u in
zwembad «Arena» Tel Mevr Monique Dedne-De Grave
21 31 29

9
11

HERENTHOUT: bestuursvergadenng in Metro om 20 u 30
M E E R H O U T : VU-kernvergadenng om 20 u 30 in lokaal «Den
Drossaerd »

11

DEURNE

11

M E R K S E M : Spaarkas Tijl etentje om 20 uur in zaal Tijl

OOK LIER BEDREIGD

12

T O N G E R L O - St-Maartenfonds jaarlijks bal om 20 u in het
Sportacentrum Inkom 60 fr Orkest Stonne Wouters

13

M E R K S E M : kinderkarnavalfeest om 15 uur in zaal Tijl Org
V r o u w e n van vandaag

Ook in Lier worden waardevolle
kunsthistorische gebouwen met de
slopershamer bedreigd
Het stadsverkeer wordt in de hand
gewerkt, en daarom zou onder meer
de Blokstraat weldra verbreed worden,
waardoor minstens vier 16e
eeuwse gebouwen dreigen vergruizeld te worden Het betreft hier de
Nazaretrefugie, het pand «de zon»,
n gebouw van 1508 gebouwd door
architekt Keldermans vlakbij de stadswal, en het pand nr 12 « D e Bonte
Coey»

15

arrondissementsraad in Trefpunt

W I L R I J K : voordracht door Gabnele Duytschaever en apoteker Jan Lenaerts o v e r « W a t kan en wat kan niet met Kruidengeneeskunde» O m 20 u 15 in KWB-lokaal, St-Bavostraat Initiatief van FVV-Vlaamse Vrouwenklub

16

E D E G E M : Aktiviteit Rubensjaar 1977 m Drie Eiken Inrichtinq
FVV

17

D E U R N E : V V M - a v o n d voor alle OCMW-leden van het arrondissement in Trefpunt

19

A N T W E R P E N : 16e winterfeest van Broederband-Antwerpen
O m 20 u 15 in het restaurant Bnstol, Franknjklei 19 Tafelrede
door Mr Jan Brans over «Terugblok over onze politiek» Inleiding door ir Jef V a n iDingenen. Deelname per persoon 275 fr

22

Senator Jonssen heeft minister De
Backer in de Nederlandse kultuurraad dringend o m uitleg verzocht
En hij drukte zijn ongerustheid uit met
de woorden van voorzitter Frans VerStreken van de Lierse w e r k g r o e p

T U R N H O U T . meeting in de Warande met als spreker
ter Hugo Schiltz

fnonumentenzorg

voorzit-

24

DEURNE : arrondissementele vergadenng voor
penningmeesters in Trefpunt

25

ANTWERPEN : spreekbeurt van kaasavond in lokaal CentrumZurenborg, Dageraadplaats Discobar Onkosten 200 F

25

B O R S B E E K : VUJO-kleinkunstavond met Cecile Van Dijck en
Ed Kooyman om 20 uur in zaal Riviera, J Reusenslei 17

alle afdelings-

Mol zag 200 clowns!
O p 10 febr. II. hield volksvertegenwoordiger Vic. Anciaux te M o l een interessante voordracht over de situatie van de Vlamingen te Brussel. De belangstelling voor deze spreekbeurt was helaas beneden peil, wat d e voorzitter van
het inrichtende Davidsfonds terecht deed opmerken een reden voor de spreker om zich eerder pessimistisch te tonen omtrent de steun, die de bewuste
Brusselse Vlamingen van uit de provincie te verwachten hebben.
Deze steun is zowel moreel als financieel hoogstnodig, zo voor het Vlaams
onderwijs, de instellingen voor gezinsen bejaardenhulp en alle zg personalizeerbare materies, die thans dikwijls
tweetalig zijn, met meestal eentaligfranssprekend personeel, zodat de
meest kwetsbare Vlamingen, bejaarden, gehandicapten, de sociaal lagere klasse zich verloren voelen
D e toestand van de Vlaamse zieken
in de Brusselse ziekenhuizen is bijzonder ontmoedigend, volgens de heer
Anciaux, die hiermee als geneesheer
dagelijks wordt gekonfronteerd
Nu vooral is het nodig dat alle Vlamingen zich inzetten voor een tweeledig
federalisme, om langs die weg ook te
Brussel gezonde toestanden te kunnen scheppen
SMITS
O p zaterdag 19 febr w e r d het Jacob
Smitsmuseum te Mol-Sluis plechtig ge-

opend Dit museum is mede tot stand
gekomen dank zij de nooit aflatende
stuwkracht van onze Volksunieschepen voor Kuituur Jo Valgaeren waarvoor deze terecht in de bloemen werd
gezet door de «Vrienden van het
Jacob Smitsmuseum»
De minister van Nederlandse Kuituur
mevr De Backer zegde voor de verdere uitbouw de steun van het ministene toe
200 C L O W N S
Een daverend sukses w e r d de vertoning van de film «De zes beren van
Clown Cibulka» voor de leuad inqericht door de FVV-afdeling Mol, ter
gelegenheid van karnaval op maandag 21 dezer Een 600-tal kinderen,
waarvan 200 als jeugdige clowns om
ter mooist uitgedost, hebben een ganse namiddag echt genoten
Ook de Vlaamse vrouwen zijn aktief i

OPTIEK
WALTER ROLAND
ANTWERPEN

5 8
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

WIJ 10

VU-senator Jonssen hield gedurende
zowat anderhalf uur een rijkgestoffeerde interpellatie Maar, het mocht
met baten Het stadsbestuur wimpelde menige argumenten van de hand
als «cafépraat»

De burgemeester zei 2telfs zonder
schroom dat over wijziging aan de
bouwplannen niet meer te praten valt
Het IS nu wel duidelijk dat senator
Jorissen mets onverlet zal laten om
minister De Backer vandaag, donder-

BURCHT

WILRIJK

Algemene ledenvergadenng van 18
februan
Naar jaarlijkse gewoonte w e r d er een
worstebroodavond gehouden in de
zaal « Scheldemeeuw »
Onder zeer ruime belangstelling waarvan vooral onze fusiegenoten van
Zwijn recht een deel leverden, mochten WIJ als gastspreker senator Hector De Bruyne verwelkomen, die een
vlot overzicht gaf over de huidige politieke toestand en het standpunt van
de V U in verband met de Europese
verkiezingen

BAL GESLAAGD

Tevens w e r d door arr voorzitter Oktaaf Meyntjens een korte beschouwing gegeven over de voorbije gemeenteraadsverkiezingen en w a t de
opties zijn voor de komende zes jaar
oppositie
A a n alle aanwezigen van Burcht en
Zwijndrecht hartelijk dank voor deze
gezellige avond

HOBOKEN

Het hoeft nog nauwelijks herhaald —
en de aanwezigheid van zoveel vnenden uit de omliggende afdelingen
bevestigt dit slechts — het bal van de
VU-Wilrijk IS telkenjare een sukses
Ook dit jaar volle bak, geestdriftige
atmosfeer en — dat is ongetwijfeld
geen pluspunt — een tropische warmte
W e kunnen enkel hopen dat
tegen februaj-i 1978 de polyvalente
feestzaal eindelijk af zal zijn, zodat wij
kunnen bewijzen dat het VU-bal werkelijk het populairste bal van de gemeente IS

EKEREN
SOCIAAL DIENSTBETOON
Alfons Bollen, Schepen, Koekoeklaan
7 Tel 6 4 4 9 4 3
Paul Bortels, Gemeenteraadslid, Kapelsesteenweg 581 Tel 64 21 99
Hendrik Bellens, Gemeenteraadslid,
Gravenlaan 25 Tel 4 5 0 5 8 0

itssmfm

'J^P,

« Lier IS een provinciestadjeftaèr nneri'
seiijke maat De met vesten omgorde
binnenstad heeft nog een eigen gelaat, getekend door de Nete, een
afwisselend stratenpatroon en kultuurhistonsch
waardevolle
gebouwen
Dat onvervangbaar bouwkundig erfgoed mag met afgetakeld worden »
(hds) •

Antoon De Groof, OCMW-lid, V D
Weyngaertlei 8 Tel 6 4 3 7 0 8
Veerie Thyssens, OCMW-lid, Geestenspoor 72 Tel 4 1 0 4 4 1
LEDEN EN A B O N N E M E N T E N
Gelieve adressen van sympatizanten
door te geven aan het VU-sekretariaat Geestenspoor 72, Ekeren Tel
4104.41 - of aan een bestuurslid
Dank bij voorbaat i
VUJO-NIEUWS
Kontaktadres Gravenlaan 25, Ekeren Tel 4 5 0 5 8 0

SCHOTEN
FVV
Sluit aan bij de vrouwenvereniging
van Schoten U kunt altijd kontakt
opnemen met Machteld V a n Mol, Borkelstr 115, tel 5 8 5 2 4 2

VUJO
Alle inlichtingen kunt U bekomen
langs Dirk Steynen, Venstraat 25, tel
584778

LEDENVERGADERING
Vrijdag 18 maart 1977 om 20 u 30,
houden wij onze ledenvergadenng, in
de zaal « Moretus », Berkenrodelei 32
Gezien de talnjke aanvragen hebben
WIJ beslist ook met VU-leden toe te
laten, dus alle sympatizanten zijn welkom I
Senator Hector De Bruyne is de gastspreker BIJ een heerlijke kop koffie,
een worstebrood en een appelbol luisteren WIJ verder naar een woordje
van onze voorzitter, het jaarverslag
door de sekretans en verder is het
kasverslag ter inzage bij de penningmeester BIJ fijne muziek dansen wij
samen tot
wij niet meer kunnen
Deelname in de kosten 60 fr Inschrijven voor 14 maart 1977

Schoten rouwt om Pol Vencken
Pol Vencken — oud-gemeenteraadslid — is overleden op 26 jan. 1977.
Paol Vencken geboren te Hasselt 24 jan. 1913 was medestichter van de V o l k s unieafdeling Schoten Hij richtte eveneens de V M O - N o o r d e r k e m p e n mee op.
Pol, op zijn manier een held uit de pionierstijd van de Volksunie — ver buiten
de gemeente in gans Vlaanderen gekend, kolporteerde zondag op zondag,
week na week, begeesterde, wierf leden, overtuigde met w o o r d en daad en
werkte v o o r de Vlaamse ziekenkas.
In 1964 werd Pol gemeenteraadslid van de V U te Schoten.
Hij bekommerde er zich vooral om de dagelijkse problemen van onze mensen, zeker om de minstbedeelden.
Eens kwam Pol terug van een aktie in de Voerstreek — aan zijn geliefd Limburg mocht men niet raken — en vol geestdrift nam hij het Waalse slagwoord
over dat daar alom aan de ramen hing « La lutte continue ». Dit is v o o r ons zijn
testament, wij beloven : « D e strijd gaat
verder'.
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BRABANT
VU-Bierbeek bekeek
Centrum voor sociaal dienstbetoon

MAART
4 DILBEEK: voordracht door dhr. Bogaert over «Wie was dr.
August Borms ? ». Om 20 u. in Jeugdklub Oosthoek, St-Thereslalaan.
5 LENNIK : jaarlijks mosselfestijn vanaf 18 u. In het estaminet •• In
de verzekering tegen de grote dorst» rechtover de kerk van
Eizenngen Ook op 6 maart vanaf 12 u. en op 7 maart vanaf
18 u.
5 LOT: eerste bakschleting voor Haantjes en wijn In café Het
Paviljoen. Ook op 6 en 7 maart
5

Op maandag 14 februari jl. organiseerde de VU-afdelIng Groot-Bierbeek een
gespreksavond over sociaal dienstbetoon voor al haar kaderleden. Bovendien werden ook de kaderleden uit het arrondissement Leuven uitgenodigd.
Dat een aantal onder hen uit verschillende afdelingen kwamen opdagen, was
het duidelijkste bewijs dat deze avond aan een bepaalde bestaande nood
tegemoet kwam.
Als gastspreker fungeerde de heer
Willy Cobbaut die reeds een jarenlange ondervinding terzake heeft en
tevens de leiding heeft van het Oostvlaams Centrum voor Dienstbetoon
en Naschoolse Vorming.
In zijn Inleiding noemde de spreker
zich een principieel tegenstander van
sociaal dienstbetoon, een bezigheid
viraaraan politici en mandatarissen
enorm veel tijd verliezen.

DE WIL OM TE HELPEN
Sociaal dienstbetoon blijkt echter in 't
leven geroepen door de traditionele
partijen, die de gewone burger daarmee van zich afhankelijk maken en
daann elektorale belangen zien, zonder te spreken over de Ideologische
armoede die ze erachter trachten te
verbergen.
Vermits dit sociaal dienstbetoon echter ingebed ligt In elke maatschappelijke laag, kan de VU zich daaraan niet
onttrekken en moet zij ook haar verantwoordelijkheid kunnen en durven
nemen.
Het moet weliswaar gebeuren In de
juiste geest: de innerlijke gerichtheid,
de wil om te helpen Is belangrijk.
Vervolgens werden door dhr W. Cobbaut, verschillende aspekten van het
sociaal dienstbetoon belicht: zitdagen, publiciteit, advies, tussenkomst
dokumentatie en taken voor de sociale werker.
De spreker kon hierbij uit eigen rijke
ervaring putten en stoffeerde zijn uiteenzetting dan ook met talrijke praktische wenken en voorbeelden.
VASTSTELLINGEN
Tijdens het vragenkwartlertje achteraf, kwamen twee duidelijke vaststellingen naar voren:
1. Het levensnoodzakelijke dokumentatiecentrum kan hoegenaamd niet
plaatselijk, noch arrondissementeel uitgebouwd worden. De wens werd dan
ook geuit dat een dergelijk informatiecentrum nationaal zou moeten werken met desnoods een vrijgestelde.

Diest in zesvoud
(W.S.) Weinigen weten wellicht
dat Nieuw Diest uit zes deelgemeenten bestaat Dat is veel en
over deze gemeenten is heel
wat te vertellen. In het kader van
deze tiewegingswijzer willen we
een zesdelige reeks van artikel-

DE GEMEENTE

BOUWSTEEN
vooreen

FEDERAAL
VLAANDEREN
tjes publiceren, waarin we telkens iemand uit één van de deelgemeenten aan het woord laten.
Echt waar., het is de moeite
waard even kennis te maken
met Nieuw Diest vaak de parel
van het Hageland genoemd
In deze eerste bijdrage trekken
we naar Deurne
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zodat Iedereen die aan sociaal werk
doet, er een beroep kan op doen.
2. De tijd is rijp In het arrondissement
Leuven om ernstig werk te maken
van de organizatie en koórdinatie van
een Centrum voor Sociaal Dienstbetoon. Kontakt dient te worden gelegd
met aHe mandatarissen om, samen
met senatoren en volksvertegenwoordigers, deze zaak serieus aan het rollen te brengen.
Laat ons hopen dat de afdeling Bierbeek het vuur aan de lont heeft gestoken met de organizatie van deze
gespreksavond, waarvoor zij de onderlegde spreker, dhr. Wllly Cobbaut,
nogmaals van harte bedanken.
Luk VANHORENBEEK

ARRONDISSEMENT
BRUSSEL-HALLEVILVOORDE

12
12
12
18

O p zaterdag 19 maart 1977
heeft ons 6de groot Arrondissementeel Bal plaats In
de Pergola-zaal van het Mell-complex op de Heizel te
Brussel en dit met het
Show- en dansorkest The
Dixie Dickx. Breng zoveel
mogelijk uw familieleden en
kennissen mee. Iedereen is
welkom. Deuren om 20 uur.
Eerste dans om 21 u.

19
19
26

LENNIK : VU-mosselfestijn vanaf 18 uur in herberg - De Verzekering tegen de grote dorst» te Elzeringen-Lennik. Ook op 6
maart vanaf 12 uur en op 7 maart vanaf 18 uur.
KORTENBERG : jaarlijks VU-bal om 20 u. 30 In zaal De Druif.
ALSEMBERG: jaarlijkse pensenkermis In het Gildenhuis te
Dworp.
TERVUREN : Bal in zaal « De Engel», Kerkstraat 20 u orkest
De Nils.
TIELT-WINGE: 1 ste afdellngsbal in Tilt City, Boekhoutstraat om
20 u. 30. DJ Etienne.
KESSEL-LO: afd. bal van Kessel-Lo en Korbeek-Lo In zaal
« Casablanca », Oude Baan, Korbeek-Lo om 20 u. 30.
SCHAARBEEK: vertoning van TAK-film «De slag om Schaarbeek» om 20 u. In zaal Amitié (LIedtsplein). Met medewerking
van VUJO Agg. Brussel, VUJO-Schaarbeek en TAK Brabant
VILVOORDE-PEUTIE: VU-bal om 20 u. 30 in zaal Monty.

Brusselse Agglomeratieraad
heeft miljardenschuld
Op de laatste zitting van de Brusselse
agglomeratieraad kwam de jaarlijkse
begroting voor.
Nadat door het VU-lid De Berlangeer
de overeenkomst met de gemeente
Linkebeek werd aangeklaagd, overeenkomst die volgens het lid totaal
onwettelijk is daar het hier gaat om
een gemeente bulten de agglomeratie, kwam men met de cijfers op de
proppen.
Zo kon men vaststellen dat na 4 jaar
FDF-bewInd de Brusselaars gezegend zijn met een schuld van rond het
miljard I
De schepen van Financiën, de heer
Havelange, moest zelf toegeven dat

indien de staat niet spoedig tussenkwam het personeel binnen twee
maand niet meer kan betaald worden I

KORTENBERG

ARRONDISSEMENT
BRUSSEL-HALLEVILVOORDE

NIEUW BESTUUR

Tijdens de TAK-betogIng te Zaventenn waren onze plaatselijke VU-ers
van de partij.
Mark Smout (arr.), Willy Beulens (federatie), schepen Theo Beenders,
senator Bob Maes.

Brabants Deurne
in de hoek geduwd

Te Kortenberg had een receptie
plaats voor de VU-leden. Op deze
receptie werd het woord gevoerd
door enkele bestuursleden. De kantonnale afgevaardigde. Rik De Deken,
had het o.a. over de noodzaak om
« WIJ «-abonnementen te werven.
Het nieuw bestuur werd op dit feestje
voorgesteld : Voorzitter: Anton David ; sekretarls: Dirk Goossens ; penningmeester Lutgarde Royemans;
propaganda : André Penninckx ; gemeentebeleid Noël Clauw, Paul Van
Den Dorpe ; andere bestuursleden :
Mieke Goossens; Jan Stienaers;
Marleen Van Erps; Hendrik De
Greef; Fons Noppen (OCMW); Jos
Van Cauwenbergh; Achlel en Emiel
Penninckx; Herman Schillebeeckx.

Lode Claes (VU) klaagde dan ook In
een scherpe rede de politiek van de
meerderheid aan die In de afgelopen
vier jaar een prestigepolltlek heeft
gevoerd die er op gericht is de Brusselse bevolking te misleiden, zonder
dat deze er ook het minste nut van
heeft Nochtans kon deze raad als
technisch orgaan veel presteren, de
meerderheid heeft hét echter niet
gewild. De Volksunlefraktie weigerde
dan ook de begroting goed te keuren.

Uitzonderlijk, en dit ten gevolge van
het plaatsvinden van ons 6de Arr. Bal
op 19.3.1977, zal de An-. Raad van
maart plaatshebben op 11 maart
1977 en dit In «In den Bloeiende Wljngaerdt», Breughel-zaal op de Markt te
Asse om 20 uur.
Persoonlijke uitnodigingen aangevuld met een degelijk plannetje zullen tijdig naar de belanghebbenden
gestuurd worden.
Wij zouden de bestuursleden die
nog in het bezit zijn van hun aanwezigheidskaart dringend willen verzoeken deze onmiddellijk naar het
Arr. Sekretariaat te willen terugsturen. Wat baat ons immers een goede organisatie als onze bestuursleden nog niet eens willen meewerken. Wij danken U bij voorbaat

ASSE
Voor deze bijdrage gingen wij even praten met Rik Claes. Geboren en getogen in Deurne, waar zijn vader eens hoofdonderwijzer was, kent hij deze
gemeente op zijn duimpje. Rik is een denker en bekijkt de dingen zeer kritisch. Wanneer hij iets zegt, dan is het gemeend. Deze dertigjarige Vlaamsgezinde Brabander is niet zo gelukkig met de fuzieoperatie van Michel en
brengt ze ook een beetje in verband met de eis van elke bewuste Vlaming:
. ZELFBESTUUR -. Wij laten Rik zelf aan het woord :
Menig Deurnenaar zal de vraag
«Deurne in de hoek geduwd ?» al
meermalen gesteld hebben, na de
opgedrongen samenvoeging. En als
je dan de geschiedenis van Deurne
nakijkt, dan zie je dat deze gemeente
nooit zelfstandig Is geweest I Een
greep uit de vele gebeurtenissen
voor 1300 was Deurne afhankelijk
van de Brabantse Hertogen, afhankelijk van Diest Op zijn beurt was Diest
afhankelijk van St.-Trulden. Jaren later, rond 1780 werd Deurne gekocht
door de heer Van der Straeten. Wij
werden toen vanuit Diest bestuurd
door drossaard Cools. In 1783 hebben we ons tot de Raad van Brabant
gewend om een zelfstandige Paro-

chie te krijgen. Bijna 50 jaar later, in
1835, kregen we een kerk. Voordien
waren we een parochie zonder kerk.
Deurne zal nu vanuit Diest bestuurd
worden. We kunnen niet meer alleen
beslissen over wat we zelf wensen.
We werden In de hoek geduwd, in de
uithoek van Brabant Deurne is de
kleinste der woonkernen In nieuw
Diest Diest Is Deurne niet Deurne
wenst zijn eigenheid, zijn eigen
Vlaams karakter te behouden. Wij
hier weten wat achterultstelling betekent WIj weten ook dat Deurne kan
rekenen op de Volksunie en daarom
moet deze partij hier bij ons nog sterker worden.
Willy Somers

Op 19 en 20 feb. richtte afdeling
Asse haar tweede kamavalesk eetmaal In.
Ondanks Leo's inflatie, het minder
goede kamavalweer en konkurrentie van andere Inrichters hadden wij
een bevredigende opkomst Langs
deze weg wil afd. Asse iedereen danken die van onze pannekoeken en
spltjes kwamen smullen om alzo
onze kassa wat te spijzen.

ERASMUSSCHOOL
Handels- en autorijschool: Begijnenvest 99, Antw.
Tel. 33.60.58 en 45.05.31.
Elke maandag om 19 u. verkeersreglementen.
I C / o KORTING VOOR VU-LEDEN

Gezellig en lekker eten?.

3ie Cabeente

RESTAURANT

is nu ook 's middags o p e n !
met dagmenu én kaart.
Kaasmarkt 157, 1810 W E M M E L - 02/478.83.18.
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^ « Exptoniüon M tnonde »

TAK - LUSTRUMBAL
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de incidenten die gerezen zijn in de stadsschouwburg waar een programma
loopt van -Exploration du Monde». TAK had hiertegen betoogd. De politie
- WM nogal 'hw<Hiandlg opgetfeéen. Tt«nt«ilen betogers werdw voor Identiflkatie door de rijkswacht opgeleid.
Maurits Van Haegendoren bracht de zaak op de dagorde van de raad. Hij
vroeg aan de burgemeester en aan het kollege wetke maatregelen zij overwegen om te vermijden dat zich in de toekomst opnieuw moeilijkheden en zelfs
incidenten zouden voordoen in de schouwburg naar aanleiding van die vertoningen.
Maurits Van Haegendoren stelde
voor de kwestie uitvoerig te bespreken in de konnmissies Veiligheid en
Kuituur in het licht van de schouwburgreglementenng Van Ittertaeek, die
de VU-fraktie vertegenwoordigt in de
Kommissie Kultuur, stelde dat de gevraagde maatregelen helemaal met
gericht zijn tegen de Franse kultuur
Een programma als « L'Expioration du
Monde» beschouwde hi| als een tipisch verfransingsmekanisme dat
juist de onbevangen kennismaking
met de Franse kultuur in de weg
staat De Vlamingen staan open voor
alle kuituren, maar bevechten alle
mekanismen of metodes die de Franse kultuur gebruiken en zelfs misbruiken om de Vlaamse kultuur te verdnngen
De burgemeester zag het nut niet in
van een verwijzing naar de Kommissie Veiligheid, maar beloofde de kwestie voor te brengen op de Kommissie
Kultuur De VU-fraktie drong aan op
een spoedige behandeling, daar het
programma nog steeds loopt
EEN TWEEDE TREIN
BELASTINGVERORDENINGEN
GEN
Een belangnjk gedeelte van de zitting
was voorts gewijd aan het stemmen
van belastngverordeningen, die betrekking hadden op de nijverheid (drijfkracht en personeel) De diskussie
handelde vooral over de kontrole op
de inningen Een andere reeks verordeningen betroffen een heffing op het
ontbreken van parkeerplaatsen en op
het bouwen en verbouwen De voorgelegde beslissing voorziet 75000 fr
boete tegen al wie de in de bouwvergunning voorziene garages of parkeerplaatsen verzuimt aan te leggen
Wel voorziet het reglement de moge-

ZO€K€llC]€
Huisbewaardster Min 33 jaar,
voor nieuw app gebouw te
Evere(Br),tel 016/235764
N31
Dame 24 jaar, bediende alg
werk daktylo tweetalig, noties
Engels, Duits zoekt betrekking
bereikbaar van uit Leuvense
streek Kontakt via oud-senator
Maurits Van Haegendoren, G
Gezellelaan 63, 3030 Heverlee
tel. 016/22 45 45
N 29

WEEKBLAD
WIJ
Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-Instituut vi.w.
Opstel en samenstelling het komitee van redakteurs (R Corty, H
De Schuyteneer, M Van Liedekerke, T Van Overstraeten)
Redaktie, public iteit en abonneBarrikadenplein
mentendienst'
Brussel
(Tel.
12.
1000
02/219.49.30).
Jaarabonnement
Halfjaarlijks
Dnemaandelijks
Steunabonn
Losse nummers

500 fr
300 fr
150 fr
lOOOfr
16 fr

Alle stortingen voor het blad op
prk 000-0171139-31 van - W U - ,
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel
Verantw uitg Hugo Schiltz, Te
Couwelaerlei 135, 2100 Deurne
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lijkheid een bouviwergunning te bekomen zonder de verplichting de vereiste parkeerplaatsen aan te leggen,
mits het betalen van diezelfde 75000
fr voor elke ontbrekende parkeerplaats of garage Raadslid Van Itterbeek (VU) kon met akkoord gaan met
dit laatste punt vermits dit het ontduiken van bouwvoorschriften terzake
mogelijk maakt en zelfs de toepassing
van de boete volkomen uitholt Bouwpromotoren zullen handig gebruik maken van die mogelijkheid Daarom
vroeg Van Itterbeek het reglement te
zenden naar de Kommissie Ruimtelijke Ordening en nu reeds het bedrag
van 75000 fr te brengen op 100000
fr, wat dichter ligt bij de eigenlijke
bouwkosten Hij vroeg hiervoor een
hoofdelijke stemming CVP, PVV en
BSP stemden tegen de verhoging,
alleen de VU stemde voor
ADMINISTRATIEF CENTRUM
EN VLIERBEEKVELD
Frans Vanden Eynde (VU) wenste te
weten wat onder het administratief
centrum diende verstaan te worden,
hij zag er weinig « administratiefs » in
een sportzaal, ondergrondse garages,
winkels op de begane grond appartementen en kantoren De eerste schijf
van de honoraria van de architekt
bedraagt 1,5 miljoen Het geheel zou
gebouwd worden op het terrein van
de afgebroken «Patna», een vroegere eigendom van de CVP Het hele
honoranum zou 15 miljoen bedragen
Het antwoord was dat het honoranum verschuldigd is, vermits vóór de
samenvoeging opdracht gegeven
was voor dit ontwerp Van Itterbeek
vroeg de opdracht van de architekt te
herzien, vermits Groot-Leuven behoefte heeft aan een heel ander projekt
van administratief centrum De werk-

grsop Leuven 2000 aou 2ich tsHngènd
nnet die kwestie moeten inlaten
Ook het Vlierbeekveld kwam opnieuw ter zitting De -gemeente zal er
voor 9444000 fr gronden kopen van
het Seminarie om er speelpleinen in te
nchten Bij navraag bhjkt dat het stadsbestuur met weet of aan die gronden
wel deze bestemming zal gegeven
worden De VU-fraktie onthield zich
bij dit punt, omdat de stad steeds
maar doorgaat met het nemen van
beslissingen
(aankoop,
leningen,
bouwvergunningen, enz), terwijl voor
die zone een BPA in herziening is De
ingediende bezwaarschriften voorzien grondige wijzigingen
V U VERLAAT DE Z A A L
Omstreeks 2 u in de morgen verliet
de VU-fraktie de zaal De BSP was al
weg vanaf middernacht uit solidariteit
met de stakers Bij monde van Rob
Vandezande (VU) kon de fraktie onmogelijk akkoord gaan met de verdeling van de mandaten in de interkommunales Vandezande vroeg dat al de
te begeven mandaten zouden samengesteld worden en dat dan oVfer 't
geheel de mandaten proportioneel
zouden verdeeld worden tussen alle
frakties Hij benep zich hierbij op een
standpunt van minister Michel De
CVP-PVV verwierp het voorstel Van
dan af had het geen zin meer voor de
VU nog aan de zitting verder deel te
nemen
E.V.I.
SAMENSTELLING
KOMMISSIES
Effektieve leden van de VU
Financien: Van Itterbeek
Openbare Werken: Vanden Eynde
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting : Van Itterbeek
Verkeer en Veiligheid: Van Haegendoren
Openbaar Onderwijs en Kultuur:
Van Itterbeek
Jeugd: Lambrechts.
Sport: Lambrechts
Sociale Werken: Vandezande
Stadsbedrijven: Vanden Eynde
Feestelijkheden en toerisme: Vanden Eynde
Middenstand: Van Haegendoren
Personeelszaken: Vandezande

Londerzeel kiest
nieuw bestuur
Bij de gemeenteraadsverkiezingen werden 4 VU-kandIdaten glansrijk verkozen. Dit bracht mee dat 4 belangrijke bestuursfunkties dienden vervangen,
daar wij van oordeel zijn dat een ernstig gevoerd mandaat als gemeenteraadslid onvoldoende tijd overlaat voor een degelijk werk als bestuurslid. Dus
andere mensen om met nieuwe moed het groeiend afintal VU-leden langs
gave Vlaamse paden te leiden.
Daarom togen op vrijdag 11 februari alle VU-leden ter stembus.
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt
uit
weg van de voorgangers hardnekkig
Rudy Spruyt: voorzitter
blijven volgen omdat we zeer goed
Ria
Verheyden:
sekretaresse,
beseffen welke afstand reeds afgeOCMW-lid
legd werd Altijd waren ze bezield met
Rosette Cleymans: vrouwenbewe«het» jeugdig dinamisme en dat wilging , arrondissementeel afgevaardiglen we ook deze ploeg toewensen
de
Piet Cloots: redaktie ledenblad en
kontakten «WIJ», OCMW-lid
Wilfried Keppejis: gemeenteraadslid . verantwoordelijk sociaal sekretanaat, arrondissementeel afgevaardigde
Ben Potoms : ondervoorzitter, propaganda , arrondissementeel afg
Pierre Smeets : public relations. organisatie
Paul Van Aken : VUJO
Amaat Verhulst: gemeenteraadslid
Roger Vermoesen : propaganda , arrondissementeel afgevaardigde
Michel Vleminckx : VUJO , organizatie
Jef Cassimons: gemeenteraadslid ,
verantwoordelijke biblioteek en dokumentatiedienst
Frans Van Doren : penningmeester,
gemeenteraadslid
Jan Goeroms: OCMW-lid
Jeannine Piessens: VUJO
Dit nieuwe t>estuur zal de ingeslagen

m e t THE STRANGERS

Lledekerkse raad stemt
anti-Nolsmotie
Tijdens de jongste zitting van de Lledekerkse gemeenteraad werd een, bij
monde van VU-schepen Maurits Van Liedekerke gestelde, anti-Nolsmotle
door de voltallige raad goedgekeurd.
De motie — waarin de sluiting van de Vlaamse school te Schaarbeek een
nieuwe kaakslag voor de Vlaamse gemeenschap genoemd wordt — wijst ook
op de verantwoordelijkheid van de -bevoegde» ministers van wie geëist
wordt de nodige maatregelen te treffen om de bij wet gewaarborgde kansen
te openen opdat de Brusselse Vlamingen zich individueel en als groep zouden kunnen ontwikkelen en thuisvoelen in de tweetalige hoofdstad.
De gemeenteraad, die opnieuw druk
bijgewoond werd, verliep zeer kalm
Haast alle door het kollege voorgestelde punten werden door de oppositie
meegestemd
ENKELE PUNTEN
Biezonder goed onthaald werd het
voorstel om een grondige en globale
studie te laten maken van de verkeers(on)veiligheid in de gemeente
Deze studie — die door de VU reeds
jaren gevraagd en verdedigd werd —
kan het begin zijn van definitieve
oplossingen voor de verkeerspoespas die de gemeente zo kenmerkt en
ze tot een van de gevaarlijkste van
het land maakt
Door schepen Staf Kiesekoms (VU)
werd verslag uitgebracht over de
gesprekken met het schepenkollege
van Groot-Ternat over de voorgestelde grenskorrekties Enkele bewoners
zouden zo naar Ternat «verhuizen»
en andere naar Liedekerke De grenswijzigingen zouden het probleem van
de waterbedeling ook oplossen Toen
enkele CVP'ers — steeds gereed om
de show te stelen — nogal ongeduldig deden over het uitblijven van de

waterbedeling en vroegen of er weer
een droge zomer zou voorbijgaan eer
sommige bewoners watertoevoer
zouden krijgen antwoorde Staf Kiesekoms zeer gevat Hij vroeg de CVP
waarom ze nu ineens alles opgelost
wil zien, terwijl zij er de oorzaak van is
dat voor de -met bedeelden» reeds
tientallen zomers voorbijgingen
PROFICIAT
Onze twee VU-schepenen sloten het
huwelijk van twee jonge paren Van
harte proficiat aan Mark De Brabanter en Annemie Cobbaert en aan Hedwig Lagnng en Lutgart Vercammen
Tevens proficiat aan hun ouders en
hun familie'

Z(Xli€RC]€S
Ervaren lasser-paswerker, 48 j
oud, zoekt passende betrekking
rond Brussel
Kontakt via
Albrecht de Schryver, Ninoofsestwg 515, 1711 Itterbeek, tel.
02-5693458 pnve of 5695400
kantoor (32)

Dr Borms-herdenliingen
Vrijdag 4 maart om 20 u in «Jeugdklub Oosthoek», St-Theresialaan
te Dilbeek. Dr Borms-avond Dia-montage Spreekbeurt Dnes
Bogaert
Zaterdag 26 maart om 20 u in het Vlaams huis - De Bngand », Hoogstraat te Mechelen. «De amnestiegedachte» Spreker Herman
Wagemans
Vrijdag 1 april om 20 u in de gemeentelijke biblioteek te Duffel. Dr
Borms-avond Voordracht Lieve Gebruers, dia's Lode Van Hove ,
spreker Dries Bogaert
Vrijdag 8 april om 20 u in de « Kapellekenshoeve » te Tongerlo. Dr
Borms-avond Dia-projektie Spreker Dnes Bogaert
JAARLIJKSE BORMS-HERDENKING :
Op zaterdag 16 april om 15 u jeugd-namiddag Op zondag 17 april
te Merksem : 10 u Euchanstieviering met homilie door e p Arnouts,
Dominikaan, in de Sint-Bartholomeuskerk, 11 u Optocht naar het
gemeentepark, 11 u 30 Korte plechtigheid met toespraak door
Volksunie-senator Oswald Van Ooteghem Nadien gelegenheid tot
groeten van het graf van dr Borms
Doorlop)ende tentoonstelling in het Vlaams huis « Tijl».
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Maraton in Genkse «etzaal
Vrijdag, 25 februari om 8 uur stipt startte de Gereeenteraadsvergadering om
te eindigen op zaterdag 26 februari om 3 uur in de morgen.
Op de agenda stonden als -hoofdgerecht- de goedkeuring van het Gewestplan Genk-Hasselt en de begroting voor 1977. Andere agendapunten werden
overschaduwd en overspoeld door deze dans der • miljoenen >.
Als openingspunt aan de dagorde stond de opvolging van VU-senator Rik
Vandekerckhove die zijn ontslag diende te nemen omwille van de onverenigbaarheid van zijn beroep als Orthopedisch Chirurg in het plaatselijk ziekenhuis en zijn mandaat als gemeenteraadslid.
Zijn opvolger heet Roger Boesmans. Zijn geloofsbrieven waren propertjes en
werden geloofd en als dusdanig mocht Roger de eed afleggen. Wij danken
senator Vandekerckhove om het degelijk werk dat hij in de Genkse Raad
heeft gepresteerd en wij wensen R. Boesmans veel geluk en tevens
behouden en vruchtbare vaart tijdens zijn mandaat.
Voor enkelen van onze VU-raadsleden was het de vuurproef, en zij
deden flink en fiks wat van hen verwacht werd. Hun eerste examen doorstonden ZIJ met heel veel glans. Proficiat Jan Roux en Jos Geussens.
«SILENTIUM TRIPLEX»
Het werd aanvankelijk althans geen
echte raadsvergadering doch eerder
een «hoorzitting» waar méér moest
geluisterd worden dan besproken
Netjes op een rij lazen de schepenen
de hoofdpunten, de krachtlijnen van
hun toekomstig beleid. Wi] aanhoorden hun inzichten en de richting waarin hun werkschema zou gaan. Deze
lektuur nam heel wat tijd in beslag en
men zou gezegd hebben dat de
« vroede vaderen » en niet minder « de
vroede moeders» hun «nieuwjaarsbrief» voorlazen. Doch daarvoor was
het toch wel wat te laat. Veel beloften
knoopten wij in onze oren, en wij zullen ze onthouden. Als plichtsgetrouwe
mandatarissen zullen wij nauwgezet
toekijken, nauwlettend op de omzetting van deze beloften in daden. Want
daden alleen dienen onze Gemeenschap. Doch de goede wil was er
alleszins en wij hopen dat alles in de
toekomst vlot zal blijven verlopen. De
fraktieleidster van de VU, mevrouw
Ann Gijzen-Demeester, besprak op
de wijze haar alléén eigen — kalm,
vastberaden, duidelijk, volledig en objektief — de ontwerpbegroting. Zij
verwees naar het verleden, doch beklemtoonde vooral de toekomst. Zij
gaf haar bedenkingen over de leninglast over de verhouding gewone en
buitengewone t)egroting. Zij bezwoer
de verantwoordelijken nauwgezet rekening te houden met de werkelijkheid en geen mogelijkheid te schenken aan improvisatie.
Tijdens haar eerste betoog heerste er
een «silentium triplex» en de aandacht van allen kon men voelen.
Ann, proficiat!

neerviel... en wij konden van geen
overwinning spreken maar wij «leefden nog».
KIP-KAP
Ik sprak van «hoofcjgerecht» en terecht. Wij hebben tijdens deze vergadering echt gegeten, onze nieuwe bur-

gervader inkluis. Immers hard werk,
door geest en tong verricht, ledigt
snel de maag. Wijs en vooruitziend,
zoals gemeenteraadsleden dienen te
zijn, en die het in werkelijkheid ook
zijn, hadden wij onze voorzorgen
genomen. De VÜ-raadsleden kregen
ter versterking zwart brood met echte
kip-kap van het Huis Geussens mét
bier lekker fris uit een frigobox. Het
was de eerste maal in de annalen der
Genkse raadszittingen dat ieder
raadslid meer dan één frisse geut
drank tot zich kon nemen met aangepast alkohol-gehalte en zulks, in een
aanpalend vertrek. Zo bleven de tongen los en de kelen gesmeerd.
Het was een open vergadering, anders dan vroeger, beleefd, partijvriendelijk, waarin de vroegere heftigheid
gelukkig ontbrak. Het moge zo blijven.
De VU-raadsleden van Genk doen
het goed... en zullen niet versagen.
(B.N.)

^ E ITAUAANSE
RIVIERA
Reissom per persoon volgens vertrekdatum
GROEPREIZEN
Reisduur

VARIGOTTI
H o t e l P l a / a (2e kl.)
22 d.

PIETRA LIGURE
Pension Derby

8 d.

15 d.

13.450
14.430 6.150
11.790 15.580 7.300
10.650 14.430 6.150

14/5, 21/5

6.360

28/5

6.860

4/6, 11/6, 18/6

8.010

8 d.

15 d.

22 d.

9.040

11.940

9.640

10.650

10.190

13.080

9.040

11.940

6.860
25/6
9.500 13.840 18.180 8.220 11.110 14.000
2/7
9.990 14.340 18.690 8.720 11.610 14.500
9/7, 16/7
23/7, 30/7, 6/8, 13/8 9.500 13.840 18.180 8.220 11.110 14.000
9.040 11.940
6.860 10.650 14.430 6.150
20/8, 27/8
10.190
7.300
8.010 11.790
3/9
7.300

7.490

10/9

Let wel: Pietra Ligure Is uitsluitend bestemd voor de
jeugd
(ongehuwden van 18 tot 30 jaar!).
MAART
2 HASSELT: vergadenng van het provinciaal komitee in hotel
Warson om 20 u.
3 LUMMEN : arrondissementsraad om 20 u. in het Parkhotel.
4 ST.-TRUIDEN : spreekbeurt door volksvertegenwoordiger Nelly
Maes in het Kultureel Centrum.
ST.-TRUIDEN : volksvergadering om 20 uur in het kultureel centrum (vergaderzaal gelijkvloers). Nelly Maes spreekt er over De
Vlaamse Beweging en de aktuele politieke problemen.
5 EIGENBILZEN: jaarlijks VU-bal om 20 u. in de gemeentelijke
feestzaal, Hartenberg. Orkest: The Rhythm Boys.
5 HOUTHALEN : VVVG-kaartwedstrijd om 20 u. in Casino (Kultureel Centrum).
12 HEUSDEN-ZOLDER: arrondissementeel bal in het Kultureel
Centrum. Ori<est: Bert Minten.
12 MAL-TONGEBEN: avondfeest in Breugelhof, Viséweg 96 om
20 u.
19 ST.-TRUIDEN : jaarlijks VU-lentebal om 20 u. 30 in de feestzaal
van de veemarkt Schuurhoven. D.J. Siffi.

LANAKEN

Op 28 januari hield de afdeling
groot-Lanaken, haar eerste algemene
vergadering voor alle leden en belangstellenden in Hotel Nova te Neerharen.
Voorzitter, P. Claeys heette alle aanwezigen welkom en schetste in 't kort
de geschiedenis van onze afdeling
vanaf haar heropstanding tot heden,
een drietal maanden later. De ledenTijdens de afzonderlijke bespreking
werving is nog steeds bezig.
der verschillende agendapunten werDe heer F. Joris, public-relation-man,
den er verscheidene tussenkomsten
drong aan op een grootscheepse
genoteerd vanwege onze VU-mandaledenwerving, en vooral ook op propatarissen, o.a. van mevr. A. Gijzen-Deganda.
meester, kamerlid Jef Olaerts, Jan
Roux en Jos Geussens, onze flinke
De taken van VU-Groot-Lanaken in
debutanten. Door Vandueren en Bert
fuzieverband werden gezien als:
Niesten. De inbreng van de VU was
— het op de voet volgen van de
realistisch en pozitief.
gemeentepolitiek
— mee-organiseren van socio-kulturele aktiviteiten
MARATON
— trachten een welsprekend VUHet goochelen met de miljoenen duur- ^
blad uit te brengen door alle
de tot ongeveer halfdrie doorheen het
gemeenten van onze fuzie.
putteke van de nacht, en dan werden
De
heer Dnezen, diensthoofd van de
de overgebleven zeldzame tribunezitVlaamse Ziekenkas Limburg schetste
ters, de enige dappere en wellicht de
hierna in 't kort de werking van dit ziemeest nieuwsgierigen naar de deur
kenfonds.
verwezen, voor de geheime zitting.
De bedoeling hiervan is dat er in
Deze veriiep zeer vlot en men was
Groot-Lanaken eveneens een plaatsehet in een 30 minuten eens over de
lijk afgevaardigde zal zijn voor de
resterende punten.
mutualitiet tw. de heer Diris Alain, die
zal instaan voor de uitbouw van een
Zo sleten de Genkse Raadsleden hun
afdeling Lanaken van het Vlaamse
tijd in het Gemeentehuis, van 8 uur 's
Ziekenfonds Limburg.
avonds tot 3 uur 's morgens. Het was
Dan werd deze vergadering besloten
een echte «Maraton-zitting», doch
met een overzicht van de politieke
met dit verschil dat de soldaat-bode,
situatie in ons land, naar voor gedie van Maraton naar Athene liep, bij
bracht door kameriid Raskin.
zijn aankomst in deze laatste stad,
Hij belichtte in 't kort de situatie zowel
nog net de levenstijd en de nodige
op sociaal-ekonomisch gebied, als op
adem had om uit te roepen : « Wij hebhet kommunautair vlak.
ben gewonnen» en daarna stijfdood

Daarna werd de avond besloten met
een kort debat over al deze onderwerpen.

ST.-TRUIDEN
VUJO-fuif. — Deze kende een groot
sukses mede dank zij een dynamische DJ. het optreden van de Bigaro's en de medewerking van de
Raad van Elf.
VERKIEZINGSNIEUWS. - Op bevel van de Vlle kamer van de Raad
van State had in Hasselt op vrijdag,
18 februari de hertelling plaats van
de onvolledige lijststemmen uitgebracht op kandidaat Nuyttens van
de PVV. Deze hertelling gaf de volgende resultaten : 167 voorkeurstemmen waarvan 20 alleen op kandidaat
Nuyttens uitgebracht Deze verrichting werd door M. Bessemans als
getuige bijgewoond.
De resultaten van het volledig onderzoek kunnen nog enkele weken op
zich laten wachten.

Afgestudeerde moderne humaniora-wetensch. B (19 jaar) vrij
van militaire dienst zoekt passende betrekking.
Schilder met ervaring zoekt betrekking als helper-schilder,
40-jarige arbeider zoekt passende betrekking.
15-jange jonge man zoekt betrekking als hulp- of loopjongen.
Schrijven of telefoneren aan senator Wim Jorissen, Louisastraat 31, 2800 Mechelen (015/
41.35.96).
N33

Wacht niet tot het te laat is en schrijf spoedig in,
uitsluitend bij

VLAAMSE TOERISTENBOND
St-Jakobsmarkt 45-47,2000 Antwerpen - Tel. 031/31.76.80
Verg. nr. 1185 Kat. A
Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt,
Herentals, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare,
Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

flflnB€uoun flflnBCuoLcn
DE O U D E KRING
Café-VU-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

KUNSTGEBIITEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734.0643
Na18u 425.4642

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tefelgenef.
Schilderstraat 33,2000 Antwerpen
031/37.45.72
AL-AL keukeninrichtingen
Jan Claes
Bondgenotenlaan 163
Lffuven. Tel.: 016/23.47.94
ELECTRA-BREE p.v.b.a.
Electro - Groothandel
Boneputstraat 38 - 2690 BREE
011/46.11.88-46.24.77
Staatsbaan 1 - 3460 H A L E N
013/44.17.42-4417.43
MIELE-AEG-LINDE

10%vr.V.U.Ieden
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.

EIGENAARS
Wij wensen moderne appartementen te huren of te kopen in
Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel. 058-51.18.89.

VERVOER - V E R H U I Z I N G E N
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel.: 02/268.14.02

lustrerie
mare de vriese
baron ruzettelaan
assebroek-brugge
tel. 050/35404

poketino
Specialist in grammofoonplaten, magneetband, cassetten en toebehoren.
Em. Jacqmainlaan 144-146,1000 BrusS6l.

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

Dames en heren, m uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
A D O L F CLAES
EN Z O O N ANDRE
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel.: 054/3337.56
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HLCnDCR
MAART
3
EEKLO (Meetjesland): meeting met volksverteg. Hugo Schiltz
om 20 u. 30 in zaal Z e e Wende, Zeelaan. Hij spreekt over
« Zelfbestuur voor Vlaanderen, welvaart voor ons volk ».
4

ZANDBERGEN.
GRIMMINGE.
IDEGEM.
SMEEREBBEV L O E R Z E G E M : VU-ledenfeest om 20 uur in zaal Denderhof,
Dorp, Zandbergen.

5

G E N T : Kameradenbal om 20 u. 30 in zaal Roeland. Orkest Stonne Wauters.
NEVELE-LANDEGEM : eerste VUJO-t-dansant in zaal St.-Cecilia te Landegem.
GENT-MUIDE : V U richt een boottocht in op de Leie. Inschr. bij
Jacques D e Bleecker, Tolhuislaan 15 of bij Simonne De Fleurquin, Sleepstraat 143. K o s t e n : 50 fr. voor volw. en 25 fr. voor kinderen.
NINOVE : Arch. mg. V a n Rossem spreekt over « Energiebew/ust
bouwen • om 20 u. in de Denderhoeve, Burchtstraat (rechtover
hospitaal). Organizatie: F W .

5
6

8

11

S I N A A I : VU-ledenvergadering om 20 uur in zaal De Kroon.
S p r e k e r : volksvertegenwoordiger Nelly Maes over de politieke
aktualiteit

11

L O C H R I S T I : Avondfeest voor leden en sympatizanten in
lokaal 't Schuurke te Zaffelare tegenover prov. domein. O m 20
u., 225 fr.
B R A K E L : Mosselsouper o m 19 u. 30 in zaal Brakelhof. Rondplein. Kosten : 150 f r

12
12
12

DE PINTE: VU-lentebal in zaal - Sanderling». Kaarten
bestuursleden.

EVERGEM (Evergem-Ertvelde-Sleidinge): bal der flaminganten

16

G E N T : spreekbeurt met Celia Vanderspurt over « Vlamingen te
Brussel... afgeschreven ? -, om 20 uur in de Bennesteeg. Org.
« Wij-Vrouwen ».

18

AALTER : ledenfeest om 20 u. in zaal Biesemhof. Gastspreker:
voorzitter Hugo Schiltz.
AALTER : jaarlijks VU-familiefeest om 20 uur in zaal Biesenhof.
Spreker: H. Schiltz.

18

G E N T : VU-meeting om 20 uur in zaal Reinaert Reinaertstraat.
Spreker: alg. voorzitter H. Schiltz o v e r « Zelfbestuur voor Vlaanderen — Welvaart van ons volk. Optreden van Kabaretgroep
«Triangle» onder leiding van Gust De Rijcke.

19

DENDERHOUTEM : 16de VU-dansfeest om 21 u. 30 in zaal
Casino, Dorp. O r k e s t : Soft Dream. V o o r v e r k o o p : 60 F. Inkom ;
70 F.

19

ERPE-MERE : VU-bal om 21 u. in zaal Zanzibar, Dorp. O r k e s t :
André Baert. Inkom : 50 fr.

19

B R A K E L : Dienstbetoon senator E. D e Facq van 10 u. 30 tot
11 u. 30 in het sekretariaat van de Vlaamse Kring, Marktplein
19.

20

AALTER : Syndikale informatievergadering ingericht door de
kern van het Algemeen Verbond van Vlaamse Syndikaten. In
café - Het Paradijs », Houtem 5.

26

DENDER-WEST: VU-bal in zaal Claudia, Dorp, Erondegem om
20 u. 30. Met Sonor Band en zangeres Ingrid. Inkom: 60 fr.

26

Dat deze titel zo maar niet uit de lucht is gegrepen blijkt nog maar eens uit
het verslag van de laatste gemeenteraadszitting. Daarin kwam ook nog maar
eens aan het licht dat de CVP-meerderheid te Melle zijn nieuwe inwoners uit
Gontrode m i s k e n t Onlangs nog kregen deze mensen een zware verhoging
van de opcentiemen te inkasseren terwijl het tijdens de laatste gemeenteraadszitting duidelijk is geworden dat er ook aan hun gemeentelijke bouwpremie zal geknabbeld worden.
Reeds van bij het begin was er onenigheid aangaande het afhuren van een
terrein in de Merelbekestraat ten
behoeve van de jeugd. Raadslid Van
Den Driessche (Gemeentebelangen)
vroeg garantie dat dit terrein wel voor
alle jeugdgroeperingen open was. J.
D e Sutter verklaarde dat de 4 VU-leden « v o o r » zouden stemmen alhoewel hij het wel pijnlijk vond dat schepen Raes niet meer moeite had gedaan om een goedkoper terrein te vinden. Hij vermeldde nog twee namen

bij wie niemand over de drempel w a s
geweest
Ook enkele straatnamen werden veranderd. De Bosstraat te Melle, de
Staatshoevestraat te Gontrode en
het veriende van een straat dat tot
nog toe zonder naam door het leven
ging zullen voortaan Staatshoevestraat genoemd worden. De Molenstraat en de Driesstraat in Gontrode
zullen respektievelijk verandert worden in Watermolenstraat en Kapellendriesstraat

bij

om 20 u. 30 in zaal Reta te Ertvelde. O r k e s t : De Bartels.

18

Melle op verkeerde pad

VU-Zottegem
kiest nieuw bestuur

M E L L E : VU-bal in zaal Flormanie om 20 u. O r k e s t : The RicWill's. Inkom: 60 f r

26

W E L L E : 16de VU-afdelingsbal in zaal Botjeshof. Orkest «The
Ignace Band».

26

H O F S T A D E - A A L S T : VU-leden en sympatisanten-etentje van
18 u. tot 22 u. in zaal « Welkom » aan de Hoogstraat te Hofstade.
Inlichtingen bij William Vandecauter, Molenkouterstraat 48,
053/77.7529 of bij Geert Meuleman, Aalststeenweg 74 (053/

70.27.50).
26

27

A A L S T : 3de ereprijs «Georgette De Kegel» voor beletten.
Begin 19 u. 30 in café « De IJzer», Vlaanderenstraat 13. Prijzen
in geld en natura : 8.250 fr. Inleg: 50 fr., tombola. Inschrijven op
voorhand. Organizatie: Belottenmaatschappij « Breugel -.
L E B B E K E : Informatie- en debatavond over Zuid-Afrika om 20
u. in zaal «Ons Huis». Org. V U J O .

NINOVE

architekt-ing. V a n Rossem die spreekt
over «Energiebewust bouwen».
De lezing gaat door in de Denderhoeve, Burchtstraat (rechtover hospitaal)
op dinsdag 8 maart om 20 u. De
inkom is gratis.

FED. VAN VLAAMSE VROUWEN
De FVV nodigt leden en simpatizanten uit om te komen luisteren naar

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

P.V.B.A.
Beverstraat 24-26
Tel 054/331.05

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

*
KINDERARThKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - kamerversienngen • wastafels
en waskussens - kinderkleding
SPORTART-IKELEN allerlei - turnkledij • ruiteriiitriistingen - pingpongfafels • badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen elektr tremen der beste merken - " a u t o t - go-carls • traktoren - poppen • poppenwagens en -wiegies • burelen - lessenaars - borden fietsjes • alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuiSischommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

WIJ 14

-

Maandag 21 februari koos de VU-Zottegem een nieuw bestuur. 14 leden
hadden zich kandidaat gesteld. Een overweldigend groot aantal VUleden kwannen hun stem uitbrengen. Na telling van de stemmen werd
de bestuursploeg als volgt samengesteld: Luc Oste (voorzitter),
Ghislain Diependaele (ondervoorzitter), Mark De Smet (sekretaris),
Mari Schoonjans (penningmeester), André Geens (dienstbetoon),
Willy Michiels (propaganda en public relations) en Joris
Dedeurwaerder (vorming).

BUKOMEND KLASLOKAAL
Verder w e r d een princiepsbeslissing
goedgekeurd tot het oprichten van
een nieuw bijkomend klaslokaal in
Gontrode. Raadslid De Vis (VU) w a s
niet tegen dit voorstel doch meende
dat eens ernstig moest nagedacht
worden of het nog pedagogisch verantwoord is dat 'n vierde, vijfde en
zesde leerjaar samenzitten in één
klas nu men toch in de gemeente ook
een grotere gemeenteschool heeft
Vervolgens w a s er ook enige diskussie over een nieuwe aanvraag van de
rangverhoging voor de gemeente. Volgens De Sutter (VU) heeft dit geen
enkel voordeel voor de gemeente
maar alleen voor nieuw benoemd personeel en vooral voor de burgemeester en de nieuwe schepenen die hun
wedde aanzienlijk zouden zien verhogen. Hetgeen voor de gemeente een
meeruitgave van circa 300.000 fr. zou
betekenen. Dit vindt hij in de huidige
toestand niet verantwoord. Het voorstel w e r d goedgekeurd.
STEMPELKONTROLE
O p vraag van De Sutter (VU) w e r d
tevens beslist dat de stempelkontrole
op de wijk Vogelhoek zou gebeuren
in de voorhal van het gildenhuis. Dit
w a s vroeger niet het geval.
O o k de Volksunie, bij name J. De Sutter, vroeg een verhoging van de
bouw- en aankooppremie. Deze w a s
maar 600 fr. in Melle, maar 3.000 fr. in
Gontrode. Door de meerderheid w e r d
nu voorgesteld deze gemeentelijke
premie gelijk te schakelen op 2.000 fr.
Raadslid De Sutter en met hem de
oppozitie meende evenwel dat deze
premie zou mogen opgetrokken worden tot 3.000 fr., de normen voor Gontrode. Waarbij gewezen w e r d naar de
hoge belastingen welke de nieuwe
inwoners toch ook moeten betalen,
gelijkgesteld met Melle. Het voorstel
van De Sutter w e r d echter verworpen en aangezien geen ander voorstel op de agenda v o o r k w a m zal later
over de definitieve premie gestemd
moeten worden.
O O G J E IN HET Z E I L !
Tenslotte was er in de geheime zitting
nog heel w a t deining in verband met
de vergoeding van telefoongesprekken voor de leden van het schepenkollege. Het is dankzij de Volksunie
dat alleen de Burgemeester en de 1 e
schepen vergoed worden. Door te
verklaren dat voor de 3 overige schepenen men slechts eenmaal moest
stemmen, was het noodzakelijk dat
de 3 hoogachtende heren gezamenlijk de zaal verlieten. Z o w e r d de nipte
CVP-meerderheid gebroken en w a s
de uitslag - neen ». Z o w e r d nog maar
eens voorkomen dat de C V P nog w a t
meer in onze zakken zou zitten.
Geloof ons v r i j : De C V P is in Melle de
verkeerde w e g ingeslagen! Gelukkig dat de V U in Melle nog goed vertegenwoordigd is om af en toe een
oogje in 't zeil te houden I

De uitbouw van de Linker Oever

«Traditioneien» weigeren overleg met VU
Elkeen in het Waasland heeft uit de evolutie van de industrializatie en de
politieke grenzen uitstijgen o m de
havenuitbouw op de Linker Oever de nodige lessen kunnen trekken. De lichtW a s e belangen te dienen is er niet bij.
vaardige wijze waarop met mensen, gronden, geldmiddelen, lucht en water
W e t e n de verantwoordelijken van dew o r d t omgesprongen is ekend. De machteloosheid van de plaatselijke bevolze partijen misschien nu al dat zij de
king en haar vertegenwoordigers ta.v. de beslissingen van het grootkapitaal
bouw- en exploitatievergunning aan
en de « hoge» politieke kringen w o r d t dagelijks bewezen.
EBES zullen (moeten) toestaan in
Beveren en in de bestendige deputaM e t het doel hierin verandering te
noch BSP, noch P V V op ons voorstel
tie?
brengen heeft het arrondissementeel
geantwoord, en heeft de C V P half
bestuur van de V U in december 1976
Het uitblijven van hun antwoord herinfebruari negatief en ontwijkendgereaeen oproep gedaan tot de CVP, de
nert de V U aan de bekende triestige
geerd. Wel kan men haast wekelijks
BSP en de P V V van het arrondissetoegeeflijkheid van deze partijen ta.v.
de wensen en de moties van deze parment St-Niklaas om ta.v. de dringende machthebbers in dit land.
tijen in de pers lezen. Boven de partijde problemen op de LO één politiek
blok te vormen en gebruik te maken
van een door de wet aan de politieke
ARRONDISSEMENT DENDERMONDE
partijen toegewezen machtsmiddel.
Het Dosfelinstituut - afd. Dendermonde - richt een kadervormingscyZoals elke gewone mens moet nl. ook
clus « politieke basiswerking » in, en dit in samenwerking met het V U de grootindustrie een bouwaanvraag
arr. Dendermonde.
indienen voor haar uitbreidingsplannen. Z o IS er de aanvraag van EBES
Het thema « De gemeente — demokratie in de eerste levenskring ».
voor de oprichting van een 4de kern7 maart — Wetteren in het Sportcentrum « De Warande », Warandereaktor met bijkomende koeltorens te
laan 14 te Wetteren.
Doel.
14 maart — Hamme in de Vlaamse Schouwburg, Peperstraat te
Hamme.
De bouwaanvraag of de uitbatingsver21 maart — Dendermonde in lokaal Ommeganck, Grote Markt te
gunning definitief of voorlopig weigeDendermonde.
ren en vanuit deze positie samen een
Deze lessen gaan telkens door te 20 u.
Waaslands eisenpakket voorieggen
aan de regering, dat is het nu reeds
Inlichtingen: L DE BEUL, Oude Vest 123 - 9330 DENDERMONDE
twee maanden oude V U voorstel .
052/21.32.67.
Tot onze grote ontsteltenis hebtjen
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EERSTE EN PLECHTIGE KOMMUNIE
„SUCCESKLEDING " TOONT WAT HIJ KAN

DE BELANGRIJKSTE KEUS Ie EN
PLECHTIGE KOMMUNIE KOSTUMEN IN BELGIË
KOMMUNIEKOSTUMEN IN VELOURS, PEIGNÉ,
SAFARI EN JEANS STYLE... .BLAZERS EN
SPORTVESTONS
WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE GROOTSTE LUXE MERKEN,
en dit jaar krijgen de kommunikantjes een echte Parker kado !!!

IVIET DEZE SUPERBON

VAN 20% KORTING

VOOR
GANS
L J C ^ r ^ 2 C 7 I I V I Geldig op alle aankopen

n C I U C i L l l l l BOVEN DE 1000 FR.:
NIET GELDIG OP ESKAMPRIJZEN
Naam

Straat.

Plaats.

KLEDING MEYERS

I

A. DE LAIMGLESTRAAT2-18IMIEL
Openalle werkdagen van10tot20 uur
ZON EN FEESTDAGEN GESLOTEN

zaterdag van 9 tot 18 uur

wu

WIJ Ih D^ l^OLK^Uni€

WEST-VLAANDEREN

flL€nD€R
MAART
lEPER : VU-lentebal in zaal Ciper St-Jan om 20 u DJ Vanwonterghem Inkom 80 fr
11

OVD dankt
stoelenschenkers

ICHTEGEM
DAG WILLEM!

Voor twee weken publiceerden wij een oproep voor het meubileren van ons
nieuw arr. sekretariaat Van harte danken wij degenen die ons een stoel of
meerdere stoelen gestort hebben, zelfs met poten van stoelen hebben we al
een kast kunnen betalen en een paar tafels. Twee personen betaalden zelfs
de schrijftafel (bureau...) zodat we al bijna halfweg zijn. Knelpunt vormt nog
onze schrijfmachine. Doch in onze moderne tijd krijgen wij uit vele stoelen
ook nog deze schrijfmachine gefabrikeerd... De bankrekening van de Volksunie OVD te Diksmuide is: 474-3158759-88. En zo'n stoel kost maar 470 fr.

Onze zangavond met Willem Vermandere is een bijzondere meevaller
geworden Een bomvolle feestzaal lachende gezichten jong en oud, vol
geestdrift en intens meegenietend
met alles wat de Willem aan zang en
vertelkunst ten beste gaf
Deze feestelijke avond vol gezonde
leute, zal bij allen nog lang blijven
nazinderen Ons rest nu alleen nog,
de overtainjke aanwezigen, waaronder ook kamerlid Miei Vansteenkiste
van harte te bedanken Dank ook
aan alle medewerkers, en met het
mits aan onze vrienden uit «de
Engel» En wij zeggen alvast tot een
volgende keer

OOSTENDE-VUURTOREN

OOSTENDE

Onze afdeling duidde Omer Vanhoutte, JP St-Martin en Silveer Loncke
aan tot leden van de VU in de stedelijke wijkraad We vi/ensen deze vnenden veel sukses toe Als plaatsvervangers Dame! Borgoo en Herman
Defume

GEBOORTE
Op 16 februan werd Johan Van
Hecke geboren, zoon van Enk en Claire Fontaine onze hartelijkste gelukwensen

MIDDELKERKE

Izegemse VU neemt
haar taak ernstig op

LEDEN
We danken onze kaderleden voor de
vlijt waarmee zij in deze keer onverv\/achte omstandigheden de ledenhernieuwing hebben doorgevoerd het
werd een bovenste-beste hernieuwing en we staan al boven ons getal
van vorig jaar door nieuwe leden i En
nu nog een paar lezers bij
UITSLAG TREKKING TOMBOLA
- VOLKSUNIE-MIDDELKERKE.
20 FEBRUARI 1977
13842 10594 14182 17894 8123 14733 4422
7054 18517 8195 9861 17391 18574 7985
17025 17815 7512 18027 13096 14939 8367
15794 3763 6991 17390 10212 19075 20586
6973 11723 15659 3808 7957 17580 1657
9422 20513 15404 19221 15736 11956 10402
1038 18380 7066 16647 16772 20330 8508
4277 3208 17199 13665 20649 2843 17553
4231 17524 13555 6780 9909 7652 11753
7323 12858 17928 9384 19289 20632 14018
10846 20235 8999 16989 13837 5474 16727
1366 4447 4516 3004 15237 6046 16912
9968 5388 15767 15189 9853 17257 16701
8961 16061 17666 19964 12472 20006 16807
6157 2663 12840 4952 16577 15073 8853
2119 6909 2592 8265 9780 1563 20768
10545 4799 18580 17452 13768 12002 16142
3824 13588 18098 18470 9681 19074 13152
10600 8304 12385 1342 3093 7554 3583
5674 7367 1404 9002 19355 15597 1324
12272 1792 17324 20347 20031 8460 6432
12695 4498 1493 10143 4030 14575 18137
1145 13465 7668 7033 11158 9993 16913
2992 11349 12716 3707 5021 2071 13035
2541 5337 20550 14346 8600 5635 17325
Prijzen af te halen in restaurant « Were-Di» de
Smet de Nayerlaan 19 8430 Middelkerke voor 2
april 1977

DE PANNE
JUISTE ADRESSEN
Onze voorzitter Bert Hendryckx verhuisde naar de Bosduiflaan nr 12
waar we hem veel woongenot toewensen, doch waar u voortaan terecht kunt voor VU-problemen Ons
gemeenteraadslid
mevr
Colaert
woont in de Bortierlaan 36 en ons lid
in het OCMW, mevr Dewicke woont
in de Duinhoek 30 te Adinkerke we
hebben ze nu, maak gebruik van hun
diensten i En, terloops, hebt gij eraan
gedacht een paar nieuwe lezers van
ons blad te vinden en te zoeken '

ZO€K€IW:]6
Mogelijk voorlopige Ijetrekking
voor vergoede werkloze junst
socioloog, iDsycholoog of pedagoog
Kontakt schnftelijk met curnculum vitae, via oud-senator Maunts Van Haegendoren, Guido
Gezellelaan 63, 3030 Heverlee
N36
Ik ben door de BTW-kontrole bij
een herziening over 4 jaar aangeslagen voor een bedrag van
325238 fr Ik word hierbij opgelicht voor een bedrag van
180000 fr Ik heb dit tot bij de
minister van Financien, betwist
maar deze speelt het spel mee
Ik moet afdokken Wie helpt mij
aan 300000 fr ' Ik kan 6000 fr
per maand aflossen Adres
Jean Henjs, Heerstraat 194,
3630 Maasmechelen, tel 011/
764852
N35

We schreven het hier vroeqer a l : de Izegemse VU heeft voor de stedelijke
raden en komitees, overal waar het toegelaten is, uitsluitend niet-gemeenteraadsleden aangeduid. Hoewel de VU met haar vier gemeenteraadsleden en
een lid van het OCMW tot de oppositie behoort, wordt dit ernstig opgenomen. Ook in de oppositie moeten zoveel mogelijk mensen geïnformeerd worden en inzicht krijgen In het beleid. Op die wijze is de kans het grootst dat de
gevoerde oppositie werkelijk in dienst staat van de gemeenschap. Hieronder
volgt informatie over de VU-vertegenwoordiging in stedelijke instellingen.
VU-VERTEGENWOORDIGING
IN STEDEUJKE RADEN
Jeugdraad Jan Vandenberghe, Princessestraat 142, Emelgem, Gezinsraad Raymond Wullaert, Pnncessestraat 110, Emelgem , Landbouwraad
Bernard Dendauw, zelfstandig tuinbouwer, Slabbaardstraat 159 , Ekonomische raad Luc Callebert, Kastanjestraat 2, Kachtem , Sportraad Hans
Ampoorter, Zaligmakerstraat
14,
Feestkomitee Gaston Pynket Grote
Markt 30. Raad gemeenteschool en
raad Stedelijke leergangen Palmer
Dermaut, E Neirynckstraat 22, Verfraaiingskomitee Bernard Depoorter,
Kortnjksestraat 172 Voor de raad
van de muziekakademie is statutair
voorzien dat dit een gemeenteraadslid moet zijn, de VU duidde hier
Jacques Deroose aan Zowel de CVP
als de BSP hebt)en voor al deze
raden uitsluitend gemeenteraadsleden aangeduid Sommigen onder hen
kumuleren dat het een lust is (we
komen er eerlang nog op terug) Zo
kan men de vraag stellen of sommigen onder hen werkelijk nog tijd kunnen hebben om ernstig werk te leveren
DIENSTBETOON
RAADSLEDEN

GEMEENTE-

Nu Geert Bourgeois sedert einde
februan van zijn legerdienst af is,
krijgt alles zijn normale plooi en wordt
het tijd dat U weet bij wie U terecht
kan voor dienstbetoon
Geert Bourgeois, gemeenteraadslid,
de Pehchystraat 25, tel 305287, Jef
Pattyn, gemeenteraadslid, Roeselaarsestraat 640, tel 300688 . Enk Vandewalle, gemeenteraadslid, H Dunantstraat 11, tel 302670, Jacques Deroose, gemeenteraadslid, P Boncquetstraat 44, Kachtem, tel 303633, Miei
Bourgeois, lid OCMW, Meensesteenweg 47, tel 30 36 92
STEDEUJKE KOMMISSIES
Er zijn vier stedelijke kommissies met
telkens 9 leden (5 voor de meerderheid en 4 voor de oppositie) De VU is
in elke kommissie vertegenwoordigd
met een man, in de kommissie financiën met twee Kommissie openbare
werken Jacques Deroose, Kommissie financiën Geert Bourgeois en Enk
Vandewalle, Kommissie elektnciteitsen TV-distributiebednjf Jef Pattyn,
Kommissie verkeer Enk Vandewalle
Vermeklen wii nog dat in de zowat 22

(ja, U las wel degelijk tweeentwintig)
interkommunale
verenigingen
en
maatschappijen de oppozitie met vertegenwoordigd IS Een aantal van
deze interkommunales spelen een
grote rol Vaak is dit tevens een duistere rol precies omdat alleen de meerderheid erin vertegenwoordigd is, en
deze meerderheid overstelpt is door
kumulatie

13
14
19
20

25
26

OOSTENDE-STENE • Kleinkunstavond met Johan Vermeersch,
Stedelijk Feestpaleis 8 u 30
DIKSMUIDE: 9 u 30 Arrondissementsraad
OOSTENDE : 20 u 30 Arrondissementsbestuur
IZEGEM : VU-bal in zaal Sportief om 20 u 30 D J Ene Boddin
Inkom 60 F Toegangskaarten bij bestuursleden
WERVIK: VU-verkiezingsfeest om 13 u in zaal Berkenhof te
Geluwe Eregaste volksvertegenwoordiger Nelly Maes Inschrijvingen bij bestuursleden aan 350 fr per persoon
WAREGEM : reuze VU-halfvastenfuif in «De Goedjes», Rijksweg Gent-Kortrijk, St-Eloois-Vijve Inkom 50 fr
HOUTHULST-KLERKEN : Rozenhof Klerken, Afdelingsbal

Wie is wie bij VU-Roeselare
Wie vreesde nog ooit wat uit Roeselare in « WIJ » te lezen, kan hier een eerste bijdrage lezen
Wie zijn onze gekozenen en waar
wonen ze '
Het IS thans een rijtje van TIEN, hier
zijn ze dan alfabetisch
Allewaert Patrick, Ooststraat 46, Roeselare ! Babyion Mik, Westlaan 145,
Roeselare, Lamsens Erik, lepersestraat 110, Roeselare, Noterdaeme
Gerard, lepersestraat 56, Rumbeke;
Mevr. Pottie-KIndt Annie, Kasteeldreef 2, Roeselare ; Seurinck Maurlts, Pr Boudewijnstraat 31, Roeselare ; Vandemaele Raymond, St-ElooisWinkelstraat, Oekene; Vanleuven
Dirk, Hoogledesteenweg 263 a, Roeselare ; Mevr. Vermeersch Lut, Begoniastraat 18, Roeselare; Mevr. Viaene Gerda, Platanenstraat 45, Roeselare.
Het nieuwe bestuur dat onlangs met
frisse moed gestart is, bestaat uit
Voorzitter Jan Lefere, J Mahieustraat 23, Roeselare; sekretaris Erik
Werbrouck, St -Henncusstraat 4, Rumbeke ; fraktie-sekretans Gerda Viaene ; penningmeester (tot Pasen) Stef
Oewandel, Roeselaarsestr 89, Ardooie; (na Pasen) Freddy Sobry, Lindenstraat 39, Roeselare; public-relations Jan Lefere en Toon Soete,
Koornstraat 99, Roeselare, kontakten met « WIJ » Eric Werbrouck ; propaganda EtIenne Moerman, Orkaanstraat 17, Rumbeke; organizatie:

Stef Dewandel en Toon Masscho,
Izegemstr 43, Roeselare.
Op de gemeenteraadsvergadenng
van 17 januan werden volgende leden OCMW verkozen
Jan Lefere ; mevr. Lut Vermeersch ;
Roger Lafere, Leiestraat 20, Roeselare.
Op de gemeenteraadsvergadering
van 14 februari werden volgende personen aangeduid voor de kommissies :
Muziekschool • Dirk
Vanleuven;
kunstakademie Eric Werbrouck ; beroepsschool voor kleding Mevr. Alliet! Gerda Allewaert, Kwarteldreef
2, Roeselare, mevr Hoet - Jenny
Kindt, Meenseheirweg 2, Rumbeke;
Openbaar «Entrepot» Patrick Allewaert
10-1 O-KOSTEN
Van idealisme alleen konden we helaas geen drukwerken betalen, zodat
onze kas een bekend verschijnsel vertoont Indien u nog een steentje wil
bijdragen doe het i Stuur een omslag
(liefst met wat erin) naar Stef Dewandel of naar Freddy Sobry, of laat hen,
langs uw zichtrekening, een postmandaat bestellen Beste dank i
Onze kern Rumbeke-Oekene is druk
in de weer om, in de maanden maart
en april, een bal in te richten op de wijken Rumbeke-centrum, Oekene en
Beitem Hopelijk leest u binnenkort
meer hierover in WIJ

GELUKWENSEN
Gelukwensen verdienen
Ons gemeenteraadslid Jacques Deroose met zijn hoofdrol in het blijspel
«Slisse en Cesar», dat in regie van
Pieter Pruim zo'n sukses kende te
Kachtem, Staf Demuynck die onlangs een verdiende hulde kreeg voor
zijn 50-jarig lidmaatschap van en inzet
voor het Davidsfonds, allen die betrokken waren bij het kollegetoneel, in
het biezonder de regisseurs Mare Geldof en Dierk Rosselle

De Menense VU-ploeg
Alle inwoners van Menen (MenenLauwe-Rekkem) zullen graag geholpen worden door onze mandatarissen Voor ons zijn alle mensen belangrijk
Herwijn Vandenbuicke: dr in de
rechten, provincieraadslid, schepen
Openbare Werken, telefoon 41 11 50

VU brengt vernieuwing
in Poperingse raad
Onze VU-fraktie heeft geen aanpassingsperiode nodig gehad om zich in de
gemeenteraad thuis te voelen. Reeds tijdens de eerste zitting verklaarde de
jeugdige Werner Claeys na de eedafleqqinq dat hij hoopte binnenkort de eed
van gehoorzaamheid aan de wetten van het Vlaamse volk te kunnen afleggen.
Namens de VU-fraktie beloofde hij een pozitieve doch ook een waakzame
medewerking.
Op de tweede zitting waren onze
rij BIJ de verkiezing van de OCMW-lemandatarissen beslist in de aanval
den werd vnend Pol D'hondt uit WaRik Sohier vroeg een financiële tegetou aangeduid
moetkoming voor de landbouwers en
De derde raadsvergadenng zag de
partikuheren die hun pnvate toegangsVU opnieuw bednjvig, en zeer degewegen wensen te verharden Het
lijk Werner Claeys betreurde de teschepenkollege stemde daarmee in
leurgang van het gemeentelijk onderBIJ een tweede punt voor een beter
wijs, ten prooi aan de vraatzucht van
openbaar vervoer tussen de deelgehet verzuilde onderwijs en vroeg een
meenten onderling en de deelgemeendaadwerkelijke aanpak van het onderten en de stadskern was er meer
wijsprobleem in de gemeenten In een
tegenstand De meerderheidsgroep
stevige interpellatie hekelde Rik So(CVP) leek verwonderd dat de inwohier de beleidsverklaring van de burners van de samengevoegde gemeengemeester van 17 januan die hij kernten nu ook hun rechten en een gelijkachtig omschreef als «een verklawaardige behandeling eisen Toch
ring zonder diepgang noch duiding
verklaarde de schepen van Openbamet algemeenheden waarmede men
re Werken met de suggestie rekening
alle kanten uit kan zonder precies te
te houden Op vraag van de VU een
zeggen waar men heen wil» De
vragenpauze in te lassen betuigde de
repliek van de burgemeester was
burgemeester zijn akkoord op voorwzeer zwak en met terzake. De inbreng
aarde dat zulks tijdens de geheime zitvan de VU is een werkelijke vernieuting zou getjeuren Onze mensen
wing en een vernjking
bestempelden zulks als geheimdoene-

- 41 45 73 Gemeentehuis Lauwe, iedere vrijdag van 11 tot 12, Technische
dienst Menen, iedere woensdag van
15 tot 16 u 30, Gemeentehuis Rekkem, iedere donderdag van 11 tot 12
en op afspraak
Joel Tahon: onderwijzer, schepen
Jeugd, Sport, Sportinfrastruktuur, Ontwikkelingssamenwerking, tel 51 28 74
Stadhuis Menen dinsdag en woensdag van 16 tot 17u 30 en op afspraak
Wilfried Vanholme : dr in de geneeskunde, gemeenteraadslid, tel 51 1770
Stationsstraat 42, Menen op afspraak
Lieve Favoreel-Craeynest: huishoudster, verantwoordelijke
weekblad
«WIJ» op afspraak, gemeenteraadslid, telefoon 415481 Rekkemstraat
19, Lauwe
Stephaan Taccoen : licentiaat voorzitter afdeling Menen, OCMW-lid, telefoon 51 36 06 Kortnjksestraat 338,
Menen, iedere avond van 19 u 30 tot
20 u 30 en op afspraak
Herman Vanhaute : postbediende, sekretaris VU-Menen, beheerder bouwmij S M Ons Dorp K Cardijnlaan 42,
Menen op afspraak
Michel Vanholme: ingenieur, lid dagelijks bestuur, bouwmij S M Ons Dorp,
telefoon 51 1292 - op afspraak
Eric Ingels : elektncien, voorzitter VULauwe, telefoon 41 33 24 Schonekeerstraat 82, Lauwe, op afspraak
Sigfried Hackx: ziekenfondsbediende, voorzitter VU-Rekkem Kasteeldreef 17, Rekkem
Eddie Couvreur: leraar, plaatselijk
verslaggever «WIJ»
Kdt-Vinckestraat 12, Rekkem.
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De eerste dag van de voorziene stakingreeks bracht blijkbaar meer eensgezindheid in de deelneming dan in de bedoelingen van de deelnemers, waar de
A C V - en A B V V - l i j n sterk w o r d t beïnvloed door Noordelijk en Zuidelijk België
om het in de geest van V O L K S G A Z E T te zeggen. Van Elewijck is op dit vlak
een goede Van Eynde-leerling en ziet voor de zoveelste maal het land
bedreigd. Marijnissen in HET V O L K is ook niet te gerust in de intenties van
de Waalse rode broeders. En noemt ze zelfs naar de vertrouwde Karl May-terminologie « s p r e k e n d met een gespleten t o n g » of ' d u b b e l e tong > zegt hij.
DE NIEUWE G I D S heeft aandacht voor de verdere evolutie van de toestand
in de Waalse partijen. Dit meer speciaal n.a.v. een debat tussen C o o l s en
Gendebien aan de Waalse universiteit te Ottignies. De oud-aktlvist Gerd
S c h m o o k , later BSP-er en konservator van het Archief te Antwerpen schreef
zijn gedenkschriften, hieruit vertelt Arthur De Bruyne in PALLIETERKE volgende ontmoeting met Borms, midden 1944.
WALTER LUYTEN

VOLKSGAZ^
•> Sommigen zullen trachten de geplande stakingen in een van de gew/esten
te doen overgaan in zogenaamde
«spontane» manifestaties, waardoor
ze verwarring zouden kunnen zaaien,
en de doelstellingen kunnen omvormen.
Anderen zullen zich ongetwijfeld inspannen om verdeeldheid te doen ontstaan. De regering zal, naar men verw a c h t pogen gedeeltelijk in te gaan
op enkele specifieke verzuchtingen
geformuleerd door het A C V , in de
hoop deze vakorganizatie ertoe te
bewegen het gemeenschappelijk vakbondsfront te verlaten. Men mag verhopen dat ook dit streven zal mislukken, niet alleen omdat wij elke poging
om verdeeldheid te zaaien afkeuren,
maar daarenboven omdat anders wel
eens kommunautaire spanningen zouden kunnen ontstaan, die niet alleen
levensgevaarlijk zouden zijn voor de
regering, maar voor het hele land. Wie
plannetjes in die zin koestert doet er
dus goed aan, tweemaal na te denken
vooraleer ze ten uitvoer te leggen.»

H e t Volk
«In Wallonië is het klimaat inderdaad
gespannen en gisteren hebben verscheidene socialistische politici in de

wandelgangen van het parlement hun
vrees uitgesproken dat die grote beroering er zal komen. Dat heeft de
BSP-medevoorzitter Willy Claes ook
reeds laten uitschijnen in een van de
jongste TV-konfrontaties toen hij zei
dat de man in de straat het beu is en
dat de vakbondsakties wel eens tot
een algemene staking zouden kunnen
leiden.
D e schijnheiligheid van deze socialistische politici ligt er vingerdik op. In hun
binnenste hopen ze op een rebellie
die via straatgeweld moet bewerkstelligen waartoe zij in het parlement niet
in staat i i j n .
Vele socialistische verklaringen van
de jongste dagen, hun verdraaiingen
van de werkelijke toedracht van de
feiten om aan hun heimelijke wensen
lucht te geven, zijn afkomstig van politici die met een dubbele tong spreken.
Hun bedoeling is een vakbondsaktie
te misbruiken voor hun eigen politieke
winkel.»

DE VLAAMSE PERS
toond door Cools dan door Gendebien.
In elk geval moesten de toehoorders
er van overtuigd zijn dat het een zeer
korte en een zeer brede brug is welke
de twee partijen verbindt.
Een grote verrassing zal het niet zijn
wanneer, bij het heengaan van de
regering (geen tronen blijven staan I]

het resterende R W (Rassemblement
Wallon, Nouvelle Maniere, heet dat
nu) onder de ene of de andere formule zijn terugmars inluidt naar de P S B .
Meteen wordt in Wallonië, de traditionele op algemene maatschappelijke
motieven gesteunde partijdifferentiatie hersteld.
W a t moet nu, met deze dubbele bede-
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Deze partij liet, bij de jongste besprekingen in de Lambermontstraat omtrent een kommunautaire overeenkomst, de haar geboden gelegenheid
liggen om tot een regering te behoren
die een werkelijk alternatief zou zijn
voor een regering zonder socialisten,
en die het kommunautaire geschil
voor een lange periode zou hebben
ontmijnd.
Zij mogen het willen of niet de politieke toekomst van d e ' P S C zal straks,
meer nog dan vroeger, liggen bij een
vaster en duurzamer aanleunen bij de
CVP.
Alleen daardoor kan haar isolatie in het Waalse partijwezen nog
draaglijk en renderend zijn.»

I
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« Persoonlijk kontakt met Borms heeft
Schmook nooit gehad, schrijft hij. Zij
wisten echter wel van eikaars bestaan af, en zo hebben ze eens enkele woorden gewisseld, op het einde
van de Duitse bezetting in 1944, dus
kort vooraleer Borms naar Duitsland
zou vluchten. Zij ontmoetten elkaar in
de Minderbroedersrui. Borms sprak
Schmook aan, legde hem de arm op
de schouder en zei gemoedelijk enkele vriendelijke en toch wel vleiende
woorden over het goede werk dat de
konservator verrichtte in het Archief
en Museum voor het Vlaamse Kultuurleven. Tot slot zei B o r m s : «Verdedig
" het g o e d ; het zal nodig worden ;
alleen vertrouwen in onszelf kan ons
redden.»

MAAR COep VOCK 1>£ SCHATtC^T •
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DE
NIEUWE GIDS
«Aldus waren beiden het eens rond
de vroeger door wijlen de sindikale leider André Renard uitgedragen leus:
«Federalisme en struktuMrhervormingen», hóewei die federale zelfstandigheid enigszins minder w e r d beklem-

vaart van het R W naar de PLP en
naar de PSB, met de PSC geschieden?

Schmook schrijft dat hij het gedicht
van Willem Elsschot, op de terechtstelling van Borms, zeer goed begrijpt»

K a r t o e n i s t J a n in « G a z e t v a n A n t w e r p e n ».

DE FRANSTALIGE PERS
De stakingen van vorige week vrijdag stonden natuurlijk centraal in de pers.
O p de v o o r a v o n d ervan herinnerde de > Libre » aan de grote staking van 1960
en citeerde uitspraken van verscheidene socialistische leiders, waarvan er
zelfs één v o o r s p e l d e « dat er bloed zou vloeien »... Tussen de lijnen kon men
zo lezen dat de « Libre» — nogal schijnheilig — eveneens voor bloedvergieten « vreesde ». De vreesachtlgen zijn er v o o r hun moeite aangeweesL « C o m bat stelde > — om elk misverstand te vermijden — dat ook de gewestvorming een der stakingseisen is (iets waarover de «weldenkende» pers zedig
zwijgt).
M e t <• Pan » doken we onder in de poespas van de Brusselse socialisten terwijl « Special » de VU-oppositie een pluim gaf, een kompliment dus van onverdachte zijde en dus dubbel zoveel waard. M e t ons uittreksel uit « Le S o i r »
komen we opnieuw bij de stakingen terecht. O o k dit blad onderstreept dat
N o o r d en Z u i d in ons land meer en meer eigen wegen inslaan, ook wanneer er
gestaakt w o r d t Dit verschil is ongetwijfeld van aard, het federalizerlngsproces te versnellen.

PAN

Er w a s heel wat vastberadenheid en
volharding nodig voor de citoyens
Simonet, Cudell en Brouhon om een
«komitee van voor herstrukturering »
uit de grond te stampen ten einde te
kunnen onderhandelen met de destijds zo verketterde Rode Leeuwen.
De onderhandelingen werden tot een
goed einde gebracht zodat Hervé
Brouhon een pozitief verslag kon uitbrengen op een vergadering van de
Brusselse federatie. Zoals een Romeinse keizer het lot van een gladiator bezegelt met een naar beneden
wijzende duim zo dekreteerde citoyen L e g r a n d : «Ik ben het niet eens.
W e zullen de partij van haar kieskliënteel afsnijden. Ik ben het trouwens
sinds 1971 oneens met de politiek
van de partij», waarop zijn g e s p r e k s !
partners reageerden met de woorP
den « er rest U niets anders dan konsekwent te zijn ». «Ik vertrek in juli»
riposteerde Freddy Legrand, die kennelijk niet gehaast is. Zal het Brussels
«oordeel» tegen die tijd ook gekuist
zijn ? Niets is meer onzeker. Citoyen
Legrand heeft zijn partijgangers waaronder de illustere burgemeester van
Sint-Edmond Molenbeek. Het is niet
uitgesloten dat het tot een scheuring
komt. Indien het FDF de Brusselse
kameraden niet bedankt, betekent dit
dat ze ondankbaren aan zich hebben
verplicht».
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nissen op het spoor, 67 gevallen van
sabotage op de elektrische verbindingen en op de sinjalizering. Vele daarvan werden gepleegd met de stilzwijgende of openlijke steun van socialistische burgemeesters, die de plaatselijke politie verhinderden, tussenbeide
te komen en die met de saboteurs

gemene zaak maakten. Over deze
explozie van geweld ondervraagd
poogde de h. Collard, voorzitter van
de BSP, de incidenten te minimalizeren:
«In mijn streek, de Borinage,
breekt men regelmatig de straten op
en werpt men barrikades op. Het is
een traditie...»
'*«A
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« De- Algemene Centrale der Openbare diensten en de arbeiders die ze vertegenwoordigt, zijn het volkomen
eens met de idee van de gewestvorming zoals ze te Hornu opnieuw w e r d
omschreven door de Waalse Interregionale van het A B V V . Niemand zal
bovendien verwonderd zijn wanneer
de Centrale zich meer dan gelijk wie
betrokken acht bij de paragraaf in de
resolutie van Hornu, die «de geografische decentralizering van de administratie en de gewestelijke parastatalen eist in het kader van de toepassing van artikel 107 quater.»

LE SOIR

LA LIBBE BELIIIIIUE
O p zijn beurt verklaarde Van Eynde
(op 21 januari 1961, dus vlak na de
staking):« Er zijn duizenden en duizende arbeiders in staking. Morgen vloeit
er bloed». De h. Van Eynde kreeg
gelijk. Er moest bloed vloeien. Als
slachtoffers van de opstandige stakingen vielen er twee doden (één te
Luik en één te Chenée), vijf doden als
gevolg van sabotage, zonder de talrijke gekwetsten te vergeten en de
twee gedode voorbijgangers, resp. te
Luik en te Brussel. Er waren niet minder dan 1500 sabotagedaden, 17 aanslagen met dinamiet 25 rails losgeschroefd, 52 plaatsingen van hinder-

De meerderheid vertoont door haar
onhandige verdediging van de regering, met name van Tindemans, tekenen van slijtage. De socialistische en
VU-oppositie daarentegen hebben
zich flink geroerd in tegenstelling met
het FDF (dat apatisch bleef). De
gespierde tussenkomsten van Willy
Claes en Hugo Schiltz groeiden daarbij tot de orgelpunten van deze oppositie uit.
Over Tindemans schreef het b l a d :
« Genietend van een flink kapitaal van
vertrouwen heeft de C V P gedacht
dat de eerstenriinjster fterecht of ten
onrechte) de tovenaar zou geworden
zijn van de verandering, maar binnen
de kontinuïteit Hij blijkt helaas de
kampioen van het immobilisme te
zijn ».
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Het is duidelijk dat de toestand zich
anders voordoet aan weerszijden
van de taalgrens. De verieiding is
groot voor de een of de ander, een
gewestelijk sukses na te streven, bij
gemis aan een nationaal resultaat
Met alle (misschien zeer ernstige)
gevolgen van dien. Om dit gevaar te
keren hebben de vakbonden beslist
de aktie simultaan in een Vlaams en
in een Waalse provincie te doen
plaatshebben. Valt af te wachten of
de beweging overal in de hand kan
gehouden worden. Alles wijst er op
dat van Vlaamse zijde de aktie degelijk werd voorbereid en zodanig selektief zal veriofjen dat ondernemingen
in moeilijkheden niet zullen getroffen
worden. Dit kan niet gezegd worden
van Wallonië, waar neiging bestaat de aktie per provincie en per sektor
niet te voeren doch tegelijk. Z e heeft
ten tweede de neiging de sociale
eisen aan te vullen met regionalistische eisen. De evolutie in Noord en
uZid zou van meet af deze verschillen kunnen beklemtonen.
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Beaubourg
PARIJS. — Het < génie franpais > kent zo af en toe van die duidelijk
emotionele eksplozies in de architektuur. Tijdens het koninkrijk
waren dat het Louvre (1204-1868) en Versailles (1710), en we zijn er
nog altijd blij om. De vorige eeuw verbaasde Eiffel de wereld met z'n
stalen toren (1889), en zopas werd het giganteske Centre National
d'Art et de Culture Georges Pompidou door Giscard himself opengesteld. De pro's en contra's deden hektoliters inkt vloeien, maar diezelfde week vermelde L'Express toch trots: «Sedert de Picasso
Schenking is Beaubourg (zoals men het centrum familiair is gaan
noemen) de enige kutturele informatie — made in France — die de
voorpagina van de - New York Times » haalde ». En alle kontroversen
ten spijt, het feit dat tijdens de eerste week na de openstelling bijna
200.000 Parijzenaars zich door de «tubes » van deze reusachtige kultuurmolen murwden, zegt genoeg. Ze hadden 't toch maar weer 'ns
gedaan, die Fransen. Weshalve ook « Wij » er op bezoek ging. Ook al
omdat Beaubourg inderdaad werelduniek i s : als totaalprojekt, als
kultuurtempel, als gedurfde architekturale krachttoer

kultuurbulldozer
in het hart van Parijs
In november 1969 moet de prezident van de Franse republiek, met
zonder vervoering, iets voor zich
uit gezucht hebben in de zin van
'Ik ben gepassioneerd
van het
denkbeeld dat Panjs een kultureel centrum moet bezitten dat
tegelijk een muzeum en een kreatief oord moet zijn, waar de plastische kunsten hand in hand gaan
met de muziek, de film, de literatuur, het teater, het audio-vizuele

onderzoek,
enz >• En Georges
Pompidou schreef dit meteen aan
zijn minister van Kuituur, die evenzeer een man van de daad was
en stante pede een wedstrijd tot
projekt uitschreef, waaraan 681
architektenteams vanuit de hele
wereld deelnamen O p 15 juli
1971 bekroonde een internationale jury 30 projekten en verkoos
tenslotte dit van Richard Rodgers fBrit} en Renzo Piano (Ita-

liaan), bijgestaan door het Studiebureau Ove Arup & Partners Het
jaar daarop begon men te graven In 1973 werd met de bouw
begonnen, in 1974 werd de stalen
konstruktie aangevangen, en in
1976 was men klaar
Een staaltje van aanpak, efficiëntie en volhardendheid, maar ook een grootse bouwkundige prestatie
Maar Parijs was er niet onverdeeld gelukkig mee De proble-

men waren van velerlei aard
inplanting, sociale verantwoording, artistiek patrimonium, enz En
inderdaad, de revolutionaire architektuur IS weinig in harmonie met
de mooie, oude wijk tussen de
Hallen-buurt en de histonschfraaie Marais Naarmate de bouw
vorderde groeide dan ook de lijst
der schimpende parodieën de
gasfabnek, de pakketboot, de raffinadeni

100.000 m2 allround kultuur-supermarkt
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Het Centre Georges Pompidou in zijn geheel omschrijven
kan in weekblad-bestek slechts bij benadering en planmatig
Maar het totale aanbod is zo indrukwekkend dat het een fout
zou zijn het met te doen Stappen w e daarom toch maar even
op de roltrappen
Kelderverdieping: forum voor happenings en 2 zalen (800
plaatsen) voor allerhande manifestaties (muziek, teater, ballet,
film), parking (350 wagens)
Gelijkvloers • ontvangst en informatie, 2 expositie-galerijen,
video-zaal, kinder-atelier, dokumentatie van het Centrum voor
Industriële Kreaties (CCI), kinderbiblioteek (31 000 boeken,
dia's, platen en cassettes)
-t- buiten het gebouw een kinderpaviljoen voor oppas en rekreatie met ruimte voor 500 kinderen
I e en 2e verdieping • biblioteek (1 300 zitplaatsen voor raadpleging van 250000 boeken, 300000 dia's, 2000 tijdschnften,
1 500 films, 60 000 mikrofilms en mikrofiehes), Mediateek
voor gratis studie van 40 levende talen Ikonografische dienst
met 150000 dia-dokumenten
3e en 4e verdieping museum voor Moderne Kunst met
2000 geëxposeerde werken (fotograferen toegelaten, zonder flits), prentenkabinet, foto-museum, dienst voor fotokopie
(zwart-wit en kleur)
5e verdieping: galen) voor eigentijdse kunst, kinemateek (3
projekties van filmklassiekers per dag), restaurant en bar met
panoramisch uitzicht over Parijs (600 couverts + self service)
BIJ dit alles komen nog een veelheid aan publieke voorzieningen telefoons, postkantoor, toiletten, wissel, liften voor
gehandicapten, bagage-bewaarplaats, dienst verloren voorwerpen, enz Volgens een « France-Soir «-enquête ontbreekt
er maar een ding een kennel voor honden (maar die werd al
beloofd)
Cijfertaal Totale oppervlakte 100000 m2, nuttige oppervlakte 70 000 m2 hoogte 42 m , lengte 166 m , breedte 60 m Totale bouwprijs 7 miljard BF Voorziene exploitatiekosten 1 miljard BF per jaar Personeel 800 personen Normaal debiet
10000 bezoekers per dag
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D f ruim 18.000 inworjers van
ctó « getroffen » stadssektor
(waarvan er 3.000 in vaak dramat i ^ h e Qrnstandigheden het quar-

Ook technologisch staan M^ voor
een unicum: alle funfkties-worden
door 1 man binnen sekondentijd
per cornputer gekontroleerd en

Triomf van het centralisffte
>t
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31&J
n'en avons rien a faire ». De vraag

pen deze van de prijs. Het cen-

kultüurpaleis dat allemaal wel
waard ? » De traditionele nijverhed e n (teder ên teksttél) vteisn x o wat 1/3 terug, 44 % van de cafés
verdwenen, de werkvoorziening
halveerde zich, en de huurprijzen
in de geherwaardeerde
wijk werden bijna verviervoudigd. Ook de
artistieke problemen waren niet
gering. Immers, een groot deel
van Beaubourg was voorbestemd om het Nationaal Muzeum
voor Moderne Kunst te- herbergen. Wat niet naar de zin was vèn

ongeveer 1 / 7 van het hele Franse budget voor kuituur vergen

Centre

national

d'Art

et de Culture

Georges

Pompidou.
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een aantal legaathouders die een
belangrijk deel van de vaste kollektie slechts in bruikleen aan het
muzeum afstonden. Zij vonden
een futuristisch centrum als Beaubourg niet van aard om de kunstwerken recht te laten wedervaren. «Palestnna» beweerden zij,
« beluister je toch ook met in een
diskoteek». Deze houding betrof
vooral de erfgenamen van Rouault, Bracque en Laurens Een
beslist konservatieve houding,
maar zij dwong het muzeum er
toch maar toe de aldus ontstane
leegtes te moeten aanvullen. Het
geplande budget voor Beaubourg moest van 8 miljoen tot 64
miljoen opgetrokken worden. En
zelfs voor deze bedragen bleek
de kunsthandel niet toeschietelijk.
Van Rauschenberg en Pollock
konden slechts minder representatieve werken verworven worden, terwijl voor 2 werken van
Dubuffet (late koop is dure koop)
11 miljoen diende neergeteld. Allpmaal zaken die niet van aard
waren om een publieke goodwill
rondom Beaubourg te scheppen.
Trouwens ook nu blijven de twijfels bestaan. Neem b.v. de enorme werkingskosten van 1 miljard
per jaar (één wasbeurt van alle
Beaubourg-ruiten kost ongeveer
23 miljoen). En sommigen vragen
zich, niet helemaal ten onrechte
af, zal Beaubourg met het lot van
de dinosaurus beschoren zijn:
dood door omvang. Maar kom,
Beaubourg staat er in al zijn glorie.

BUDGET
D e indruk Is overweldigend én
bekoorlijk: een sup)ersonische
toekomststad, speels en indrukwekkend, feestelijk in levendige
kleuren I een symfonie van stalen
konstrukties en glazen tunnels
waarin overvolle roltrappen op en
neer glijden... Kortom, een metallieke bijenkorf, eigentijds ludiek
en efficiënt. En niemand hoeft te
zeggen dat het niet mooi is. Doordacht is het ook. Slechts 1 / 3 van
de beschikbare ruimte werd door
de architekten gebruikt, waardoor omheen het centrum een
fraai aangelegd plein ontstaat,
w a t een prijzenswaardig rustpunt
in het stadsbeeld is (en waarop
de mobiles van Calder een boeiend leven toebedeeld krijgen).
Door alle transport- en energievoorzieningen buiten het gebouw
aan te brengen, blijft heel de binnenruimte (ruim 10.000 m2 per
niveau) vrij, waardoor deze optimaal k a n ' b e n u t worden (ook al
door de volledige ophanging van
het bouwwerk). En een bouwkundige prestatie is Beaubourg al
evenzeer; de metalen konstruktie
weegt precies 2 keer zoveel als
de hele Eiffeltoren. De klimatizering met haar half miljoen m3
lucht wordt door 250 motoren
aangedreven. Elke door Krupp geleverde stalen balk weegt 73 ton.
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is van buitsfitandse arcMlettten-: de Fransfin zi}n nou^eehmaal erg chauvinistisch.
O e bei<H«{K:<i'^jM!^ krittak k o m t «chter ui^ j i a - P F M M ^rovi»cié. Het Centre wordt een triomf genoemd'van het Jakebijns centralisme. Aan Parijs wordt verweten dat het zich
«efrs te meer in de p l a a t s steH van heel Frankrijk.
s
De kritiek is zeker gegrond. Met het bedrag, dat aan het
Centre werd besteed, had men over heel Frankrijk een vijftigtal ultramoderne kultuurcentra kunnen bouwen. Met de
jaarlijkse werkingsbedragen zouden heel veel kulturele initiatieven, die nu doodbloeden in de provincie, definitief uit
het slop zijn geraakt.
De promotors van het « Centre » beweren dat Parijs alleen
maar de gangmaker zal zijn, en dat de provincie als het
ware vanzelf haar eigen centres zal willen kreëren. Zij voorspellen twintig Beaubourgs, uitgesmeerd over heel Frankrijk, tussen dit en enkele jaren. Maar intussen snoept Beaubourg zoveel centen op, dat er niets overblijft voor la province...

^wan i ^ n t r a t e m e §eiÈfSrofc;ert.15., •
Eén vraagje bij dit alles. hoe zal
deze fascinerende werkelijkheid
er"binnen enkele jaren -uitdien?
Want, hoe publiekgericht Beaubourg ook is, zo'n paleis is en blijft
een elitaire bedoening (net zoals
Versailles dit in een andere kontekst was), waarvan wij ons afvragen of zij tegen de massa-konsumptie bestand zal zijn. Na amper 3 weken is het somptueuze
tapis-plain op de bovenverdieping
(het rookverbod ten spijt) al onherstelbaar door sigarettenpeuken
geteisterd en sommige van de
grote witte panelen werden al
door politieke slogans ontmaagd.
Beaubourg is er, groots en verbazingwekkend knap, fantastisch
en meeslepend, overwelmend vernuftig en estetisch grandioos.
Nic van Bruggen
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Tentoonstellingen in Beaubourg

Duchamp & de modernen
In het Pompidou-centrum lopen er permanent wel een stuk of
tien tentoonstellingen. De opmerkelijkste op dit ogenblik (en
tot 2 mei), die overigens van het hele Beaubourg-gebeuren
de spits moest afbijten, is de eerste volledige retrospektieve
die in Europa aan het oeuvre van Marcel Duchamp gewijd
wordt. Duchamp is zonder enige twijfel een van de grootste
pioniers die de eigentijdse kunst bijna driekwart eeuw voortdurend beïnvloed heeft Vele van zijn werken zijn nu al klassieke monumenten die op het ogenblik van hun ontstaan telkens een mijlpèal waren in de evolutie van het plastisch denken.
Marcel Duchamp werd in
1887 nabij Blainville geboren
(de eveneens befaamde kunstenaars Jacques Villon en
Raymond
Villon-Duchamp
zijn z'n oudere broers). Hij
schildert al van zijn 15de,
eerst onder invloed van Cezanne, later van de Fauves.
In 1909 neemt hij deel aan
het Salon des Independents
en leert (via de kring van de
dichter Apollinaire) het kubisme kennen. In 1911-12 schildert hij de beide versies van
zijn Naakt dat de trap afdaalt, waarin hij de kubistische uitbouw van de menselijke figuur ook een vormelijke bewegingsontleding meegeeft (ergens een samenvallen van kubisme en futurisme). Zelfs op het vooruitstrevende Salon van de Onafhankelijken worden de doeken (door Gleizes nogwel)
geweigerd, waarna een geschokte Duchamp besluit
zijn visie op de kunst, haar
filozofie en haar beoefenaars te herzien. Achteraf
beschouwd is deze weigering voor de moderne kunst
een goede zaak gebleken.

klassieke « Roue de Bicyclette». In 1915 bezoekt hij voor
het eerst de V S (waar hij
zich later zal vestigen) waar
hij als een vedette onthaald
wordt. In 1920 neemt hij deel
aan de eerste dadaïstische
manifestatie te Parijs en
maakt z'n eerste motorisch
aangedreven
konstruktie.
Heel zijn latere werk zal een
verdere uitbouw van dan
aangezette experimenten en

projekten zijn (optische schijven,
kollages, geschnften,
enz) waarin hij telkens de
grondslagen legt van wat later kunstnchtingen zullen blijken (op-art, neo-realisme,
multiple art, environment, artin-motion... om er maar enkele te noemen). Verder werkt
hij ook mee aan films (René
Clair), een ballet (Eric Satie)
en IS vanaf 1932 een geducht beroepsschaker. O p 2
oktober 1968 sterft hij te
Neuilly. Verder ingaan op de
honderden werken die Duchamp maakte, kan hier
met... maar in Beaubourg
zijn ze er allemaal (uit alle
museumkollekties en privéverzamelingen)... een onthullend beeld van de geestelijke achtergronden, en inhoud
van de hedendaagse kunst.
Voor wie de kunst van deze

ONTHULLEND
In 1913 verlaat hij definitief
de traditionele schilderswijze
en trekt zich uit het « milieu »
terug, zijn tekeningen worden planmatiger en mekanischer, zijn 3-dimensionele objekten worden kwasi wetenschappelijke
instrumenten,
zijn Ready Mades (trouvé, aide en rectifié) ontstaan...
kortom, hij ontwerpt als eerste een soort van projektkunst (een begnp dat pas
veel later die naam knjgt).
Uit die periode stamt het

eeuw in haar diepe essentie
doorgronden wil, is deze retrospektieve een «must».
U N I E K E KOLLEKTIE
En als u dan toch in Beaubourg i s : op de derde en
vierde verdiepingen werd
het Musée National d'Art
Moderne
ondergebracht.
Daarin wordt een beeld opgehangen van de internationale schilderkunst (in mindere mate ook van de beeldhouwkunst) van 1905 tot heden. Om dit beeld zo volledig
mogelijk te maken werd
voor de openingstentoonstelling tevens beroep gedaan
op revelante doeken uit andere grote musea. Het getoonde (liefst 2.000 werken)
is dan ook nagenoeg kompleet, al ligt de nadruk natuurlijk op de Franse inbreng.
Aan sommige kunstenaars
werden daarenboven afzonderlijke « salons » g e w i j d : Picasso, Kandinsky, Delaunay,
Matisse. In het geheel zijn er
vier «Belgen» aanwezig :
Van Tongerloo, Wouters,
Permeke, Magritte. O p deze
unieke kollektie ingaan heeft
geen z i n ; beperken we ons
daarom tot de voornaamste
n a m e n : Arp, Brancusi, Braque, Calder, Chagall, César,
Dali, Ernst, Sam Francis,
Klem, Léger, Miro, Rauschenberg, Soulages, De Staël, Tinguely... Van al deze kunstenaars (en van de vele andere) worden uitsluitend meesterwerken getoond die in de
prachtige ruimte uitzonderlijk goed tot hun recht komen. Parijs is amper 3 uur
tremen, en gezien de koers
van de FF goedkoper dan
men doorgaans aanneemt.

#

Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, ready-made aide 1913, kollektie
Museum of Modern Art, New York

*

Beaubourg, rue Saint-Martin, métro Chatelet, Parijs,
elke dag (behalve dinsdag)
van 10 tot 22 uur.
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Tl^-PROGMMMKS
NED.

3 MAART
BRT
14 00
18 00
1805
1835

Schooltelevisie
Ivolief de lokomotief
Rondomons
De zevende hemel, kampeerbussen
19 05 Israelitisch-godsdienstige
uitzending
1915 Kijk uit
1945 Nieuws
2015 Coronation Street
2040 Panorama
21 30 Lachtertjes
21 35 Standpunten
21 55 Premiere -9
2 2 2 0 Nieuws
2230 Basketbal

2

1800 W K
Kunstrijden op de
schaats
1845 TV-informatie voor' Spanjaarden
1855 Nieuws
1904 Koning Bolo
TV-reeks
1929 Run, Joe r u n '
2 0 0 0 Nieuws
20 25 Op- losse groeven
21 25 De Jordaches
2215 A k t u a T V
2 3 0 5 O moeder, wat is het heet

5 MAART

1000
1500
1600
1815
1845
1855
19 05
1920
1945
21 05
21 35
21 50
2215
2245

NED.

1
Schooltelevisie
Van hart tot hart
Schooltelevisie
Teleac
De Bereboot
Nieuws
Landgenoten i
Mary Hartman
feuilleton
Machiavelli
Mary Hartman
Nieuws
Kristenen vandaag
Evolutie of schepping '
Ars musica
BBC-reportage
Nieuws

2

1800 W K
Kunstnjden op de
schaats
1845 Toenstische tips
1855 Nieuws
1905 Tom & Jerry
1920 Donderklompen
Nieuw jeugdfeuilleton van
de Zweedse televisie
1935 Cijfers en Letters
Spelprogramma
2000 Nieuws
2025 Koningen en paupers
Feuilleton
2200 Brandpunt
2240 Levensloop
Ontmoetingen met mensen
2310 Den Haag vandaag
2325 Nieuws

1400 Doe mee
1430 Nieuwe normen voor V H F
kijkers
1450 Wielrennen Gent-Gent
1600 Open school
1800 Ivolief de lokomotief
1805 Disneyland
1855 Morgen wordt het beter
Milieuprogramma
1945 Nieuws
2015 Wies Andersen Show
21 10 Nord-Ring 10
Show met Zuidamenkaan-

BRT
1400 Schooltelevisie
1800 Beertje Colargol
1815 Open school
1845 Dag aan dag
1910 Protestants-godsdienstige
uitzending
1945 Nieuws
2 0 1 5 Geheimen van het dierenleven, dokumentaire over de
hyena's
2040 De man van Kentucky, VSwestern van Burt Lancaster (1955)
2220 K T R C
Een «vervelende» bisschop
2 2 5 0 Nieuws

NED.
1000
ia45
1&55
19.05
1955
2025
21 35
21 50
2240
2305

1
Schooltelevisie
De Bereboot
Nieuws
't Spant er om
Spelprogramma
3 X Neumann-show
Het leven van Paul Gauguin
Nieuws
Haagsche knngen
Volgende patient
Als de nood aan de man
komt
Driedelige reeks gebaseerd
op het werk van Telefonische Hulpdiensten

WIJ l O

1100
1330
1600
1602
1627
1655
1700
1730

1955
2030

2200
2235
2255

NED.

1
Omroepparochie
Teleac
Nieuws
Sesamstraat
Rugby
Wales—Engeland
Voetbal- en Toto-uitslagen
Vesper
Bericht van de wilde ganzen
Teleac
De Bereboot
Nieuws
Leeuwen van de Serengeti
Dokumentaire
Ruimte
De man met de witte bloem
TV-spel van Willy van Hemert
Ander nieuws
Uitzending
humanistisch
verbond
Nieuws

2

NED 1
1000
1530
1532
1610
1630
17 30
1800
1815
1845
1855
1905
19 55
20 50
21 35
21 50
2240
23 20
2340

Teleac
Nieuws
De holle bolle boom
W e e t je wel
M e t Rob De Nijs
Stuif-es-in
Gitaar spelenderwijs
Lied van de week
Teleac
De Bereboot
Nieuws
De man van zes miljoen
Andre V a n Duin solo
Gladys Knight and the Pips
Show
Nieuws
Baretta
TV-Pnve
Tros sport
Nieuws

2

1800 W K kunstrijden op het ijs
1845 TV-informatie voor Marokkanen
1855 Nieuws
19 04 Boike de beer
1914 Tweekamp
2 0 0 0 Nieuws
2 0 2 5 Sam
2 1 1 5 Uithuilbureau voor alle gezindten
22 00 Hier en Nu
Aktualiteiten
2 2 4 0 Hier en Nu
Studio sport
2 3 0 5 Muzikale meditatie
2 3 2 0 Nieuws

1830
1835
1900
1915
2030
21 10
21 35
2140

2240
2305

1200
1230
1430
1500
1515
1540
1655
1740

1m m 1

••

IX

BRT
1400
1800
18 05
18 30
1900
1945
2015
2045

Schooltelevisie
Ivolief de lokomotief
De witte steen
Open school
Muzieksien
Nieuws
Martine Bijl-show
Verover de aarde
Wetenschappelijk programma
21 35 Of zal ik over Django zingen
Duitse zigeunerrepertoire
2 2 0 0 Gastprogramma
Het vnje w o o r d
22 30 Nieuws

NED.
1045
1815
1845
1855
1905
1920
1955
2035
21 35
21 50

NED.

TY-SELERTIE
DONDERDAG 3 MAART
20

u. 10 - R T B - La

maison

s o u s les a r b r e s (Fr., 1971)
P s y c h o l o g i s c h e thriller v a n R e ne Clement
Onsamenhangend e film v o l o n g e l o o f w a a r d i g e situaties w a a n n het suspense-elem e n t het m o e t halen o p d e dramatische spanning M e t Faye
D u n a w a y , F r a n k L a n g e l l a n , Barbara Parkins en Maurice Ronet

VRIJDAG 4 MAART
2 0 u. 4 0 - B R T - D e m a n v a n
K e n t u c k y ( V S A , 1955)
Psychologische
Burt Lancaster

western
van
j^iissaioss^i*-

1
Schooltelevisie
Teleac
De Bereboot
Nieuws
D e Plem-Plem-Brothers
De
vakbeweging
(18901906)
2 voor 12
FC Avondrood
Nieuws
Een groot uur U
Diskussieprogramma
Nieuws

2

1845 K o r t w e g
1855 Nieuws
1904 A v r o s toppop prezenteert
de nationale hitparade
2 0 0 0 Nieuws
20 25 Holiday on Ice
21 25 Edward VII
2 2 2 0 Televizier magazine
2 3 0 0 Den Haag vandaag
2 3 1 5 Nieuws
2 3 2 5 Einde van de uitzending

O n d a n k s een zeker gebrek aan
v o o r n a a m h e i d , m i s t d e z e film
geen grootheid Goede vertolk i n g v a n L a n c a s t e r zelf, D i a n n e
F o e t e r , J o h n M c Intire
21 u. - RTL - N a a r het m i d d e l punt v a n d e a a r d e ( V S A , 1959)
Avonturenfilm van Henry Levin
die de fantastische wereld v a n
Jules Verne uitstekend rekonstrueerde Met James Mason,
Pat B o o n e en Diane Baker

ZATERDAG 5 MAART

7 MAART

9 MAART
BRT

BRT
1400
18 00
1805
1820
1845
1915
2015
2050
21 40

Schooltelevisie
Ivolief de lokomotief
Klein klein kleutertje
Twee kinderen in Afnka
Open school
Sporttnbune
Mikro-Makro
De boot is aan
Wikken en Wegen

2215 Nieuws
2235 Open school

1530
1630
1815
1820

1850
1945
2020
2045

2210
2300

NED.

2300
2310
2314

Open school
Tip-Top
Ivolief de lokomotief
Paul Taylor & his Company
Dokumentaire over u deze
balletgroep
,
Space 1999
Nieuws
Het meisje van de T V
Geloof Hoop en Liefde
TV-spel van Odon van Horvath
D e Belgische Frank
Gesprek over dit boek
Nieuws

1
NED.

1045
1815
1845
1855
1904
19 55

NED.
Doe mee
Open school
Israëlitische Eredienst
Konfrontatie
Politiek debat
Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden
Dag aan dag
Open school
De schat op Malta
Sesamstraat
Veldlopen in Waregem
Retroskoop
Filmkwis
Sportuitslagen

HH

8 MAART

Schooltelevisie
Teleac
De Bereboot
Nieuws
De mini-voetbalshow
Andrae Crough
Gospelkoncert
De tijd stond even stil
Nieuws
Internationale
operawedstriid
Ja, maar
Uitzending van Symbiose
Nieuws

930
1500
1530
1600
16 50
1710
1815
1845
1855
1904
1950
2000
2100

BRT
9 00
930
1000
11 00

TV-informatie voor Turken
Flocton Flyer
V a n gewest tot gewest
Studio sport
58 miljoen Nederlanders en
hun bejaarden
Soundtrack
Nieuws
Boksen is een gezonde
sport
Dokumentaire
Michel Seuphor en
de
vriendschap
Nieuws

"HP^s?

2 0 u. 20, - RTB - T h e c o w b o y s
( V S A , 1971)

20 25
21 35
21 50

6 MAART

" M ffH
"^J wÊÊt vHif

2320

se muziek
2 2 0 0 De Jordaches
2 2 5 0 Nieuws

NED.

4 MAART

NED.

1815
1855
1900
1905

BRT

NED.

1742 Suske en Wiske
1805 Muzikaal intermezzo
Piano
1830 Ivolief, de lokomotief
18 35 V a n Pool tot Evenaar
1945 Nieuws
2 0 0 0 Sportweekend
2 0 3 0 De val der Adelaars
21 20 Ten huize van
Omer Van Audenhove
2 2 1 0 Nieuws

2

1845 TV-informatie voor
Sun
naamse Nederlanders
1855 Nieuws
1905 Tommy en Charlie
1930 Dat ik dit nog mag meema
ken
Seniorenshow
2000 Nieuws
2025 Het leven van Paul Gauguin
2 1 2 5 Retteketet Kukeleku
2 1 3 0 V a r a s ombudsman
2 1 5 5 M a n over de vloer
2 2 2 0 Achter het nieuws
2 3 1 0 De vnje gedachte

21 35
21 50
22 05
22 35
2300

NED.
1845
1855
1905
1929
2000
2025
2030

1
Schooltelevisie
Teleac
W a t heet o u d '
KRO's wereldcirkus
Dames en Heren
The Flintstones
Teleac
De Bereboot
Nieuws
V a n gewest tot gewest
Politieke partijen
Raven onderweg
TV-film
Het programma met de
map
Nieuws
Den Haag vandaag
Panoramiek
Studio sport
Sprekershoek

2

Kortweg
Nieuws
Wie oren heeft
Kenmerk
Nieuws
Socutera
Topsport - w a t koop je er
voor'
2 2 5 5 Nieuws

W e s t e r n v a n M a r k Rydelle
Interessante verheerlijking v a n
d e pioniersgeest, tegelijkertijd
e e n realistisch beeld v a n d e hard e leerschool voor jonge mannen
Met o a John Wayne, Bruce
D e r n en Colleen Dewhurst
2 2 u. 05, - D l - H o u r of the gun
( V S A , 1967)
Western van John Sturges met
o a James Ganer De zoveelste
herfilming v a n «gunfight at O K
C o n a l » Humoristisch g o e d gemaakt met prachtige zon- en
nachteffekten

Z O N D A G 6 MAART
17 u. 3 5 - F1 - K e l d e r d e B i s m a r c k ! (Engl., 1960)
Oorlogsfilm van Lewis Gilbert

Verfilming van een autentiek
oorlogsfeit w a a r naar objektiviteit e n w a a r d i g h e i d w e r d g e s t r e e f d D e filmmaker legt d e
nadruk op moed, zelfbeheersing
e n m e n s e l i j k h e i d In d e h o o f d r o l len K e n n e t h M o o r e , D a n a W y n ter
21 u. - Lux. - La l e g o n particuliere ( 1 9 6 8 )
F r a n s e film v a n M i c h e l B o i s o no met o a Nathalie Delon en
R o b e r t H o s s e i n d i e z i c h in d e
autosportwereld afspeelt

3 MAART 1977
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TV-SELEKTIE

lijk dat wij de ware draagwijdte van
dit sociaal stuk niet zo best begrepen
hebben,

21 u. 20 - BRT - Ten huize van
Omer Van Audenhove
21 u. 40 - N2 - Boksen is een
gezonde sport
Rond deze betwistbare uitspraak handelt dit diskussieprogramma.
21 u. - D l - De komedianten
(VSA, 1967)
Dramatische film van Peter
Glenville die het heeft over het
terreurregime van president Duvalier op Haïti. Met Richard Burton en Elizabeth Taylor in de
hoofdrollen.

M A A N D A G 7 MAART
19 u. 50 - RTB - Hierlangs met
de poen
Satire van Jean Yanne over de
sindikale wereld waarin een eigenaar van fabrieken gaat... staken.
Naast Jean Yanne, Bernard
Blier, Nicole Calfan en Michel
Serrault.
20 u. 30 - F1 - Monsieur Verdoux (VSA, 1947)
Psychologische film met sociale
tendens van Charlie Chaplin, beter gekend onder naam Comedie of murder. Chaplin in de
hoofdrol van het klassiek geworden personage Monsieur Verdoux.

M A A N D A G : Eigennamen in hun oorspronkelijke taal vermelden (Mglinois = Mechels) is allemaal goed en wel. Maar wat
doen wij met al die rare Russische en Arabische namen in de
sportliteratuur? • D I N S D A G : In basketbalkringen wordt
gedacht aan een «Vlaamse verbroedering». Mooi. Vooral
omdat er Frans-Vlaanderen bij betrokken is. Maar waarom er
niet ineens een Vlaamse federatie van maken ? • WOENSD A G : Voor zover dit ook sport is — en waarom niet, want
het is ook duur en nogal onnozel — : Miss Brussel komt uit
Wemmei. De Brusselaars zien hun «deurp» groot. • D O N DERDAG : Wij vernemen dat Eddy zich aan de Middellandse
Zee weer aanstelt als een kannibaal. Ook geen propaganda
voor Belgenland! Hoewel, aan de Middellandse zee...
• VRIJDAG : Men moet nodig de plaveien op de « Keuningspleintje » eens herleggen. Als grrrote sportkampioenen als De
Keizer, daar toevallig op wandel tijdens een v r e e d z a m e ,
nacht, er af over struikelen, moet het erg zijn. • ZATERD A G : Iets heel anders: in Nijvel werd een prima gestruktureerde sportvereniging voor gehandicapten opgericht Zo'n
sportnieuws moesten w e meer krijgen ! • Z O N D A G : Moeder Voetbalbond heeft van haar hart een steen gemaakt.
Zaalvoetbal wordt niet alleen niet meer verboden. Moeke
publiceerde zelfs de reglementen van iets dat al jaren zonder
haar bedreven w o r d t

SUPREMATIE
WIJ weten niet of iemand zich interesseert aan de wielerkoersen die heel
vroeg in het seizoen gereden worden
ginder ergens rond de Middellandse
Zee. Maar voor wie dat het geval
nriocht zijn : onze jongens doen het er
goed. In zoverre zelfs dat ze er bijna
alles gewonnen hebben. En met alleen
de mindere goden, maar Merckx en
Maertens op kop. Het jiet er dus naar
uit dat wij ook in het komende jaar de
wielernatie nummer één zullen blijven.
Wat natuurlijk verheugend is, maar
anderzijds toch ook de vraag doet rijzen of wij nu inderdaad het laatste
land vormen waar men nog belang
hecht aan het feit dat een mens op
zoveel tijd van hier naar daar kan, rijden op een velo.

DIMSDAG 8 MAART
19 u. 30 - D-2 - Sun Valley
Serenade (V.S.), muzikale komedie met o.m. John Payne, Glenn
Miller.
20 u. 30 - F-2 - Rainbow jacket, avonturenfilm met Robert
Morley.
20 u. 30 - F-3 - The way west
(V.S.), western met Kirk Douglas, Lola Albright.
21 u. - Lux - Un dróle de colonel (Fr.), een politieperiode met
Jean Yanne, Michel Galabru.
22. u. 30 - D-3 - The Little
Giant (V.S.), gangsterfilm, met
Edward G. Robinson, Helen Vinson.
»

W O E N S D A G 9 MAART
20 u. 30 - D-3 - All the king's
men (V.S.), zedenstudie.
21 u. - Lux - Sabrina (V.S.),
komedie met Audrey Hepburn,
Humphrey Bogart e.a...
21 u. 45 - D-2 - Les Caïds(Fr.),
misdaadfilm met o.m. Serge
Reggianni.

DONDERDAG

10 MAART

20 u. 30 - F-2 - Zorba the
Greek, tragikomedie met Antony Ouinn, Alan Bates, Irene
Papas.
20 u. 30 - F-3 - Lola Montes
(Fr.), biografische film met Peter
Ustinov, Martine Carol, e.a...
21 u. 45 - D-3 - Deux ou trois
choses que je sals d'elle (Fr.),
sociale studie met Marina Vlady, Anny Duperey, Roger Monsoret.
21 u. 50 - N-1 - The Eddy
Duchin Story (V.S.), biografische film met o.m. Eex Thompson.
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Het
probleem
Ruim een jaar geleden werden te
Gent een aantal mensen gestraft
omdat ze — en wij vatten het heel
oppervlakkig samen — de dopingpraktijken in de wielersport hadden
vergemakkelijkt
Drie van deze mensen gingen in
beroep. Onder hen een zg. sportarts,
destijds beschuldigd van en gestraft
voor valsheid in geschrifte, het gebruik maken van deze vervalste stukken en het bevorderen van de dopingpraktijken. In duidelijker taal: omdat
hij Erik De Vlaeminck aan pervitine
hielp, het produkt waaraan Erik destijds verslaafd was.
Het hof van beroep heeft de verleden
jaar uitgesproken straffen opgeschort. Maar het heeft wel de ten laste gelegde feiten bewezen geacht In
één woord: het hof stelt een misdrijf
vast, maar legt geen straf op.
Voor zover enige kommentaar niet al
te belachelijk zou klinken: volgens
ons een wijs oordeel
En meteen stellen wij — nog eens —
vast dat er met al die dopingsaffaires
in de grrrote sport een kanjer van een
probleem is gerezen voor de arts.
Wat moet de man doen ? De vaak al
verslaafde kampioen aan zijn lot en
de destijds zo beruchte - soigneurs'
overlaten ? Hem gewoon in een kliniek stoppen voor een ontwenningskuur, en meteen een punt zetten achter zijn sportcarriére ' De geit en de
kool proberen te sparen ? Dus.de carrière door verder te gaan met de blijkbaar onmisbare doping, en de patiënt
door de verslaving te bestrijden ?
Het probleem wordt er niet minder
reëel om
Waar ligt de oplossing 7
Om het vervaarlijk simplistisch samen
te vatten hierin: dat de sportarts in de
eerste plaats arts zou zijn, en de
behandelde sportbeoefenaar die het
van doping moet hebben patiënt Wij
zien het zo. de SPORTarts moet niet
de sportbeoefenaar oppeppen om
een bepaalde prestatie te leveren, de
sportARTS moet de zieke sportbeoefenaar beletten aan die prestatie te
beginnen. Bij voorbeeld door een
bewijs van werkonbekwaamheid.

BTW
Wij mogen van onze — nu talrijke —
bazen op deze bladzijde niet aan politiek doen, maar mogen misschien
toch even stillekens zeggen dat wij
niet zo gelukkig zijn met de bepalingen van het Egmontplan. Al was het
maar omdat wij, werkende mens, massa's kaviaar verslinden. Bij al die mizerie is er echter één reden om dolgelukkig te zijn : de BTW op de entreetiketjes van de voetbalmatchen wordt niet
verhoogd. Men zal niet kunnen ontkennen dat de regering daarmee een
belangrijk stuk van haar sociale taak
op schitterende wijze heeft vervuld.
Wat is belangrijker en noodzakelijker
voor << het volk » dan voetbal ?
RMZ
De senaat keurde verleden week de
wet goed die zegt dat beroepsvoetballers werknemers zijn, en dus onderworpen aan de voorschriften betref-^
fende rijksmaatschappelijke zekerheid. Zij krijgen recht op en zullen
moeten afdekken voor geneeskundige verzorging, ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en kinderbijslag. Twee zaken komen voor hen
nog niet in aanmerking: vakantiegeld
en werkloosheidsvergoeding. Alle
grapjes inzake vakantie en werk van
de sjotters terzijde latend, lijkt het ons
allemaal toch nogal om- en halfslachtig voor de enkele ware Belgen die,
naast de vele buitenlanders, beroepsvoetballer zijn. Maar het is best moge-

GEEN VOORBEELD
In Lokeren heeft de bloem onzer
jeugd, onze nationale UEFA-voetbalploeg, partij gegeven aan hun Hollandse kollega's vedetten-in-spe. Ons vaderlandslievend hart zwelt natuurlijk
van trots omdat « wij» gewonnen hebben met 2 — 1^ Maar wij lezen zo hier
en daar dat de blagen zich daar in
Lokeren alles behalve sportief gedragen hebben, en dan vooral de Hollandse. En de arbiter, ene Jourquin, zou
maar laten begaan hebben. Wij kunnen niet anders dan de man op de vingers tikken: voor jeugdspelers kan
men niet streng genoeg zijn. En
wie, nog groen achter de oren, al aan
zon dikke nek begint te laboreren dat
hij meent wat meer te zijn toegelaten
dan de anderen, moet er onverbiddelijk uit A propos, als men eens een
dame-scheidsrechter nodig heeft bij
wie het geen verf zal pakken, vedette
of niet wij kennen er een.
LIEVER D A M E S
Van dames-scheidsrechters gesproken, een of ander komitee van de
voetbalbond heeft zich uit te spreken
gehad over een klacht van een klub
die klop had gekregen, en dacht dat
dit de schuld was van een vrouwelijke
scheidsrechter, die zich bereid verklaarde de match te leiden toen haar
aangewezen mannelijke kollega met
kwam opdagen. De klacht werd afgewezen, en terecht. En het komitee in
kwestie wijst erop dat de bond geen
diskriminatie maakt tussen mannelijke
en vrouwelijke scheidsrechters. De
bond heeft groot gelijk. En terloops willen wij zeggen dat wij al enkele jeugdwedstrijden zagen, geleid door dames. En dat zij het allemaal uitstekend
deden. Wat het jeugdvoetbal betreft
pleiten wij voortaan voor vrouwelijke
scheidsrechters.
K A N NIET
Toen Fred Verhelen nog bij Humbeek
speelde én UEFA-internationaal werd
heeft «Les Sports» geprobeerd de
jongen — van zo'n klem klubje metwaar — te kraken ten voordele van
M. Meert — Ie fils d'Henri, nespa, en
van Anderlecht — Het is met gelukt
Fred is momenteel een van de beste
keepers van het land. Maar nu lezen
wij in hetzelfde gazetteken: «Ik heb
duidelijk gezien dat Verhelen toesloeg
met beide vuisten. Met de ene vuist
sloeg hij eerst Rensenbnnk in de nek,
dan met de andere vuist op de bal».
Wij hebben die match niét gezien,
maar kunnen de schrijvelaar in kwestie verzekeren dat hij verkeerd zag.
Het kan zijn dat Fred iemand per
ongeluk raakt Maar het kan niet zijn
dat hij iemand moedwillig een klop in
de nek geeft. Dat weten wij zéker.

Met de voetbalbeker van België zijn wij dan toch alweer zo ver gevorderd dat
wij kunnen zeggen dat alles nog goed gaat Er blijven nog vier ploegen over:
Anderlecht (dat Tongeren versloeg). Club Brugge (overwinnaar van Winterslag),
Cercle Brugge (dat er Beveren onder hield) en Waregem (dat Waterschei klopte). Wie tegen wie moet spelen in de halve finales wisten wij nog niet toen wij dit
schreven. Het meest logische lijkt ons echter twee Westvlaamse ploegen tegen
elkaar op het veld van Brugge, en Waregem of Cercle Brugge te gast op Anderlecht Wij verwachten dan ook dat het lot zo t)egrijpend zal zijn. En de lottrekking
toevertrouwen aan een deskundige hand — in plaats van aan die van een ot
ander al te onschuldig zangeresje — zal daartoe misschien wat kunnen bijdragen. Laten wij het hopen.

ONBEMANDE
RUIMTETUIGEN
Het zou onbegonnen werk zijn melding te willen maken van alle lanceringen van onbemande tuigen, al is
de lijst zorgvuldig bijgehouden. Er
zijn namelijk al meer dan duizend
tuigen de kosmos ingejaagd.
Het is zelfs onmogelijk ze te groeperen volgens hun funktle. -Ze zijn
met zoveel bedoelingen afgevuurd.
Na de Spoetnik 1, in oktober 1958,
volgden tot heden toe de onbemande tuigen elkaar ais het ware op de
voet in de kosmos in.
Tuigen waarover men weinig weet
zijn de militaire tuigen, belast met
spionageopdrachten. Men mag wel
zeggen dat er maar héél weinig ontsnapt aan hun spiedend oog, en zo
bekeken zou men wel kunnen aanvaarden dat ze in zekere zin de vrede dienen.
Men hoort ook regelmatig spreken
over rulmtetuigen, geladen met
kernwapens, die altijd klaar zijn
om op hun doel neer te suizen.
Daarover kan hier niets gezegd
worden, om de eenvoudige reden
dat wij over geen enkele informatie beschikken. Zelfs niet of die tuigen er Inderdaad zijn of niet Het
fotosraferen van het aardoppervlaK gebeurt — gelukkig — niet
alleen met bedoelingen van militaire aard. Op dit ogenblik is wel iedere vlerkante meter van het aardoppervlak van alle kanten gefotografeerd, bij voorbeeld ook Infrarood. Deze laatste techniek laat
toe sommige zaken op te sporen
die anders onzichtbaar zijn. Bij
voorbeeld de aanwezigheid van
water in de ondergrond. Dat hieruit
mettertijd veel ekonomisch nut
kan getrokken worden Is zonder
meer duidelijk.
Van onmiddellijk nut zijn ook de
telekommunikatlesatellleten, zoals
Echo, waarvan twee exemplaren
werden gelanceerd. Relay, Telstar,
Early Bird e.a. Zij zorgen ervoor,
zoals men weet dat radio- en televisieverbindingen over heel de wereld mogelijk worden.
En dan zijn er nog de weersatellieten, waarvan de meteorologische
instituten o.m. de wolkenfoto's aftappen — wij krijgen er ledere
week een drietal te zien — om hun
weervoorspellingen t e . verbeteren. Een ander praktisch voordeel
van de weersatellieten (waarvan
terloops gezegd een hele keten
wordt voorzien) Is dat men wervelstormen kan zien ontstaan, hun
baan volgen, en In bedreigde gebieden tijdig maatregelen nemen. En
dit kan veel mensenlevens sparen.
Daarnaast zijn er de opzoekingen
buiten de dampkring van de aarde.
Onbemande
tulgen
brachten
hoogst belangrijke gegevens o.m.
In verband met de zg. van Allengordels, de magnetosfeer en de zonnewlnd. In vroegere bijdragen werd
daarover gesproken : dat was dus
maar mogelijk dank zij de ruimtevaart Tot de onbemande tuigen
mag men ook de zogenaamde ruimteplatforms rekenen (de Amerikaanse Skylabs en de Russische
Saljoets), die in feite niets anders
zijn dan reusachtige tuigen die fungeren als vaste observatlepost buiten de dampkring, en die uitgerust
zijn voor alleriel studiewerk dat
op aarde, onder de dampkring dus,
niet kan gedaan worden. Zo zijn
verieden week Russische onderzoekers teruggekeerd naar de aarde na een paar weken verblijf In de
Saljoet waar ze een of andere
wetenschappelijke opdracht hadden uitgevoerd. En de Amerikanen
testen op dit ogenblik een tuig uit
om de verbinding tussen aarde en
ruimtelaboratorium te vergemakkelijken.
InfoKOSMOS
Kultureel Centrum
1820 Strombeek-Bever
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De Snaar
maakt het waar
I

Met deze eerste elpee bekroont
de Meziek en üekea^roep
de
Snaar zeven jaar hard werken en
het Vlaamse land rondhotsen
met fluit, viool en akkordeon en
een bagage Vlaamse volksliederen
Het start instrumentaal met het
«kannenfeest» uit het teaterstuk
«Die vreselijke vrede» dat door
het garageteater in Duffel werd
opgevoerd, en waarvoor zij de
muziek schreven In produktie
van HI-FI technikus Ron Cottam
benadert de uitvoenng wat de
Snaar ook «live» op het podium
brengt De fiddle van Rens van
de Zalm die ook mandoline voor
zijn rekening neemt, de hammerdulcimer van Alfred den Ouden
plus Jean Blaute aan de piano

zijn zo onopvallend erbij gebracht
dat het helemaal in de Snaarmuziek IS geïntegreerd Heel sterk is
het dnetal in de a-capella samenzang in ondermeer de ballade
van «de drieder die ging jagen»,
de «Blokkendans» met Kns op
de fluit
Het
overbekende
volkswijsje
«Vier weverkens» krijgt eveneens een goede beurt Weliswaar
zijn we dit snelle tempo met
gewoon en de spontane vraag
even erna opgenomen komt gezellig over Tussen de gezongen
nummers door leiden instrumentaaltjes als « Wijnlied » het volgende «Lied van de Vrije Markt»,
eveneens uit het toneelstuk, fijn
in Voor hen klassiek geworden
zijn de liedjes « Schoon lieveken »

dat ze reeds jaren op de planken
zingen en ook «Wienngen» dat
ze vroeger op plezienge wijze
brachten met Jan De Broeck die
nu in Elewijt zijn folkkroeg Den
Druugen Ainng openhoudt Van
plezante volksgroep evolueerden
ze de laatste jaren naast Rum als
de vertegenwoordigers van onze
Brabantse volksmuziek Bij het uiteenvallen van deze laatsten anderhalf jaar terug heeft Leon
Lamal ze dan ook onmiddellijk
onder zijn hoede genomen en traden ze ook in het buitenland op
als onze nieuwe muzikale ambassadeurs Kolder en gezelligheid
blijven echter in hun repertoire
een belangnjke rol spelen
Minder geslaagd lijkt me de « muzikale prijs» dat de achterkant
introduceert en met zo goed in
hun stijl past
Maar de viool van Stef Koekoekx
uit Vilvoorde die ook in de samenzang een belangrijk
aandeel
heeft, geeft in « Den Andere» en
Walter De Buck's « Ge zegt » de
juiste dimensie weer En het
wordt even later in de ballade van«het maske en de linde» weer
gezellig samen musiceren, gevolgd door de « Mallemolendans »
met een knipoogje naar Hoeilaart
Afsluiten met «Ik wil deze nacht
in de straten verdwalen» van
onze grote Antwerpse Wannes
van de Velde is op zijn minst
teken van goede smaak en hun
uitvoenng ervan evenals het geheel van negentien nummers
maakt van deze ook technisch
degelijke opname een must voor
liefhebbers van goede eigen
volksmuziek (Parcifal KLE-141)
De plaat is eveneens verkrijgbaar
bij Merlijn-Hi-Fi home. Gulden
Vlieslaan 67 te Brugge Sergius

Tot 20 maart stelt Leo Copers tentoon in de drie zalen van het kultureel
centrum te Wakken, in Grafiek 50, Kapellestraat 35 Open van 14 tot
20 u van maandag tot vrijdag, woensdag gesloten Zaterdag van 10 tot
19 u en zondag van 10 tot 13 u

Nog enkele
Salamandertjes
Van Willem Brakman bespraken
w e reeds de roman «De biograaf», een verhaal van verafgoding en van ontluistenng In de
Salamenderreeks van Querido
verscheen thans het debuut van
deze arts uit Enschede, Een winterreis, bekroond met de Vander-Hoogtprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Het boek verhaalt van een man
die op zoek gaat naar het verleden van zijn op-sterven-na overie-

De gesloten cirkel
van Willy Spillebeen
«je verzoent je met het onvermijdelijke »
De roman. De Vossejacht, van Willy Spillebeen is, technisch bekeken, een mooi afgerond geheel De plaats van het gebeuren is duidelijk afgebakend een streek in West-Vlaanderen met als centraal
punt de ' keiheuvel», waar tijdens wereldoorlog I Russische knjgsgevangenen voor de Duitsers onderaardse schuilplaatsen hadden
gegraven Tijdens de tweede wereldoorlog kwamen m de verlaten
bunker een tiental burgers om het leven, van wie sommigen op een
gruwelijke wi|ze Later viel de heuvel middenin het militaire gebied
van het Belgische leger De aldaar ingenchte munitie-opslagplaatsen vliegen, in het slotgedeelte van het verhaal, in de lucht De
hele uitgestrekte akker van weleer wordt opnieuw omgeschapen in
het woeste slagveld van de eerste wereldoorlog Hanske, de laatste
nazaat van het boerengeslacht dat, op Jaak Tantasis na, gedurende
meer dan een halve eeuw deze door dood en vernieling vervloekte
aarde bewerkt had, kwam er om het leven De schrijver laat doorschemeren dat Hanske zelf uit schuldgevoel de legerplaats m de
lucht had doen springen Hij had zijn vroegere speelmakker Ray verraden die zich als laatste overlevende jonge boer met hand en tand
verzet had tegen de vestiging van de militaire opslagplaats
Het gebied waar Spillebeen de
handeling laat plaatsgnjpen is
helemaal met te vergelijken met
het terntonum waar de klassieke Vlaamse heimatromans van
Stijn Streuvels tot Felix Timmermans over verhalen De personages die Spillebeens territorium bewonen zijn de speelbal
van de tragiek van de oorlog
Het verzet dat zij leveren tegen
de bouw van de kazerne de
«muren- zoals Spillebeen ze
noemt verschilt wezenlijk van
de strijd die de helden uit Streuvels « Teleurgang van de Waterhoek' voeren tegen de brug
over de Schelde In Spillebeens
roman loopt er ook wel een
Mira-figuur rond namelijk Suzy
de verleidster van Duitse soldaten die later het hoofd van Jaak
Tantasis op hol brengt Maar dat
IS allemaal met zo belanqnjk
In De Vossejacht gaat het met
om een clan of een dorpsge-

WIJ 11

meenschap maar om enkelingen Spilletieen zondert hen
als het ware af en laat ze hun
eigen levensgeschiedenis of drama vertellen Elk personage
Achiel, Maunce Hanske, Jaaks

vader, is een afgesloten ik-verhaal dat ingepast wordt in de
grote legpuzzel van de psychische problematiek van Jaak Tantasis de centrale ik-figuur uit het
boek De auteur heeft in De Vossejacht getracht de autobiografische roman die hij onder meer
beoefende in Steen des aanstoots te verzoenen met de epische verhaaltechniek Hij heeft
als u wil de stijl van de moderne
psychische zelfkwelling en van
de wijsgerige twijfel willen koppelen aan het tragische levens
verhaal van eenvoudige Vlaamse landlieden die verpletterd
worden in de mallemolen van de
geschiedenis Door het samenbrengen van die twee verhaalsoorten brengt de auteur het
levenslot van de meer intellektueel gevormde Jaak Tantasis
en dat van de veel minder ver
standelijk ontwikkelde personages dichter bij elkaar In het licht
van de globale bestaanstragiek
en ook maatschappelijk bekeken maken alle personages
deel uit van de grote mensenfamilie Maar het blijven afzonderlijke eenzame figuren Camus-figuren
Een ander belangrijk gegeven
dat de geschiedenis van de verschillende personages samen
bindt IS de tijd Al die mensen
gaan tenonder aan het oorlogsgeweld Hun verhaal leeft voort
in de hennnering van de gekwelde hoofdfiguur-verteller Jaak
Tantasis die zich met kan bevrijden van het verleden Ik zie in
deze man de verpersoonlijking
van het moderne Vlaanderen
van het Vlaanderen dat losgegroeid of losgeslagen is van zijn
eigen verleden en traditie van
het Vlaanderen waar geen algemene instemming meer bestaat

over de geldende godsdienstige
en morele normen van het
Vlaanderen waar geestelijk bewuste personen als een Jaak
Tantasis revolteren tegen de kollege-opvoeding en -moraal en bijna op eigen kracht hun eigen
bestaan trachten op te bouwen
temidden van de geestelijke twijfels en de werelddrama s van
deze eeuw
In de levensproblematiek en het
psychische spanningsveld van
de ik-figuur knjgt het verhaal
van Hanske s vader Achiel van
Rays vader oom Maunce, van
de hoeveknechten Julien en Kamiel, van Jaak Tantasis makkers, en zovele anderen een
diepmenselijke betekenis
Over het hele boek rust een
onafwendbare fataliteit die gehuld wordt in de zachte mantel
van een van elke levensstrijd
ontdane liefdesmoraal De ouderen uit Spillebeens roman
Achiel Maunce en Jaaks vader
getuigen wel van een sterke
levenskracht ook al bleken ze
uiteindelijk met bestand tegen
de oorlogstragiek Ray had diezelfde koppige levenswil bewaard maar de intellektueel
Jaak Tantasis wordt opgevreten
door twijfels en schuldgevoelens Toch weet hij zich naar het
einde toe psychisch te handhaven en zich te vrijwaren van de
tot waanzin leidende en dodelijke levenskracht of van de natuurdnft van sommige nevenfiguren Maar groot is Jaak Tantasis met

den vader De vrienden en kennissen, die hij naar hun verleden en
dat van zijn vader vraagt zijn echter ook oud en versleten De winterreis eindigt met een verrassend slot doch loopt voor de
hoofdfiguur op een bittere ontgoocheling te pletter Vlot verhaal in
een onwezenlijke sfeer, sterk suggestief Voor een debuut stellig
een schot in de roos 4e druk, 157
bIz Omslag Arja van den Berg
Sneeuw van J Banlef dichter-essayist-prozaschrijver met reeds
twintig werken op zijn aktief In
deze korte roman keert de auteur
terug naar het Zweedse landschap van zijn debuut (Stenen
spoelen) Een man verliest plots
zijn vrouw als gevolg van een
auto-ongeluk Uit de poging, het
ongeval te rekonstrueren ontstaat een nieuwe, verboden liefde, voor zijn eigen dochter Het
wordt een dramatische ontwikkeling, in een sobere stijl Uiteindelijk
verongelukt de man eveneens
met dezelfde wagen en bijna op
dezelfde plaats Aan dit ongeval
(of IS het zelfmoord) gaat een
schokkende ontmoeting met een
majestatische eland vooraf Het is
het klassiek verhaal van de man,
die in zijn dochter zijn overleden
vrouw ziet 126 bIz Omslag Ary
Langbroek
Verborgenheden van de bekende Nederlandse surrealistische
schrijver Belcampo lijkt soms op
een verzameling uitgebreide aforismen Het zijn deze keer geen
verhalen « van boven de wolken »
maar realistische korte verhalen
Sommige zijn zelfs geen verhalen
maar autobiografische schetsen
W e hebben boeiender dingen
van Belcampo gelezen 123 bIz
Omslag Dolf Zwerver (CVB)
Uitgave Em Querido's Uitgeverij
B V - Amsterdam
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NOG STEEDS

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN

UITNODIGING
In onze zetels te Antwerpen, Brussel, Genk,
Gent, Leuven en Smt-Niklaas, vindt U een antwoord op al uw vragen en een oplossing voor
elk probleem
Enkel een degeli]ke voorstudie geeft U een
reëel basisdokument m handen Daarom bieden wi] een GRATIS VOORSTUDIE VOOR
DE KLANT Ernstig werk vraagt een ernstige
voorlichting
U kan ook onze realisaties komen bekijken
ter plaatse, of op plaatjes' Het kan allebei.
Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt
U ongeveer alles wat U zien en horen wil De
VEILIGE WEG naar wat U zou moeten weten.
^ \

Voordelige BOUW- en VILLAGRONDEN
worden z e l d z a a m ' Daarom reserveerden wij
voor U — voor onze k l a n t ' — een aantal nietmeer-te-vmden a a n b i e d m g e n
Indien U wil bouwen, d a n vindt U bi] ons BOUW-,
VILLA en BOSGRONDEN, in 't hartje van de Kempen, vlakbi] Antwerpen, m de omgeving van Brussel, Genk, Gent, Leuven, kortom van de Maas tot
a a n de Noordzee
Bouw-, villa en bosgronden van 400 000 - 700 000 tot
1 180000 fr I

WIJ VERKOPEN NIET AAN SPEKULANTEN.
Zulke k a n s laat je niet voorbijgaan'
V r a a g onmiddellijk een afspraak want, GOEDE
EN VOORDELIGE GRONDEN worden ZELDZAAM

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN

ONZE INFORMATIECENTRA
2000
1000
3600
9000
3000
2700

ANTWERPEN, Meir 18
BRUSSEL, Kolonienstraat 50
GENK, Winterslagstraat 22
GENT, Onderbergen 43
LEUVEN, Brusselsestraat 33
SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54

Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel

(031)317820
(02)2194322
(011)354442
(091)251923
(016)233735
(031)767327

GEOPEND: alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.
Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
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HILDA UYTTERHOEVEN:
MENSEN VAN BIJ ONS

«Laat die pap aanbranden»

MECHELEN. — Een feministe. Een man — joernalist en letterkundige. Drie l<inderen. Twee poezen. Sinds tien jaar in de politiële. Gemeenteraadslid. Provincieraadslid. Artistieke familie. Hilda Uytterhoeven kent het klappen van de emancipatiezweep. Ze gebruikt daarbij het wapen van de humor.
' De Mechelse gemeenteraadsleden hebben we eens chokoladen tongen aangeboden, en suikergoed. We vonden immers dat de gemeentepolitiekers dikwijls
zo ernstig en vooral zo bitsig tekeer gaan. Vandaar ons zoet geschenkje, opdat
de woorden zonder bitterheid over de politieke lippen zouden vloeien ».

Ik weet h e t : met onze akties wordt
nog dikwijls gelachen. Maar, w e vinden het toch bijvoorbeeld prettig dat
w e heel wat sympatie én aktieve
steun hebben gevonden bIj vrijgevochten mannen die van de emancipatiebeweging geen schnk meer hebben.
Veel politieke mandatarissen zijn nog
wel bevreesd. Immers een vrouw In
een politieke zetel betekent onvermijdelijk dat een man wandelen wordt
gestuurd...»
— Hilda Uytterhoeven
tilt niet zo
zwaar aan haar huishoudelijk
werk.
Hoewel ze er veel belang aan hecht
Maar ze kan het bijvoorbeeld
niet
nalaten een boek te lezen terwijl ze in
de pap roert En laat die pap dan maar
aanbranden...»
H i l d a : « I k lees dolgraag veel. Reeds In
mijn tienertijd verslond Ik de kranten.
Vandaag zijn het ook boeken en tijdschriften. Literaire werken. En ook politieke literatuur. Voor mijn talloze voordrachten In het Vlaamse land heb Ik
veel Inspiratie geput bij John Stuart
Mill. Die Engelsman — een man —
schreef een leerrijk traktaat over de
vrouw, waaruit moderne schnjfsters
zoals Simone de Beauvoir heel wat
inspiratie geput hebben. Dat de vrouw
in zowat alle maatschappijvormen ook
vandaag nog enigszins «onderworpen» aan de man blijft. Is een ver
gevolg van het recht van de sterksten
dat in de barbarentijd gangbaar was.»

MOOIE DINGEN

Vandaag, donderdag, wordt In Mechelen een jonge feministische ploeg van
de pluralistische aktiegroep aan de
pers voorgesteld.
Hilda Is er niet meer bij. Z e wordt
immers In het politiek bedrijf én In de
nationale vrouwenbeweging zodanig
opgeslorpt dat ze tevreden Is met een
aflossing van de feministische wacht
In Mechelen.
— Zijn de feministische vrouwen gefrustreerd omdat ze in een mannenmaatschappij leven ?
H i l d a ; «Mijn moeder heeft me een
geëmancipeerde opvoeding avant-lalettre meegegeven. Jarenlang leefde Ik
mijn vrijgevochten leventje. Ik voelde
mij als jonge vrouw hoegenaamd niet
kjenadeeld. En dan huwde Ik met Jaak
Brouwers. Dagbladjoemalist en dichter. Een lieve man. Maar Ik voelde me
snel als gehuwde vrouw benadeeld
Door het huwelijksgoederenrecht. Bij
heel wat dagelijkse plichtplegingen
moest Ik ervaren dat Ik uiteindelijk als
onmondig werd beschouwd. Ik beukte
met mijn wagen tegen de verkeerswet-
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ten. Mijn echtgenoot moest opdraaien
voor het proces-verbaal. Ik voelde me
als een mlnderjange dochter. Zoiets
heeft me wel wakker geschud. Dat
kan toch niet, ais volwassen vrouw
onmondig blijven... Vandaar dat ik me
sociaal en politiek ingezet heb om te
trachten gekke toestanden weg te
werken.»
— Is u als feministe dan gebeten
de mannen?

op

Hilda : « Maar, natuurlijk niet. De emancipatiebeweging kan ook nog veel
mannen die zich In een geketende
positie bevinden, danig veel helpen.
De Dolle Mina's, waarover men zo
graag gekscherend spreekt hebben
veel losgegooid. De aktle van deze
vrouwengroepen is onvermijdelijk in
het slop geraakt door extreme standpunten.
Maar, er werd een ver ultdelnende
emancipatlegoif teweeggebracht.
En het werk dat in vrouwenorganlzaties vandaag wordt gepresteerd Is niet
te onderschatten.

H i l d a : «Ik hou van mooie dingen. Van
mijn vader heb ik het flamingantlsch
vuur overgehouden om Vlaanderen
een leefbare toekomst te verzekeren.
Van mijn moeder heb Ik een artistieke
smaak meegekregen. Jan en Gaston
Burssens zitten op een takje van onze
familieboom.
Mijn man, Jaak Brouwers, houdt mijn
literaire interesse wakker.
Ikzelf tracht mooie dingen te realizeren op politieke paden. Ik vind het ronduit triestig dat Vlaanderen een land
van asfalt en beton w o r d t Steeds
meer. Dan men wijken timmert met
torengebouwen waarin mertsen-zonder-naam opgestapeld worden, en leven als robiotten. Of het nu mannen
zijn, of vrouwen die In dergelijke levenloze wijken huizen; het is triestig dat
zoiets bij ons bestaat.
O m die dingen tegen te gaan heb ik
mij in de politiek gegooid. En ik heb er
tot nog toe geen spijt van Er ligt nog
enorm veel werk voor de boeg.»
(hugo de schuyteneer)

Recht van de
sterksten

— Hebben de vrouwen in Vlaanderen
geen bevoorrechte positie in vergelijking met hun seksegenoten in verre
vreemde landen ?

stamt

Hilda: « W e stellen het hier betrekkelijk goed. En ik moet zeker met ontkennen dat w e een pnnsessenleven hebben In vergelijking met bijvoorbeeld
Afrikaanse vrouwen.

uit

Daar mogen de vrouwen nog steeds
geen gezicht hebben. Z e lopen gesluierd rond. En In het z w a r t Z e mogen
haast niet opgemerkt worden. Geen
identiteit hebben. Van onze Vlaamse
wereldreizigers Llza en Marcel De
Smedt heb Ik vernomen dat bij het
overschrijden van landsgrenzen de
vrouw nog dikwijls als bagage van de
man wordt ingeschreven ! Ik zou met
graag een oude Chinese vrouw zijn
met die verminkte voetjes (om de man
met kleine pasjes te behagen), of een
Afrikaanse vrouw die In haar jonge
jaren geweld wordt aangedaan zodat
ze later geen seksueel genot meer
kan hebt)en...

barbarentijd

Maar ook bij ons is de man nog al te
dikwijls verwaand, en duwt hij de
vrouw in een hoek. In de roomskatolleke kerk wordt de vrouw weliswaar
niet op de laatste bank gezet; maar
toch...»
— Hilda Uytterhoeven
vindt dat de
vrouw zich niet in een eng kringetje
mag opsluiten. Vandaar haar engagement in de pluralistische
aktiegroep.
Maar ze betracht vooral en uiteindelijk
het leven in haar omgeving — voor de
vrouw én voor de mannen — aangenamer te maken.

in de

provincieraad..
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