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Een grendel op de toekomst 

Praktisch dag op dag drie jaar na 
zijn groot sukses — « met deze 
man wordt het anders » — heeft 
Tindemans gezorgd voor de 
meest pijnlijke en beschamende 
krisis uit onze politieke 
geschiedenis. Herhaaldelijk in het 
verleden had de eerste-minister 
gezegd dat, als zijn regering zou 
vallen, het voor het parlement zou 
zijn. Wat gisteren echter 
gebeurde is een schandaal: de 
regering blijft aan, de Kamers 
worden naar huis gestuurd 
zonder dat de eerste-minister ook 
maar enige verklaring geeft aan 
de volksvertegenwoordiging. Het 
parlement wordt monddood 
gemaakt Dit is een regelrechte 
uitholling van de parlementaire 
demokratie. Daarvoor is precies 
de man verantwoordelijk, die een 
paar zondagen geleden nog 
verklaarde dat hij een komitee ter 
verdediging van de demokratie 
wilde oprichten I 

En als klap op de vuurpij l : de 
regering zelf heeft iedere 
mogelijkheid de grond ingeboord 
om aan het volgende parlement 
grondwetgevende bevoegdheid 
te verlenen. Na de verkiezingen 
zal zodoende opnieuw een 
legislatuur beginnen, tijdens 
dewelke het onmogelijk is om de 
fundamentele problemen in dit 
land op te lossen. De 
konstitutionele chaos zal verder 
aansleperuen beletten dat het 
land de rust vindt waaraanhet, 

* zeker in deze krisistijd, dringend 
behoefte heeft. 

De verantwoordelijkheid 
daarvoor moet in alle 
duidelijkheid vastgelegd worden. 

Deze verantwoordelijkheid is des 
te groter omdat in laatste 
instantie de BSP akkoord ging 
om de grondwetswijziging mee te 
helpen voorbereiden. De 
oppositiepartijen hebben gisteren 
de meerderheidspartijen 
uitgenodigd om, zonder dat men 
mekaar zou doodvechten om 
details, samen de lijst op te stellen 
van de grondwetsartikelen die 

voor herziening in aanmerking 
komen. 
Dit voorstel is niet eens in 
overweging genomen I Als 
antwoord kwam de diktatoriale 
ontbinding. Men kent inmiddels 
ook het waarom van dit« njet». In 
de CVP was de syndikale vleugel 
bereid om de regering de nodige 
tijd te laten voor de verklaring 
van konstituante, voor zover zou 
voldaan worden aan een aantal 
syndikale eisen inzake de 
ombuiging van het Egmontplan. 

De ACV-top verklaarde zich in 
die voorwaarden ook bereid, een 
einde te maken aan de stakingen. 

Hiertegen is liberaal verzet 
gekomen, nog versterkt door de 
onwil van de franstalige 
meerderheidspartijen, met in de 
eerste plaats de PSC De 
inwendige verdeeldheid van de 

regering, het verzet van de 
franstalige regeringspartijen, de 
liberale onwil en de 
onbegrijpelijke slapheid van de 
CVP zijn de werkelijke oorzaken 
van dit schandaal. Vlaanderen zal 
de prijs betalen voor de ruzies in 
de regeringspartijen. Het land zal 
opnieuw een legislatuur lang 
stuurloos blijven omwille van de 
touwtrekkerij rond stakingen, 
waarvan het nut en de noodzaak 
sterk betwijfelbaar waren. 

Tegen deze achtergrond moet 
men het goedkoop gebaar zien 
van Tindemans die het R.W. de 
laan uitstuurde, in een laattijdige 
poging om zijn getaand blazoen 
op te frissen en om een gunstiger 
elektorale uitgangspositie te 
hebben. De worm bleef, ook na 
het verwijderen van het RW, in 
de vrucht zitten. De verdeeldheid 

van de Vlaamse 
regeringspartijen op zichzelf en 
onderling, samen met de 
onhandelbaarheid van de PSC 
hebben tot gevolg, dat aan een 
door gans Vlaanderen 
eensgezind gestelde eis geen 
gevolg werd gegeven. 

De balans is rap gemaakt Onder 
de regenng Tindemans heeft het 
land drie jaar tijd verloren. Op 
Vlaams gebied bleef deze 
regering zelfs beneden het 
absolute minimum. En als 
afscheidsgeschenk wordt de 
fundamentele Belgische krisis en 
de onmacht van Vlaanderen 
bestendigd voor minstens een 
nieuwe legislatuur 

Anders ? Misschien na 17 april. 

Maar dan niet meer met hém. 

tvo 

Partijraad 
Voor de vergadering van de Partij
raad, zaterdag 12 maart worden, be
halve de Partijraadsleden, ook alle 
arrondissementele bestuursleden uit
genodigd. Deze vergadering heeft 
plaats te 15 u. in de Europazaal van 
het Kongresgebouw te Brussel (in
gang Koudenberg 3). 

Uw 

Verkiezingskrant 
Lees vanaf vandaag uw ver
kiezingskrant op pagina 9. 
Daarin vinden de partijmili
tanten ook reeds de eerste 
richtlijnen om de verkiezin
gen van 17 april voor te 
bereiden. 
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MEDICIJNEN 

De stijl waarin J.V.C, uit St-Pieters-
Woluwe zijn proza op papier zet heeft 
veel van de stijl, waarin «Volks
macht» en andere opruiende blaadjes 
hun tendentieuse berichtgeving de 
wereld insturen. 
Het is er hem om te doen, de apote-
ker als bedrieger en geldwolf te dood
verven. De apotekers hebben niet 
zoals je het voorstelt als roofdieren 
gevochten om hun winstmarge van 
30 op 31 % te brengen. Wij hebben 
eenvoudig onze winstmarge van 
31 % verdedigd op 'n eerlijke manier. 
Dat het apotekerskorps de verminde
ring van zijn winstmarge niet aan
vaard heeft zal ieder met vooringeno
men mens begrijpen. 
Iedereen mag in dit land index-aanpas
singen doorvoeren. Alleen de apote-
ker mag dat niet omdat de prijs van 
de specialiteiten de hoogte zou in
gaan. 
De koffie verdubbelt in prijs, de brood
prijs gaat om de haverklap de hoogte 
in, groenten en fruit worden met winst
marges van 50 tot 100 % verkocht 
Maar voor die 31 % heeft de apote-
ker 5 jaar universitaire opleiding ach
ter de rug en blijft hij (en hij alleen) vol
ledig verantwoordelijk voor de afgele
verde specialiteiten. Van die 31 % 
moeten al zijn onkosten gedekt wor
den. 
J.V.C, vergeet blijkbaar dat de apote-
ker geldschieter speelt voor zijn zie
ken. Kan hij andere beroepen citeren 
die zo sociaal zijn ? 
Heeft J.V.C, al eens berekend welk 
veriies aan intresten de apoteker lijdt 
door laattijdige betalingen? Weet hij 
dat sommige ziekenbonden meer dan 
'n jaar wachten om te vereffenen ? 
Wat die 85 en 120 fr. betreft ga daar
voor aankloppen bij de mutualiteit 
Wellicht weet je niet dat de schuld 
van die verhoging bij hen ligt Al te 
kwistig sprongen ze om met hun fond
sen en nu moet de «kleine man» 
opdraaien voor hun wanbeheer! 

Apot A.M., Kortrijk 

ALAAF 
Lezer A.C. uit Aalst heeft het in zijn 
lezersbnef niet bij het rechte eind. 
Niet alleen «Wij» is armtierig maar de 
ganse VU-inzet De titel van 3.3.1977 
is zeer treffend voor de inzet van de 
VU zelf: « een absoluut dieptepunt -. 
Voor wat en voor wie strijdt de VU 
nog ? Waarom zou een boer, een 
arbeider, een middenstander, een on
derwijzer... enz. voor de VU zijn? 
Wat biedt de VU deze mensen op 
sociaat vlak aan ? 
De VU IS een kliek zelfvoldane politie-
kers zonder ambitie geworden. Waar 
zijn hun tanden? Hopelijk krijgen zij 
de volgende verkiezing een goede 
les. 
De CVP weet zelfs een kamavalpro-
gramma als Alaaf met Henk te gebrui
ken om de CVP-burgemeesters op 
het scherm te laten verschijnen. Dit 
noem ik dinamisme. 

P.L, Helchteren 

ZETEL IN UNO 

In uw nr. 8 heb ik met veel belangstel
ling het stukje van Maurits van Hae-
gendoren gelezen. Nochtans werd ik 
getroffen door deze zin: konfederalis-
me opent de deur voor separatisme, 
wat noch een Vlaams noch een 
Waals belang is. 

Dat separatisme geen Waals belang 
IS wil ik grif aannemen. Als je jaariijks 
ettelijke miljarden uit de Vlaamse por
temonnee kan halen is dat begrijpelijk. 
Maar is een autonome Vlaamse staat 
geen Vlaams belang ? 
Voor de buitenwereld krijgt Vlaande
ren een eigen gezicht Vlaamse ver
tegenwoordiging in de internationale li
chamen, een zetel in de UNO. Geen 
gezanik meer over Europese verkie
zingen. Vlaanderen met zijn 5,5 mil
joen inwoners krijgt zoveel zetels als 
Denemarken. Mogelijkheid tot afslui
ten van verdragen met andere lan
den. Vlaamse sportploegen mogen 
landenwedstri den betwisten, een 
Vlaamse ploeg op de Olympische 
Spelen. Vlaamse leeuwevlag als natio
nale vlag op onze schepen, Vlaamse 
munt Vlaamse postzegels. Zelfs de 
Hollanders gaan vernemen dat Ru
bens geen Belgische schilder is. 
Keuze van een eigen staatsvorm; 
waarschijnlijk de republiek zoals in 
alle nieuwe moderne staten. 
Geen strijd meer te voeren voor een 
aanvaardbare vertegenwoordiging 
van Vlamingen in administratie, ge
recht diplomate, leger, parastatalen, 
instellingen van openbaar nut In een 
Vlaamse staat zijn al deze lichamen 
van ons en van ons alleen. Wij zijn 
veriest van de Walen met hun kwij
nende ekopomie. 

Het is evident dat ik Brussel bij Vlaan
deren reken. Dat vernederiandsen we 
wel in twee of drie generaties. 

Dr. G.A., Antwerpen 

GRIEZELFILM 
Met «walging» las ik de lezersbrief 
van JDC Gent aangaande de «in
breuk» van TAK in het privé-leven 
van Leo Tindemans. 
Daar waar de witte brigade indertijds 
niet veel moed moest opbrengen om 
de anderen aan te vallen, meen ik dat 
men als TAKKER wel moedig moet 
zijn, om Leo voor zijn woning te gaan 
uitdagen (JDC heeft waarschijnlijk 
nooit de TAK-gnezelfilm over Schaar
beek gezien). 
Volgens mijn mening is het wel nodig 
om deze CVP-diktator aan te pakken. 
Immers, iedere aanval in Kamer of 
Senaat laat hem volledig koud. Hope
lijk herneemt TAK zijn aktie voor 
Leo's villa en krijgen deze moedige 
jongens onze volledig steun. J.B., Asse 

STRAATNAMEN 
Naar aanleiding van het artikel 
« Riemst op de verkeerde weg », ver
schenen in «Wij» wil ik als inwoner 
van Riemst toch even reageren. 
Het artikel is alles behalve opbou
wend als men schrijft dat er met 
straatnamen wordt gegoocheld. Door 
overlapping van namen moest er ge
woon veranderd worden. Dit noem ik 
geen gegoochel. 
De Kasteelstraat in Zichen-Zussen-
Bolder heet nu de Meanstraat Waar
om ? Omdat het kasteel altijd zo gehe
ten heeft en de vroegere bewoner de 
familie de Mean was. 
Hetzelfde geldt voor de la Brassine-
straat De la Brassine heeft zoals de 
Mean een belangnjke historische be
tekenis gehad Bovendien zijn deze 
namen geadviseerd door iemand wie 
de geschiedenis van de streek nauw 
aan het hart ligt en die in hart en nie
ren flamingant is. Dus dat heeft niets 
te maken met frankofonie. 
Het belachelijkste is de Trichterstraat 

De herkomst van dit woordt komt van 
het Latijn Mosa Trajectrum. Trajec-
trum is in de loop der tijden Tricht 
geworden. Daarbij zeggen de men
sen hier in de streek; we gaan naar 
Trich. 
Dat men weigert de inwoners goede 
diensten te bewijzen is zeker niet 
waar. Om dit te verduidelijken ; er zijn 
vaste spreekuren op de oude ge
meentehuizen, er is reeds een informa
tieblad uitgegeven en een tweede 
volgt Wat goed is mag ook gezegd 
worden. Bovendien valt het niet mee 
om van de ene dag op de andere 8 
gemeenten tot één samen te brengen. 

J.P., Valmeer 

HIER SPREEKT MEN 
NEDERLANDS 
We leven in een tijd van ontstellende 
kultuur-ontwaarding, die zich met al
leen openbaart in het wegvallen van 
in de geschiedenis gegroeide normen 
en etische verworvenheden, maar 
ook en vooral in de daarmee samen
hangende slordigheid waarmee wij 
met onze taal omgaan. Het valt mij tel
kens weer op, hoe de krant en de 
moderne romans, het gesproken 
woord voor radio en TV, zich beijve
ren uit te blinken in onzorgvuldig en 
onzuiver taalgebruik. Ik doel hier met 
name op het kritiekloos invoeren van 
puur Engelse termen en uitdruk
kingen. 
Ook prof De Wachter slingerde tij
dens de Kaderdag te Gent heel wat 
angelsaksische begrippen de zaal in. 
Wat te denken van het steeds weer 
terugkerende stopwoord «know 
how» dat de plaats van het -tech
nisch kunnen » heeft ingenomen ? Of 
van het werkwoord « brainstormen » ? 
Waarom moet zo nodig het Engelse 
woord «power» gehanteerd wor
den ? Voorbeelden zijn er bij de vleet 
Was het niet Wim Kan die laatst in 
een uitzending de wrange vraag stel
de of het Nederiands nog wel bestaat 

LV.M., Oostduinkerke 

OUDSTE EN JONGSTE 
RAADSLID 

Ik vind het een reuze-idee: een con
frontatie tussen het raadslid met kor
te broek en de grijsaard. 
Zou het ook niet nuttig zijn te weten 
wat de bijdrage is van die mensen in 
de abonnementenslag van «WIJ»? 
Wij hebben hen gekozen, het is in d© 
eerste plaats hun taak onze partij te 
doen groeien. Volgens mijn oordeel 
zijn zij beter geplaatst dan eender 
wie, om via hun dienstbetoon abonne
menten aan te brengen. Ik hoop dat 
dit kort bericht onze mandatarissen 
zal op de baan sturen. 

G.D., Ingelmunster 
Red. — En maar hopen dat wanneer 
we definitief de oudste en de jong
ste gevonden hebben, het allebei 
abonnenten zullen zijn... Maar dat 
zal wel, anders hadden ze niet gerea
geerd... 

MEDICIJNEN 

In «Wij» van 17 februan jl. valt lezer 
P.V.C, uit St-Pieters-Woluwe scherp 
uit tegen de apotekers. Ik vermoed 
dat onze vriend overhoop ligt met één 
of andere apoteker — wellicht op taal
gebied — waardoor hij zich afrea

geert met argumenten die kant noch 
wal raken. 
Zo beweert hij dat de pillemannen 
vochten als roofdieren om hun winst
marge te verhogen, terwijl het natuur
lijk moet zijn dat de minister de winst
marge wil veriagen. 

Die verhoging van de winstmarge — 
waarover dus nooit is sprake ge
weest — heeft tot gevolg dat men nu 
voor een specialiteit 120 f r zou be
talen, terwijl men vóór 1.1.77 slechts 
85 fr. betaalde. Ook dat is totaal uit de 
lucht gegrepen. De prijzen der farma
ceutische specialiteiten zijn reeds 
lang geblokkeerd (en tussen haakjes: 
onze winst ook, die niet geïndexeerd -
is I). Het enige wat verandert is het 
aandeel van de patiënt Waar men 
vroeger 60 fr. betaalde, betaalt men 
nu 70 f r De apoteker krijgt daarvoor 
geen frank meer Integendeel: hoe 
hoger dit remgeld, hoe minder het ver
bruik. 

P.D.B., Gent 

ASLK-SPAARKOUS 

In verband met uw artikel «ASLK-
spaarkous blijft rotten» («WIJ» - 3 
maart) wil ik het standpunt van de 
Vlaamse Bond van de ASLK meede
len. 
Op 2 maart heb ik aan de Direkteur-
generaal officieel de toelating aange
vraagd om onze jaarlijkse algemene 
vergadering te mogen laten door 
gaan, op dinsdag 19 april, in het« Audi
torium» van de Instelling. 
Op vrijdag 4 maart heeft de Direk-
teur-generaal mij meegedeeld dat on
ze algemene vergadering in het« Audi

torium » kan doorgaan, gedurende de 
diensturen vanaf 15 u. 30. Het Vlaams 
personeel zal eerstdaags officieel tot 
deze algemene vergadering worden 
uitgenodigd. 
Wat de rest van het artikel betreft is 
ieder ambtenaar vrij aan het komitee 
suggesties over te maken, maar het is 
aan het komitee, in overieg met het 
VVO het standpunt van het Vlaams 
personeel bij de minister, de Raad van 
Beheer, en de Algemene Direktie te 
vertolken. 

Tot hiertoe heb ik van mijn komitee 
geen andere opdracht gekregen dan 
het protocol van 26 juli 1976, inhou
dend de «commerciële regionaliza-
tie » en de toepassinp van het «lokali-
zatiebeginsel op de Centrale dien
sten » te doen uitvoeren. Wat de taal-
kaders betreft stelt de Vlaamse Bond 
zijn vertrouwen in de sereniteit van de 
Raad van State. 

Vanaf 10 maart start de verhuis naar 
de regionale commerciële direktie 
Gent en Antwerpen. Leuven blijft nog 
te Brussel in afwachting dat de voor
ziene gebouwen in gebruik kunnen 
worden genomen. 

Om te besluiten kan ik U nog meede
len, dat de nieuwe Voorzitter van de 
Raad van Beheer, de Vlaamse Bond 
op voet van gelijkheid met de andere 
syndikale personeelsverenigingen er
kent wat ons in de mogelijkheid stelt 
Qver alle communautaire problemen 
in de Spaarkas ons advies te geven. 

F. VERBELEN, Brussel 

Red. — De h. Verbelen ontkent dus 
niet dat de Vlaamse Bond In maart 
geen vergaderzaal krijgt van direk-
teur-generaal Aerts. 

brief van de 
redaktie 

Brussel,9 maart 1977 

Waarde lezerCesü, 

Een weekblad verschijnt elke week 
een dag of twee telaat, en een 
dag of twee te vroeg ... Om de 
brandende aktualitelt mee te pikken. 

Toch zijn we zo nu en dan, dank zij 
een heksentoer van een werklustig 
redakteur, in de gelegenheid om het 
nieuwste nieuws te brengen . Zoa 1 s 
deze week op onze frontpagina. 

Het is niet zo makkelijk in verhitte 
politieke tijden AL de bokkesprongen 
van een bewindsploeg te volgen.En we 
waarderen daarbij dat steeds meer 
lezers eveneens in hun pen klimmen 
om hun waarheid te zeggen. 

De U-bladzijde is voor ons belang
rijk.Een bladzijde waaruit voor de 
redaktie moet blijken of het journa
listiek proza jok aandachtig gelezen 
wordt. 

En waarbij de redaktie 
dankbaar tips voor een 
goede nieuwsjacht in 
ontvangst neemt. 
Met uw steun, 
waarde lezer, 
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vu en RW 
twee katten uit dezelfde zak? 
Bij het verdwijnen van het RW 
uit de regering is er veel te doen 
geweest over de 
onbetrouwbaarheid van de 
taaipartijen. Met l<ennelljl<e 
perfidie worden RW en 
Volksunie over één en dezelfde 
kam geschoren. Het besluit is 
dan onveranderli jk, dat de 
taaipartijen onvolwassen zijn. 
Het over één en dezelfde kam 
scheren van Volksunie en RW 
getuigt van totale onkunde of 
van bewuste kwade trouw. 

De Volksunie is de politieke uit
drukking van de Vlaamse Bewe
ging. Sinds nu reeds zestig jaar is 
een Vlaams-nationale partij een 
konstante in de Belgische politiek. 
In de huidige Volksunie speelt 
deze ervaring en traditie mee. De 
Vlaams-nationale partijen hebben 
hun rangen steeds gevuld met 
wie in verzet kwamen tegen de 
stelselmatige achterstelling en de 
achterstand van Vlaanderen. 
Aan Waalse kant is het beeld 
anders. Het wallingantisme heeft 
weinig wortels gehad in de oppo
sitie, maar stond doorgaans aan 
de kant van het establishment. 
Destrée met zijn «Sire, il n'ya pas 
de Belges', is het oerbeeld en 
het prototype van de wallingant: 
socialistisch volksvertegenwoor
diger en lid van het Waalse esta
blishment. Zijn beroemde Brief 
aan de koning in 1912 was min
der een federalistische geloofsbe
lijdenis dan een lange weeklacht 
over de Vlaamse Beweging die, 
zo zegde hij ondermeer, Vlaande
ren had ontstolen aan Wallonië. 
Op een onbeduidend handvol zui
vere wallinganten na is de Waal
se Beweging altijd blijven zweren 
bij de geest van 1830. Het wallin
gantisme was een imperialisti
sche beweging. Patriottisme en 
wallingantisme gingen hand in 
hand, zolang België een volledig 
door de Walen beheerst land 
was. 

De fundamentele tegenstelling 
tussen de Vlaamse Beweging en 
het wallingantisme bestaat er in, 
dat de eerste een bevrijdingsbe
weging is terwijl het tweede in 
wezen een frustratiebeweging is 
gesteund op het verloren gaan 
van Waalse privileges. 

Waalse 

traditionelen 

even 

onbetrouwbaar 

als Gendebien. 
Opmerkelijk voor de Waalse on
berekenbaarheid zijn de stand
punten die de wallinganten inna
men onmiddellijk na de tweede 
Wereldoorlog. Óp het Waals Na
tionaal Kongres van 25 oktober 

1945 stemden 486 kongressisten 
voor aansluiting bij Frankrijk, 154 
voor een onafhankelijke Waalse 

PSB-ers en 

PSC-ers 

aan de wieg 

van het RW. 

staat, slechts 391 voor een Wallo
nië in Belgisch federaal verband 

en 17 voor de unitaire formule. Er 
was een uitgesproken separatisti
sche meerderheid. Dit kongres 
verzamelde met, zoals men zou 
kunnen vermoeden, de underdog 
en de oppositie. Integendeel: het 
hele Waalse establishment was 
er verzameld. Voorzitter was een 
staatsminister, de socialist Merlot. 
Alles wat Wallonië telde aan 
machtige socialisten en liberalen 
was aanwezig: Grégoire, Gailly, 
Delattre, Collard, Leburton, Lefêb-
vre, Jean Rey, Buisseret.. 

De traditie is blijven doorwerken 
bij de oprichting van het RassenfV 
blement Wallon. Wie waren de 

oprichters van het R W ? Voorzit
ter en stichter was Frangols Périn 
die uit de socialistische partij 
kwam en die het, goeddeels via 
deze establishmentspartij, ge
bracht had tot een hoogleraar
schap en tot enige bekendheid in 
Wallonië. Van 1954 tot 1958 was 
hij adjunkt-kabinetschef geweest 
bij BSP-er Piet Vermeylen. Jean 
Duvieusart, die mee aan de wieg 
stond van het RW en die zorgde 
voor de duurzame band tussen 
deze partij en het FDF, was eer-
ste-minister geweest en gewezen 
PSC-senator. 

Toen Tindemans Frangols Perin, toen RW'er, in zijn regering binnenhaal
de begon het pas goed. De regering sukkelde van veto naar veto, van 
ultimatum naar ultimatum. Perin werd na zijn vele « overstapjes » van de 
ene partij naar de andere een soort symbool van Waalse onbetrouw

baarheid ! 

Het Waals 

extremisme 

stamt uit 

de traditionele 

partijen. 

De onbetrouwbaarheid, de onvol
wassenheid en de wispelturigheid 
van het RW is de onbetrouwbaar
heid, de onvolwassenheid en de 
wispelturigheid van een aantal 
Waalse politici, die veelal uit de 
traditionele partijen kwamen. De
ze onbetrouwbaarheid, onvolwas
senheid en wispelturigheid blijft in 
Wallonië niet beperkt tot het RW. 
Dezelfde negatieve eigenschap
pen zijn terug te vinden bij de 
PSB of de PSC, een groepje dat 
— dank zij de CVP — over een 

permanenter en dus gevaarlijker 
macht beschikt dan het RW. Het 
negatieve ferment heeft altijd ge
werkt bij de Waalse liberalen en 
wordt momenteel nog versterkt 
door de overlopers Périn en kon
soorten. 

Volksunie 

enige partij 

zonder 

wispelturige 

Waalse 

vleugel 
De vraag naar de betrouwbaar
heid van de taaipartijen is een ver
keerde, een kortzichtige of een 
moedwillige vraag. De échte 
vraag moet luiden naar de be
trouwbaarheid van de Waalse 
partijen. Het antwoord op deze 
vraag is, dat zij allen minder 
betrouwbaar en stukken wispeltu
riger en veel onvolwassener zijn 
dan om het even welke Vlaamse 
partij. Het zijn katten uit de zelfde 
zak. 
Precies omdat ondanks alle vleu-
gelgeklapper, de Vlaamse traditio
nele partijen gebonden blijven 
aan hun wispelturige en onvol
wassen Waalse partners — de 
CVP aan de PSC, de BSP aan de 
PSB en de PVV aan de PRLW -
precies daarom is de Volksunie 
uiteindelijk solieder en betrouw
baarder. 

Minder werken voor meer werk 
(pdb) Meer dan een kwart 
mil joen mensen In ons land 
vinden helemaal geen werk. 
Bedri jven sluiten. Werknemers 
worden afgedankt Slechts 
weinig nieuwe arbeidsplaatsen 
worden geschapen. De balans is 
negatief: 250.000 werklozen. 
De vakbonden organizeren nu 
elke vri jdag stakingen. Onder 
meer voor vermindering van de 
arbeidsduur. Wan t zo redeneren 
zij, als iedereen die nu werk 
heeft wat minder werk t dan 
komen er werkplaatsen vri j voor 
wie thans werkloos Is. 

Het is duidelijk dat als 40 werkne
mers elk één uur minder werken 
per week er plaats komt voor een 
41ste werknemer. Met een aller
eenvoudigste berekening komt 
men dan voor het hele land tot 
zowat 40.000 werkplaatsen. Met 
zes uren minder werken zouden 
alle werklozen werk kunnen vin
den. 

Deze redenering is zo eenvoudig 
dat je je afvraagt waarom wij 
allen niet reeds lang minder wer
ken. Er zijn inderdaad bezwaren. 
Als zij op 40 uur evenveel willen 
verdienen als op 39 uur, dan zal 
een bedrijf dat nu 40 mensen 
tewerkstelt er strakts 41 moeten 
betalen voor eenzelfde hoeveel

heid goederen of diensten. Dit 
stuit op verzet van de patroons. 
Er zijn ook andere middelen: 
meer vakantie (betaald of niet?), 
minder jaren werken door langer 
school te lopen, of vroeger op 
pensioen te gaan. Het kost alle
maal geld. Ofwel verdienen we 
minder. Ofwel moeten we allen 
samen bijdragen voor de ver
hoogde staatsuitgaven. 
Is dit dan een heksenkring ? Blij
kens een studie van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond, dat de be
drijven in Vlaanderen vertegen
woordigt bestaat er wel degelijk 
een uitweg. De weg is de verkor
ting van de werktijd. Het middel: 
zorgvuldig afgewogen bespa
ringen door de overheid. 
De studiedienst van het VEV is 
de enige die dit zo belangrijk pro
bleem in al zijn facetten onder
zocht en berekend heeft. Er werd 
rekening gehouden met de ont
wikkeling van de bevolking, en 
met de weerslag hiervan voor de 
aktieve bevolking. Op grond van 
dit arbeidsaanbod (het aantal 
werknemers) werd dan in ver
schillende veronderstellingen be
rekend welke ingreep op de ar-
beidsvraag (het aantal arbeids
plaatsen) beide met elkaar het 
best in evenwicht brengt (volledi
ge werkgelegenheid). 

Met een verlenging van de 
schoolplicht tot 16 jaar zouden er 
in 1985 niet meer dan 40.000 jon
geren van de arbeidsmarkt ver
dwijnen. Dit in het beste geval, 
anders zijn het er maar 30.000. 
Het andere middel waarmee de 
zieltogende ploeg Tindemans ons 
wilde redden. Is al evenzeer een 
pleister op een houten been. Brug
pensioen op 62 jaar voor mannen 
en 58 jaar voor vrouwen maakt in 
1985 slechts 50 tot 60,000 ar
beidsplaatsen vrij. 

Schoolplicht tot 18 jaar zou over 
tien jaar nog 90 tot 120.000 men
sen aan werk kunnen helpen. Pen
sioen op 55 en 60 jaar biedt In 
1985 aan zo'n 130.000 mensen 
werkgelegenheid. Deze belde mid
delen samen zouden kunnen de 
huidige werkloosheid uit het land 
helpen. Maar zij hebben een zeer 
grote verzwaring van de fiskale 
druk voor gevolg op de hele 
gemeenschap. 

Blijft nog het verminderen van de 
werktijd. De jongste jaren Is de 
arbeidsduur al flink verkort. In de 
voorbije 20 jaar daalde de ar
beidsduur met gemiddeld 1 % 
per jaar. Tijdens de jongste 10 
jaar was dat 1,4 %, en de afgelo
pen 5 jaar werkten we gemiddeld 
elk jaar 1,6 % minder. 

Tegen 1985 zullen er in ons land 
bijkomende werkplaatsen moe
ten geschapen worden voor ten 
minste 250.000 en misschien zelf 
voor 380.000 mensen. Zo bere
kende het VEV. Het verbond stel
de dal als de Vlaamse ekonomie 
evenwichtig blijft groeien, zoals in 
de periode 1956-71, en de arbeids-
produktiviteit matig toeneemt 
het bijkomend arbeidsaanbod 
dan tegen 1985 volledig kan opge
vangen worden met een vermin
dering van de arbeidsduur met 1 
tot 1,2 %. 

Het zou dus volstaan als we alle
maal een halve dag per week min
der werken om In de toekomst 
spanningen op de arbeidsmarkt 
te voorkomen. Wat voor de toe
komst kan, kunnen we nu alvast 
aanvangen om de huidige werk
loosheid weg te werken. 

Middelen om aldus Iedereen aan 
een Inkomen uit zijn arfc>eid te hel
pen zijn er velerlei. Meer deeltijds 
werk, verbetering van de arljeids-
voorwaarden, grotere betrokken
heid in het bedrijfsgebeuren door 
medezeggenschap, kwaliteitsbe
heer in de bedrijven, besparingen 
door de overheid. Het komt er op 
aan deze middelen nu zonder dra
len In de fxjlitieke werkelijkheid 
om te zetten. 
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En bovendien 

...is DF-voorzitter Clem De Ridder 
van oordeel dat er opnieuw meer 
• Schwung > in de Vlaamse strijd 
moet komen. 

...werd volgens Hugo Canips van 
het Belang van Limburg in de Wet
straat een nieuw dieptepunt bereikt 
met de verloedering van de hoogge
prezen demokratie. 

...vluchtte in Gent een dievegge met 
een gestolen kleedje, achternageze
ten door de verkoopster, regelrecht 
het gerechtshof binnen. Waar ze 
werd aangehouden. 

...heeft het Griekse gif schip Tatrina, 
dat zopas Oostende is binnengeva
ren, een lading van 23 ton whisky 
aan boord. Het schip wordt speciaal 
bewaakt 

...ziet het er naar uit dat het RW wel
dra elektoraal zal opgedoekt wor
den. 

...blijkt uit een medische studie dat 
de Vlaming gezonder eet dan de 
Waal. 

...wordt op 1 april de broodprijs 
< aangepast», en zal het brood op 1 
mei nog maar eens duurder worden. 

...zit de Schatkist bij de Nationale 
Bank voor 20,6 miljard in het krijt.. 
om konsumptie-uitgaven te financie
ren. 

...wordt ons van regeringszijde voor
gehouden dat we wat soberder moe
ten gaan leven. 

...vinden de ouders van de Brussel
se kakelbontschool dat minister De 
Croo het wat al te bont maakt 

...werd een systeem gevonden om 
dijken met gips een betere steun te 
geven. Zouden er dan toch ernstige 
dijkverbeteringen overwogen wor
den ? 

...heeft Nols de vertoning van de 
TAK-film «de slag om Schaarbeek» 
verboden. 

...koopt het Belgisch leger 123 pant
servoertuigen voor 613 miljoen fr. 

...is Raymond Pulinckx, leider van de 
Belgische patroons, van oordeel dat 
het werk in de bedrijven en niet op 
straat te vinden is. 

...heeft minister van financiën De 
Clercq een vast komitee tegen belas
tingontduiking opgericht 

...worden de reisbureaus bestormd 
door politici die hun paasvakantie 
komen afgelasten. 

...zijn de twee afgedankte RW-minis-
ters nog in geen enkel stempellokaal 
opgemerkt 

...werd in Oostende een dronken 
schipper bekeurd. Te water zoals te 
land dacht de rijkswachter. 

...kreeg de staalnijverheid van Wallo
nië zopas 9 miljard staatssteun in de 
schoot gegooid. 

...kreeg de staat in ruil een warm 
applaus van de Waalse patroons. 

...werd op het RW-kongres geregeld 
geroepen : < leve de republiek >. 

...heeft in een Leuvense kazerne een 
kommandant een majoor geslagen. 

...omdat een onderofficier in de 
mess van de officieren aan het pinte-
lieren was. 

...komt de zaak voor de krijgsraad. 

...Is er zwakke tot matige zuidoosten
wind, met veel plaatselijke nevel 
(onder andere in de Wetstraat). 

En bovendien 

GEEN MILJARDEN 
VOOR WAALS STAAL 
ZONDER KOMPENSATIES! 
In een verklaring eiste het parti j
bestuur van de Volksunie, dat 
het parlement zo spoedig moge
lijk moet ingelicht worden over 
de miljardeninjektje in de zieke 
Waalse staalnijverheid. Het gaat 
opnieuw om miljarden gemeen
schapsgelden en er moet duide
li jk worden aangetoond op wel
ke begrotingsposten deze inter
venties zullen aangerekend wor
den. Pas dan zal kunnen nage
gaan worden of deze hulp-bin-
nen de regionale begrotingen 
kan gerekend worden. Het parti j
bestuur herinnert hierbij aan de 
kompensaties die desti jds aan 
Wallonië werden toegekend na 
de investeringen te Zeebrugge. 
Het zou onaanvaardbaar zijn 
moesten nu bovendien miljarden 
in slecht beheerde Waalse staal
bedrijven geïnvesteerd worden, 
mede ten koste van de Vlamin
gen. Een nationale inspanning 
voor de staalnijverheid kan 
slechts gebeuren in volle klaar
heid en als gevolg van een poli
t iek akkoord tussen de Vlaamse 
en Waalse gemeenschappen. 

Het parti jbestuur van de VU 
nam tevens akte van het ontslag 
van twee Waalse (RW]-ministers 
en hun vervanging ingevolge de 
onder de regering G. Eyskens 
ingevoerde pariteit in de rege
ring (met als tegenprestatie de 
tot op heden nog nooit toegepas
te pariteit in de administratie tot 
op een zeker niveau van de 19 
Brusselse gemeenten). Deze re
gel heeft tot gevolg gehad dat 
sommige franstalige partijen — 
zie vooral de PSC — een onfat
soenlijk aantal ministerzetels be
zetten, helemaal niet in evenre
digheid met hun getalsterkte in 
het parlement 

FRANKOFONE STEMMEN 
IN ABOS 

CVP-minister Renaat Van Elslan-
de (Buitenlandse Zaken) bli jft de 
Vlamingen in het ABOS (alge
meen bestuur voor ontwikke
lingssamenwerking) in de rug 
schieten. 

Hij heeft immers een taaikader 
uitgedacht met een verhouding 
van 58 Lh. franstaligen, tegen 42 
nederlandstaligen. Zi jn beleid 
heeft hij geweigerd te verant
woorden in een uitzending van 

Het dure leven., 

«Panorama» (TV), maar wel 
kwam hij mooie woorden ten 
beste geven in het CVP-pro-
gramma standpunten. 
Het Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel (VVO) heeft hier
op gereageerd. Het VVO laakt 
de onthaaldiensten van het 
ABOS, die sistematisch Vlamin
gen voor het hoofd stoten, en 
nederlandstalige kandidaten 
met alle mogelijke middelen de 
deur wijzen. 
"In een vijandig ABOS botste 
de Vlaamse wil tot internationa
le samenwerking en verstand
houding, die niet in het minst 
door een nieuwe generatie 
wordt gedragen, tegen een hau
taine Franse muur van arrogant 
onbegrip en kortzichtig eigenbe
lang. » 
En het VVO maant CVP-minister 
Van Elslande aan: «De enige 
manier om dit te verhelpen is 
deze diensten onmiddellijk pari
tair samen te stellen.» 
Renaat Van Elslande heeft deze 
suggestie nog niet beant
woord.. . 

L A N D - EN T U I N B O U W E R S 
STIEFKINDEREN • 
Voor de BRT hield de h. Louis 
Van Kerckhoven, voorzitter van 
het Boerenfront een opgemerkte 
toespraak over de benarde toe
stand waarin onze land- en tuin
bouwers zich bevinden. 

Reeds jaren wees het Boeren
front op de ongeli jkheid inzake 
toepassing van de sociale wet
geving . Ook de stri jd tegen de 
inflatie wordt in België te slap 
aangepakt in tegenstell ing met 
bv. de Bondsrepubliek (groei 5 
en inflatie 4,5, in België precies 
het tegenovergestelde). De h. 
Van Kerckhoven nam ook de pri j 
zenpolit iek op de korrel, evenals 
de geringe hulp aan boeren en 
tuinbouwers, die getroffen wor
den door natuurrampen (over
stromingen en droogte). Hij pleit
te tot slot voor een bil l i jke en 
aangepaste beloning voor de ge
presteerde arbeid en een grondi
ge herverdeling van het natio
naal inkomen. 

HOLLAND OP 
ZIJN SMALST 

Tindemans, Tindemaart: precies vandaag, dag op dag drie 
jaar geleden, behaalde Leo Tindemans een enorm persoonlijk 
verkiezingssukses. Hij was door de clevere jongens van de 
massamedia aan het land verkocht geworden als een doos 
zeeppoeder, met deze man wordt het anders, witter dan wit. 
Het leverde hem 82.000 voorkeurstemmen en zijn partij een 
verkiezingssukses op. En hij werd eerste-minister 
Hoe is het vandaag gesteld met het imago van de heer Tinde
mans ? Bestaat nog altijd de irrationele band tussen hem en 
honderdduizenden kiezers ? Ondergaat hij de gewone slijta
ge van de machtsuitoefening ? Of is hij bestand tegen het feit, 
dat met hem niets anders en alles slechter is geworden ? 
Uit de opiniepeilingen treedt hij nog naar voor als een sterke 
figuur. Hoé sterk precies, dat zal straks wel uit de verkiezin
gen blijken. Maar ook zonder opiniepeilingen kan men zich 
een beeld vormen van wat er gebleven is en wat er veran
derd is in de affektieve verhouding tussen hemzelf en zijn Tin-
demaart-kiezers. Een deel van hen heeft hij onmiskenbaar 
verloren. Er zijn heel wat Tindemaarters die zich lelijk bekocht 
hebben gevoeld. Een ogenblik lang hadden ze geloofd in het 
charisma van deze man en lieten zij zich overtuigen, dat het 
inderdaad anders zou worden. Zij zijn niet van plan, het dek
sel een tweede keer op de neus te krijgen. 

Tindemaart 
homunculus 

Een ander deel echter — de échte Tindemaarters — blijven 
de schijn voor werkelijkheid nemen. In het spectrum van hun 
gevoelens heeft zich echter een verschuiving voorgedaan. Zij 
zijn vertrokken bij bewondering en ze zijn nu beland bij een 
soort medelijden. Medelijden met de man die het allemaal ach 
zo goed meent, maar die ach wat jammer veroordeeld is om 
het land te besturen, omgeven door wolven en uilen. 
Tindemans, gestuurd door zijn imago-builders, verstaat de 
kunst om op deze zoeterige en klagerige sfeer bewust in te 
spelen. Door bijvoorbeeld op subtiele wijze aan zelfbeklag te 
doen. Ja ik meen het toch zo goed en ja ik zou willen dat het 
anders wordt, maar ze laten me niet doen. Af en toe, als de 
spanning te hoog wordt, valt het masker van zalvend zelfbe
klag en duikt — in een radio- of TV-interview, in een redevoe
ring — de echte Tindemans op: korzelig, onhoffelijk, uit de 
hoogte. Wat voor een idiote vraag is me dat, aan een radio
reporter 

Er is nooit een eerste-minister geweest, die zo egocentrisch 
het spelletje van het eigen imago heeft gespeeld. Er is nooit 
een eerste-minister geweest, die getuigde van zo weinig soli
dariteit met de leden van zijn regeringsploeg. Er is nooit een 
eerste-minister geweest die zo handig verwees naar zijn 
eigen goede bedoelingen die, spijtig genoeg, doorkruist wer
den door de tekorten van zijn omgeving. 
De schijnbaar kategorieke manier waarmee de premier de 
RW-ministers aan de dijk zette. Is de kroon op het werk. Drie 
jaar lang heeft hij de grillen en de nukken van deze koalitie-
partners gewillig ondergaan. Hij heeft slechts gereageerd, 
toen zijn eigen imago in het gedrang kwam. 
Drie jaar na Tindemaart wordt het duidelijk, dat Tindemans 
het slachtoffer werd van zijn eigen myte. De imago-builders 
hebben hun werk zo goed gedaan, dat hun slachtoffer méér 
gelooft in het beeld dat van hem geschapen werd dan in zich
zelf Een homunculus. 

Onze lezers herinneren zich nog 
het veto van een paar Nederland
se schri jvers tegen de opname 
van gedichten van Wies Moens, 
Marcel Beerten en Bert Peleman 
in de bloemlezing «Wij zullen U 
niet zien, lichtende vrede» 
samengesteld door Eugene Van 
Itterbeek en uitgegeven bij 
Orion Brugge. Voor een tweede 
druk was de opname voorzien 
van de drie omstreden dichters, 
maar nu dreigt de Austerdamse 
Vertaalstichting met een gerech
teli jke aktie. Orion heeft dan ook 
een juridisch adviseur geraad
pleegd, om na te gaan of een her
druk mogeli jk is. De Nederland
se auteurs in kwestie zijn tegen 
Moens, Peleman en Beerten 
«omdat deze dichters ti jdens de 
tweede wereldoorlog fout zijn 
geweest».. . 
Ze verkeren daarbij in goed 
gezelschap van oudstr i jders en 
weerstanders. Zopas nog verzet
ten de Westvlaamse oud
stri jders zich met klem tegen 
elke vorm van amnestie. Jawel, 
in 1977! 

EN SIDMAR? 

Na het principieel akkoord tus
sen de regering, de staalbaron-
nen en de vakbonden waar
schuwden enkele kranten van 
de huidige meerderheid voor de 
mogeli jkheid dat het bevriezen 
van de Investeringen niet mag 
leiden tot een sti lstand of af
bouw van Sidmar (Zelzate). Daar 
loopt inderdaad een investe-
r ingsprojekt in drie fasen: één 
voor 80 Lh. vol tooid, één voor 50 
t h . en één in het beginstadium. 
De Walen kennende, evenals de 
Waalse staalbaronnen (waarvan 
er nu etteli jke als onbekwamen 
te kijk staan, wat niet belet dat 
ze — zonder tegenprestatie — 
nu een eerste schijf van 9 mil
jard hulp krijgen, d.i. met belas-
tingsgelden voor 60 t h . uit Vlaan
deren) is het oppassen gebla
zen. We hopen stell ig dat de 
Vlaamse volksvertegenwoordi
ging stevige waarborgen en 
overeenstemmende kompensa
ties zal eisen. Moest trouwens 
ingevolge de voort i jdige parle-
mentsontbinding geen parlemen
taire kontrole mogelijk zijn, dan 
moet het steunprojekt ge
schorst worden tot het nieuwe 
parlement zetel t Het zal nu im
mers niet op een paar maanden 
aankomen. 

* 
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NOGMAALS TAK TEGEN NOLS 
TAK laat Nols niet los. Een twintigtal onvermoeibare manifestanten 
is vorige zaterdag met een nieuwe prikaktie op de proppen gekomen. 
Het was voor hen een koud kunstje om de Schaarbeekse hallen bin
nen te dringen en spandoeken uit te hangen waarop burgemeester 
Nols nogmaals werd aangemaand om zijn frankofone politiek stop te 
zetten. Uiteraard werd ook geprotesteerd tegen de voorgenomen 
sluiting van de gemeenteschool. 
De TAK-jongens werden door de politie voorgeleid voor identiteits-
kontrole. POTO: STUDIO DANN 

INBEL BUITEN! 

De regering Tindemans was 
goed op weg «de regering van 
de buitensmijters» te worden. 
Tindemans ontslaat in volle 
kamerzitting ministers, ontbindt 
zonder een laatste kans op 
grondwetsherziening het parle
ment en stuurt een voorlichtings
dienst zonder uitleg of verwitti
ging de laan uit 
Zo werd het « Belgisch Intituut 
voor Voorlichting en Dokumenta-
tie zonder de beheerraad vooraf 
in te lichten opgedoekt. Nu moet 
men weten, dat de regering kort
geleden het mandaat van een 
inbel-beheerder met zes jaar 
heeft verlengd. Ook werd be
sloten het personeel van deze 
parastatale instelling naar ande

re dierisfeh óver te hevelen, hoe
wel dit zonder een nieuwe wet 
niet kan ! En dan maar zwammen 
over een komitee ter verdediging 
van de demokratie... 

GISSEN 

Er werd deze week al volop 
gepronostikeerd over de uitslag 
van de verkiezingen op 17 april 
a.s. Een eerste vaststelling was 
dat parlementsverkiezingen die 
kort volgen op gemeenteraads
verkiezingen de uitslag van de
ze laatste doorgaans bevestigen 
en zelfs nog scherper aftekenen. 
Voor het overige is het nog te 
vroeg om nu al aan het gissen te 
gaan of voort te gaan op een opi
niepeiling van december jl. 
Sindsdien is immers het RW uit-

«Ik zweer 
trouw oon 
de wetten 
von hef 
Belgische volk» 

In de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw, die 
onder de bevoegdheid van de minister van ekonomische 
zaken ressorteert, is men om de taalwetten toe te passen 
nog minder gehaast dan bij de ASLK of het ABOS In deze 
dienst zijn er 10 ambtenaren vanaf de graad van direkteur tot 
direkteur-generaal. Acht van deze tien ambtenaren zijn frans-
talig, hoewel de taalwet de pariteit vanaf de graad van direk
teur voor schrijft. Dat kwam senator Vandezande te weten. 

Een toemaatje: in de algemene direktie van de regionale en 
lokale instellingen van het ministerie van binnenlandse zaken 
zijn 27 franstaligen tewerkgesteld, en 25 nederlandstaligen. 

Deze personeelsbezetting is blijkbaar omgekeerd evenredig 
met de bevolkingsdichtheid in Vlaanderen en Wallonië. 

eengespat De peiling wees 
reeds zonder dit uiteenspatten 
op een RW-verlies van de helft 
van zijn zetels. Deze peiling 
wees verder winst aan voor de 
CVP en de VU, statu quo voor 
de PVV en nogal zwaar verlies 
voor de BSP, die als PSB winst 
zou boeken evenals de Waalse 
liberalen. De verliezers in Wallo
nië zouden dus de PSC en het 
RW zijn. Te Brussel zou het FDF 
het resultaat van oktober 1976 
bevestigen. 
We geven deze prognose voor 
wat ze waard is. Wait and see. 

G E Z E G D BLIJFT G E Z E G D 

Unitarist Omer Van Audenhove, 
gewezen minister en stichter 
van de PVV-PLP kreeg Joos 
Florquin op bezoek voor een 
«ten huize van». Op de vraag 
wat hij dacht over zijn beruchte 
uitspraak voor de BBC, nl. dat er 
na de oorlog «niet genoeg te
recht gesteld werd » antwoord
de de huidige burgemeester van 
Diest in zijn gepolijst Neder
lands, dat naar het Frans als 
huistaal ruikt koudweg «Wat ik 
gezegd heb, heb ik gezegd ». Wij
zer en milder met het stijgen der 
jaren is deze vrijzinnige « huma
nist» er dus niet op geworden. 

H I S T O R I S C H E K A N S 

Algemeen wordt nu reeds aan
vaard dat de «voorbijgang» van 
de h. Van Elslande op Buiten
landse Zaken niet is uitgegroeid 
tot de «historische wending» 
van de opkomst van een Vlaams 
diplomatiek korps. De laatste 
lichting van Vlaamsbewuste jon
ge diplomaten aan de Quatre 
Bras dateert van de tijd van... 
Rik Fayat. Het is zelfs zo dat 
momenteel de Vlamingen in dit 
exclusief gebleven departement 
met getrokken messen tegen
over mekaar staan. Vooral het 
incident met de ambassadeur bij 
de konferentie voor de beper
king van de bewapening te We
nen heeft heel wat vraagtekens 
doen rijzen. De latente malaise 
is er door toegenomen bij zover
re dat niemand de h. Van Elslan
de ziet terugkeren als chef van 
onze diplomatie. Vast staat dat 
hij de «historische kans» heeft 
gemist. We zijn nog een illusie 
armer. 
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Minister Michel tast de politieke wereld af met zijn plannen 
tot mini-samenvoeging van de 19 Brusselse gemeenten. 
Er zouden drie of meer gemeenten gevormd worden uit een 
gedeeltelijke samenvoeging van de 19 Brusselse gemeenten. 
Het Brusselse plan Michel is het reinste Nolsisme. 
Wat is Nolsisme ? Een catechismus antwoord zou luiden: 
" Nolsisme is machtsmisbruik van Brusselse burgemeester of 
gemeentebesturen om de verfransing van Brussel te bevor
deren» (1) 

Wij kunnen er met te buiten deze faktor mede in te kalkuleren 
om onze houding te bepalen tegenover de Brusselse samen
voegingen. 
Ten eerste. Wat betreft de sociale, financiële en administratie
ve voor- en nadelen van een Brusselse samenvoeging is ten 
gronde het vraagstuk niet anders dan voor Luik of Antwer
pen. Anders gezegd, de Brusselse politici-burgemeesters ver
dienen geen gunstbehandeling. 

Het Nolsisme 
van minister 

Michel 
Ten Tweede. Sedert onheuglijke tijden bedrijven de meeste 
Brusselse gemeentebesturen een openlijk of verdoken Nolsis-
'me. In de beste gevallen deden zij dat onbewust 
Daar is niet alleen de taaldwang in kontakt met het publiek. 
Daar is niet alleen de verwaarlozing van het Nederlands 
onderwijs. Daar is ook de diskriminatie in het steunen en 
subsidiëren van Vlaamse initiatieven en de eksklusieve frans
taligheid (op de administratieve mededeling na) van alle 
gemeentelijke initiatieven. 
Het is ondenkbaar dit alles hopen te keer te gaan door wette
lijke maatregelen. Wij weten op voorhand dat ze gesabo
teerd worden, zoals de wettelijke regeling «huistaal-school-
taah sedert 1914 gesaboteerd werd. Wij weten op voorhand 
dat ieder Brussels burgemeester voor iedere Belgische re
gering een Heilige Stier of Heilige Koe is. 
Indien er geen volledige samenvoeging komt van de 19, zou 
men kunnen veronderstellen dat iedere Brusselse gemeente 
een financiële kompensatie stort aan de Nederlandse Kuituur-
kommissie. 
Wat wordt er tekort uitgegeven voor de Vlamingen ? Hoe
veel te weinig genieten de Vlamingen van de sociale en kultu-
rele infrastruktuur ? 
De rechtvaardige verhouding zou 70130 kunnen zijn omdat 
een minoritaire groep begunstigd moet worden. 
Men ziet echter van hier welke onmogelijke berekeningen dit 
alles zou betekenen. Overigens zouden deze kompensaties 
alleen maar het deficit van de gemeenten vergroten en dus 
toch op de rug van het gehele land verrekend worden. De vol
ledige samenvoeging tot een hoofdstedelijk stadsgewest is 
dan ook de enige uitkomst 
Een samengevoegd Groot-Brussel dat samenvalt met -het 
hoofdstedelijk gewest zou alleen territoriale en algemene 
bevoegdheden ontvangen. 
Aan de kulturele kommissies zouden de andere bevoegdhe
den toekomen [men noemt ze persoonsgebonden). Te note
ren dat dit alles ook zonder grondwetswijziging mogelijk is. 
In de wet op de agglomeraties en federaties van 26 juli 1976 
worden de bevoegdheden van de Franse en Nederlandse 
Kommissies (NCC) opgesomd met als toevoeging dat zij alle 
andere taken kunnen uitvoeren die de wetgever hun toever
trouwt Bij gewone wet zijn samenvoeging van de 19 en uit
breiding van de bevoegdheidssfeer van het NCC mogelijk. 
Men heeft de voorlopige gewestvorming doorgedrukt om de 
Frankofonen te plezieren. Hebben de Vlaamse ministers er 
aan gedacht een kompensatie te eisen ? Zullen zij het nu 
doen tegen Michel in ? 

M. VAN HAEGENDOREN 
Oud-senator 

Cl) Geleerde sociologen hebben zulk machtsmisbruik (dat ook ekler^ 
ter wereld voorkomt bestudeerd en gewagen van -Kulturele genoa-
de- — umvolkung' «ethnomorphis •>. 
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Het paard van Trofe 
op een bekentenis neerkomt. De 
vraag luidde; «Wat zouden de 
Eurokommunisten doen in geval 
van een Russische invasie ? » 

Santiago Carillo meende er zich 
vanaf te kunnen maken met te 
zeggen «Maar we zouden niet 
eens de tijd hebben daarover na 
te denken. In dergelijke fatale 
omstandigheden zou het te laat 
zijn». Toen daarop werd gezegd 
«Daarom juist stellen we nu de 
vraag»... Het trio Marchais-Caril-
lo-Berlenguer (van Spaanse adel
lijke afkomst nu KP-leider in Italië) 
wenste er niet op in te gaan. Twin
tig jaar geleden zouden ze ge
zegd hebben dat ze de Sovjet
troepen met gejuich zouden inha
len. Hun stilzwijgen past echter 
met hun belijdenis van trouw, 
want daarop komt hun recente 
verklaring neer, dat ze niet alleen 
niet tegen Moskou maar zelfs 
niet los van Moskou staan. Daar
mee gaan ze de weg terug, toen 
ze beweerden hun eigen gang te 
zullen gaan, de revolutie langs 
legale weg te verwezenlijken en 
zelfs af te zien van klassenstrijd 
en godsdienstvervolging (daar
over kan overigens Carillo een en 
ander kwijt). 

West-Europa kan zich de weelde 
niet veroorloven, kommunisten in 
de regeringen op te nemen, want 
dan halen ze het paard van Troje 
binnen. Men hoeft daarom nog 
geen kommunistenvreter worden. 

Maar evenmin een nuttige 
idioot... 

•Spoorweg 
km 

Oeganda heeft een oppervlakte van 236.000 km2 (ter vergelijking : ongeveer 8 
keer de oppervlakte van Nederland of van België) en telt een laevolklng van elf 
miljoen inwoners. Kampala, de hoofdstad van dit land, telt met de voorsteden 
een 330.000 inwoners. Oeganda is de belangrijkste koffie- en katoenproducent 
van het Britse Gemenebest De uitvoer van koffie en van katoen vertegenwoor
digen respektievelijk 70 % en 15 % van de waarde, van de totale Oegandese 
export Tee, tabak, suiker en maïs zijn eveneens belangrijke landbouwproduk-
ten. 

De mijnindustrie verkeert nog in het beginstadium, behalve voor wat koper 
betreft Dit erts staat namelijk op de derde plaats in de rangorde van de uitvoer-
produkten (9 % van de totale waarde van de uitvoer). Ook tin is van betekenis. 

De belangrijkste handelspartners van Oeganda zijn de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië, India en de Duitse Bondsrepubliek. 

Terwijl Oost en West a.h.w. met 
elkaar wedijveren om het zwaar 
getroffen Roemenië te helpen, 
kwam de verhouding 
Eurokommunisten-Moskou te 
Madrid ter sprake op de 
perskonferentie, die de 
voorzitters van de 
kommunistische partijen van 
Italië en Frankrijk belegden na 
hun konferentle met Santiago 
Caril lo, die nog steeds vecht 
voor de officiële erkenning van 
zijn partij in het Spanje van 
morgen. 

Dergelijke samenloop van om
standigheden tipeert de huidige 
verwarring. In het Westen wordt 
men geslingerd tussen hoop en 
vrees. Heeft de SU een domper 
op haar expansionisme gezet? 

Of bereidt ze integendeel een ver
rassingsoorlog voor met klassie
ke wapens? (een vraag zonder 
veel zin, want het ligt in de lijn van 
de normale verwachtingen dat 
een klassieke oorlog alleen in de 
ontwikkelingsgebieden mogelijk 
is, een botsing tussen de groten 
zou van meetaf nukleair zijn). 

Weer anderen beweren dat de 
USA niet ten koste van een der
de wereldoorlog — die op weder
zijdse vernietiging neerkomt — 
West-Europa zou beschermen... 

De Eurokommunisten werden te 
Madrid echter gekonfronteerd 
met een zeer stekelige vraag van 
een joernalist een vraag waarop 
ze niet konden antwoorden, wat 

Europese artsen en verkiezingen 

tussen 
volkeren 

staten Q 
Bij de bespreking van de begro
ting van Volksgezondheid en 
Gezin onlangs in de senaat 
geraakten minister De Saeger 
en senator Vandezande het on
eens. Dit komt zo vaak voor dat 
wij het als zodanig niet zouden 
vermelden. Hun twistpunt ech
ter lijkt ons wel het vermelden 
waard. 

De taal van de arts of die 
van de zieke ? 
Senator Vandezande had be
pleit dat de vestiging van buiten
landse, uit EEG-landen afkomsti
ge, artsen afhankelijk zou ge
maakt worden van een behoor
lijk bewezen kennis der taal, 
gesproken in het gebied van 
hun vestiging. Het is niet de eer
ste maal dat hij dit doet. Vroeger 
al had hij van dezelfde minister 
ten antwoord gekregen dat zul
ke voorwaarde overt)odig was, 
want al te vanzelfsprekend on-
ontbeeriijk voor het vertrouwe
lijk kontakt tussen arts en zieke. 
Alsof de dagelijkse praktijk in 
Brussel niet reeds jaren leert 

hoe weinig vanzelfsprekend dit 
kan zijn! 
De. heer Vandezande is echter 
volhardend. Op 9 februari sloeg 
hij weer op dezelfde spijker Hij 
verwees daarbij naar een in de 
kamer ingediend wetsvoorstel, 
strekkende tot invoering van de
ze verplichting. Dit wetsvoorstel 
werd op 23 april 1975 ingediend 
door de heer Valkeniers en me
de-ondertekend door de heren 
Niemegeers (PVV), De Vlies 
(CVP), Levecq (RW), Ghys-
brecht fBSP) en Evers (PFF]. 

De minister zei dat hij dit wets
voorstel niet kon aannemen :«In
zake talenkennis aanvaardt de 
Europese richtlijn niet dat er taai-
voorwaarden worden gesteld 
voor de vestiging van buitenland
se artsen.» 
Wij willen het in dit verband niet 
hebben over de schijnbare opti
mistische naïviteit waarmede 
een beleidsman, die beter weet 
een ernstig bezwaar wegwuift 
en zich voor het overige ver
schuilt achter een Europese 
richtlijn als achter een hoger 
bevel. Wat ons veel meer be
kommert is de onverbloemde 
verklaring dat de EEG op het 
gebied van taalgebruik een richt
lijn uitvaardigt die strijdig is met 
wat in een drie-volkeren-staat 
door bewuste politieke mensen 
(die ervaring hebben van zulk 
samenleven) als een noodzaak 
wordt aangezien. 
Wie zijn de mensen die zulke 
richtlijnen uitdenken en uit
werken ? In welke mate hebben 
zij een inhoudelijke opdracht 
van of worden zij gedekt door 
een minister? Welke juridische 
waarde tjezit een EEG-richtlijn ? 

Veelzeggende 
kiesdistr ikten 

Verleden maand is in de kamer 
het wetsontwerp ingediend dat 
het Belgische parlement moet 
aannemen om zijn instemming 
te betuigen met het besluit van 
de Raad der Europese Gemeen

schappen, de leden van het 
Europees parlement voortaan 
via rechtstreekse algemene ver
kiezingen aan te wijzen (tot nu 
toe gebeurde dit door de .ver
schillende pariementen). Dit is 
dus niet méér dan de bekrachti
ging van een reeds afgesloten 
akkoord. Tot nu toe hebben wij 
hiertegen nog geen reaktie ver
nomen vanuit de nationalistische 
hoek. 

Al kan instemming met die Euro
pese verkiezingen voor hen niet 
vanzelfsprekend zijn. Zegt arti
kel 4 immers niet: «de vertegen
woordigers brengen hun stem in
dividueel en persoonlijk uit Zij 
mogen niet gebonden zijn door 
instrukties en geen bindend man
daat aanvaarden ?» Daar zit 
heel wat in. Onder andere de 
gedachte dat zo'n vertegen
woordiger daar zetelt namens 
een willekeurige groep Europe
se kiezers en niet namens kie
zers uit een bepaalde hoek van 
Europa. 

In welke mate de Belgische 
«wetgevers» unitaristisch den
ken (in de Europese zowel als in 
de Belgische zin van het woord) 
zal ons het wetsontwerp leren 
dat de Europese rechtstreekse 
algemene verkiezingen in België 
organizeren moet 

Zal België een enkel kiesdistrikt 
uitmaken (zoals onze eerste mi
nister het wenst) ? Zullen er drie 
zijn (zoals de meeste Walen en 
verfransten het wensen) of 
twee (naar de zin van de mees
te Vlamingen) ? Dit is niet alleen 
een inwendig-Belgische vraag, 
het is een Europese. In algeme
ne termen dient ze te luiden : zul
len de volkeren hun woordvoer
ders naar de Raad van Europa 
zenden of de staten ? 
Frankrijk levert hiervan een 
schoolvoorbeeld. Hoe zouden 
de 2 miljoen Duitsers, het an
derhalf miljoen Bretoenen en de 
honderdduizenden Basken en 
Katalanen hun eigen mensen 
kunnen aanwijzen, indien hun 

stemmen vermengd worden 
met die van de 50 miljoen Fran
sen om 81 Franse Europaraads
leden te verkiezen? Over de 
Korsikanen en de Vlémingen wil
len we het niet eens hebben... 
Konden ze dan nog per kiesdis
trikt stemmen, dan bestond er 
een waterkansje op de verkie
zing van enkele Bretoense en 
Oksitaanse nationalisten. Maar 
Frankrijks eersteminister heeft 
op dit stuk precies dezelfde hou
ding aangenomen als die van 
België: Na aanvankelijk de deel
neming van Frankrijk aan deze 
verkiezingen geweigerd te heb
ben, heeft hij er in december 
1976 in toegestemd. 
Daarbij stelde hij als uitdrukkelij
ke voorwaarde om. dat «de wij
ze van verkiezing zelfs niet de 
schijn mag riebben van een 
gewestelijke verkiezing.» Het is 
duidelijk vanuit een vrees voor 
enig samengaan van «geweste
lijke» (d.i. andere dan Franse) 
volksvertegenwoordigers met 
gelijkgezinde buitenlanders (bv. 
Bretoenen met Schotten) dat 
voor Frankrijk één enkel kiesdis
trikt ingesteld wordt Dit bete
kent dat alle Franse staatsbur
gers een keuze zullen moeten 
maken tussen dezelfde 81 kandi
daten. En deze kandidaten zul
len Fransen zijn of franskiljons. 
Zelfs zulke voorzorg is nog niet 
veilig in de ogen van mensen als 
ex-eersteminister Debré en ex-
sekretaris-generaal Sanguinetti 
die hierom de Gaullistische partij 
dreigen te verlaten. 
Wie meent dat de eigen aard 
der volkeren binnen de Europe
se Gemeenschap vanzelfspre
kend geëerbiedigd wordt zal wel 
opkijken bij de veelbetekenende 
wijze waarop de verkiezingen 
voor de Raad van Europa bin
nen elk land zullen worden gere
geld. We zijn benieuwd hoe 
Groot-Brittannië het zal aan 
boord leggen, en Italië; om van 
België niet te spreken. 

Karel Jansegers 
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«De 16 VU-parlementsleden dienen 
maatschappelijk geherlclasseerd » 

Het proces van de nagelgaatjes 
BRUSSEL - Justitiepaleis. — Vrijdag 4 maart om 9 u. 30 verschenen 
de zestien VU-parlementsleden, kamerleden en senatoren, voor de 
twintigste korrektionele kamer te Brussel. 
Op 21 mei 1976 waren zij met zestien binnengedrongen in het kabi
net van de minister van Binnenlandse Zaken, de Ardennees Michel. 
Doel : hem aanzetten een einde te stellen aan de apartheidspolitiek 
van burgemeester Nols in Schaarbeek. 
De rechtbank besliste dat de aangeklaagde misdrijven niet van poli
tieke aard zijn, maar misdrijven van gemeen recht, dus niet door het 
Hof van Assisen dienen te worden behandeld en dat de korrektione
le rechtbank bevoegd is om van de zaak kennis te nemen. 

Aan de parlennentsleden werden 
volgende feiten ten laste gelegd: 
— Smaad aan de minister 
— Schending van woonst 
— Huisvredebreuk 
— Betogen in de neutrale zone 
— Opzettelijke schade aan roe

rende goederen. 
Aan de toevallig aanwezige pers
fotograaf : 
— Schending van woonst 
— Huisvredebreuk 
— Weerspannigheid to.v. het 

openbaar gezag. 

D e burgerlijke partij 

In de persoon van de h. Joseph 
Michel, minister van Binnenland
se Zaken, stelde de Belgische 
Staat zich burgerlijke partij en eis
te een totaal bedrag van 
350.577 fr. 
Meer gedetailleerd: 
122.550 fr. voor schrijnwerkers-
kosten 
198.027 fr. voor schilderskosten 
30.000 fr. provizioneel voor diver
se kosten van herinstallatie. 
De advokaat van de burgerlijke 
partij kon zich enkel op bestek
ken beroepen en niet op fakturen 
of op rekeningen. 
Ook had er geen ekspertize of 
een tegensprekelijke schadebe
groting plaatsgevonden. 
Bovendien werden de verdach
ten niet gesommeerd om hen de 
schade tegensprekelijk te horen 
vertellen. 
Dat er met meer dan dubbel krijt 
werd geschreven — een advo
kaat van de verdediging sprak 
zelfs van een vork, die schrijft 
viermaal — blijkt wel uit het feit 
dat men voor het wassen van de 
gordijntjes reeds 20.000 fr. aanre
kende .. 

Het openbaar ministerie 

De prokureur, die zich blijkbaar 
verwacht had aan felle pleidooien 
van de schare verdedigers, wilde 
niet onderdoen en hield een re-
kwizitoor van meer dan een half 
uur. 
Uit zijn tirade pikken wij enkele 
stellingen; 
Wij leven in een rechtstaat met 
geweld dient niets te worden 
afgedwongen... 
Laten wij aan geen klasse-ge
recht doen en de beklaagden, die 
hooggeplaatste personen zijn, als 
gewone burgers beschouwen. 
Tout court, als misdadigers van 
gewoon recht... 
En het is met omdat parlementsle
den wetten maken dat ze die ook 
nog mogen overtreden ook, of 
hoort gij niet goed ?... 
Als parlementsleden hun stel
lingen kracht willen bijzetten moe
ten ze dat niet op onwettelijke wij
ze doen maar moeten zij de wet
telijke middelen uitputten door 
b.v. hun grieven in het parlement 
kenbaar te maken... 

een stem, in de uitoefening van 
zijn funktie uitgebracht»... 
Evenmin is het artikel 45 van toe
passing. "Geen lid van één van 
beide Kamers kan in strafzaken 
worden vervolgd of aange
houden dan met verlof van de 
Kamer waarvan hij of zij deel uit
maakt, behalve bij ontdekking op 
heterdaad.»... 
En, haha, de zestien werden op 
heterdaad betrapt... 
Dit blijkt uit de overtuigingsstuk
ken di§ in hunne tassen werden 
aangetroffen. Als daar waren: 
timmeralaam, proviand, voetzoe
kers die bovendien nog van Chi
nese makelij waren... 

Hoe dan ook : de feiten deze indi
viduen ten laste gelegd geven 
blijk van parlementaire onwel
voeglijkheid. .. 
Deze lui dienen maatschappelijk 
te worden geherklasseerd !... 
Wan t ; Zij hebben zich schuldig 
gemaakt aan beledigende uitla
tingen aan het adres van een 
minister en van zijne majesteit... 
Ten slotte, aldus de prokureur, die
nen wij minder bekommerd te zijn 
om de aard van de straf, als er 
maar gestraft wordt... 
Na een wijle richtte de heer pro
kureur zich tot de persfotograaf. 
Deze man is een parasiet... Tel
kens wanneer een of andere 
onwettelijkheid plaatsgrijpt is de
ze man er als de kippen bij om 
kiekjes te schieten... 
Dit was onlangs nog het geval tij
dens een betoging voor de Rech
ten van de Mens in het circus van 
Moskou te Brussel... 
D e verdediging 

Als verdedigers van deze misda
digers treden o p : mr. F. Baert, mr. 
G. Van In, mr. M. Smout, mr. J. 

, jS"—-T f 
Film van de 
gebeurtenissen 
•k Aan de bezetting van het 

kabinet Michel wordt met 
traangas en rijkswachtmanie
ren een bruut einde gesteld. 
Nog even groet « het voorlo
pig bewind» langs het bal
kon de menigte... 

-k De misdadigers in huize Mi
chel dat voor de gelegenheid 
tot gevangenis omgedoopt 
werd. 

•k Het hof laat op zich wachten, 
de misdadigers beraad
slagen angstig. Uitspraak op 
vrijdag 18 maart.. 

Allen daarheen! 

Verniers, mr. A. Van Herck, mr. R. 
Van de Zande, alsmede mr. L 
Deleu. 
Het werd een pleiade van wel
sprekendheid gekruid met juridi
sche spitsvondigheden en naar 
de keel grijpende getuigenissen. 
Onze noterende hand was niet bij 
machte de argumentengolf op de 
voet te volgen, doch enkele hoofd
punten : 
« Alhoewel het hoogste gerechts
hof te lande beslist heeft dat het 
om geen politiek misdrijf gaat 
betreft het hier ongetwijfeld een 
zuiver politieke zaak... 
Alle wettelijke wegen waren be
wandeld en alle wettelijke midde
len uitgeput... 
Parlementaire vragen, moties, het 
tot orde roepen van minister Mi
chel, volgden mekaar op tot vlak 
voor de datum van de aktie op 
die vrijdag in mei van '76... 
De verantwoording die de minis
ter gaf kon niemand bevredigen... 
Zijn houding werd op den duur 
zelfs beledigend en tergend... 
Minister Michel gaf de VU-parle
mentsleden de indruk zich anti-
Vlaams op te stellen... 
Het was pas wanneer zij langs 
wettelijke weg niets meer konden 
bereiken dat ze hun toevlucht 
namen tot een probater middel... 
Een week later greep de minister 
in door Ganshof van der 
Meersch naar Schaarbeek te stu
ren. .. 
De vreedzame bezetting van kan
toren en fabrieken wordt door de 
publieke opinie aanvaard en door 
de rechtbank zelden of nooit be
straft... 
Sommige raadsleden hadden het 
tijdens hun betoog ook over een 
drang waaraan de beklaagden 
niet konden weerstaan. 
Kommentaar; de Vlaming te Brus
sel wordt in Brussel als een min
dere bejegend en parlementsle
den die wijzen op een onwettelij
ke toestand ten nadele van de 
Vlamingen te Brussel worden 
nog getergd op de koop toe... 
Onder impuls van een drang 
waaraan ze niet konden weer
staan hebben zij de feiten ge
pleegd. .. Nood breekt we t ! 

Inciviek - Cochon 

Andere verdedigers stelden dat 
de beklaagden overwogen en 
wel bewust hadden gehandeld 
omdat de mensen die hen heb
ben verkozen eisen dat aan de 
onwettige toestanden een einde 
zou worden gesteld. 
De parlementairen hebben dus 
gewoon hun plicht gedaan .. 
Een advokaat stelde zelf dat 
kamerleden en senatoren wor
den vervolgd omdat ze hun taak 
vervulden, terwijl een minister die 
zijn werk niet doet vrijuit gaat . . 
Is een minister inciviek noemen 
hem smaden? 

De verdediging: Zeden en ge
woonten zijn voortdurend in be
weging. Waar inciviek vroeger 
een scheldwoord was, heeft het 
nu zijn kracht verloren. Onmiddel
lijk na de Tweede Wereldoorlog 
werd het zo veelvuldig gebruikt 
dat het niet meer als beledigend 
kan aanzien worden . 
In het Latijn betekent in: niet en 
civiek: burger, m a.w. een burger 
zonder burgerzin Toegepast op 
een minister die de wet niet eer
biedigt is de vaststelling een fe i t . . 
Als de rechtbank het woord inci
viek reeds als een scheldwoord 
beschouwt dan wordt zij vriende

lijk uitgenodigd om eens naar het 
parlement te komen luisteren. 
Vervolgens de maatschappelijke 
herklassering waarvan sprake in 
het betoog van de h. prokureur. 
Toen de bezetting van het kabi
net plaatsvond rinkelde plots de 
ministeriële telefoon. Eén van de 
beklaagden nam op en vroeg 
beleefd wie er aan de lijn was. 
Aan de andere kant werd «co
chon » gekeeld. 
Wie is hier eigenlijk aan maat
schappelijke herklassering toe, 
meneer de prokureur ? 
Schending van woonst? Geen 
sprake van. Het kabinet van een 
minister is primo, niet zijn woonst 
en secundo, neutrale zone. Het is 
staatsdomein. En kan er nu ie
mand meer toegangsrecht heb
ben tot staatsdomein dan de wet
gever ? 
Nagelgaatjes 

Ten slotte is er de schade aan de 
roerende goederen. 
Die schade werd niet door de 
beklaagden aangebracht want zij 
hebben het kabinet van de minis
ter vreedzaam bezet 
Het zijn de rijkswachters die de 
deuren hebben ingebeukt en 
traangas hebben binnengegooid 
in het kabinet van de minister. In 
hun onstuitbare stormloop heb
ben zij kasten, tafels en stoelen 
omvergegooid! 

De enige schade die van de 
beklaagden afkomstig is zijn de 
gaatjes in de vloer daar waar een 
houten plaatje werd aangebracht 
om de deuren klem te zetten. 
Dit feit gaf een verdediger de 
gelegenheid dit proces het pro
ces van de nagelgaatjes te noe
men. 
In de met dubbel krijt gemaakte 
rekeningen werd deze schade
post begroot op ± 30 fr. voor het 
mastikeren van de gaatjes... 
Per beklaagde is dat ongeveer 
1 fr. en negentig centiemen... 
Parasiet 

Tot slot nam de raadsman van de 
persfotograaf-parasiet het woord. 
Hij liet verstaan dat de andere 
beklaagden o.a. vervolgd worden 
voor beledigingen tegenover de 
minister maar dat de prokureur 
niet zou vervolgd worden on
danks een nog ergere belediging 
aan het adres van een van de 
beklaagden. Maar een persfoto
graaf is geen minister. Maar had 
de prokureur zelf niet gesproken 
van «niet aan klasse-gerecht 
doen » ? 
Bovendien werden kamera en 
film van de persfotograaf afgeno
men, daar waar in het ergste 
geval, alleen de film mocht in 
beslag genomen worden... 
Vlaams stortbad 

In het slotwoord wees één der 
beklaagden er op dat men vroe
ger voor een gelijkaardig optre
den van VU-parlementsleden, b.v. 
in de zaak van de taaiovertredin
gen te Vloesberg," niet vervolgde 
en nu plots wel. De wetgeving in 
deze aangelegenheid is nochtans 
met anders geworden. 
Al bij al • schitterende pleidooien 
van elk der advokaten. Alhoewel 
zij allen dezelfde belangen verde
digden gaf elk van hen een ande
re spitsvondigheid, in zuivere 
maitre-Floriot-stijl, ten beste. 
De weinige toeschouwers en het 
grote, grijze, kille Justitiepaleis kre
gen echter een deugddoend 
Vlaams stortbad! 

mr. Pelikaan 
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Hugo Schiltz: 

Geen 
marchandage 
meer! 
VU-parti jvoorzitter Hugo Schiltz legde vlak vóór de gedenkwaardige 
stemming over de begroting van Ekonomische Zaken (waarbij het 
tot een breuk tussen de meerderheid en het RW kwam) een verkla
ring af die aan duideli jkheid niets te wensen over l iet We c i teren: 

f^ 
V 

« het entoeslasme waarmee door 
een deel van de meerderheid de 
verklaring van premier Tinde-
mans werd toegejuicht is eigenlijk 
pijnlijk. Het is de eerste maal dat 
een deel van de meerderheid het 
afslachten van een ander deel 
van de meerderheid toejuicht De 
eerste-minister heeft te veel en te 
weinig gezegd. Hij heeft de minis
ters van het RW uitgerKxJigd om 
ontslag te nemen. Hij zei zich vol

gende dinsdag te zullen uitspre
ken ter zake. Wil hij misschien 
enkele dagen tijd om naar een 
andere partner te zoeken ? 
Het was beter geweest dat de 
eerste-minister nu gezegd had 
welke de gevolgen zijn voor de 
regering. 

In de huidige omstandigheden 
heeft de voortzetting van de ge
meenschapsdialoog geen zin 
meer Onze fraktie zal er niet 
meer aan deelnemen tot dat er 
politieke klaarheid is geschapen. 
Het gaat niet op te onderhande
len over de staatsstrukturen, ter
wijl er achter hoeken en kanten 
gemarchandeerd wordt over de 
steun, die de regering nog kan 
verwachten. 
Wil de eerste-minister eens uitleg
gen hoe hij het land een ramp zal 
besparen door naar verkiezingen 
te gaan en daardoor de gemeen
schappen tegen mekaar in het 
harnas te jagen ?» 

• Kamerlid Olaerts lichtte de positie
ve houding van de VU toe ten opzich
te van het wetsontwerp op de njkstoe-
lagen voor sommige investenngen 
van opjenbaar nut wat met belet dat 
er ter zake nog zeer veel kan vert)ete-
ren. 

• Vóór de «histonsche- stemming 
over de begroting van Ekonomische 
Zaken vorige donderdag, schetste 
VU-kamerlid Anaaux hoe verward de 
politieke toestand is, meer bepaald 
over de verhoudingen tussen de 
CVP-PVV eensdeels en het RW an
derdeels. HIJ drong aan op een zeer 
spoedige oprichting van een bijzonde
re kommissie voor de aanduidingen 
van de voor wijziging vatbare grond
wetartikels. 

• VU-kamerlid J. Vandemeulebrou-
cke vroeg de minister van Verkeers
wezen naar de redenen waarom Oos
tende als terminal voor internationale 
spKXjrwegverbindingen afgebouwd 
wordt. Minister Chabert logenstrafte 
de geruchten over deze afbouw kate-
gorisch 

• VU-kamerlid Willy Kuijpers vroeg 
staatssekretaris Eyskens om meer in
lichtingen over de sluiting van de fir
ma Syntaxa te Aarschot. Staatssekre-
tans Eyskens deelde mede dat het 
t)edrijf betalingsfacihteiten voor de 
RSZ had verkregen doch de nieuwe 

(UIT DE CMETSTRflflT 
TINDEMANS heeft de 

lente niet gehaald. 
Het vaste voorne

men van Martens om de 
BSP 4 jaar in de opposi
tie te houden is niet ver
wezenlijkt geworden. 
Hoe kon het anders ? Eer
ste-minister Tindemans 
die met een minderheids
kabinet begon, zal ook zo 

eindigen. Gedurende drie jaar was zijn regering 
het voorwerp van de Waalse chantage. Het is 
dan ook niet verwonderiijk dat zij eraan ten 
ondergegaan is. Het nu voorsteilen alsof Tinde
mans een «grote politieke daad» heeft gesteld 
door het RW buiten te walsen is nogal sterk. Na 
drie jaar gedanst te hebben naar de pijpen van 
baron Gendebien en zijn FDF-partners — o.m. in 
de gewestvorming met drie — heeft hij enkel 
maar zelf voorkomen door het RW-Kongres te 
worden gedesavoueerd. Het was zeker een han
dige politieke zet, maar meer niet. Tindemans 
heeft wijselijk besloten de oekase-politiek van 
RW een stapje voor te zijn. Er bleef niet veel 
anders over voor hem. Hij had al heel wat moe
ten slikken, te beginnen met het veto van Perm 
tegen de VU. Dat het RW niet regeringsrijp was 
— enkele excellenties niet te na gesproken — 
wist men van toen al. De partij van de heer Gen
debien is bovendien ten onder gegaan aan inter
ne machtstwisten. De RW-voorzitter kon niet lan
ger in de schaduw blijven van minister Perin en 
zocht naar een breekpunt. Het is echter niet 
helemaal verlopen zoals hij gehoopt had. Perin 
moest weliswaar zijn ministerportefeuille afge
ven, maar vond een onderdak bij de PLP Onder
weg slaagde hij er zelfs nog in van Nothomb het 
PSC voorzitterschap af te nemen. Perin en Gol 
hadden immers eerst willen aansluiten bij de 
PSC, maar dan enkel op voorwaarde dat Not
homb zou aftreden als voorzitter, wat deze ook 
deed... om «persoonlijke» redenen. 
Perin sloot dan echter cynisch aan bij de PLP. Zo 
had de eigenwijze Perin twee vliegen in éèn 
k lap: Gendebien die met zijn RW in de kou bleef 
staan en Nothomb die in de woestijn gestuurd 
werd. Het is voorwaar een mooi beeld. Bij de 
interviews vorige week stond PSC-voorzltter 
Gramme voor de kamera, terwijl op de achter
grond Nothomb tevergeefs stond te wachten op 
een interview... En dat voor een man die zichzelf 
ziet als onze toekomstige minister van Buiten
landse Zaken. 

De vergadering van donderdag was overigens 
voor velen een verrassing. Iedereen keek wel uit 
naar de houding van het RW bij de stemmingen, 
maar de afloop was niet voorspeld. 

Charly Talbot van het RW kwam in heftige 
bewoordingen de houding van minister Herman 
bekritizeren, omdat deze niets deed voor de 
Waalse staalnijverheid en nog steeds geen ver
slag had over het atoomcentrum van Mol. Hij 
kondigde aan dat het RW de verdaging van de 
stemming wenste of zich zou onthouden. De 
regering zat enigszins perplex en de BSP tracht
te de toestand uit te buiten. VU-fraktieleider 
Anciaux verklaarde wel eens te zijn met een ver
daging, maar protesteerde tegen de verkla
ringen van de heer Talbot als zouden de Kem
pense mijnen bevoordeeld worden door de 
Waalse staalindustne. Hij was ook gekant tegen 
een overhaaste gewestvorming, zoals die thans 
wordt voorbereid, maar vroeg om een grondige 
grondwetsherziening. Nadien kwam eerste-mi
nister Tindemans op het spreekgestoelte om het 
ontslag te vragen van de RW-ministers Moreau 
en Bertrand. Opvallend daarbij was het entoe-
siast applaus van de ex-RW-er Gol, die even
eens bij het PLRW is aangesloten. Terecht merk
te VU-voorzitter Schiltz op dat het wel tekenend 
is dat de meerderheid toejuicht hoe een deel 
van haar meerderheid wordt afgeslacht. 

Daarmee eindigde het parlementaire deel van 
deze vaudeville. Intussen hebben de 2 RW-ers 
hun ontslag gekregen en werden twee andere 
politici tot minister gepromoveerd. De gemakke
lijkste oplossing om twee Vlaamse ministers 
opnieuw tot staatssekretaris te maken zat er 
blijkbaar niet in. Zij kunnen in elk geval in de len
te als minister naar de stembus. 

Al deze gebeurtenissen mogen ons toch niet 
doen vergeten dat er nog andere diskussies 
plaats hadden. Opvallend hierbij was het feit dat 
de andere nieuwsbakken staatssekretans Eys
kens jr. volmondig toegaf aan VU-interpellant 
Mattheyssens dat het een mislukking was dat 
men er niet in geslaagd is om de nieuwe Bayer-
vestiging naar Antwerpen te brengen. Hij weet 
dit o.m. aan de te grote bureaukratie in ons land, 
de te dure elektriciteit, en het te dure water. Er 
waren niet minder dan 7 ministers betrokken .bij 
de aanvraag. De heer Eyskens die nog met de 
ijver van een neofiet spreekt, zei dat hij de les
sen zou halen uit deze faling. Hoelang zal hij nog 
aldus durven en kunnen spreken ? 

H.C. 

termijnen evenmin kon naleven. Op 
een andere vraag beloofde de staats
sekretaris inspanningen om de zeer 
hoge werkloosheid in de betrokken 
streek te doen dalen 

• VU-senator Van Ooteghem hield 
een stevig gefundeerde interpellatie 
tot minister De Saeger (Volksgezond
heid) over de verwarring en het gemis 
aan koórdinatie op het vlak van water
zuivering. Er IS vooral diskriminatie ten 
nadele van West- en Oost-Vlaande-
ren en Limburg. Deze drie provincies 
draaien financieel op voor de bescher
ming van de oppervlaktewateren. Het 
blokkeren van het hele waterdossier 
door Waalse chauvinisten, bestempel
de de interpellant als een ramp, erger 
dan een schande! Door deze sabota
ge kunnen belangrijke waterverdra
gen met Nederland met uitgevoerd 
worden. Minister De Saeger ant
woordde uitvoerig doch bleef voor 

VOORBARIGE 
HEFFINGEN 
In zijn interpellatie tot minister 
De Saeger haalde VU-senator 
Van Ooteghem het geval aan 
van de waterzuiveringsmaat
schappij van de kust, die voor
lopige heffingen oplegt aan in
dustriëlen nog vóór een natio
naal tarief Is vastgelegd I De 
minister gaf toe dat de maat
schappij een te grote Ijver aan 
de dag legde doch hij deelde 
ook mede, Instruktles gegeven 
te hebben, opdat men met de 
invordering zou wachten tot er 
een nationaal tarief Is. De gehe
ven bedragen zullen echter niet 
worden terugbetaald doch wor
den beschouwd als... voor
schotten ! 

verscheidene konkrete vragen het 
antwoord schuldig. 

• Tijdens het begrotingsdebat over 
Ekonomische zaken stelde VU-kamer-
lid Nelly Maes vast dat de speciale 
malaise thans algemeen is. Men 
poogt wel de fagade te redden maar 
het IS een zielig gedoe, temeer daar 
het ekonomisch tjeleid onduidelijk is. 
Wat de krisis in de staalsektor betreft 
zei spreekster dat het ook om een 
politiek vraagstuk gaat Ze kon met 
aanvaarden dat het Rijk zou bij-
spnngen met belastinggeld terwijl de 
winst aan het privé-kapitaal zou toeko
men. 

• In hetzelfde debat kwam VU-
kamerlid Mattheyssens tussen in ver
band met de gemiste kans, om de 
nieuwe onderneming van Bayer 
«Schelde Chemie» te Antwerpen te 
vestigen. Als oorzaken werden ge
noemd . te hoge investeringskosten, 
te hoge exploitatiekosten en milieuhin
der. Staatssekretaris Eyskens was 
het grotendeels eens met kamerlid 
Matheyssens en noemde de afloop 
van deze zaak « een smadelijke neder
laag voor de Vlaamse ekonomie. -

• De bespreking van de PTT-t)egro-
tingen gaf VU-kamerlid H. Goemans 
andermaal de gelegenheid te spreken 
over de toestand in de posterijen; 
een onderwerp dat hem nauw aan 
het hart ligt 

• Ook VU-kameriid Joos Somers 
had het over de RTT, waar de medi
sche dienst aangewend wordt voor 
pesterijen, demoralisenng en zelfs ont
slag van personeelsleden. 

SEMAAT 

Waarde landgenoten! 
< Ik heb de kamerleden en senatoren naar huis gestuurd omdat de 
demokratie zulks vereist Regeren was lang niet meer mogelijk. Al 
mijn posit ieve voorstel len werden systematisch de grond ingeboord. 
Daarom werden de kamers ontbonden. Ikzelf blijf tot de verkiezingen 
op 17 april uiteraard in mijn ministerzetel zitten. Ik neem aan dat u 
mijn besluit zal waarderen in het stemhokje. Immers, de vakbonden 
hebben geen reden meer om te staken. Er is dus sociale rus t Het par
lement is ontbonden. Er is dus polit ieke rust De grondwetsherzie
ning is gedurende vier jaar niet meer mogelijk. Er is dus ook commu
nautaire rus t Er is totale rus t Dank zij mij.» 
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Vanaf deze week: 

HIER UW VERKIEZINGSKRANT 
De snelste en de goedkoopste manier om op behoorlijke schaal richtlijnen en 
tips ivm de verkiezingskampanje door te geven is via ons weekblad «Wij> 
Vanaf deze week zal U hier iedere donderdag uw verkiezingskrant vinden 
We vragen dan ook alle verantwoordelijken van de partij — alle kaderleden 
en iedereen die, hoe dan ook, bij de verkiezingskampanje zal betrokken zijn 
— dat zij deze bladzijde grondig zouden doornemen en dat zij zorgen voor 
een snelle en stipte uitvoering van ordewoorden en richtlijnen 

Eerste richtlijnen 
• Op pag 41 van het Kaderblad VU 
(Nummer 2 - Extranummer — Januari 
1977) staat de Modelbrief 1 
ledere afdelingsvoorzitter moet er 
borg voor staan dat deze modelbnef 
ten spoedigste aan alle leden van de 
afdeling wordt verstuurd Let op pas 
de eerste alinea van deze modelbnef 
lichtjes aan de omstandigheden aan 
Bvb « De verkiezingen staan voor de 
deur, de partij heeft reeds de nodige 
schikkingen getroffen om de verkie
zingskampanje in te zetten Ze heeft 
U daarbij nodig » 

Tracht deze bnef te verspreiden op 
bnefpapier met kleur en opdruk vol
gens de richtlijnen van het Kaderblad 
Tussen haakjes moest uw drukker 
enig probleem hebben met deze 
kleur, dan kan hij ze t)estellen (onder 
de naam Pantone 123) bij bvb Druk
inkten Arets, Boomsesteenweg 947, 
2610 Wilrijk (telefoon 031/277873) of 
zelf samenstellen uit 937 gram Panto
ne geel en 63 gram Pantone warnrv 
rood voor een kg Ten laatste over 
tien dagen moeten alle VU-leden de 
modelbnef 1 hebben ontvangen 

• Hiernaast staat de modeltekst 
voor een klem strooibiljet dat onmid
dellijk kan worden gedrukt en ver
spreid Zorg er voor, dat de naam 
Volksunie gedrukt wordt zoals op het 
model hieronder of volgen het voor
beeld onderaan op biz 11 van het 
Kaderblad Nummer 2 Met dit strooibil
jet kan U, indien U snel werkt, nog vol
gend weekend de straat op 

• Onmisbaar! Het individueel en 
zichtbaar kenteken van de VU-kam-
panje. 

Vanaf begin volgende week zijn op 
het Algemeen Sekretariaat de VU-
badges beschikbaar Deze badges 
moeten worden gedragen door iede
reen die op enigerlei wijze tijdens de 
kampanje in direkt kontakt komt met 
het kiezerspubliek (kandidaten, bus-
sers, bedelers van pamfletten, deelne
mers aan meetings en autokaravans, 
enz) De badges uitgevoerd volgens 

de kleurrichtlijnen van Kaderblad 2, 
kosten 10 f r per stuk 

• Plakmateriaal. voor de klassieke 
vertikale gele banden met het woord 
«Volksunie» er op, gelden de voor-
schnften van het Kaderblad met (dit is 
dan ook absoluut de enige uitzonde-
nng) Deze banden mogen verder 
worden gebruikt, ze kunnen uit voor
raad worden geleverd op het Alge
meen Sekretanaat Barrikadenplein 
12 te Brussel (tel 02/219 49 30) 

' Aanvragen kiezerslijsten vóór 
15 maart 
De nieuwe kieswet voorziet dat op 
basis van het kiesregister het kollege 
van burgemeester en schepenen elk 
jaar op 1 apnl de kiezerslijsten op
maakt op grond waarvan de kiezers 
tot de verkiezingen worden opgeroe
pen 

Het kiezersregister is nieuw en om

vat alle kiesgerechtigde personen die 
sedert zes maanden in de gemeente 
wonen Het wordt permanent bijge
houden Het gemeentebestuur is ver
plicht eksemplaren van de kiezerslijst 
af te geven aan wie deze ten laatste 
op 15 maart aanvraagt 
De aanvraag kan gebeuren hetzij bij 
aangetekend schnjven gericht aan de 
burgemeester, hetzij als zij in naam 
van een politieke partij gebeurt door 
tussenkomst van de arrondissements-
kommissans 
De lijsten aangevraagd door iemand 
van wie algemeen bekend is dat hij in 
naam van een politieke partij op
treedt worden kosteloos verstrekt 
Dit voordeel is beperkt tot 2 eksempla
ren per partij 
Het gemeentebestuur mag dit voor
deel niet weigeren indien de kiezers
lijsten zijn aangevraagd via de arr-
kommissans en die verklaard heeft 
dat de hoedanigheid van de aanvra
ger hem bekend is 

TINDEMANS: 
GESTRUIKELD OVER 
EIGEN BENEN 

Op het allerlaatste ogenblik, toen het kalf reeds verdronken 
was, heeft eerste-minister Tindemans nog geprobeerd de put 
te vu l len : hij stuurde de RW-mInisters de laan uit. Maar nie
mand In Vlaanderen is nafef genoeg om de werkeli jkheid niet 
te zien : als de regering struikelt over het RW, dan struikelt ze 
over de benen waarop ze drie jaar voortgestrompeld heeft 

De werkelijkheid 

• BIJ de oprichting van de regering stelden de RW-Walen een veto tegen de 
Volksunie Tindemans heeft dat veto slaafs aanvaard 

• Dne jaar lang heeft de regering zich de les laten spellen door een handvol 
heetgebakerde Waalse ministers 

• Op een goedkope en doorzichtige wijze wil Tindemans nu deze slaafse 
drie jaar doen vergeten, door op het allerlaatste nippertje de RW-minis-
ters uit de regenng te zetten 

• Maar het kalf was reeds twee weken voordien verdronken Sinds het 
zogenaamde Egmont-konklaaf hadden Tindemans en De Clerck reeds 
iedere geloofwaardigheid verloren 

Een bedriegli jke begroting — 
Een put van zestig miljard — 
Geen besparingen — Maar 15 
miljard nieuwe indirekte belas
tingen -r- Een vloed van pri js
sti jgingen. 

l^lksunie 
sociaal en federaal 

U w beste V l a a m s e w a a r b o r g 

ANDERS MISSCHIEN 
SLECHTER IN IEDER GEVAL 

Precies drie jaar geleden beloofde Tindemans, dat het met 
hem allemaal anders zou worden. Vandaag kan iedereen 
oordelen. 

De krisis is een wereldverschijnsel, 

moor**» 
in België stegen de pnjzen van 1974 tot nu dubbel zo snel als in Duitsland 

en een derde sneller dan in Nederland 
de kleine en middelgrote bedrijven worden verstikt onder een berg procedu

res, terwijl zieke ondernemingen kunstmatig in leven worden gehouden 
. er IS geen grondige en samenhangende politiek van tewerkstelling 

Is het voor Vlaanderen 
anders geworden ? 
• Geen enkele Vlaamse eis werd inqewilliad 

• Brussel wordt uitgebouwd tot een derde gewest «op de wip» 

• De provincie Brabant werd met gesplitst, er is nog altijd geen kiesarrondis
sement Halle-Vilvoorde 

• De randfederaties rond Brussel werden afgeschaft, de faciliteiten in de 
randgemeenten bleven behouden 

• De voor Vlaanderen zo belangrijke havenverdragen worden gesabo
teerd, maar we krijgen smeerpijpen en chantage met het water 

• Diktatortjes gelijk Nols kunnen in Brussel de wet straffeloos verkrachten. 

Echte verandering is 
slechts mogelijk door gron
dige hervormingen die de 
Vlaamse macht versterken. 

\blksiiiiie 
sociaal en federaal 

U w beste V l a a m s e w a a r b o r g 

voorzijde achterzijde 
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WIJ in D€ l/OLK"?Uril€ 

Wie krijgt de palm? 
Volgende week verschijnt onze laatste top-50. Of Kris Ver-
syck, die deze week Luk Vanhorenbeek voorbijstak, de over
winning reeds vast heeft, durven wij echter nog met met 
zekerheid zeggen. Ook Jaak Jamin heeft een formidabele 
eindsprint ingezet en wellicht geraakt hij ook nog bij de twee 
koplopers I 

Wij vestigen de aandacht van de wervers erop dat de top-50 
administratief wordt afgesloten op dinsdag 15 maart om 10 u. 
's morgens. Wij houden alleen rekening met nieuwe abonne
menten die op dat tijdstip betaald zijn en waarvan wij de 
adressen in ons bezit hebben. 

Nog even doorgaan, jongens! 

TOP 50 
1. Kris Versyck, Gent 2.130 
2. Luk Vanhorenbeeck, Bierbeek 1.954 
3. Jaak Jamin, Oudenaarde 1.518 
4. Georgette Oé Kegel, Nlnove 1.304 
5. Leo Callaert, Lebbeke 847 
6. Juul Moens, Antwerpen 726 
7. Anny Lenaerts, Wilr i jk 700 
8. Erik Vandewalle, Izegem 590 
9. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 585 

10. Wil ly Serpieters, Oostende 582 
11. Achlel Goderis, Oostduinkerke 537 
12. Eugene Van Itterbeek, Kessel-Lo 455 
13. Joris Depré, Tervuren 436 
14. Ferre De Beuckelaer, Kontich 419 
15. Frits Cornelissen, Houthalen .382 
16. Daan Vervaet, St.-Laureins-Berchem 373 
17. Maurice Passchijn, Meise 368 
18. Jos Verlooy, Jette 364 
19. Koen Van Meenen, Heusden 363 
20. Annie Pottie-Kindt, Roeselare , . . „ 336 
21. Oktaaf Meyntjens, Burcht •@^&Sir f^É^te- - - -334 
22. Pier Leys, Brugge ï f ! ? ! ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ . . . . 332 
23. Albert Jac23. Albert Jacobs, Beringen 319 
25. Frans JanJozef Labaere, Kortnjk 294 
26. Luk Bohé, Vichte '^'^BoaifefSgfflEtB^ 264 

Guido Dornez, Ingelmunster • ^ - " ^ S ^ ^ ^ ^ S ^64 
Wouter Leus, Zaventem ^ ^ ^ ^ ^ ^ ï . . . . 5 6 4 
Emrel Van Langendonck, St-Kat-Waver ....^M:."^^^^. 264 

30. Clem De Ronter, Hoboken 258 
31. Yvo Dillen, Balen 250 
32. Danièl Denayer, Aalst 240 
33. Frans Van Dessel, Nijlen 237 
34 JanRoux,Genk 228 
35 Willy Vlieghe, Drongen 223 
36. Enk Eyckmans, Bree .214 
37 Willem Nollet Hove 211 
38. Hector De Bruyne, Antwerpen .204 
39 Vital Peeters, Berchem .203 
40. Roger Vandenbiicke, leper 200 
41 Raf Cosijns, Lochristi . f . ^ S t ^ ^ j f . 192 

Hilda Demd, Liedekerke i.Mt^:.1.'JT:.'': 192 
43. Leon Van Durme, Merelbeke . ^ „ i ^ i 190 
44. HeinMallefroy.Erembodegem ....'.:..:...'?; 187 
45. Edmond Sintobin, Brugge 180 
46. Jozef Vandenpias, Oudergem 160 
47. Herman Van den Abbeele, Schoonaarde 154 
48 Georges Raes, Ledegem 149 
49. Jan Caudron, Aalst . | j w , ^ . « , ^ ^ y „ , . ^ ^ ^ ^ ^ > , : . . . , 1 4 2 

Piet Sevenns, Zwijndrecht. .%WxlX-:ii.'.'M'i!^-iWï,ïï^7iiW.... .142 

TAK - LUSTRUMBAL 
12 maart '77 • KONTICH 

THIER BRAUHOF 

met THE STRANGERS 

ANTWERPEN 
Begrotingsdebatten te Antwerpen 

Alles, uitgenomen bezuinigingen! 
Bij de bespreking van de Antwerpse begroting 1977 bleek dat het tekort zo 
maar eventjes 3,245 miljard bedraagt. Terwijl de CVP-schepen voor financiën 
argumenteert dat een stadsbeheer enkel een dienstverlenend organisme is 
— zonder commerciële inslag en zonder winstbejag — knikt men op de BSP-
banken, weliswaar schuddebollend, maar verzuchtend: • Het kan niet 
anders 
Inderdaad een N.V. Antwerpen bestaat niet Maar rechtvaardigt zulks een 
steeds maar oplopend tekort ? 
De VU in haar tussenkomsten uitte 
ach wel anders Ray De Bouvre was 
treffend waar hij zegde een dergelijk 
luchthartig wegwuiven van de Hima-
laya-schuld die wij torsen, is typerend 
voor de mentaliteit van de meerder
heid, die elke verantwoordelijkheid af
wimpelt, en intussen flink meewerkt 
aan het opvoeren van de inflatie. 
Onze fraktiewoordvoerder Gerard 
Bergers, kwam eens te meer terug op 
vroeger herhaalde verzoeken tot het 
bekomen van een beleidsnota Wij 
kennen nog steeds niet de termen 
van het bestuursakkoord. 

Het stadsbestuur heeft nooit de tering 
naar de nenng gesteld En ook thans 
IS er nergens een Inzicht tot bezuini
ging, bespanng, matiging of sober
heid. 

Door Anita Vlaene werden vier pun
ten naar voor gebracht Waarvan het 
belangrijkste. de stadshernieuwing. 

Op welke onverantwoorde wijze Ant
werpen werkelijk verminkt werd, is nu. 
wel algemeen geweten. De even ver
werpelijke afbraak- als inplantings
woede schijnt nu toch momenteel 
ingedijkt te zijn. 

Staf De üe, eveneens aangeduid als 
een der woordvoerders van de VU-
franktie, bereed ook een oud stok
paardje. Als man van de noorderdis-
trikten-polderbewoner pleitte hij reeds 
vóór 1958. over de noodzaak tot het 
oprichten van deelgemeenteraden. 
Toen nog wijkraden genoemd Beren-
drecht. Zandvliet, Lillo, vallen als grote 
entiteit onder Antwerpen. 

Met al de ongemakken van een niet 
aangepaste administratie. Thans moe
ten de inwoners der noorderdistnkten 
b.v. voor belangrijke dokumenten nog 
steeds naar het centrum. Voor sommi
gen wel meer dan 30 km. Wijk- of 
dorpsraden met een eigen werking 
tot hun gemeenschapsleven-dienst
verlenend ondergebracht in wijkhui

zen, zijn dan ook meer dan een drin
gende behoefte. 
Het havenbeheer werd in grote mate, 
en op een zeer gestoffeerde wijze, 
door Hugo Schiltz behandeld. Hierbi) 
bewees hij nogmaals dat hij die mate-
ne en de dossiers perfekt beheerst 

Het pleit voorzeker niet voor de kolle
ges (vroegere en huidig) dat Schiltz 

moest teruggrijpen naar zaken en toe
standen welke hij bijna 20 jaar terug 
reeds naar voor bracht- de bevaar
baarheid van de Schelde, het stilzwij
gen rond de havenverdragen, de ont
sluiting van de linkeroever, het memo
randum van Waasland, de radanzatie 
van de Schelde, welke nog altijd niet 
volop operationeel is. De duwvaart 
Zeer kies probleem, gezien het eraan 
verbonden milieu-tema 
Ook werd gevraagd naar het stand
punt in verband met de luchthaven 
Deurne 

Men mag deze troef met uit handen 
geven zolang er geen goede wlsselop-
lossing gevonden is. (W.W.) 

Red het Mechels Stadhuis 

De gemoederen In de steigers van het Mechels stadhuis geraken verhit Aan
klachten tegen de monumentenstorm van het stadsbestuur hébbén weinig of 
geen effekt Interpellaties van senator Wim Jorissen in de Mecneise gemeen
teraad en tussenkomsten bij de ministers blijven zonder gevolg. Immers, de 
onverantwoorde bouwwerken aan de historische Lakenhalle (13e eeuw] wor
den ongestoord voortgezet Tussen de Halletoren en de Spaanse voorgevel 
zal een steenkoude bovenbouw oprijzen die een uniek stadsgezicht van Euro
pees formaat flagrant zal schenden. 
Op het allerlaatste moment kan er nochtans nog Iets ten goede veranderen, 
Indien minister van Nederlandse kuituur, mevrouw Rika De Backer, ertoe 
bewogen wordt daadwerkelijk tussenbeide te komen. 
Daarom organizeert het reddlngskomitee-stadhuis- Mechelen een betoging. 
Professor F. Van Isacker zal er een toespraak houden, en wijzen op de midde
len die nog voorhanden zijn om beruchte < duiventil > tot bescheiden propor
ties te herleiden. 

BETOOG MEE 
AAN DE WOLLEMARKT. 
ZATERDAG 12 MAART, om 14 u. 30. 

Hoogstraten 
opnieuw naar de stembus! 
Hoogstraten : 105 vierkante km. met 14.000 inwoners. Een uitgestrekte, lande
lijke gemeente in de Noorderkempen, vlakbij Nederland. Een tipische CVP-
samenvoeging van 5 kleinere gemeenten (Hoogstraten, Meer, Meerie, Minder
hout en Wortel] met als hoofdbedoeling : de plaatselijke sterke PVV te bre
ken. 
10 oktober 1976 bracht de CVP het gewenste resultaat: met 44 "/o van de 
stemmen werden 12 van de 23 zetels veroverd. De P W viel met 33 o/o terug 
op 8 zetels, terwijl de kleurloze Fusiebelangen 15 % en 3 verkozenen behaal
de. VU en BSP bleven in de kou staan. 

De CVP had de verkiezingsstnjd in de 
traditionele stijl gevoerd alle knstelij-
ke standenorganizaties én de geeste
lijkheid werden gemobilizeerd om de 
goddeloze lit)eralen eruit te krijgen 
De VU werd het slachtoffer van de 
machtsstrijd tussen de twee groten, 
terwijl een partijloze lijst met propa
ganda voor het leefmilieu de stemmen 
van ontevredenen en jongeren wist 
aan te trekken. 
Een klacht tegen CVP-misbruiken 
werd door de Bestendige Deputatie 
van de provincie Antwerpen verwor
pen, maar door de Raad van State op 
1 maart aanvaard: de verkiezingen 
moeten dus worden overgedaan. 
Voor de VU — in mankracht en finan-
cles sterk gehandicapt — tietekent 
dit een zware opgave • het zoeken 
van kandidaten om de lijst te vervolle
digen, sistematisch huisiaezoek, door

gedreven propaganda (affiches, pam
fletten, autokaravanen, ) en vooral 
heel veel geld I 

De VU-Hoogstraten, die met beperk
te middelen opnieuw de arena moet 
betreden, doet een beroep op alle 
volksnationalisten in de Kempen en in 
heel Vlaanderen, om in de komende 
weken bij te spnngen waar dat nodig 
is: in de autokaravanen, die een uiting 
moeten zijn van een massale VU-sim-
patie, en in de afdelingskas, die op dit 
ogenblik volledig leeg is en morgen 
meerdere tienduizenden moet te voor
schijn toveren! 

Over de organizatie van autokarava
nen en andere propagandistische ak-
ties verneemt U meer in de volgende 
« WIJ "-uitgaven of telefonisch op num
mer 031-146474. Uw financiële bijdra

ge — hoe genng ook — is welkom bij 
de Volksunie Noorderkempen, p.a. L 
De Konincklaan 407, 2320 Hoogstra
ten, Bankunie nr 646-1248120-35.. 
BIJ voorbaat dank voor uw belangstel
ling, aanwezigheid en steun i 

•SCHOTEN 

FVV 
Sluit aan bij de vrouwenvereniging 
van Schoten. U kunt altijd kontakt 
opnemen met Machteld Van Mol, Bor-
kelstr. 115, tel 58.5242. 
VUJO 
Alle inlichtingen kunt U bekomen 
langs Dirk Steynen, Venstraat 25, tel. 
58.47.78. 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool: Begij-
nenvest 99, Antw. 
Tel. 33.60.58 en 45.05.31, 

Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen. 
JO % KORTING VOOR VU-LE
DEN 

WIJ lO 
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SOS-Gewestplan: startsein voor de aktie! 
In het gewest Antwerpen werd onlangs een initiatief geno
men dat van groot belang is voor de toekomst van de ruim
teli jke ordening in heel Vlaanderen, en navolging verdient. 
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het ont
werp gewestplan werd een koördinatiekomitee gewestplan 
Antwerpen opgericht, onder het mot to : «Inspraak nu of 
nooit over onze grond, ons groen, ons water, onze hulzen, 
onze fabriek, onze buurt... kortom ons leefmilieu». Op een 
eerste algemene informatieavond einde januari waren ruim 
tweehonderd milieumilitanten aanwezig. Naast mogelijkhe
den voor advies, informatie, scholing en de uitgave van een 
veertiendaags gewestplanblad, werden nog twee andere ini
tiatieven bekendgemaakt: een tentoonstell ing op 1 mei in 
de handelsbeurs en een groots opgevat volkskongres in de 
UIA te Wilr i jk op 15 mei e.k. De organizatie berust bij het 
Daens-aktiefonds en de Volkshogeschool EIcker-lc, en 
wordt gesteund door een groot aantal milieu-aktiegroepen, 
werkgroepen leefmilieu, en groenkomitees. 

W A A R O M N U ? 

Het ontv^^erp gewestplan Antwer
pen ligt nu gedurende negentig 
dagen ter inzage op elk van de 
gemeenten... en Iedereen kan in 
deze periode schriftelijke opmer
kingen maken. Deze inspraakmo
gelijkheid dient zo doelmatig te 
worden gebruikt, om het toekom
stig beleid in gunstige zin te 
beïnvloeden. 

Daarna krijgen de gemeentera
den en de bestendige deputatie 
elk zestig dagen om advies te 
geven. Ook tijdens deze periode 
kan het ontwerp gewestplan nog 
worden gekontesteerd, vooral 
door druk uit te oefenen op politi
ci, die zich, via groene slogans, in 
de jongste verkiezingsstrijd waar 
hebben gemaakt. Waar zij In de 
raden zetelen, krijgen ze nu een 
eerste kans om gedane beloften 
In de gewestplannen te bekrach
tigen. De basis moet hen met ste

vige dossiers bijstaan. Daarom 
zal de aktie ook dan worden 
voortgezet. 
In een derde faze krijgt de Regio
nale Kommissie van Advies de 
mogelijkheid om veranderingen 
aan te brengen, en dit binnen een 
termijn van negentig dagen. Vla 
het staatssekretarlaat voor ruim
telijke ordening, dat het gewest
plan finaal ook nog kan wijzigen, 
wordt het bekrachtigd bij konink
lijk besluit In deze ultieme faze Is 
rechtstreekse inspraak van de be
volking niet meer mogelijk. Toch 
moet het verloop van de gebeur
tenissen van nabij worden ge
volgd, om ondemokratische mani
pulaties uit te sluiten. 

W A T STAAT ER 
O P HET S P E L ? 

Met dit gewestplan wordt het 
gebruik van de ruimte vastgelegd 
in 31 gemeenten: een buitenkans 

voor grondspekulanten, wegen
bouwers, afvalbaronnen, verkave
laars en bouwpromotoren, indien 
ze vrij spel krijgen. Gelukkig is dit 
niet meer het geval. Er wordt 
gereageerd Het duwvaartkanaal 
door de Voorkempen, de Rupel-
weg, het Provia-projekt te Schel
le, de Grote Ring rond Antwer
pen, de Kemelbrug te Boom zijn 
daarvan voorbeelden. Al deze 
projekten werden geblokkeerd... 
En, deze toestand moet ook In de 
gewestplannen worden weerspie
geld! 
Zo werd de bestemming van de 
zone rond het volledig tracé van 
de Grote Ring op de rechteroe
ver in het ontwerpgewestplan 
niet vastgelegd, wat erop neer
komt dat deze strook gereser
veerd blijft voor grote infrastruk-
tuurwerken, en dus onvoldoende 
beveiligd is. 

Het omstreden duwvaartkanaal 
Oeiegem-Zandvllet komt voor op 
het ontwerp gewestplan, on
danks alle officieuze verklaringen 
ter zake, en ondanks de argumen
ten van de tegenstanders. 
Te Deurne is het vliegveld geen 
groenzone zolang er wordt gevlo
gen. Maar, na de sluiting van de 
luchthaven moet de huidige be
stemming «Openbaar Nut» wor
den gewijzigd in «Natuurgebied» 
voor de Boelaerbeekvallei en In 
« Parkzone » voor het overige ge
deelte. Indien de luchthaven later 
wordt gesloten dan het koninklijk 
besluit over het Gewestplan Ant
werpen, Is dit een probleem. Er 
moet nu een procedure worden 
gevonden, die de nodige waarbor
gen biedt. 

De overwinning van de milieu
groeperingen van de Rupel-
streek, door het likwlderen van 
het projekt superstort te Schelle, 
Is slechts een onderdeel van de 

problematiek. Dit gebied moet 
dringend worden gesaneerd, aan
trekkelijk en leefbaar worden ge
maakt. In het gewestplan moet dit 
ook tot uiting worden gebracht. 
Bovendien mag niemand blind blij
ven voor het afvalprobleem en 
voor de zorgen van de ekonoml-
sche raad van Antwerpen ter 
zake. Binnen de bestaande grote 
industriezones moet er plaats 
worden gemaakt voor een gespe-
clallzeerde infrastruktuur voor de 
verwerking van probleemafval. 

Ook in dit opzicht moet het ge
westplan kritisch worden onder
zocht en zo nodig aangepast. 
Vrijwel in alle betrokken gemeen
ten zijn er opmerkingen te maken, 
vooral dan in verband met de toe
komst van de overblijvende open 
ruimten en groene gebieden. Dit 
Is onder meer het geval te Kon-
tich voor .Fort V, te Borgerhout 
voor de Bremweide, te Kruibeke 
voor het fort, te Schilde voor de 
Pont, te Antwerpen voor het Sint-
Annabos, te Llllo voor de schor
ren, te Zandvliet voor het reigers
bos en de schorren, enz .. 
In de nabije toekomst zullen door 
het koördinatiekomitee gewest
plan Antwerpen een reeks voor
stellen worden gedaan, die de 
overheid zo maar niet over het 
hoofd zal kunnen zien. 

W A T K A N 
W O R D E N G E D A A N ? 

Iedereen is betrokken bij de aktie. 
Het koördinatiekomitee za l ; 
1. Het ontwerp gewestplan Ant

werpen kritisch bekijken, be
studeren en ontleden; 

2. Een informatiecampagne voe
ren, rechtstreeks en zo Intens 
mogelijk naar de bevolking 
toe ; 

3. Een gezamenlijk en zo sterk 
mogelijk geargumenteerd bun
del samenstellen, waarin alle 
opmerkingen over de bestem
ming van de ruimte In de 31 
gemeenten zullen worden op
genomen. 

Voor advies kom je terecht vla 
telefoonnummer 031 /39.41.82 tus
sen 20 en 22 uur elke maandag, 
voor grondverkaveling; elke 
dinsdag voor natuurgebieden; el
ke woensdag voor verkeer, elke 
donderdag voor woningbouw en 
elke vrijdag voor Industrializatie.. 
In het EIcker-lc-centrum zijn infor
matiesamenkomsten gepland 
over groenvoorziening, onderwijs, 
jeugdbeweging, gezondheids
zorg, grondverkavelingen, Indus
trializatie en buurtwerk In het 
raam van het gewestplan. Nage-
re gegevens zijn te lezen In het 
«Gewestplanblad», waarvan de 
abonnementsprijs 50 fr. bedraagt, 
over te schrijven op rekeningnum
mer 402-9071941-13 van het 
Daens-Aktlefonds. 
Verder is samenwerking met het 
gemeentebestuur, waar mogelijk, 
bijzonder wenselijk, vooral omdat 
dan een konfrontatie mogelijk 
wordt met de bestaande en meer 
gedetailleerde algemene en bij
zondere plannen van aanleg. 
Inmiddels werden ook gewestelij
ke komitees opgericht, waar be
langstellenden en kandidaat-me
dewerkers terecht kunnen: voor 
Schelde-Rupel vla tel. 0 3 1 / 
88.05.09; voor Antwerpen en 
randgemeenten via tel. 0 3 1 / 
39.38.68 ; voor Neerdorpen vla tel. 
031 /40.37.29 ; voor de Voorkem
pen via tel. 031/58.49.71. 
Het sukses van het Volkskon
gres op 15 mei zal in grote mate 
afhangen van de Inzet die vanaf 
nu door alle geïnteresseerden zal 
worden gepresteerd. 

Dirk B U Y E S 

>«w.̂ iï? \̂-i.̂ ^^«>!̂ ;sss-s§s-sSi:̂  
Het Schijn vlak voor het pompstation aan de Antwerpse kanaaldokken is het symbool van verkeerd begrepen orde

ning : het zuivere water (bovenaan op de foto) gaat naar de dokken ; het smerige, stinkende - water • (onderaan op de 
foto) wordt naar de Schelde gepompt! 
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11 MEERHOUT; VU-kemvergadenng om 20 u 30 in lokaal « uen 

Drossaerd » 

11 DEURNE: arrondissementsraad in Trefpunt 
11 MERKSEM : Spaarkas Tijl etentje om 20 uur in zaal Tijl 

12 TONGERLO. St-Maartenfonds jaarlijks bal om 20 u in het 
Sportacentrum Inkom 60 fr Orkest Stonne Wouters 

12 KASTERLEE: Vlaams bal in zaal De Druif om 20 u 30 
Inkom 60 fr 

13 MERKSEM : kinderkamavalfeest om 15 uur in zaal Tijl Org 
Vrouwen van vandaag 

15 WILRIJK- voordracht door Gabnele Duytschaever en apote-
ker Jan Lenaerts over« Wat kan en wat kan met met Kruidenge-
neeskunde» Om 20 u 15 in KWB-lokaal, St-Bavostraat Initia
tief van FVV-Vlaamse Vrouwenklub 

16 EDEGEM : Aktiviteit Rubensjaar 1977 in Drie Eiken Innchting 
FVV 

17 DEURNE VVM-avond voor alle OCMW-leden van het arron
dissement in Trefpunt 

18 HOBOKEN- ledenvergadenng om 20 u 30 in zaal «More-
tus»,Berkenrodelei32 Gastspreker senator Hektor De Bruy-
ne 60 fr voor worstenbrood en appelbol met koffie 

18 ANTWERPEN kwisavond om 20 uur in lokaal « Scheldehof», 
Oude Koornmarkt 28 

19 ANTWERPEN 16e winterfeest van Broederband-Antwerpen 
Om 20 u 15 in het restaurant Bristol, Franknjklei 19 Tafelrede 
door Mr Jan Brans over «Terugblok over onze politiek» Inlei
ding door ir Jef Van iDingenen Deelname per persoon 275 fr 

22 TURNHOUT: meeting in de Warande met als spreker voorzit
ter Hugo Schiltz 

24 DEURNE arrondissementele vergadering voor alle afdelings-
penningmeesters in Trefpunt 

25 ANTWERPEN : spreekbeurt van kaasavond in lokaal Centrum-
Zurenborg, Dageraadplaats Discobar Onkosten 200 F 

25 BORSBEEK VUJO-kleinkunstavond met Cecile Van Dijck en 
Ed Kooyman om 20 uur in zaal Riviera, J Reusenslei 17 

25 MORTSEL: VU-lentefeest om 20 uur in zaal Atnum van het 
Hof van Rieth Konijn met pruimen, 130 fr Inschr bij Miei 
Croes of andere bestuurslid 

31 HERENTHOUT: bestuursvergadenng in zaal Casimir 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BRABANT 

VUJO-Laakdai houdt 
gemeentehuis bezet 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is het politiek hoogtij' in Laakdal. De 
CVP haalde de volstrekte meerderheid, dank zij een volledig ontbreken van 
een gestruktureerde BSP en PW. (De P W haalde geen enkele verkozene en 
de BSP amper 1.) De Volksunie moet dus met haar vier verkozenen de kar 
van de oppositie trekken. En of zij dat doet! 
Er zijn reeds drie zittingen geweest en telkens hebben de diskussies tussen 
meerderheid en oppositie geduurd tot het middernachtelijk uur. De Volksunie 
beschikt in Laakdal over kompetente vertegenwoordigers die hun dossiers 
grondig voorbereiden en goed naar voor kunnen brengen ook. Het publiek 
dat telkens in grote getale aanwezig is supportert meestal voor de oppositie 
Dit laatste is blijkbaar niet in de kaart van de CVP-heren, want tijdens de laat
ste zitting werden de punten van de Volksunie verwezen naar het staartje van 
de dagorde... achter de geheime zitting ! De bedoeling is duidelijk- men wil 
het publiek naar huis jagen, vooraleer de diskussie met de oppositie begint 
Wij laten ons echter niet ringeloren. 

Ons protest was bijzonder hevig 
Ondanks onze protesten (hienn bijge
staan door de BSP), bleef de meerder
heid bij haar ondemokratische beslis
sing Toen echter de geheime zitting 
moest aanvangen bleven een twintig
tal jongeren (VUJO natuurlijk i) osten-
tatief zitten Na over en weer gepraat 
werd de zitting geschorst Bij de her
neming bleven de kontestanten weige
ren de zaal te verlaten Uiteindelijk 
werd de veldwachter uit zijn bed 
gehaald en onze sympatizanten wer
den met harde hand uit de zaal verwij
derd, onder luid protest en het zingen 
van " die kat komt weer » 
VU-INFORMATIEBLAD 
Deze anekdote bewijst alleen maar 
dat de politieke geladenheid in Laak
dal momenteel een toppunt bereikt 
heeft De samenvoeging van Vorst 
Veerie en Eindhout heeft voor een 
speciaal klimaat gezorgd Vooral de 
CVP zal hiervan de nadelen ondervin
den nu reeds zijn twee vroegere 
schepenen en een KOO-voorzitter af
gescheurd van de CVP De ondemo
kratische houding van de CVP wekt 
in brede kringen ongenoegen en we 
zijn werkelijk benieuwd wat het resul
taat hiervan zal zijn bij de volgende 
parlementsverkiezingen De Volks
unie daarentegen is een hecht blok 
mensen uit de dne vroegere gemeen
ten die aan een zeel trekken en hun 
eigen voorstellen gefundeerd op de 
gemeenteraad brengen Niet alleen 
op de gemeenteraad want na elke 
gemeenteraad geven wij een informa
tieblad uit waarin onze stellingen ver
dedigd worden Het is vooral dit infor
matieblad dat de CVP de ogen uit
steekt voor de burgemeester was 

Brussel-Haile-Vilvoorde nodigt uit 

Voor de zesde maal 
groot vu-bal 
Op zaterdag 19 maart 1977 heeft ons 6de groot Arrondisse
menteel Bal plaats in de Pergola-zaal van het Meli-complex op 
de Helzel te Brussel en dit met het Show- en dansorkest The 
Dixie Dickx. Breng zoveel mogelijk uw familieleden en kennis
sen mee. Iedereen is welkom. Deuren om 20 uur. Eerste dans 
om 21 u. 
Vooral in het vooruitzicht van parlementsverkiezingen is het 
nodig dat de arr. kas de grote kosten — zeker in ons door 
Brussel bedreigd arrondissement — aankan. 
Van harte we l kom! 

ons blaadje de reden voor zijn «stug
heid» (zoals hij zijn diktatonale onde
mokratische houding noemt) 
Voor ons is dit een reden om onze 
inspanningen terzake nog op te voe
ren 

AFDELINGSWERK 
Onze afdeling werkt ondertussen ijve
rig verder na de kleinkunstavond van 
de VUJO en de biljartpnjskamp (met 
200 aanwezigen) volgt op 16 apnl ons 
ledenfeest om kennis te kunnen ma
ken met onze nieuwe leden, want de 
laatste maanden hebben wij 50 leden 
bijgemaakt 
De bestuursvergadenngen hebben 
nu 14-daags plaats ipv maandelijks 
(om beurt een politieke en een organi-
satonsche bijeenkomst telkens met 
het hele kader, dus met met het enge 
bestuur) 
WIJ zijn klaar voor de parlementsver
kiezingen I 

GEHANDICAPTEN 
Met vreugde kunnen wij U melden 
dat ons vrouwelijk raadslid Mia Maes, 
dank zij een uitstekende argumenta
tie, erin geslaagd is een premie van 
5 000 fr per jaar voor de verzorging 
van gehandicapte kinderen af te dwin
gen 

ANTWERPEN STAD 

DIENSTBETOON 
Elke maandag van 16 tot 19 u op het 
sekretariaat Wetstr 12, Antw door 
volksvertegenwoordiger A De Beul, 
bijgestaan door prov raadslid mevr 
Monseur Elke zaterdag bij senator 
Bergers thuis, St-Jansvliet 19, Antw 

OVERUSE 

ALGEMEEN VLAAMS ZIEKEN
FONDS 
Zitdagen in het Vlaams Sociaal Cen
trum, Heuvelstr 40 te Ovenjse-Cen-
trum elke donderdag tussen 9 en 11 
u 30, de tweede dinsdag tussen 19 u 
30 en 20 u 30 

Jezus-Eik de eerste donderdag tus
sen 19 u 30 en 20 u 30, Brussel-

sestwg 669 
Eizer laatste zaterdag tussen 20 en 
21 u, cafe op de Grens, bij Desees 
Maleizen tweede en laatste zaterdag 
tussen 10 en 12 u, Langeweg 34 

Betaal niet langer voor de verkiezings-
kas van de tegenstrevers van de VU 
door aangesloten te blijven bij een 
politiek ziekenfonds, maar sluit dnn-
gend aan bij een a-politiek, maar echt 
Vlaams ziekenfonds Doe het van
daag nog tel 653 91 62 U wordt thuis 

G E M E E N T E EKEREN 
BIJ het gemeentebestuur van Ekeren 
zijn betrekkingen van 

H U L P B A D M E E S T E R -
REDDER 

te begeven 
Een werfreserve zal worden aange
legd 
Inlichtingen en voorwaarden te beko
men op de gemeentesecretane, Velt-
wycklaan 27, Ekeren of op het ge
meentelijk zwembad « Schindebad », 
Oorderseweg 83, Ekeren 
Aanvragen met de nodige bewijsstuk
ken, te nchten aan de heer burge
meester der gemeente Ekeren voor 5 
april 1977 

MORTSEL 

GREENV\/1CH 
WIJ waren de eersten om een voor
stelling af te huren van ons aller stre-
ven-op-internationaal-niveau Wij ko
zen telkens een Vlaams stuk Ditmaal 
het steengoede Greenwich van Wal
ter Van den Broeck Op maandag 18 
apnl De Familia moet uit zijn voegen 
barsten 
De voorverkoop van ingangskaarten 
IS zeer belangrijk (voor onze kas) 
Oproep aan de leden zich voor de 
kaartenverkoop persoonlijk in te zet
ten Neem kontakt met een bestuurs
lid 

SCHOTEN 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
— Mevr Dox-Verschaeren, Wezelse-

baan 1, tel 584988 
— John Jordaens, Churchilllaan 28, 

tel 5852 84 
— Manu Stockbroeckx, Meibloemlei 

3, tel 588125 
— Jos de Borger, Anjerstraat 25, tel 

453470 
— Machteld Van Mol, Borkelstraat 

115 tel 585242 
en voor het OCMW 
— Walter Verduyn, A Verhoeven-

laan 6, tel 585460 
— Wim Naessens, Paalstraat 154a, 

tel 589370 
ABONNEMENTEN «WIJ» 
Hebt U een adres of v\i\\i U zelf 
een alDonnement gelieve ons dan 
te verwittigen U kunt altijd te
recht bij Machtfeld Van Mol, Bor
kelstraat 115, tel 585242 
V V V G 
Voor inlichtingen Borkelstr 115, tel 
585242 
Bent U of gaat U op pensioen verwit
tig ons dan 

opgezocht Overschakelen zonder 
problemen, zonder wachttijd Dat ga
randeren de 800 leden in onze streek 

HOEILAART 

WEES KONSEKWENT 
Blijf met langer aangesloten bij een 
traditioneel ziekenfonds, neecp onmid
dellijk kontakt met de afgevaardigde 
van het Algemeen Vlaams Zieken
fonds, tel 65391 62, of kom naar de 

zitdag elke derde donderdag in de 
zaal St-Clemens tussen 19 u 30 en 
20 u 30 

LIEDEKERKE 

LEDENFEESTJE 

Het jaarlijks ledenfeest van VU-
Liedekerke had plaats op vnjdag 
4 maart Uitgenodigd was sena
tor Lode Claes Het jaarlijks eten
tje ging door in aanwezigheid van 
een zestigtal leden, het voltallig 
afdelingsbestuur en onze dne ge
meentemandatarissen In zijn gele
genheidstoespraak had Lode 
Claes het vooral over Brussel en 
over de aanstaande verkiezingen 
Door Staf Kiesekoms werd na 
een welkomstwoord een finan
cieel verslag gegeven en door 
Maurits Van Liedekerke een akti-
viteitenoverzicht Al bij al een fijne 
avond, een mijlpaal in het leven 
van een afdeling 

ITTERBEEK 

LEDENAANTAL MET REUZEN-
SPRONGEN VOORUIT I 
Ons nieuwbakken gemeenteraadslid 
Fons Prinsen heeft zich, gedurende 
een tweetal maanden, met al zijn 

Dames en heren in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054/33.37.56 

(bekende) energie in de ledenwerving 
aestort 
De sympatie bij de bezochten was 
enorm de weigeringen bleven grote 
uitzonderingen, en in die korte tijd 
werd het ledenaantal meer dan ver
dubbeld 
Ongetwijfeld is dit een duidelijk bewijs 
voor de groeiende aanhang, waarop 
de VU mag rekenen, zeker in Vlaams-
Brabant en voor de waardering wel
ke het afdelingsbestuur bij de bevol
king geniet 
Voor de 2e helft van juni wordt een 
ledenfeest gepland, om Fons voor zijn 
werking, en de nieuwe leden voor hun 
aansluiting, passend te danken 

GROOT-LEUVEN 

VUJO-TRIP 
VUJO Groot Leeuw organiseert op 
vrijdag 18 maart 1977 zijn eerste gro
te VUJO-trip met Wim De Craene en 
discobar Temptation Deze VUJO-tnp 
gaat door in de zaal Elysee te Vlezen
beek om 19 u 30 stipt Kaarten in 
voorverkoop, Vujo TTT CJP 50 fr 
Kaarten aan de ingang 70 fr 

ZO€K€KC]€S 
28 j dame met 2 kinderen zoekt 
een betrekking in keuken of 
atelier of voor het onderhoud 
gedurende de schooluren daar 
ze alleen komt te vallen 

N34 

Welk jong partijlid uit het Brus
selse wil af en toe een kleine bij
verdienste door avondwerken ' 
Wagen nodig Schrijven bureel 
blad N37 
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Afdeling Schaffen-Deurne opgericht 
In eethuis Fons te SchaKen, werd de nieuwe Volksunieafdeling Schaffen-
Deurne boven de doopvont gehouden op donderdag 17 februari jl. 
Paul Cresens motiveerde zeer duidelijk de reden, waarom de politieke raad 
van de VU in Nieuw-Diest beslist had in plaats van alle afdelingen tot één 
groep samen te smelten, integendeel over te gaan tot het oprichten van nog 
meer afdelingen. 
Herman Brems bracht enkele konkrete aktiepunten i.v.m. plaatselijke werking 
naar voor, terwijl Rik Claes het meer had over de specifieke jongerenwerking. 

Volksunie in een nieuw/ stadium is 
getreden en dat deze partij In de huidi
ge politieke situatie een belangrijke 
rol heeft te vervullen. Aan de hand 
van cijfers, toonde hij aan dat de 
Volksunie de wind In de zeilen heeft 

Lakonisch herinnerde hij aan de uit
spraken van sommige PVV-pollticI, 
die de Volksunie In NIeuw-Diest een 
folkloristische ééndagsvlieg hadden 
genoemd. Zij hebben er in ieder geval 
niet op gerekend, aldus spreker, dat 
de Volksunie hier haar 300ste lid gaat 
vieren, dat er vandaag een nieuwe 
afdeling wordt opgericht en dat een 
splinternieuw Informatieblad van de 
persen gaat rollen. 

Willy Somers, ó\& het arr. bestuur ver
tegenwoordigde stelde dan de kandi
daten voor. 

Volgende personen werden in het 
afdelingsbestuur opgenomen: Her
man Brems (voorz.), Rik Claes (o.-
voorz., publieke relaties en jongeren
beweging). Pol Cresens (sekr. en pen
ningmeester). Gust Van den Wey-

Om de officiële aanstelling van het jon
ge bestuur In te leiden, bracht Wllly 
Somers in naam van het arrondlsse-
mentsbestuur de beste wensen over 
aan de nieuwe afdeling. Spreker ves
tigde de aandacht op het feit dat de 

naerg (propaganda en derde leeftijd), 
Fieneke Beckers (organizatie). 
In zijn slottoespraak, herinnerde ge
meenteraadslid Dirk Van de Weyer 
aan de startperlode van de Volksunie 
In NIeuw-Diest. Het was, aldus spre
ker, toevallig Molenstede dat eraan 
begon met de gemeenteraadsverkie
zingen in 1970. Enkele mensen meen
den toen dat de tijd was gekomen om 
met een eigen lijst aan deze stembus
slag deel te nemen. Op het ogenblik 
van de verkiezingen had de Volksunie 
in Molenstede 7 leden. Desondankë 
behaalde zIj onmiddellijk 2 zetels. Met
een was het startschot gegeven van 
een ongebreidelde groei van de 
Vlaams-Natlonale partij, niet alleen in 
het gebied van NIeuw-Dlest, integen
deel deze aanstekelijke werking breid
de zich uit tot Scherpenheuvel, Zl-
chem, enz... 

Na herinnerd te hebben aan de toe
spraak van Hugo Schlltz tijdens de 
jongste kaderdag, waarbij deze ver
klaarde dat de Volksunie bij haar 
komende aktie de voorrang zal verle
nen aan het Federalisme met Twee, 
werd deze startvergadering besloten. 
Althans officieel, want de aanwezigen 
organizeerden zelf een geïmprovi-
zeerd gezellig samenzijn, waarbij tus
sen pot en pint de toekomstplannen 
druk werden voorzien van kommen-
taar. En wie de aanpak van de vrien
den in Nieuw-Diest kent weet wat dit 
betekent (W.S.) 

Schaffen, de poort naar Limburg 
Onze gesprekspartner voor vandaag is : Herman Brems. Deze jonge volksna
tionalist is enkele weken geleden voorzitter geworden van de nieuwe VU-
afdeling Schaffen-Deurne. Praten met deze onderwijzer is de moeite waard. In 
deze beperkte ruimte kunnen we helaas maar kort genieten van al hetgeen hij 
te vertellen heeft Wat vooral opvalt bij Herman is zijn volkse ingesteldheid. 
Dat weet ook de Schaffenaar. Daarom Is hij er ook zo geliefd. 

.~v^-^,-;^s.^.; 

DJest in zesvoud 

(2) 
(W.S.) Weinigen weten wellicht 
dat Nieuw Diest uit zes deelge • 
meenten bestaat Dat is veel en 
over deze gemeenten is heel 
wat te vertellen. In het kader van 
deze bewegingswijzer brengen 
wij deze week de tweede bijdra
ge. Verleden week was het klei
ne, voor velen onbekende, Deur-
ne aan de beurt. 
Vandaag het beter bekende 
Schaffen, alleen al maar omdat 
daar de para-kommando's van 
VDB «liggen». Onlangs nog 
werd er een nieuwe afdeling 
Schaffen-Deurne opgericht 
Daarover eveneens een bericht 

Ik weet nog goed, aldus Herman 
Brems hoe we ons, als voetbalsuppor
ter verkneukelden toen DIest van 
Beringen verloor... of omgekeerd. 

Menig voetbalfan geeft hier zijn hart 
aan het Limburgse, menig zoekt hier 
zijn eigen Brabantse troeven ! Waar
om die verdeeldheid op Schaffense 
bodem ? Ver moeten we het niet zoe
ken. Brabant betekent voor ons Brus
sel. En Brussel laat ons koud... nog 
erger., maakt ons ziek. Vanuit de 
hoofdstad duwde de verfransing en 
ook de sociale achteruitgang steeds 
verder over Vlaanderen. Limburg, die 
typische provincie, sluit nog de poor
ten voor die Brusselse stuwkracht En 
dat zoeken wij in Schaffen. Meerdere 
Schaffenaren, konden en kunnen hun 
brood verdienen In het Limburgse, 
vele sportlui zochten en zoeken ook 
de Vlaamse eigenheid van deze pro
vincie. 

Willen wij dan Limburger worden ? 
Het rijke groen, die gezelligheid, vin-

VOORZITTER HERMAN BREMS 

den wij ook hier. Enkel vragen we dat 
het nieuwe Diest — waartoe wij 
thans behoren — in de eerste plaats 
de toekomst van Vlaanderen veilig 
stelt en meevecht In de geest van de 
Vlaams-natlonale partij, voor zelfbe
stuur en een federale staat. 

Willy Somers 

MAART 

11 HAACHT: VU-volksvergadering «Wat met het kultuurbeleld In 
onze gemeente ?» door schepen Michael Godyns. Gastspreker 
Isi Moyson, direkteur Kultureel Centrum Strombeek-Bever. Om 
20 uur in 't Breugels Gasthof. Vrije Inkom. 

12. KESSEL-LO: bus naar Tak-lustrumbal te Kontich — Inschrij
ven bij Bart De Smet A. Vermeylenlaan 23, 3200 Kessel-Lo 
016/22.82.94. Prijs: 150 fr. 

12 KORTENBERG: jaarlijks VU-bal om 20 u. 30 in zaal De Druif. 

12 ALSEMBERG: jaarlijkse pensenkermis in het Gildenhuis te 
Dworp. 

12 TERVUREN: Bal in zaal -De Engel», Kerkstraat 20 u., orkest 
De Nils. 

18 TIELT-WINGE : 1 ste afdelingsbal In Tilt City, Boekhoutstraat om 
20 u. 30. DJ Etienne. 

19 KESSEL-LO: afd, bal van Kessel-Lo en Korbeek-Lo In zaal 
« Casablanca », Oude Baan, Korbeek-Lo om 20 u. 30. 

19 SCHAARBEEK: vertoning van TAK-film «De slag om Schaar
beek » om 20 u. in zaal Amitié (Liedtsplein). Met medewerking 
van VUJO Agg. Brussel, VUJO-Schaarbeek en TAK Brabant 

26 VILVOORDE-PEUTIE: VU-bal om 20 u. 30 in zaal Monty. 

26 TILDONK : VU-lentebal om 20 u. 30 In zaal Familia. Disco-Show 
door D.J. Dave. 

GEVRAAGD VOOR BRUSSEL 
Tandtechnleker specialist in het maken van kunstgebitten te 
Brussel, wil kleine verbouwing doen ! 
Zoekt kontakt met volgende personen, om zonder geld 
wederzijdse belangen te dienen : 
1. monteur voor aanleg centrale verwarming 
2. schrijnwerker 
3. kunstsmid smeedijzer Schrijven kantoor 
4. schilder 
5. kunstschilder 
en zoekt hout en 30 m vasttapijt. 

«WIJ» onder 
letters NE. 

KADERDAG VUJO-BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

zaterdag 12 maart 1977 in het ontmoetingscentrum «Westrand» 
Kamerijklaan, Dilbeek van 10 tot 17 uur. 

PROGRAMMA: 

10 uur: « Onze oogmerken voor morgen » 
— Inleiding 
— Bespreking In werkgroepen 
— Gezamenlijke bespreking 

12 uur: middagpauze. 
14 uur: organizatorische uitlx)uw van VUJO-BHV 
— akties plannen voor de nabije toekomst 
15.30 uur: pauze. 
16 uur: plenaire bespreking en besluiten. 

Kursusbegeleiding: Karel Van Reeth. 

Noteer nu reeds volgende VUJO-vormingsaktivlteiten : 

• 22/4 'm Kult Centrum te Strombeek « Hoe diep slaapt de Vlaam
se leeuw ? » 

• 29/4 In «Westrand» te Dilbeek: «VUJO-werking In VU» 

• 6/5 in kongresgebouw te Brussel:« Brussel en staatsstrukturen ». 

LIMBURG 
Op- en Neeroeteren 
gaan er weer tegenaan 
Na de ietwat teleurstellende resulta
ten van de laatste gemeenteraadsver
kiezingen, start onze afdeling met dub
bele moed opnieuw. , 
Op 6 februari had een uitgebreide ver
gadering plaats In het Kultureel Cen
trum van Neeroeteren. Ten gevolge 
van zijn verkiezing als gemeente
raadslid, waarvoor nogmaals proficiat 
nam Jaak Cuppens ontslag als voor
zitter. Hij wordt In deze funktie opge
volgd door Mathleu Meuwls. Wij he
ten MIa Colemont Lydla Struelens, 
Karel Verheyen en Roger Kuipers 
welkom in het nieuw bestuur. Op 11 
maart komen we opnieuw bijeen voor 
de bespreking van de toekomstige 
aktivitelten. Vlaamse Ziekenkas, 
Volksuniejongeren, Zangfeest IJzer
bedevaart zullen aan bod komen. 

10 MAART 1977 

Met het oog op de oprichting van een 
VUJO-kern In onze aWeling Neeroete-
ren-Opoeteren, roepen wij de jonge
ren op. 

Jongeren! 
Uw toekomst ziet er niet rooskleurig 
uit! Werkloosheid, hoge belastingen, 
milieuafbraak, sociale onrechtvaardig
heid, dwingelandij staan aan de deur 

Doe deze bedreigingen de deur 
dicht! Open met ons het venster van 
de echte Vlaamse demokratie! Uw 
hulp wordt verwacht bij C. Bergh-
mans, Smoutweg 1, 3671 Dorne-Op-
oeteren. 

Kom en draag uw steentje bij voor de 
oprichting van onze kern Volksunie
jongeren. 

PEER 

Op maandag 28 februari II. organizeer-
de Volksunie-Peer, in aanwezigheid 
van arr.voorzitter Jan Ras, tussentijd
se bestuursverkiezingen. 
Met algemeenheid van stemmen wer
den verkozen: voorzitter Reimond 
Eerlingen ; sekretarls Jaak Knevels; 
penningmeester Jef Catteeuw; onder
voorzitter Jaak Indekeu ;" leden : Ro
ger Boonen, Reimond Driessen, Jef 
RInckes, Albert Winters en Harie Win
ters. 
Afgevaardigde voor de arrondisse-
mentsraad wordt Jaak Indekeu. Een 
VUJO-afgevaardIgde wordt volgende 
vergadering aangeduid. 
Kantonnale werking, kantonnaal bal 
en pariementsverkiezingen werden 
eveneens nog besproken. Volgende 
vergadering zal de afdellngswerking 
uitgebreid worden besproken. 
De eerstvolgende algemene bestuurs-
vergadenng zal plaatshebben op don
derdag 31 maart as. In het parochie
centrum van Linde-Peer. 

KflLcnDce 
MAART 

12 HEUSDEN-ZOLDER: arrondissementeel bal In het Kultureel 
Centrum. Orkest: Bert Minten. 

12 MAL-TONGEBEN: avondfeest in Breugelhof, Viséweg 96 orr 
20 u. 

19 ST.-TRUIDEN : jaarlijks VU-lentebal om 20 u. 30 in de feestzaal 
van de veemarkt Schuurhoven. D.J. Siffi. 

Is het Maaseiker stadhuis te koop? 
Tijdens de eerste gemeenteraadszit
ting was er heel wat te doen rond de 
belangrijke beslissing dat het admini
stratief centrum voor de nieuwe fusie
gemeente In Neeroeteren zou komen. 

Trotse Maaseikenaren voelden zich 
gekreukt. Overal deed het gerucht de 
ronde dat het eerbiedwaardige Maas
eiker stadhuis zou verkocht worden. 

Neeroeteren glunderde. In de karna-
valsshow «Alaaf, met Henk (van 
Montfoort)» vroeg RIta Corita aan 
burgemeester Gutshoven, één van de 

elf burgemeesters uit Limburgse kar-
navalplaatsen, of het waar was dat 
Maaseik zijn stadhuis verkocht had? 
Een pijnlijke vraag in zulke feeststenrv 
ming I 

Het opposltieblok beet in elke ge
meenteraadszitting deskundig gefun
deerd én scherp van zich af. Het trio 
Jef Cornelissen, Leo Pleters en Jaak 
Cuppens zorgde voor een konstruktie-
ve inspraak. De meerderheid kontrole-
ren en bestudeerde wisseloplossin-
gen voorstellen, dat verwacht Groot-
Maaseik. Zo hoort het! 
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HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
. Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in ha{ir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnesium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in tf zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding v a n : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 
chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
z i p r diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens-
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

OOST - VLAANDEREN 

Emotioneel geladen 
Boerenvergadering te Waarschoot 

2. 

3. 

Op initiatief van de Dr. Goossenaertsltring en het pas opgerichte Boeren-Ak-
tie-Komitee (B.A.K.] werd te Waarschoot een informatievergadering belegd 
met als tema .Waterproblemen in de landbouw. De belangstelling hiervoor 
was buiten verwachting hoog. Als sprekers traden op dhr. Michiels, konduk-
teur van de landelijke waterdienst en dhr. Persoon van het Algemeen Boeren
syndicaat (A.B.S.). 
In een Inleidende toespraak wees Goossenaertskring-voorzitter Walter Geor
ges erop dat het waterprobleem een probleem is voor elke bevolkingsgroep. 
Tevens werd gewezen op het politieke, ja zelfs kommunautaire aspekt dat het 
waterbeleid dezer dagen heeft aangenomen. 

ge toespraak hekelde hij het amateu
risme inzake waterbeleid en dijkenpoli-
tiek in Belgiè, wees hij op de nefaste 
invloed van de autowegenpolitiek op 
de waterwinning en op de stelselmati
ge daling van de grondwatervoor
raad. In verband met de ondergrond
se waterwinning in het grensgebied 
Waarschoot-Lembeke wees de spre-

Daarna kwam dhr. Michiels aan het 
woord. In een gedegen en goed gedo-
kumenteerde uiteenzetting werd de 
problematiek gesitueerd van de be
vaarbare waterlopen, het drinkwater 
en het afvalwater. Daarna werd die
per ingegaan op de betekenis van de 
onbevaarbare waterlopen voor de 
landbouw. Vooral technische en juridi
sche aspekten kwamen hierbij aan 
bod, ondermeer met betrekking tot de 
rechten en plichten van het watering-
bestuur en de aangelanden. Deze toe
spraak lokte uiteraard tal van vragen 
uit bij een aandachtig luisterend pu
bliek. 
Vervolgens kwam dhr. Persoon aan 
het woord. In een gloedvolle en stekeli-

ker op de zeer recente (wet van 10 
januari 1977) wetgeving betreffende 
schadevergoedingseisen. De heer 
Persoon besloot zijn toespraak onder 
het motto « boeren, let op uw zaak » : 
hij deed een oproep tot grotere 
samenhorigheid en meer durf bij de 
landbouwers. De landbouwers onder
gaan teveel bepaalde mistoestanden, 

Groot-Ninove wil 
propaganda bestuderen 
De avond gaat door in « De Kroon » Krepelstraat 109, Denderwindeke: (De 
Kroon = aan de Kerk in Denderwindeke rechtsaf). 
Voor alle bestuursleden en leden van Groot-Ninove, alle verantwoordelijken 
voor propaganda en geïnteresseerde bestuursleden en alle mandatarissen van 
het arrondissement Aalst een vrijdagavond, 18 maart, begin 20 u.. volledia 
gewijd aan propaganda met audio-vizuele beelden (Propaganda en onze 
opdracht) en een paneelgesprek. 
Van het paneel maken deel uit: 
Toon Van Overstraeten, die een inlei

ding geeft over « Algemene Propa
ganda ». Nationaal verantwoorde
lijke propaganda. 

Danny Denayer, arrondissementeel 
sekretaris. 

Krijgt leper monument van de Vlaamse Beweging? 

Pierre Mattens, verantwoordelijke 
propaganda Groot-Ninove. 

Herman De Kegel, verantwoordelijke 
organisatie Groot-Ninove. 

En volgende mandatarissen: 
Georgette De Kegel, volksvertegen

woordiger. 
Bob Maes: senator. 
Oswald Van Ooteghem, senator. 
André Baro: gemeenteraadslid 

Groot-Ninove. 
Hugo Geerinck: gemeenteraadslid 

Dendermonde en lid van de Natio
nale Stuurgroep van het Verbond, 
van Vlaamse Mandatarissen. 

Moderator: Rik Haelterman. 
Het paneelgesprek wordt op twee 
tema's toegespitst: 
1. Algemene propaganda. 
2. De mandatans in de propaganda. 
Er worden mensen uit alle afdelingen 
van het arrondissement verwacht om 
actief deel te nemen aan dit debat 
waarin wij vooral rekenen op vragen, 
bevindingen en voorstellen uit de 
zaall 

in plaats van er op een strijdvaardige 
en zelfbewuste wijze tegen te reage
ren. 
De woorden van dhr. Persoon waren 
de aanwezige boeren werkelijk uit het 
hart gegrepen. 
Volgende uitlatingen illustreren duide
lijk de middeleeuwse mentaliteit die 
onder sommige (on) verantwoorde
lijken nog leeft: « Gij moet af uw hof» 
— «Wij gaan U ruïneren» — «Laat 
de boeren maar verzuipen». Dat dit 
anno 1977 nog mogelijk is, is op zijn 
minst verbijsterend. Het was ook 
schokkend te moeten vaststellen hoe 
eenzaam, ontmoedigend en teneer-
drukkend de strijd is die sommige 
landbouwers moeten voeren om toch 
maar enige schadevergoeding voor 
hun drooggepompte gronden te ver
krijgen. Het bleek zelfs dat een « zeer 
grote» boerenorganizatie herhaalde
lijk heeft uitgeblonken in het in de 
steek laten van haar leden. Sommige 
aanklachten getuigden werkelijk van 
blinde wanhoop bij sommige getrof
fen boeren. 

(W.G.) 

V V M IN GENT-EEKLO 

De Vereniging van Vlaamse Mandata
rissen (VVM) groepeert alle mandata
rissen verkozen op Volksunielijsten of 
van Vlaams-nationale overtuiging. 
Het bestuur van de arrondissemente-
le werkgroep Gent-Eekio werd als 
volgt samengesteld: 
Voorzitter: Guido Deroo, gemeente

raadslid te Gent 
Sekretaris: Guido Schaeck, gemeen

teraadslid te Nevele. 
Penningmeester: Hugo Waeterloos, 

gemeenteraadslid te Gent 
Leden : Rita Delemarre-Decraene, ge

meenteraadslid te Evergem. Alain 
Vervaet, gemeenteraadslid te 
Waarschoot Paul Martens, ge
meenteraadslid te Merelbeke. 

DENDERLEEUW 

GELUKWENSEN 
Op 13 februari '77 trad ons bestuurs-
lid-propagandist Luc Van Eesbeek in 
het huwelijksbootje met mej. Irene 
Casteur uit St.-Lievens-Esse De VU-
afdeling Denderleeuw wenst het jon
ge paar van harte proficiat en veilige 
vaart! 
Goud te Denderleeuw; en wel in de 
familie van onze schepen, Wilfned De 
Metsenaere. Zijn ouders, Raoul en 
Roza, ouwe getrouwen in de Volks
unie-rangen, vierden hun 50-jarig hu
welijksjubileum. Wij wensen de jubila
rissen zeer hartelijk proficiat en nog 
vele jaren gelukkig samen-leven. 

Op 21 januari 1977 hebben bestuursleden van een drietal Vlaamse kulturele verenigingen in leper de v.z.w. 
« Dat volk nnoet herleven » opgericht. Deze vereniging heeft tot doel Hugo Verriest te herdenken door oprich
ting van een nnonument en door feestelijke manifestaties. 
Vlaamse verenigingen en private personen kunnen zich nog altijd aansluiten bij het beschermkomitee als 
steunend of werkend lid. Sekretariaat: Hoge Wieltjesgracht 1 - bus 2, 8900 leper. 
Dit monument voorzien op de stadswallen wordt een indrukwekkende groep levensgrote moderne beelden 
(voetstuk: 6 m lang, 2 m breed, 1,75 m hoog ; bekleed met witte steen waarin gebeiteld staat: « Dat volk moet 
herleven » en « Hugo Verriest» ; 7 levensgrote beelden in witte steen) — voorstelling van de wederopstan
ding van het Vlaamse volk na Verriests oproep. 
Voor de bekostiging van dit monument en van de plechtigheden rondom de onthulling van beide monumen
ten worden duizend Vlamingen gezocht die bereid zijn duizend frank te storten op rekening 464-8202821-69 
van de v.z.w. « Dat volk moet herleven •>. 

Moge l i j k : voorlopige be
trekking voor vergoede 
werk loze: jurist, socioloog, 
psycholoog of pedagoog. 
Kontakt schrifteli jk met cur
riculum vitae, vla oud-sena-
tor Maurits Van Haegendo-
ren, Guido Gezellelaan 63, 
3030 Heverlee. N36 

VU-afdeling Antwerpen Stad 
heeft weer een pak oude aan-
zichtkaarten van rond de eeuw
wisseling over steden uit Vlaan
deren, Wallonië en uit het buiten
land. Tegen 10 fr. per kaart kan 
U ze uitzoeken op het sekreta-
naat, Wetstraat 12,2000 Antwer
pen, tel. 031/36.84.65. N-37 

Te huur: app. 2 sipk., living, ing. 
keuken en badkamer, ernstige 
omgeving. Bruegelpark, Zellik. 
Tel. 02/425.44.48, na 10 u. 's m. 

N38 

Ervaren lasser-paswerker, 48 j . 
oud, zoekt passende betrekking 
rond Brussel. Kontakt via 
Albrecht de Schryver, Ninoof-
sestwg 515, 1711 Itterbeek, tel. 
02-569.34.58 privé of 569.54.00 
kantoor. (32) 

Afgestudeerde moderne huma-
niora-wetensch. B (19 jaar) vrij 
van militaire dienst zoekt passen
de betrekking. 
Schilder met ervanng zoekt be
trekking als helper-schilder 
40-jarige artjeider zoekt passen
de betrekking. 
15-jarige jonge man zoekt be
trekking als hulp- of loopjongen. 
Schrijven of telefoneren aan se
nator Wim Jorissen, Louisa-
straat 31, 2800 Mechelen (015/ 
41.35.96). N33 
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VU-Groot-Ninove in gemeenteraad 
en andere bestuursorganen 
Tussen de beide wereldoorlogen kwamen de Vlaams-Nationalisten te Ninove 
nooit verder dan 250 stemmen Na de 2e wereldoor log werd Ninove de meest 
onvlaamse van de Vlaamse steden 5 l iberalen, 2 social isten. 2 kommunisten 
en 4 CVP-ers in de stadsraad \De Vlaams-Nationalisten hadden geen Kchijn 
van kans totdat de VU-afdel ing eindeli jk vaste voet kreeg na jaren werk en 
geduld ! In 1970 stemden 800 stadsgenoten VU Dit cijfer daalde tot 700 vol le 
stemmen (22 te kort) ingevolge talr i jke onvol ledige bontstemmen De moed 
werd echter met opgegeven, integendeel er werd nog harder gewerkt Ons 
bestuursl id Georgette De Kegel begon een afdeling van de Vlaamse Zieken-
bond « Priester Daens • Het aantal VU-leden en WIJ-lezers groeide eveneens 
zodat afdeling Ninove een van de beste afdelingen van het arrondissement 
Aalst genoemd kon worden 

Dit werk v\/ordt beloond bij de laat
ste parlementaire verkiezingen wordt 
Georgette De Kegel volksvertegen
woordiger De faktor geluk speelde 
natuurlijk eveneens mede 
De samenvoeging van gemeenten 
verminderde de verongelijking van 
kleinere partijen op gemeentelijk vlak 
In oktober 1976 werden voor het 
eerst twee VU-kandidaten verkozen 
in de Ninoofse gemeenteraad 
Invloed en gezag van kamerlid Geor
gette De Kegel en de relaties van 
Andre Baro het tweede VU-gemeen-
teraadslid kon nog geen deelname 

O U D E N A A R D E 

N I E U W B E S T U U R 
Voorzitter Wim Dedeurwaerder, Wat-
lestraat 27 Ondervoorzitter Paul 
Vandenabeele, Aalststraat 25 Sekre-
tans Roland Van Heddegem, Dijk-
straat 3 Sekretanaat + archief Nel
ly Jansegers, Broekstraat 131 Pen
ningmeester Willy Sap, Edelareberg 
75 Propaganda- en feestleider Ro
land De Ruyver Amandusstr 21 Or-
ganizatie Paul Vandenhoeke, Woe
ker 16 A /1 V U J O Koen Didier, Pr 
Leopoldstraat 74 FVV Agnes Ma-
ton, Einddneskaai 2 Dienstbetoon Ed-
gard Lambrecht, Fortstraat 34 Ge
meentebeleid Frans van den Heede, 
Beverestraat 111 Sport Andre Van 
Huffel Gr van Landastraat 64 
Dagelijks toestuur Wim Dedeurwaer
der, Paul Vandenabeele, Willy Sap, 
Frans Van den Heede, Roland Van 
Heddegem 

aan de koalitie verwezenlijken maar 
een maksimale deelname van de V U 
in alle bestuursorganen werd bereikt ' 
Zie maar 
Georgette De Kegel lid van de sek-
ties Personeel en Financien 
Andre Baro lid van de sekties Open
bare Werken en Soc Kulturele Za
ken 
Urbain Daumerie Eerste opvolger 
voor de gemeenteraad, lid van de 
raad voor Maatschappelijk Welzijn, lid 
van de Stedelijke feestkommissie 
Pierre Mattens Opvolger voor de 
raad van Maatschappelijk Welzijn, lid 
van de Bestuursraad van de Stedelij
ke Muziekakademie 
Bayens Jan, Frits van Ongeval, Rik 

4 0 VLAAMS I 
NATIONAAL 
ZANBFEEST 

15 mei 77 

Breiden franskiljonse 
onderonsjes uit 
in Arteveldestad ? 

De Volksuniejongeren van het arrondissement Gent-Eekio zijn verontrust over 
de jongste pogingen van de franskiljons om zich weer naar buiten uit te manifes
teren Dit nieuwe offensief beoogt blijkbaar de reorganizatie van deze franstali-
ge elite 
Het IS duidelijk dat deze financieel sterke kaste weer probeert haar macht uit te 
breiden 
In Gent biegon het voor een paar jaren met de uitgave van een franstalig week
blad De clerus is met vies van franstalige missen ten behoeve van de franskil
jons Franstalige opschnften die ons een folklonstisch beeld zouden moeten 
geven van vervlogen tijden verschijnen opnieuw in het straatbeeld, de franstali
ge snobklubjes wordt nieuw leven ingeblazen Het nieuws dat - Exploration du 
Monde » van plan is weer franstalige voorstellingen te organizeren in Gen t heeft 
ons voldoende gewaarschuwd 
Wij roepen dan ook alle bewuste Vlamingen op zich klaar te houden om op het 
gepaste ogenblik en op de gepaste manier te reageren 
Inlichtingen over franskiljonse - onderonsjes » zijn welkom 
Ons sekretanaat VUJO-Gent-EekIo, Bennesteeg 2 te Gent 

Haelterman leden van de stedelijke 
feestkommissie 
Leentje Mans lid van het dagelijks 
bestuur in de kulturele raad, 
Renaat Raes zal vanaf 1 apnl '77 
eveneens lid zijn van de feestkommis
sie 

Nieuwe afdeling 
te Lovendegem-
tfinderhoute 
Op 17 februari II werd voor het eerst 
een afdeling te Lovendegem-Vinder-
houte opgencht De werking op de 
gemeente werd aangevangen door 
een ruime werkgroep in maart '76 
Aan de gemeenteverkiezing werd 
deelgenomen met 4 VU-kandidaten in 
aan kartel waarvan Hugo Van Der 
Cruyssen verkozen werd Ondertus
sen werd het ledenaantal opgedreven 
zodat het oprichten van een volwaar
dige afdeling een noodzaak werd De 
avond zelf werd zeer gezellig opgevat 
met een verassingsetentje voor de 
aanwezigen en sprekers als volksver
tegenwoordiger Frans Baert e a Te
vens konden wij vaststellen dat met 
minder dan 71 leden hun stem kwa
men uitbrengen hetgeen een onver
wacht sukses betekende Het bestuur 
werd als volgt samengesteld 
Voorzitter Dewispelaere Alfons 
Ondervoorzitter Rodts Robert 
Sekretans Taerwe Johan 
Propaganda Van Damme Herman 
Organisatie Taerwe Ivan 
Penningmeester Luttens Arnold 
Redaktie Hugo Van Der Cruyssen 
en Vanheule Arnold 
V U J O Mark Van de Velde 
Zelfs het nieuwe bestuur blijft met bij 
de pakken zitten en voert nu een gro
te leden-wervingsaktie, het hoopt al
dus op een 2!eer korte tijd het leden
aantal te verdubbelen Een goede pro
paganda is zeker het werk van onze 
VU-mandatans Hugo Van Der Cruys
sen die als oppozitie-raadslid reeds 
enkele punten op de dagorde plaatste 
die op de verscheidene gemeentera
den pozitief werden behabdeld, en, 
waarvoor zeer gunstige krantenarti
kels J T 

AALST (ARR.) 

VUJO 
Op de Algemene Vergadenng van 18 
februari 1977 werd het voorlopig be
stuur vervolledigd en bevestigd tot de 
volgende verkiezingen voorzien einde 
dit jaar Samenstelling Freddy Pools 
(voorzitter), Erwin Vermeire (sekreta
ns). Mark Imbo (penningmeester). 
Koen de Cremer, Andre Scheerlinck. 
Pierre van der Poorten 
In het kader van de aktiemaand 
Jeugdwerkloosheid organizeert V U -
JO-nationaal te Aalst een Alternatie
ve 1 Meivienng Als gastheer heeft 
ons arrondissement heel wat werk 
voor de boeg Alle Volksuniejongeren 
uit het ganse arrondissement worden 
dan ook langs deze weg uitgenodigd 
op de informatievergadenng van za
terdag 12 maart vanaf 15 u in het Gul
den Vlies (Esplanadeplein te Aalst) 

mum 
MAART 

11 S I N A A I : VU-ledenvergadénng om 20 uur in zaal De Kroon 
Spreker volksvertegenwoordiger Nelly Maes over de politieke 
aktualiteit 

11 LOCHRiSTI Avondfeest voor leden en sympatizanten in 
lokaal 't Schuurke te Zaffelare tegenover prov domein. Om 20 
u, 225 fr. 

12 BRAKEL Mosselsouper om 19 u 30 in zaal Brakelhof Rond-
plein Kosten 150 fr 

12 DE PINTE: VU-lentebal in zaal «Sanderl ing- Kaarten bij 
bestuursleden 

12 EVERGEM (Evergem-Ertvelde-Sleidingel bal der flaminganten 
om 20 u 30 in zaal Reta te Ertvelde Orkest De Bartels 

12 GENTBRUGGE Lentebal van VU-Gentbrugge om 20 u 30 
in de Gemeentelijke feestzaal in de Kerkstraat 

16 GENT • spreekbeurt met Celia Vanderspurt over « Vlamingen te 
Brussel a fgeschreven '» , om 20 uur in de Bennesteeg Org 
« Wij-Vrouwen » 

17 S I -AMANUSBERG VUJO-gespreksavond over « Een Euro
pees Parlement voor Volkeren en Staten » door Walter Luy-
ten Om 20 uur in zaal Tijl, Klinkkouterstraat 

18 DENDERWINDEKE: propaganda-avond in samenwerking 
met pol kollege van groot Ninove om 20 uur in zaal De 
Kroon, Krepelstraat 109 

18 WAARSCHOOT, voordracht om 20 uor in zaal «Het Neer
hof» Spreker F J Verdoodt over het Daensisme 

18 AALTER jaarlijks VU-familiefeest om 20 uur in zaal Biesenhof 
Spreker H Schiltz 

18 GENT- VU-meeting om 20 uur in zaal Reinaert, Reinaertstraat 
Spreker alg voorzitter H Schiltz over « Zelfbestuur voor Vlaan
deren — Welvaart van ons volk Optreden van Kabaretgroep 
-Tnangle» onder leiding van Gust De Rijcke 

19 HERZELE: om 20 u feestvergadenng van de afdeling Groot-
Herzele in de zaal Casino, wijk Steenhuize Op het progranrv 
ma dia-montage (kaderdag Gent ) , toespraak door sen Cop-
pieters (Waarom Vlaming, waarom V U ) , naklanken over de 
gemeenteraadsverkiezingen door raadslid Luk Van Impe, 
daarna gezellig samenzijn met etentje leder lid welkom 

19 DENDERHOUTEIVI 16de VU-dansfeest om 21 u 30 in zaal 
Casino, Dorp Orkest Soft Dream Voorverkoop 60 F Inkom 
70 F 

19 ERPE-MERE : VU-bal om 21 u in zaal Zanzibar, Dorp Orkest 
Andre Baert Inkom 50 fr 

19 BRAKEL. Diensttietoon senator E De Facq van 10 u 30 tot 
11 u 30 in het sekretanaat van de Vlaamse Knng, Marktplein 
19 

20 AALTER. Syndikale informatievergadenng ingencht door de 
kern van het Algemeen Verbond van Vlaamse 'Syndikaten In 
cafe «Het Paradijs», Houtem 5 

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

26 rVIELLE • VU-bal in zaal Flormanie om 20 u Orkest The Ric-
Will's Inkom 60 fr 

26 WELLE. 16de VU-afdelingsbal in zaal Botjeshof Orkest «The 
Ignace Band» 

26 HOFSTADE-AALST: 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, 
053/777529 of bij Geert Meuleman, Aalststeenweg 74 (053/ 
702750) 

26 AALST. 3de erepnjs «Georgette De Kegel» voor belotten 
Begin 19 u 30 in cafe «De IJzer», Vlaanderenstraat 13 Pnjzen 
in geld en natura 8250 fr Inleg 50 fr, tombola Inschnjven op 
voorhand Organizatie Belottenmaatschappij «Breugel» 

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

Het Dosfelinstituut - afd Dendermonde - ncht een kadervormingscy
clus « politieke basiswerking » in, en dit in samenwerking met het VU-
arr Dendermonde 
Het thema - De gemeente — dëmokratie in de eerste levensknng » 

14 maart — Hamme in de Vlaamse Schouwburg, Peperstraat te 
Hamme 

21 maart — Dendermonde in lokaal Ommeganck, Grote Markt te 
Dendermonde 

Deze lessen gaan telkens door te 20 u 
Inlichtingen L DE BEUL Oude Vest 123 - 9330 DENDERMONDE, 
052/213267 

flfinB^uoun 
KUNSTGEBrrTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na18u 4254642 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tefelgenef 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/374572 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83, 

DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel 02/268.1402 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten mag
neetband cassetten en toebehoren 

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

AL-AL keukemnrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
L»uven Tel 016/234794 

ELECTRA-BREEpvb.a 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188 462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742 441743 
MIELE AEG LINDE 

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

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

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

KINDERARThKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTART-IKELEN allerlei - turnkledij - ruiterii itri istingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorfen - rol- en ijsschaatsen -

kanipingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen^ autobanen -
elektr tremen der beste merken --autoz - go-carts - trakteren - pop
pen poppenwagens en -wiegjes burelen - lesbennnrs - borden -
fietsjes alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken school

tassen - borden - tuinmeubelen tuAischommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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KAL€nD€R 
MAART 
11 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 DJ Ene Boddin 
Inkom 60 F Toegangskaarten bij bestuursleden 

RUMBEKE: VU-gezellig samenzijn om 20 uur in zaal van 
café «De Karre», Roeselaarsestraat 

WERVIK: VU-verkiezingsfeest om 13 u in zaal Berkenhof te 
Geluwe Eregaste volksvertegenwoordiger Nelly Maes Inschnj-
vingen bij bestuursleden aan 350 fr per persoon 
WAREGEM: reuze VU-halfvastenfuif in «De Goedjes-, Rijks
weg Gent-Kortrijk, St-Eloois-Vijve Inkom 50 fr 
HOUTHULST-KLERKEN . Rozenhof Klerken, Afdelingsbal 

13 
14 
19 

19 

20 

25 

26 

Zonnebeke stemt motie voor vrijlating Pijpe 
Op 3 februan kwam de gemeente
raad van Zonnebeke samen, waarin 
twee VU-verkozenen zetelen, name
lijk Dirk Cardoen en provincieraadslid 
dr Leon Hoflack 

Naast enkele weinig belangnjke pun
ten stond er ook op de dagorde cen-
tralizatie of decentralizatie van de 
gemeentelijke administratie Wij me
nen dat dan zij de interventie van zon-
ze vertegenwoordigers er besloten 
werd dat onze bevolking zich, net als 
vroeger, iedere voormiddag kan aan
melden op het gemeentehuis van de 
verschillende deelgemeenten Een vin
nige diskussie ontwikkelde zich tus
sen de burgemeester en dr Hoflack 

De burgemeester gaf de voorkeur 
aan een bediende opdat deze de 
bevolking zou ontvangen in de vroe
gere gemeentehuizen, daar waar dr 
Hoflack voorstelde om deze funktie 
toe te bedelen aan de vroegere sekre-
tanssen in het oud-gemeentehuis Op
merkelijk was eveneens de zeer tech

nische en onderlegde tussenkomst 
van ons raadslid Dirk Cardoen in ver
band met het kiezen van een nieuw 
wapenschikJ Dank zij deze tussen
komst zullen de wapenschilden van 
de verschillende gemeenten in aan
merking komen om het definitieve 
wapenschild samen te stellen 

Het hoogtepunt van deze gemeente
raad was het eenparig aanvaarden 
van een motie, voorgedragen door 
ons VU-raadslid Hoflack, ten gunste 
van de vnjlating van Antoon Pype, 
sedert éen maand opgesloten in een 
Russische gevangenis 

EIGENAARS 
WIJ wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen in 
Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel 058-51 1889 

Jongeren 1 maand 
te gast ineen 

Amerikaans gezin 
EEN UNIEK AANBOD: 
— retourvlucht Brussel—New York of San Francis
co; 
— alle overbrengingen, 
— 4 weken volledig pension in een uitgekozen Amen-
kaans gezin, 
— taallessen en voordrachten, 
— sport en ontspanning; 
— studiebezoeken; 
— elke week een toeristische uitstap; 
— verzekering, 
— reistas, 
— reisbegeleiding door VT.B.-medewerkers. 
ONZE PRUZEN EN DATA REISSOM 

BESTEMMING DATA PER 
Oostkust PERSOON 
(omgeving Washington) 11 juli tot 8 

augustus 29.700 fr. 
Westkust (Kalifomië) 11 juli tot 9 augustus 37000 fr. 
Westkust (Kalifomië) 3 tot 30 augustus 37.000 fr. 
Midden-westen 11 ]uli tot 9 augustus 42.000 f r 
Westkust «Special» (3 weken verblijf 
-I- 1 week rondreis) 44 900 fr 

NOTA: - jongeren van 15 tot 22 jaar zijn toegelaten; 
— ernstig en betrouwbaar • méér dan 150 entoeziaste 
deelnemers in 76 ' 
Vraag onmiddellijk vrijblijvend inlichtingen 

BON 
Stuur mij vrijblijvend uw brosjure. Jongerenreizen 
naar de V.SA 

Naam en voornaam; 

Adres-

Gemeente 

Postnummer: 

Vlaamse Toeristenbond 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen 
Vergunning! nr. 1185 - Kat. A Tel.t 031/31.76.80. 

WEST-VLAANDEREN 
VU-raadsleden verzetten zich 

leperse Kattestoet wil inlijving 
bij Frankrijk meevieren... 
Elke rechtgeaarde Vlaming weet — met spijt en verbittering in het Groot-
Nederlandse hart — dat door het Verdrag van Aken in 1668 en het Verdrag 
van Nijmegen in 1678 een der mooiste en rijkste delen van de Zuid-Neder
landen (ons « Frans-Vlaanderen ») ons door het heerszuchtige Frankrijk ont
stolen werd. 
Dat schenen bepaalde vroede vaderen van het CVP-schepenkollege van de 
Vlaamse stad leper vergeten te zijn ! — of raakte dit misschien hun koude kle
ren niet' Feit is zeker dat aan de stad St-Omer (ons oude Sint-Omaars) door 
die 'bewuste Vlaamse» gemeentevaderen toezeggingen waren gedaan om, 
ter gelegenheid van « de viering • door St.-Omer van deze 300-jarige aanhech
ting bij Frankrijk, bepaalde officiële afvaardigingen te sturen — als bv. een 
deelname van een stuk van de leperse Kattestoet aan de optocht in St-Omer. 
Daarover ging dan ook de verwonderde en tevens verontwaardigde vraag 
van VU-raadslid Jan Carpentier in de laatste leperse gemeenteraad van 21 
februari: is dat werkelijk waar ? 

veeld zaten en liefst deze beslissing 
ongedaan hadden gemaakt 1 
Dit kan inderdaad het is nooit te laat 
om een misstap goed te maken Dit is 
helemaal niet onkies tegenover St-
Omer I V\/ant de vergelijking die raads
lid Jan Carpentier hieraan bond geeft 
misschien een klaardere kijk 
Het zou werkelijk ondiplomatisch, ja 
onwelvoeglijk zijn, moest de stad Kort
rijk, ter gelegenheid van een Gulden 
Sporen-vienng een Franse stad, als 

Het diplomatiek antwoord van burge
meester Dehem dat «het schepenkol-
lege geen positief antwoord gegeven 
heeft op deze vraag" en 'dat er nog 
mets beslist is over het zenden van 
een officiële afvaardiging - neemt met 
weg dat en de schepen van Toerisme 
en de burgemeester zelf wél reeds 
bepaalde deelname hadden toege
zegd maar onder druk van blijkbaar 
meer bewuste Vlamingen in de CVP-
meerderheidsgroep hiermee lelijk ver-

Lyon bv, uitnodigen op de feestelijkhe
den om te herdenken dat het Vlaam
se leger in 1302 de Fransen m het Leie-
-stijk heeft doen bijten 
Gans dit incident buiten en binnen de 
leperse gemeenteraad, leert ons voor
eerst de «diepe» Vlaamse «overtui
ging » kennen van bepaalde leden van 
het lepers schepenkollege — maar 
tevens — en daar zijn wij het inder
daad met raadslid Breyne eens — dat 
men met tot de VU moet behoren om 
goed Vlaming te zijn 1 — maar, dan 
mag men nooit meer met veel «pre
tentie» beweren «dat men van nie
mand lessen in Vlaamsgezindheid 
hoeft te krijgen » 11 
BIJ deze tussenkomst van de VU-
woordvoerder heeft het reeds vermel
de BSP-raadslid, oud-minister Breyne, 
weer eens kunnen bewijzen wat een 
kleine — en tevens wat een anti-
Vlaamse geest hij wel is Vooreerst 
ging zijn pleidooi voor « verbroedenng 
tussen de volkeren» hier helemaal 
met op 

Zoals het VU-raadslid aanmerkte de 
VU zou de laatste zijn om zich daar
tegen te verzetten 1 Vlaamse overtui
ging en Vlaamse fierheid zijn hier, in 
dit geval, helemaal met gericht tegen 
Frankrijk of tegen een gewezen 
Vlaamse stad — doch zijn enkel een 
van-zelf-sprekende uiting van onze 
Vlaamse waardigheid en van Vlaams 
bewustzijn 1 J J.C. 

CVP-stadsbestuur knoeide dat het lust was! 
Vorige week vrijdag kwam de VU-afdeling Brugge in ledenvergadering bij
een. Voorzitter Edmond Smtobin verwelkomde speciaal de h. Toon Van Over 
straeten, die zo welwillend was, de dia-montage over de propaganda te verto
nen, die net als op de recente kaderdagen de volle aandacht kreeg 

Vooraf echter had de voorzitter de 
stand van zaken inzake leden- en 
abonnementwerving toegelicht De
ze stand is zeer positief. Niettemin 
spoorde de voorzitter de aanwezi
gen aan tot een laatste inspanning, 
o m. omdat werd vastgesteld dat een 
50-tal leden nog geen abonnee zijn. 
De h Sintobin schakelde dan over 
naar « WIJ in Brugge » dat zijn zesde 
jaargang heeft ingezet groeit en 
bloeit en o.m. heeft bijgedragen tot 
de overwinning van 10 oktober. Hij 
bracht hulde aan de vrijwillige bus-
sers, die voor de kernstad alleen 
ruim 20.000 bussen moeten bevoorra

den met WIB. Er zal nu een betaalde 
verdeler worden aangesproken en 
daarvoor werd gedeeltelijk op de 
rechtstreekse steun van de leden 
een beroep gedaan, met een mini
mum van 100 fr. Wie wenst te steu
nen stelle zich in verbinding met het 
bestuur. 
Senator Pieter Leys gaf dan een fel 
gesmaakte uiteenzetting over de po
litieke toestand te Brugge, dat met 
groeiend ongeduld wacht op de uit
spraak van de Raad van State over 
de jongste raadsverkiezingen. De se
nator gaf ook enkele staaltjes ten 
beste van de ongelooflijke geldver

kwisting door het CVP-stadsbestuur 
tijdens de voorbije zes jaar On
danks een toegestane speciale fu
sie-bijdrage uit het Gemeentefonds, 
beloopt het tekort in de stadskas 
honderden miljoenen ! Senator Leys 
sprak dan over de kumuls van be
paalde CVP-ers en besloot met de 
bevestiging van zijn geloof in een 
nieuwe en rechtvaardige toekomst 
van de Brugse gemeenschap. 
Na de dia-vertoning hield de h. Van 
Overstraeten nog een korte maar 
zeer inslaande toespraak over de 
evolutie van de propaganda, die 
thans definitief het werk van be
roeps is geworden. Ook de VU zal in 
de nu zeer snel naderende nieuwe 
kiesstrijd moderne en gelijkvormige 
propaganda voeren. 

De 12 gezinnen van Veurne 
en hoe ze geholpen kunnen worden 
Er werd de laatste maanden in Veur
ne veel gepraat over 12 gezinnen uit 
de Kastanje- en Eikenlaan, die een 
eigen woning wensten te bouwen 
Die gezinnen namen kontakt op met 
de WIH (Westvlaamse Interkommu-
nale voor Huisvesting), ze kochten 
grond en werden tegelijk verplicht 
een bepaalde aannemer te aan
vaarden 

Groot was de verbazing van deze 
mensen toen ze vernamen dat er met 
die aannemer een en ander met in 
orde was, nog erger werd het toen hij 
failliet ging 
Dan pas begon de miserie voor goed' 
De woningen bleven onafgewerkt 
staan 
Geen sprake van ze te betrekken op 
de voorziene datum 
Het ergst was het voor die mensen 
die reeds de pacht opgezegd hadden 
van de woningen die ze betrokken 
Maar ook voor de anderen werd het 
een ramp Naast de onzekerheid en 
de spanning kregen ze af te rekenen 
met bijkomende geldzorgen ze moes
ten langer huren dan voorzien, ze 
moesten advokaten betalen en dat 
terwijl alles steeds duurder werd 
Nu, ongeveer 3 jaar later, heeft men 
de zaak eindelijk zover gekregen dat 
een andere aannemer de woningen 
zal afwerken Hoewel dit een enorme 
stap vooruit IS, blijven de vele onvoor
ziene uitgaven loodzwaar wegen 
Men vond dat de Veumse bevolking 
misschien méér kon doen dan medelij
dend toezien. Daarom geeft men 

iedereen de kans ook echt te helpen 
met een geldelijke bijdrage Het 'soli-
danteitsfonds 12 Gezinnen» zal alles 
wat verzameld wordt volledig aan die 
gezinnen overmaken 
HOE 7 
1) In een gesloten omslag, waarop 
staat 'Solidanteitsfonds 12 Gezin
nen ' in één der volgende brievenbus
sen 
— Mevr C Maeyaert-Cambien, Un-
dendreef 4 
— De heer W Flatevoet, Kaaiplaats 9 
— De heer W Huyghe, Eikenlaan 1 
— De heer A Decocq, lepersesteen-

weg 90 
— De heer W Pauwels, Pannestraat 
154 
— De heer R Decock, Bloemenlaan 
10 
2) Op PR 000-0614544^9 van W Pla-
tevoet Kaaiplaats 9, met de vermel
ding, - Solidanteitsfonds 12 Gezin
nen-
WIJ hopen van harte dat alle Veure-
naars solidair zullen zijn, zodat de 12 
gezinnen — gesteund door de hele 
gemeenschap — met meer vertrou
wen en rust de toekomst tegemoet 
kunnen zien 

Wevelgems VU-nieuws 
Sinds januari 77 zijn de VU-afdelingen van Wevelgem, Gullegem en Moorse-
le samengesmolten tot één grote afdeling. In feite geschiedde de werking al 
sinds vele maanden op gemeenschappelijke voet zodat de samenvoeging 
der afdelingen een logisch gevolg was. 
Een nieuw bestuur werd samengesteld met als doel nuttige en kreatieve 
gedachten uit te werken. De VU, gekend om zijn dynamisme zal te Wevelgem 
deze faam eer aandoen. 
Zeer jx>sitief op dit stuk is het voor
stel van VU-gemeenteraadslid Frans 
Soenen die in de laatste gemeente
raad uitvoeng over de vnjwanng van 
het Wevelgemse groen uitwijdde, 
punt dat gunstig aanhoord werd in de 
gemeenteraad en dat trouwens een 
uitstekende kntiek kreeg in de ver
schillende kranten Hetzelfde gemeen
teraadslid had het verder ook nog 
over het onderhoud van bestaande 

groenzones In private verkavelingen 
worden deze zones prompt door de 
gemeente onderhouden terwijl een bij
drage wordt gevraagd voor het onder
houd van het groen in een sociale 
woonwijk van de plaatselijke bouw
maatschappij van twee maten, twee 
gewichten gesproken 
De tussenkomst van raadslid Soenen 
zal zeker de nodige aandacht knjgen 

EK. 
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DE VLAAMSE PERS 
• Wat nu, (kleine man)?». Ligt hij er of niet? Het wachten was op woensdag 
toen we deze persrubriek schreven. De vraag draa(de eigenlijk al rond het 
tema . « Verdwijnt hij dadelijk », of poogt Tindemans in een kort bestek nog de 
toekomst voor te bereiden voor een nieuwe grondwetsherziening nadat hij 
jaren vertreuzeld heeft Eerst een opwelling van < fundamentele demokratie > 
zoals dat heet in de pen van Van Elewijck in VOLKSGAZET. En het « Wat nu > 
werd in de reakties vooral bepaald door het pro- of contra-federalisme zijn. 
Voor de unitaristen van HET BELANG VAN LIMBURG hoeft het met GAZET 
VAN ANTWERPEN situeert de zaak nuchter. Maar los van dit politiek ogen
blik laten we liever in deze krant Clem De Ridder aan het woord, die duidelijk 
zijn Davidsfonds mee naar het Vlaamse zelfbestuur wil doen marsjeren. Bij 
de uitdrijving uit het regeringsparadijs door aartsengel Tindemans vraagt 
Ruys in DE STANDAARD zich af hoe de RW-gevallen engelen nu verder hun 
duivels gaan ontbinden. 
Dat weten we ondertussen al gedeeltelijk. We kregen de miljardenrekening 
voor het Waalse staal zaterdagavond al aangeboden. Het blad TRENDS rea
geert fel tegen wat, een nieuwe miljardenstorting dreigt te worden in een vat 
dat lijkt op dit van de Waalse mijnen na 1950. 

WALTER LUYTEN 

VOLKSGAZEjg 
« Als een eerste-minister van een koali-
tieregenng het vertrouwen verliest 
van een van de regeringspartijen, dan 
biedt hij het ontslag van zijn regenng 
aan de Koning aan Zo willen het de 
fundamentele spelregels van de poli
tieke demokratie, zo gebeurde het 
steeds in dit land — tot gisteren 
Want gisteren donderdag draaide de-
heer Tindemans de rollen gewoon 
om nadat het Rassemblement Wal-
lon geweigerd had, de zeer belangrij
ke begroting van ekonomische zaken 
goed te keuren (op minister Moreau 
na, die met de andere regenngsleden 
-ja» stemde), en nadat BSP-voorzit-
ter Willy Claes hem had moeten henn-
neren aan de politieke plichtenleer, 
kondigde de eerste minister niet het 
ontslag aan van zijn regenng, maar 
nodigde hij integendeel de ministers 
van het Rassemblement Wallon uit 
hun konklusies te trekken — en ont
slag te nemen 

Een betere demonstratie van politieke 
onverantwoordelijkheid, van het zich 
te allen pnjze willen vastklampen aan 
de macht — al was het maar voor 
enkele dagen — kan men zich onmo
gelijk voorstellen » 

TJETBELAHCVAHLIMBUBF 
De voorstanders van een minder
heidsregering voeren aan dat de Ka
mers de tijd moeten knjgen om nog 
een verklanng van ruime grondwets
herziening op te stellen Maar dit lijkt 
ons in het huidige troebele klimaat 
een gevaarlijke zoniet toch delikate 
operatie De institutionele toekomst 
van de staat kan t)ezwaariijk op een 
ernstige wijze worden voorgetekend 
binnen de contouren van de huidige 

politaeke chaos De grondwet die de 
rechten en vnjheden van een natie, 
gemeenschappen en gewesten moet 
waarborgen, is geen vodje papier 
Bovendien is een aantal Waalse poli
tieke leiders zodanig op hol geslagen 
met de meest onzinnige kommunautai-
re trauma's dat de bestaande ver
vreemding in de geesten spoedig 
naar een feitelijk separatisme zou kun
nen leiden 
De voorbereiding van de finale ( ' ) 
staatshervorming vraagt een sereen 
klimaat en dat is duidelijk met meer 
aanwezig Zoals vandaag al zal blij
ken op het kongres van het Rassem
blement Wallon » 

GAZET VAN ANTWERPEN 
•• Hoe ziet de nieuwe DF-voorzitter de 
Vlaamse taak van zijn vereniging"? 
«Ik geloof dat voor Vlaanderen dit 
moment, deze penode waann wij 
leven, historisch is maar ook gevaar
lijk We gaan naar een staatshervor
ming en daarin moet Vlaanderen ein
delijk zijn rechten kunnen krijgen Zelf
bestuur Een Belgische bondsstaat 
met twee deelstaten Een Vlaamse 
natie die haar eigen lot in handen 
heeft, het gevaarlijke ligt in de letargie 
van de Vlaamse massa Die letargie is 
begnjpelijk Na de splitsing van Leu
ven en na de opnchting van een 
Vlaamse universiteit te Brussel zijn de 
Vlamingen op hun lauweren gaan rus
ten Naarmate men dichter bij het 
doel komt, worden de eisen steeds 
gennger Er kwam onverschilligheid, 
moeheid na die beide overwinningen 
Even was er nog belangstelling voor 
de staatshervorming, waaraan men 
begon te werken Maar het is thans 
alles zo droog-technisch dat de be
langstelling voor de Vlaamse strijd 
verminderde » ^ 

Is dat met de stelling van Volksunie-
voorzitter Hugo Schiltz ' 
• Inderdaad» zegt Clem De Ridder 
« Maar ik wil met beweren dat wij niks 
dan nederlagen kennen Er zit echter 
geen « Schwung » meer in de Vlaamse 
stnjd En die Schwung moeten wij er 
meer in brengen Wij, dat zijn de kul-
tuurfondsen Wij maken van de staats
hervorming onze zaak, het is een 
dwingende opdracht, voor ons, door 
te stoten tot wij bereikt hebben waar
op het Vlaamse volk recht heeft» 

De Standaard 
« Het IS nu duidelijk dat het RW in juni 
1974 tot de regenng toetrad, enkel en 
alleen om via een gewestvorming-
met-dne de Waalse staat te realizeren 

en — met de Waalse leiders van het 
FDF — een franstalig overwicht te 
vestigen in een vergroot Brussels 
gewest Naarmate bleek dat die ver
wachting niet zou worden vervuld — 
en omdat de drieledige gewestvor
ming de Vlamingen met smaakt en 
omdat de oude, unitaire en de niet-kol-
lektivisösche krachten steeds argwa
nender werden — is het geloof in het 
nut en de doelmatigheid van de rege
ringsdeelneming meer en meer afge
zwakt 
Vandaag verbergen de topfigurgn 
van het RW met dat zij denken aan 
een bijeenroeping van de Staten-Ge-
neraal van Wallonië, waarop alle partij
en worden uitgenodigd, om de Waal
se staat te proklameren Het Luikse 
kongres zal misschien in die nchting al 
wat aanduidingen verstrekken En 

,rr, | i^ i . j i 

voor het kamerdelsat van dinsdag 
mogen nog andere, vlammende ver-
klanngen worden verwacht Want de 
messen voor de elektorale strijd slaan 
gensters op de slijpsteen 
De afdanking — het lijkt bijna op een 
oneervol ontslag — van de ministers 
wordt in het RW aangevoeld als een 
stnemend affront De Waalse autono-
misten zullen het Tindemans nooit ver
geven Het zou ook hun republikeinse 
reflexen kunnen aanwakkeren Het 
meest agressieve deel van het Waal
se nationalisme is begonnen aan een 
nieuw hoofdstuk van zijn geschiede
nis » 

Trends 

Z o zag kartoenist Z A K in « Knack » premier Tindemans zijn syndikale 
potioodpunt op het Egmontplan breken... 

«Van veel groter gewicht echter is 
het gevaar dat de Vlaamse investe
ringen bedreigt De kapitaalmarkt in 
ons land werkt volgens de wetmatig
heid van de kommumcerende vaten 
Wat uit het ene vat wordt afgetapt 
kan uit het andere met meer worden 
gehaald Wat zal er gebeuren, dacht 
u, mocht de NMKN ertoe gedwongen 
worden haar investenngskredieten 
ter waarde van vele miljarden franken 
bij voorrang naar de staalsektor over 
te pompen' Er is geen profetische 
gave vandoen om dit te voorspellea 
Gedurende jaren zullen de zelfstandi
ge Vlaamse ondernemingen, die meer 
dan ooit behoefte hebben aan diepte-
investenngen, in de kou blijven staan 
In 1966 hebben we daar reeds 'n flin
ke soeplepel van ingeslikt toen de 
NMKN gedurende een half jaar 250 
miljoen frank per maand moest ter 
beschikking stellen voor de uitbetaling 
van de lonen bij Cockenll-Ougrée 
Zoals toen zullen onze middelgrote 
ondernemingen opnieuw de speelbal 
worden van nchtlijnen en kontingente-
nngen en zich inzake waarborgen in 
hun onderhemd moeten zetten om 
wat druppels uit de nationale kredie-
tenton te kunnen opvangen 
Als de Vlamingen zo verder met zich 
laten sollen, zullen we later met ver
wonderd mogen opkijken wanneer 
zal blijken dat ons industnele appa
raat met opgewassen is gebleken 
tegen de uitdaging van de knsis uit de 
zeventiger jaren Weerbaarheid en 
koppigheid waar nodig zijn in Vlaande
ren zwak ontwikkelde deugden Zij 
hoeven ons nochtans met te verhinde
ren begnp op te brengen voor de 
noden van onze Waalse landgenoten. 
Integendeel Vastberadenheid langs 
beide zijden bevordert de kwaliteit 
van een dialoog Of moeten we baron 
Boel erbij halen om de Vlamingen 
mores te leren ' » 

DE FRANSTALIGE PERS 
Zoals te verwachten was, reageerde de franstalige pers emotioneler dan de 
nederiandstallge op de gebeurtenissen in de Wetstraat Dat is o.a. het gevolg 
van hun mentaliteit. de leidende franstalige en Waalse kringen beschouwen 
zich zelf nog steeds als de navel van de wereld. Anderdeels begrijpen we wel 
de Waalse bekommernis om haar ekonomische achteruitgang (ondanks de 
voorkeurbehandeling door alle unitaire regeringen). Hun federalistische eisen 
zijn er evenmin vreemd, maar de manier waarop ze in en buiten de Wetstraat 
geformuleerd en omkleed worden .. en dan de flirt met het aartskonservatie-
ve FDF. . Deze overtrokken reakties vindt men zelfs in de opmaak van sommi
ge franstalige kranten terug • zo bloklettert het officieus FDF-orgaan - Le 
Soir» gewonnen verloren over de breuk met het RW, de nieuwe «pariteit
ministers », de nieuwe RW-FDF-verliefdheid en het RW-gevrij tegenover de 
Waalse socialisten. 
Uitzondering op deze regel is « Pan >, die het RW bij de volgende (vervroeg
de) verkiezingen geen drie kamerzetels meer ziet behalen... 

LA LIBBE BELümnE 
«Het Rassemblement Wallon is dus 
reeds met de kiesstrijd gestart die hij 
zo gepassioneerd mogelijk zal opdnj-
ven met de steun van de teruggevon
den « zuster-partij - het FDF Er wordt 
ovengens verteld dat Outers zich te 
Luik kandidaat zou stellen «om onze 
tegenstanders daar te ontmoeten 
waar ze zijn» en om een poging te 
bewijzen dat het RW meer vertegen
woordigt dan een handvolletje opge
wonden volksvertegenwoordigers » 

wnMU 
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DE LA BOURSE 
«België zal zich op het zelfde punt 
terugvinden als in apnl en mei 1974, 

met een minderheidsregenng van 105 
stemmen op 212 Deze regenng zal 
waarschijnlijk mogen rekenen op de 
steun van de drie Brusselse liberalen, 
die tot hiertoe tot de oppositie behoor
den Aldus zal de regenng nog enkele 
maanden kunnen leven, om de in 
februan afgekondigde austenteit toe 

te passen en om de sociale beroenng, 
gevolg van deze austenteit het hoofd 
te kunnen bieden 

Ten slotte zal de regering de vervroeg
de verkiezingen voorbereiden tegen 
einde apnl, begin mei of zelfs oktober 

Nomfiaal moest deze legislatuur tot de 
lente van 1978 duren, maar het kabi
net zal met op deze vervaldag wach
ten De meerderheid is reeds in staat 
van ontbinding en er verschijnen 
scheuren in de schoot van de knsten-
demokratische partij, waar konserva-

tieven en knsten-demokraten nog 
moeilijk hun meningsverschillen kun
nen verzwijgen » 

omba 
«De pas begonnen stnjd zal slechts 
zin hebben wanneer we uit de vicieu
ze CVP-cirkel geraken Het enige mid
del om Wallonië met een autonoom 
politiek gezag te begiftigen is de 
gewestvorming In dit verband is deze 
stnjd een politieke stnjd, met omdat 
we een partij aan de macht wensen, 
met omdat die zich in de oppositie 
onwennig voelt maar omdat we aan 
de leiding van Wallonië de politieke 
krachten wensen, die bekwaam zijn 
om een linkse politiek te ontwerpen 
en te voeren » 

socialisten zich uitspreken voor het 
behoud van de voogdij over de ge
westen op nationaal vlak, iets wat 
FDF en RW kategonsch van de hand 
wijzen Het Volkshuis nam deze beslis
sing onder druk van de Vlaamse 
socialisten, die in «le plat pays» met 
geminonseerd wensen te worden, 
wat neerkomt op een terugkrabbelen 
na de forse federalistische verkla-
nngen op hun kongressen 
Onze vriend Zenobe Gramme gaf 
zondag toe dat de fxjsitie van de PSC 
weiniq komfortabel was En die van 
het RW d a n ' Paul-Henn Gendebien 
weet pertinent dat indien zijn partij bin
nen de veertg dagen voor de kiezer 
zou moeten verschijnen, er geen dne 
RW'ers meer zouden zetelen in de vol
gende Kamer Indien hij trouwens zo 
voortdoet zal er na de verkiezingen in 
1978 nog 4én enkele overblijven ' 

P A N «-e Peuple 
«De jongste Uilenspiegelstreek van 
Paul Henn Gendebien heeft weinig 
verrassing verwekt Vanzelfsprekend 
IS iedere deelnemer aan de gemeen-
schapsdialoö^ het in beginsel eens 
met de definitieve gewestvorming 
Maar wanneer het er op aankomt 
een precieze en definitieve lijst aan te 
leggen van de bevoegdheden voor de 
gewesten en de juiste grenzen van de 
regio's vast te leggen, beginnen pas 
de moeilijkheden We houden dan 
nog geen rekening met het feit dat de 

Wat hoeft er meer te get)euren 
opdat de h Califice de deuren achter 
zich zou dichtslaan, van een koalitie 
waar hij mets meer verloren heeft na 
de aan Tindemans door alle arljeiders 
verweten maatregelen Zijn voorstel 
om opnieuw te gaan onderhandelen 
na de bekende maatregelen is een 
misplaatste grap, die trouwens te laat 
komt Voor het konklaaf had men al 
deze eisen moeten stellen en er zich 
ook aan houden Nu zijn dat vijgen na 
Pasen, zich desolidariseren terwijl hij 
toch blijft bij diegenen, die hij veroor

deelt i De h Califice wil maar al te 
graag van twee ruiven eten Om 
geloofwaardig over te komen blijft er 
de h Califice mets anders over dan 
ontslag te nemen Anderen hebben 
dat voor hem gedaan, om trouw te blij
ven aan hun opvattingen en om 
moreel met veroordeeld te worden » 

LE SOIR 
«Eersteminister Tindemans en CVP-
voorzitter Martens bijten varjsiaag op 
de vingernagels om in 1974 het RW 
als steun en wisseloplossing aan
vaard te hebben tegen de versagen
de socialisten, omdat de knsten-demo
kraten en liberalen jammer genoeg 
geen meerderheid konden vormen. 
Deze keer is het jongste ultimatum 
van de h Gendebien, voorzitter van 
een marginale mini-partij veel ern
stiger dan de vonge en bedreigt het 
op korte of middellange termijn het 
bestaan van deze regenng 
De minderheidsregenng van knsten-
demokraten en liberalen die aan het 
bewind zou blijven (op voorwaarde 
dat twee ministers gedegradeerd wor
den om de taalpanteit in de regenng 
te verwezenlijken) zou zich slechts 
enkele weken, wellicht enkele maan
den kunnen handhaven en zou in 
geen geval in staat zijn, de begroting 
van 1978 voor te bereiden Er dient 
dus rekening gehouden te worden 
met verkiezingen voor de vakante en 
zelfs eerder • 
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«ANCIENNE BELGIQUE» WEKT HEIMWEE 
BRUSSEL — Een avondje uit in de hoofdstad ? Waar naartoe ? Het 
zou geen probleem mogen zijn. Nochtans... Het verhaaltje van die 
managers, die Brussel voor zaken « aandoen » zijn, maar toch tijdens 
het weekeind ontspanning zoeken in Parijs, Amsterdam, Londen... is 
bekend. 
Brussel heeft immers geen Olympia, geen Shaffy-teater, geen Leices 
ter Square... Brussel is 's avonds- en zeker tijdens het weekend — 
een dode stad. Hoewel burgemeester Van Halteren en zijn gezellen 
(die rijkelijke kroegen aan de Zavel bezoeken] dit blijven ontkennen. 
Wat we vooral droef vinden is dat de Brusselse Vlamingen voor kul-
turele ontspanning dikwijls naar de randgemeenten moeten (Dil-
beek-, Strombeek,...) of naar andere steden: Gent (toneel), Leuven 
(films)... 
De Vlamingen in Brussel ontberen een kultureel centrum. De 
«Ancienne Belgique» in de Steenstraat (vlakbij de Beurs) wacht 
nochtans uitnodigend op een nieuwe kulturele animatie. Maar het 
kabinet van Nederlandse kuituur wil er niets van weten. De Brussel
se Vlamingen hebben genoeg vertier. Zo oordeelt minister De 
Backer die in Antwerpen een nieuwe schouwburg laat bouwen die 
aan de belastingbetaler 1,5 miljard fr. kosL.. 

Panjs heeft een kuituurbulidozer 
in Beaubourg. Brussel pronkt met 
het Paleis voor Schone Kunsten ; 
het ergerniswekkende PvSK 
waar de Vlamingen ongewenst 
zijn. «Niet waar», zegt mevrouw 
Rika De Backer. 
En ze houdt bijwijlen een stevig 
pleidooi « opdat de Brusselse Vla
mingen zich toch maar niet in een 
getto zouden opsluiten »... 
De perskonferentie van mevrouw 
De Backer, eind vorig jaar, is dui
delijk niet in goede aarde geval
len, want de Brusselse Vlamingen 

klagen sindsdien steeds krach
tiger tegen het beleid van Neder
landse kuituur. 

O N E V E N W I C H T I G 

Samenwerking met franstaligen 
in eenzelfde vereniging of in een
zelfde instelling is nu stilaan een 
grondige misrekening gebleken. 
De Vlamingen kijken met bitsig 
ongenoegen op tegen de kultuur-
tempels zoals de nationale (?) 
ofjera, en het schone-kunsten-pa-
leis... 

«Exploration du Monde», en de 
vereniging voor tentoonstellingen 
zijn zo'n trieste voorbeelden. Van
daar de ergernis: «uiteindelijk 
heeft de huidige politiek van het 
ministerie van Nederlandse kui
tuur als resultaat dat de Vlamin
gen de glorie van de Franse kui
tuur te Brussel mee helpen be
talen. Inderdaad, de franstaligen 
betalen 50 th., en zij trekken er 80 
th . profijt ui t !» 

de «Ancienne Belgique»... 

Zie maar de balletten van de heer 
Maurice Béjart (90 miljoen f r ) , 
wordt aan de Brusselse klaag
zang toegevoegd. 

Het Paleis voor Schone Kunsten 
heeft zich als kultuurcentrum 
voor de Vlamingen onmogelijk ge
maakt Ondanks het wegwerken 
van schoonheidsfoutjes tijdens 
de voorbije maanden. 

De Brusselse Vlamingen blijven 
terecht met de vinger wijzen naar 
de onevenwichtige programmatie 
van het PvSK, én naar de kumula-
tie van beheersmandaten, in het 
dozijn verenigingen die in dit kul-
tuurpaleis een onderdak gevon
den hebben. 

K U L T U U R P A K T 

Het klachtendossier ligt reeds 
lang open. De zusterorganisaties 
van het PvSK slokken miljoenen 
gemeenschapsgeld op, zonder af
doende kontrole van overheids
wege. 

De Vlaamse-beheerders hebben 
frankofoon Arty al te lang de vrije 
hand gelaten. 

Het kultuurpakt wordt in dit paleis 
in het verdomhoekje gehangen. 
Op de 16 Vlaamse beheerders 
telt men niet minder dan 10 
Vlaamse socialisten... VU-gezin-
den worden hier niet gedoogd. 
Uiteraard lopen de franstaligen 

met het grootste gedeelte van de 
kaderfunkties w e g : 61 tegen am
per 30 voor de Vlamingen. 

Slechts in het Kunst- en Kuituur-
verbond — de enige Vlaamse 
vzw van het PvSK — werden 
zopas twee afgevaardigden van 
de Nederlandse Kultuurkommis-
sie (NCO) benoemd: voorzitter 
Hugo Weckx (CVP) en André 
Monteyne (VU)... 

Er is een goede hoop dat «Ont
dek de Wereld» hierdoor een 
goede stimulans krijgt. 
Het dossier PvSK wordt in 
Vlaams-Brusselse kringen mo
menteel geklasseerd met volgen
de verzuchting : « De Vlamingen 
moeten een bredere voet krijgen 
in het beheer van deze instelling, 
maar uiteindelijk kan het paleis 
voor schone kunsten met dienstig 
zijn als kultuurcentrum voor de 
Brusselse Vlamingen. 

«Jullie hebben een Kontakt- en 
Kultuurcentrum, een schouwburg 
(KVS), de Beursschouwburg, tref
centra in de Brusselse gemeen
te... De sociaal-kulturele infra-
struktuur in het Brusselse is toch 
voldoende », zo verdedigt minister 
De Backer zich. 

Hebben Brusselse Vlamingen genoeg vertier? 
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De jonge Vlamingen geven de 
minister geen ongelijk; zij hebben 
in Brussel genoeg vertier: in de 
Beursschouwburg, jeugdklubs, 
Mallemunt, enzomeer... En ook 
de fans van gallafestijnen weten 
waar naartoe. Als het effe kan, 
zelfs naar het paleis voor schone 
kunsten... 

DE BRUSSELSE POST 

Brusselse Vlamingen klagen aan... 

Maar, de doorsnee Brusselse Vla
ming die op een avond iets meer 
wil dan een bezoekje aan het 
estaminet, of aan filmzalen 
(« sous-tltres en flamand »)... moet 
de randgemeenten of een andere 
Vlaamse stad opzoeken. 

Grote Vlaamse (Nederlandse) 
produkties bijvoorbeeld worden 
immers wel in Dilbeek of Strom-
beek voor het voetlicht gebracht, 
maar zelden in Brussel... Omdat 
de Brusselse Vlamingen geen kul-
tuurcentrum hebben. Noch de 
Brusselse burgemeesters, noch 
de CVP-minister van Nederlandse 
kuituur gunnen de Brusselse ket
jes zo'n verzetje. Zelfs geen dege
lijke Vlaamse biblioteek. De (admi
nistratieve) werking van het Kon-
takt- en Kultuurcentrum aan het 
Martelarenplein ten spijt 

hugo de schuyteneer. 

De veelpotige 
inktvis 

ANDRE MONTEYNE: 
«Kultuurcentrum gevraagd» 
«Het zou jammer zijn dat de «Ancienne Belgique» aan de 
Beurs voor de Brusselse kultuurgemeenschap verloren gaat 
Dat gevaar zit er dik in, want het ministerie van Nederlandse 
kuituur heeft tot nog toe geweigerd dit Brussels kultuurcen
trum in beheer te nemen. 
Het ministerie van financiën zou op dit ogenblik onderhande
lingen afronden over de verkoop van dit kultuurcentrum aan 
een Frans-Belgische privé-maatschappij...» 

André Monteyne, lid van de 
NCC-kultuurkommissie, en 
voorzitter van de werkgroep 
kulturele uitstraling, heeft on
langs in «De Brusselse 
Post» een pleidooi ge
houden voor een Vlaams kul-
tureel centrum in het hartje 
van Brussel. 
- Hebben de Brusselse Vla
mingen wel zo'n kultureel 
centrum in het hartje van 
Brussel nodig ? 
A. Monteyne: «Ongetwij
feld. Het Paleis voor Schone 
Kunsten is weliswaar een 
kultuurcentrum waar ook de 
Vlamingen terechtkunnen, 
maar deze instelling heeft 
een nationale en internationa
le opdracht. 
De Brusselse Vlamingen be
hoeven een kultureel cen
trum in de hoofdstad, zoals 
er ook in andere Vlaamse 
steden kultuurcentra ge
bouwd worden.» 
— Minister Rika De Backer 
[Nederlandse kuituur) is 
nochtans van oordeel dat de 
Brusselse Vlamingen nu stil
aan voldoende sociaal-kultu-
rele infrastruktuur hebben... 
A. Monteyne:« Het is zo dat 

in de voorbije tien jaar in de 
Brusselse gemeenten inder
daad heel wat nieuwe moge
lijkheden voor Vlaams kultu
reel leven bijgekomen zijn. 
Trefcentra, jeugdklubs, en 
zo. Ook de Beursschouw
burg stroomt nu geregeld 
vol (jeugdig) volk. 
Maar de generatie waarvan 
de kinderen groot zijn gewor
den, zodat de ouders op
nieuw de smaak van het <• uit
gaan» te pakken krijgen, 
zoekt zich in Brussel moei
zaam een weg naar Vlaam
se kulturele manifestaties. 
Zij ontberen een kultureel 
centrum.» 

— Maar, dat kost geld!.. 
A. Monteyne: «Ja en nee. 
De gebouwen van de faillie
te « Ancienne Belgique » 
waarover ik het zonet had, 
heeft de staat (het ministerie 
van financiën) voor 35,5 mil
joen fr. aangekocht Dit kultu
reel complex is dus reeds 
staatseigendom. Het zou 
met een minimum aan geld
middelen kunnen omge
vormd worden tot kultureel 
centrum. Ik wil er trouwens 
op wijzen dat ook omroep 
Brabant op dit ogenblik op 
zoek is naar een nieuw on
derdak. 

Waarom zou het minsterie 
van Nederlandse kuituur 
hierbij niet helpen, en ervoor 
zorgen dat meteen ook de 
Brusselse Vlamingen in hun 
verzuchtingen tegemoet ge
komen worden. Een zuinige 
oplossing is mogelijk. En wat 
de kosten betreft : de nieuw
bouw van de Antwerpse 
schouwburg kost momen
teel 1,5 miljard fr... Zoveel 
investeringen vragen de Vla
mingen in de hoofdstad- hoe
genaamd niet I Hoewel wij 
zeker niet betwijfelen dat 
Antwerpen een KNS mag 
hebben.» 

BONBONNIERE 
— Er is ook het Martelaren-
plein waar een kultureel cen
trum best op zijn plaats zou 
zijn. Gelet op het prachtig 
pleintje bijvoorbeeld.. 

A. Monteyne: «Zoals de 
plannen er momenteel uit
zien, zullen de 100 miljoen fr. 
voor het «Martelarencen-
trum» dienen om er een 
grootscheeps geheel van 
vergaderzalen, auditoria, en 
kantoren in onder te bren
gen. 

Een soort Brusselse « Destel-
heide » als het ware. Wat de 
Brusselse Vlamingen ook 
toejuichen. Maar dit (groten
deels administratief) cen
trum zal echter de Neder
landse impakt op het Brus
sels stadsbeeld niet of ter
nauwernood versterken, wat 
een Nederlands kultuurcen
trum wél zou kunnen. De 
werking van de animatie-
ploeg van de Beursschouw
burg is er een goed voor
beeld van. Maar de Beurs is 
dan weer zo'n klefne gezelli
ge bonbonnière die (noodge
dwongen) alleen voor de 
jeugd werk t De Nederland
se kuituur heeft in het cen
trum van Brussel dringend 
behoefte aan een moderne 
vitrine. 

Voor belangwekkende kultu
rele manifestaties moeten 
de Vlamingen momenteel 
naar de randgemeenten trek
ken : Dilbeek, Strombeek-Be-
ver. Dat is voor de Vlaamse 
aanwezigheid in Brussel 
geen goede zaak.» 

(HDS) 

het frankofoon paleis.. 

Vier jaar van stri jd zijn verlopen. In al die t i jd werd over het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel, over « Ontdek de Wereld » en over 
« Exploration du Monde », zoveel geschreven dat stilaan iedereen de 
misbruiken kent De h. E. Wieme , voorzitter van de werkgroep taalge
bruik bij het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), wil aan dit l i jvig 
dossier nog een paar pikante details toevoegen. 
Allereerst zijn er de wanverhou
dingen bij 't samenstellen van 
de «Agenda» van 't Paleis voor 
Schone Kunsten. De nederlands-
talige pers wordt flagrant gene
geerd I En blijkbaar is ook in dit 
«schoon paleis» een talentelling 
broodnodig. We geven een staal
tje ten beste. 

Tijdens de maand november '76 
waren er 57 franstalige voorstel
lingen, tegen 16 nederlandstalige 
produkties. 
Het programmaboekje van het en
semble van de Volksrepubliek 
China was hoofdzakelijk gevuld 
met franstalige publiciteit, hoewel 
de opvoeringen uitsluitend in 
het Vlaamse land plaatshadden: 

Dat is voor enkele beheerders 
een goede aanleiding om bij het 
ministerie van Nederlandse Kui
tuur aan te kloppen... Miljoenen 
worden op die wijze aan het 
Paleis voor Schone Kunsten — 
én vooral aan tal van zusterorga-
nizaties — toevertrouwd zonder 
boekhoudkundig verantwoorde 
kontrole. 
Veel Vlamingen die de drempels 
van het Paleis voor Schone Kun
sten durven overschrijden (en ze 
zijn niet zo talrijk) krijgen langsom 
meer de indruk dat de miljoenen 
subsidies voor het Paleis van 
Schone Kunsten uiteindelijk de 
Franse kuituur ten goede komen. 
Een klein pikant detail ter illustra
tie : «Ontdek de Wereld» heeft 
vier personeelsleden in dienst en 
zorgt elk jaar voor zowat 800 filnn-
voordrachten, terwijl «Exploration 
du Monde » met veel minder mani
festaties niet minder dan twintig 

Het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel is een onberekenbare 
inktvis die t' allen kanten waar er een hapje in het bereik l i g t zijn 
vreetgrage poten ui tst rekt 
Ongewilde getuigen daarvan zijn op zijn minst negen (9) dochterorga-
nizat ies: de VACV (Vereniging voor Art ist ieke en Kulturele Vor
ming), het Kunst- en Kuituurverbond, Europalia, de (tweetalige) « Kul
turele aktie », de Brusselse Filharmonie, Jeugd en Muziek, de Vereni
ging voor Tentoonstell ingen, het Koninkli jk Belgisch Filmarchief, en 
last but not least . . «Ie Ridaux de Bruxelies»... 

Frans paleis vreet Vlaams geld 

Het PvsK loopt met miljoenensub
sidies te koop. De zusterorganiza-
ties plukken de vruchten... Waar
bij de Vlamingen in de kou gezet 
worden. De franstaligen gaan im
mers nog steeds met ruim twee
derden van de hogere kaderfunk-
ties lopen. 
Er zijn cijfers die zwart op wit dui
delijk aantonen dat de Vlamingen 
in de beheerraden naar het ver
domhoekje gewezen worden. 
En politiek bekeken vreet de kan
ker vooral het kultuurpakt aan... 
In de Vereniging voor Tentoon

stellingen hebben de (franstalige) 
socialisten de bovenhand, terwijl 
slechts 5 Vlamingen inspraak heb
ben in het beheer. Politieke ba
lans: geen enkele VU-mandaat 
Evenmin hebben de Vlaamsnatio
nalisten een zegje in «Jeugd en 
Muziek». Op de 25 mandaten 
worden nauwelijks 9 Vlamingen 
geteld, waarvan geen enkele VU-
gezinde. 
De veelpotige frankofone inktvis 
heeft het ook nog vandaag in het 
Palgis voor Schone Kunsten voor 
het zeggen. 

Hasselt Oostende, Gent Antwer
pen, Leuven... 
Een bladzijden lange publiciteit 
werd ingepalmd door «Explora
tion du Monde». Over «Ontdek 
de Wereld» werd met geen 
woord gerept! — 

G E L D V E R K W A N S E L D 

Men moet vaststellen dat «Ont
dek de Wereld » politiek én finan
cieel geboykot word t De Vlaam
se leden in de Raad van Beheer 
van de Verenigingen voor Artistie
ke en Kulturele Vorming (VACV) 
hebben in de voorbije jaren 
Vlaams geld verkwanseld. 

Vandaag worden de centjes ge
teld, ietwat te laat. . Ergerlijk is 
vooral dat tot voor kort met 
Vlaams geld gemanipuleerd werd 
om franstalige vertoningen moge
lijk te maken. 

Door een kumulatie van beheers-
mandaten is een overheveling 
van fondsen van «Ontdek de 
Wereld» naar «Exploration du 
Monde » mogelijk gemaakt « Ont
dek de Werelrf» heeft momenteel 
een bodemloze kas, maar even
zeer een enorm tegoed... 

Op deze wijze wordt een kunst
matig verlies in boekhoudkundige 
cijfers geschapen. 

mensen een vastbetaalde job ver
zekert . . 

En de ANV-voorzitter trekt hieruit 
zijn bittere konklusie: « Noch de 
Vlamingen in de beheerraad, 
noch de subsidiërende overheid 
blijken zich te ergeren aan het feit 
dat een zekere monsieur Arty in 
het Paleis voor Schone Kunsten 
de weinig schone lakens uitdeelt 
en er zijn verachting voor de Vla
mingen niet onder teaterstoelen 
of achter spektakelschermen 
wegstopt 

Tot nader order zal het beruchte 
Paleis voor Schone Kunsten een 
anti-Vlaamse burcht blijven. 

10 MAART 1977 
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W-PRC>GR/^MMKS 

10 MAART 

BRT 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Ivolief de lokomotief 
18.05 Rondomons 

Jeugdmagazine. 
18.30 Kim en zijn vrienden 
18.55 Het eiland 

Tekenfilm. 
19.05 Première 
19.35 Tips voor meer veiligheid 
19.45 Nieuv\/s 
20.15 Coronation street 
20.40 Panorama 
21.30 Lachertjes 
21.35 Standpunten 
22.00 Programma over Wolf Bier 

man 
22.45 Nieuws 

NED. 1 

10.45 Schooltelevisie 
15.00 De Waltons 
18.15 Teleac 
18.45 De Bereboot 
18.55 Nieuws 
19.04 De kinderkrant 
19.30 Versteende voetstappen 
20.10 Windkracht 16 
20.40 Nader bekeken 
21.20 Tenslotte 
21.35 Nieuws 
21.50 The Eddy Duchin Story 

Amerikaanse film (1956). 

NED. 2 

18.45 Toeristische tip>s 
18.55 Nieuws 
19.05 Tom en Jerry 
19.20 Donderklompeh 

TV-reeks voor kinderen 
19.35 Cijfers en letters 

Spelprogramma. 
20.00 Nieuws 
20.25 Koningen en Paupers 
21.15 Rondje Teater 
22.05 Brandpunt 
22.45 Napraten op donderdag 
23.15 Den Haag vandaag 
23.30 Nieuws 

11 MAART 

BRT 

14.00 
18.00 
18.15 
18.45 
1910 
19.45 
20.15 
20.45 

22.30 

23.00 

Schooltelevisie 
Beertje Colargol 
Open school 
Dag aan dag 
Sportportret 
Nieuws 

Allemaal beestjes 
De beste stuurlui staan aan 
wal 
Amerikaanse komedie 
K.T.R.C. 
Jezus is zwart. 
Nieuws 

NED. 1 

11.10 Schooltelevisie 
18.15 Teleac 
18.45 
18.55 
19.05 
19.35 

2120 

21.35 
21.50 
21 .bb 
22.35 

De Bereboot 
Nieuws 
Wie van de drie ? 
Een van de acht 
Bouwman 
Gesprek met de 
President 
Nieuws 
Vandaag 

met Mies 

Minister-

Avro's sportpanorama 
MASH 

23.00 Als de nood aan 

23.30 
23.35 

komt 
Nieuws 
Indoor Brabant 

de man 

NED. 2 

18.45 TV-informatie voor Span
jaarden 

18.55 Nieuws 
19.05 Calimero 
19.17 Disko cirkus 
20.00 Nieuws 
20.25 De Jordaches 

WIJ i e 

21.15 Totenmetnu 
De one-manshow van Henk 
Elsink. 

21.55 Aktua TV 
22.45 Tros sport 
23.05 Nieuws 

12 MAART 

BRT 

14.00 Doe mee 
14.30 Tag, de vermetele vos 

Brits dierenavontuur (1973) 
16.05 De gelukkige prins 

Korte animatiefilm. 
16.30 Open school 
18.00 Ivolief de lokomotief 
18.05 De vier in de woestijn 

Amerikaanse jeugdfilm. 
19.35 Lachertjes 
19.45 Nieuws 
20.15 Wies Andersen Show 
21.15 Terloops 
22.00 De Jordaches (F) 
22.50 Nieuws 

NED. 1 

10.00 Teleac 
15.30 Nieuws 
15.32 Scapa 
15.45 Ren je rot 
16.15 De prins en de arme jongen 

(•"̂  16.45 Die wonderlijke dieren (do-
kumentaire) 

17.10 Tros penalty bokaal 
17.25 Lied van de week 
17.30 W.K. zwemmen. 
18.15 Teleac 
18.45 De Bereboot 
18.55 Nieuws 
19.05 De Willem Ruis show 
10.30 Jesse James en Cole Youn

ger (The great Northfield 
Minnesota Raid) V S wes
tern 

21.35 Nieuws 
21.50 Jesse James en Cole Youn

ger. Vervolg film 
22.30 Aad Van den Heuvel en 

Herman Van Veen 
23.20 Gesprek met bisschop-

Ernst Van Breda 

NED. 2 

18.45 TV-informatie voor Marok
kanen 

18.55 Nieuws 
19.05 Pommetje Horlepiep 
20.00 Nieuws 
20.25 Ja, natuurlijk! Spelprogram

ma 
21.30 Sam (F) 
22.20 Hier en nu 
2300 Hier en nu 
23.35 Hij en ik 
23.35 Nieuws 

Studio sport 

13 MAART 

BRT 

9.00 
9.30 

10.00 

11.00 

12.00 

12.30 
14.30 
15.00 

15.15 
15.40 

16.05 
16.35 
17.00 
17.40 
17.43 
18.30 
18.35 

19.00 

19.45 

Doe mee 
Open school 
Eucharistieviering vanuit 
Oostende 
Konfrontatie 

Politiek debat 
Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Open school 
De zoon van de Sahara 
Nieuw jeugdfeuilleton. 
Sesamstraat 
The Irish 
Dokumentaire film. 
Op de toeristische toer 
Suske en Wiske 
Tafeltennis in Anderlecht 
Sportuitslagen 
Koncert 
Ivolief de lokomotief 
Fernando Botero 
Dokumentaire van Erwin 
Leiser over de Columbiaan-
se schilder. 
Ommekaar 
Gastgezin voor volwassen 
mentaal minder-valide per
sonen. 
Nieuws 

20.00 Sportweekend I 
20.30 Paganini 

Operette van Franz Lehar. 
22.40 Nieuws 

NED. 1 

13.30 Teleac 
16.00 Nieuws 
16.02 Boltini circus 76 
16.55 Voetbaluitslagen 
17.00 Vesper 
17.30 Bericht van de wilde gan

zen 
1815 Teleac (tot 18.45) 
18.55 De Bereboot 
19.00 Nieuws 
19.05 De poorten van Azië [doku

mentaire) 
19.35 Switch (F) 
20.25 Muziek uit duizenden 
21.30 Uit de wereld van Guy De 

Maupassant 
22.20 Serge Lama-show 
23.00 Nieuws 

NED. 2 

17.30 Winterkampioenschappen 
zwemmen 

18.30 TV-informatie voor Turken 
18.35 Flockton Flyer (F) 
19.00 Van gewest tot gewest 
19.15 Studio sport 
20.30 58 miljoen Nederlanders en 

de zeevaart 
21.10 Cinevisie 
21.35 Nieuws 
21.40 Zienswijze 
22.40 Beeldspraak - toneel 
23.05 Nieuws 

14 MAART 

BRT 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Ivolief de lokomotief 
18.05 Klein, klein kleutertje 
18.20 Twee kinderen in Afrika (F) 
18.45 Open school 
19.15 Sporttribune 
19.45 Nieuws 
20.15 Rad der fortuin 
20.55 De boot is aan (F) 
21.45 Nieuws met ondermeer 

« Wetstraat » 
22.05 Paulina 1880 

Frans-Duitse psychologisch 
dramatische speelfilm. 

NED. 1 

11.10 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
19.30 

20.00 

21.35 
21.50 
22.10 

22.55 
23.00 

Schooltelevisie 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
De Flintstones (F) 
De avonturen van pa Pinkel-
man en tante Pollewop (F) 
Angela. 

Nederlands-Belgische poëti
sche temafilm 1973 
Nieuws 
Angela. Vervolg film 
Begraven onder de uitke
ringen 
Symbiose 
Nieuws 

NED. 2 

18.45 TV-informatie voor Suri
naamse Nederlanders 

18.55 Nieuws 
19.05 De aanvaller Het verhaal 

van een jonge voetballer 
19.30 Dat ik dit nog mag meema

ken. Seniorenshow 
2000 Nieuws 
20.25 Het leven van Paul Gauguin 
21.25 Koning klant 
21.50 Man over de vloer (F) 
22.15 Achter het nieuws 
23.05 Nieuws 

15 MAART 

BRT 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Ivolief de lokomotief 
18.05 De witte steen (F) 

18.30 Open school 
19.00 Toestand '77 
19.45 Nieuws 
20.15 Tussen wal en schip 

TV-reeks. Eerste aflevering. 
21.05 Kijk mensen 

Programma over de dove 
mens. 

21.55 Kan iemand mij ook vertel
len hoe laat het is ? 
Humoristische mozaïek. 

23.00 Nieuws 

NED. 1 

10.45 
18.15 
18.45 
18.55 
19.04 
19.55 

2015 
21.05 
21.35 
21.50 
22.20 

Schooltelevisie 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
De man van zes miljoen (F) 
Word ik wereldkampioen ? 
Vanavond staat de jonge 
autocoureur Jan Lammers 
centraal 
Pepper (F) 
Simonskoop 
Nieuws 
Aktua special 
Muziekminiatuur 

NED. 2 

18.45 Kortweg 
18.55 Nieuws 
19.04 Avro's toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
20.00 Nieuws 
20.25 Avro's puzzeluur 
21.25 Edward VII (F) 
22.20 Televizier magazine 
23.05 Den Haag vandaag 
23.20 Nieuws 

16 MAART 

BRT 

15.30 
16.30 
18.15 
18.20 
18.50 

19.40 

20.15 
20.40 

21.40 
22.30 

Open school 
Tip-Top 
Ivolief de lokomotief 
Jonger dan je denkt 
Space 1999 (F) 
SF-feuilleton. 
Nieuws 
Voetbal 
Kwartfinales voor de Euro
pese bekers: Brugge — 
Mönchengladbach en 
RWDM-Feyenoord. 
Rhoda (F) 
Nachtdienst 
TV-spel van Zanussi en Ze-
browski. 
Première-magazine 
Nieuws 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie 
15.00 Teleac 
15.30 De film van Ome Willem 
16.00 Taarten 
16.15 Van olijf tot olie. (dokumen

taire) 
16.35 Mijnen gevaar! 

Britse jeugdfilm 
18.15 Teleac 
18.45 De Bereboot 
18.55 Nieuws 
19.04 Van gewest tot gewest 
19.50 Politieke partijen 
20.00 Een dag als alle andere... 

Franse tv-film 
21.35 Nieuws 
21.50 Den Haag vandaag 
22.05 Panoramiek 
22.35 Studio sport 
23.00 Sprekershoek 
23.15 Nieuws 

NED. 2 

18.55 Nieuws 
19.05 Van onze speciale verslag

gever 
19.29 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
20.25 Socutera 
20.30 Het kruis in de Asfaltjungle. 

Amerikaanse sociale speel
film (1970) 

22.00 Aardbevingen (dokumentai
re) 

22.50 Nieuws 

TY-SELERTIE 
D O N D E R D A G 10 M A A R T 

20 u. 10, RTB - Het geheim (Fr. 
1974). 
Pol i t ledrama v a n R o b e r t Enr ico 
vo l s u s p e n s d ie z ich z o w e l o p 
he t psycho log i sche als a v o n 
tuur l i j ke v lak a fspeel t . M e t M a r 
iene Jober t , J . L Tr int ignat , Philip
p e No i re t en ande ren . 
20 u. 30, F2 - Z o r b a de Gr iek 
( V S A 1965). 
Trag i - komed ie v a n M ichae l C a -
coyann is . A l e x a n d e r Z o r b a is 
e e n n a t u u r g e w e l d , e e n m a n die 
u i tbund ig leeft, b ru taa l m a a r o o k 
t ede r k a n z i jn e n z i jn g e v o e l e n s 
In d e d a n s man i fes teer t . 
S c h e l m s en w o e s t ve rhaa l m e t 
f i lozof ische a c h t e r g r o n d . M e t 
A n t h o n y Q u i n in een meester l i j 
k e rol . V e r d e r : I rene Papas , A la -
na B a t e s e n Lila K e d r o v a . 

21 u. 45, D 3 - Deux ou trois cho-
ses que je sais d'elle (Fr. 1967). 
Soc ia le f i lm v a n J e a n Luc G o -
d a r d m e t o.m. M a r i n a V lady . He t 
g a a t o m e e n r i jke v r o u w die 
z ich st ier l i jk ve rvee l t en z ich v ra 
g e n beg in t te s te l len o v e r he t 
l even da t haa r g e e n h o u v a s t 
m e e r biedt . Pess imis t i sche f i lm. 

V R I J D A G 11 M A A R T 

20 u. 45, BRT - D e beste stuur
lui staan aan wal ( V S A , I960 ) . 
K o m e d i e v a n C h a r l e s W a l t e r s 
vo l p re t t ig g e t e k e n d e humor . 

M e t Dor i s D a y en D a v i d N iven . 
21 u., RTL - Een barst in de 
were ld ( G B 1964). 
SF-f i lm w a a r b i j e e n ge lee rde d e 
he te v loe ibare massa uit d e aar
d e k e r n p r o b e e r t t e halen. 
22 u. 15, RTB - Casab lanca 
( V S A 1942). 
O o r l o g s d r a m a v a n M i c h a e l e 
Cur t iz . M e t o.a. H u m p h r e y Bo-
gar t . D e f i lm hande l t o v e r het 
beg in v a n d e t w e e d e we re l doo r 
log en is d o o r l o p e n d o p boe ien 
d e w i j ze ve r te ld . 

Z A T E R D A G 12 M A A R T 

14 u. 30, BRT - Tag, de vermete

le vos ( G B 1973). 
D i e r e n a v o n t u u r v a n J a m e s Hill. 

M e t o.a. Ene Por te r e n Rache l 
Robe r t s . V a k b e k w a m e e n boe i 
e n d e d ierenf i lm vo l p rach t i ge 
b u i t e n o p n a m e n . 
20 u. 30, N I - Jesse James en 
C o l e Younger ( V S A 1971) 
W e s t e r n v a n Philip K a u f m a n 
m e t o.a. Cl i f f R o b e r t s o n e n Ro
be r t Duval l . D e V S - s e n a a t ver
w e r p t de amnest ie -e is t e g e n d e 
b e r u c h t e bende . 
20 u. 15, D l - Lies my father 
told me (Canada 1975). 
Film o v e r he t l even v a n d e klei
ne j o o d s e m a n in d e tw in t i ge r 
j a ren in M o n t r e a l . 

Z O N D A G 13 M A A R T 

20 u. 30, BRT - Paganini. 
O p e r e t t e v a n Franz Lehar m e t 
e e n u i tzonder l i j ke beze t t i ng o.a. 
T e r e s a S t r a t a s en J o h a n n e s 
Hees te rs . 

10 MAART 1977 



TY-SELEKTIE 
16 u. 45, RTL - Het geheimzinni
ge eiland. 
Frans-ltaliaans-Spaanse avontu-
renfilnn (1973) naar het verhaal 
van Jules Verne met o.a. Omar 
Sharif en Philippe Nicaud. Met 
luchtballons, stormen, zeeman
nen en kapitein Nemo. 
21 u., RTL - Stavisky (Fr.-ltal. 
1974). 
Bekende film van Alain Resnais 
waarin de geniale oplichter Sta
visky ontmaskerd wordt. Met 
o.a. Belmondo, Charles Boyer 
en Frangois Perier. 
20 u. 30, F1 - Le grand chef (Fr. 
1958). 
Kluchtfilm gerealizeerd door 
Henry Vermeuil met Gino Cervi, 
Fernandel en Papouf. Ongineel 
en geestig uitgewerkt tema. 

M A A N D A G 14 MAART 

22|U. 05, BRT - Paulina 1880. 
Frans-Duitse psychologische 
film (1972) van Jean-Louis Ber-
tolucci. Paola is de dochter van 
een rijk sinjeur. Ze heeft een 
verhouding met een gehuwde 

MRIJ€ TUD 

graaf. Na diens dood trekt ze 
naar het klooster, maar wordt 
er aan de deur gezet. Filmpor-
tret van een hoogmoedige 
vrouw Met Olga Kariatos en 
Maximilian Schell. 
20 u., N I - Angela (1973). 
Nederlands-Vlaamse poëtische 
film van Nikolai Van der Heyde 
die zich afspeelt in een rustiek 
Fries dorpje in 1926. Met geken
de namen als: Barbara Seagull, 
Ward de Ravet, Kitty Janssen 
en Remain De Coninck. 
21 u., RTL - John Mccabe (VSA 
1971) 
Western-ballade met o.a. War
ren Beatty en Julie Chnstie. 
Muziek van Leonard Cohen. 
20 u. 30, F3 - Grand Prix (VS 
1966). 
Spectaculaire autorenfilm van 
John Frankenheimer met o.a. 
Yves Montand en Frangoise 
Hardy. 

DINSDAG 15 MAART 

20 u. 15, BRT - Tussen schip en 
wal. 
Eerste aflevering van een nieu
we tv-reeks, een ko-produktie 
van. BRT en VARA. Dora Van 

der Groen en Kees Brusse zijn 
de hoofdfiguren in deze reeks 
die zich afspeelt in de wereld 
van de binnenscheepvaart. 
21 u., RTL - La taverne de l'irlan-
dais. 
,VS-komedie van John Ford met 
namen als John Wayne, Lee 
Marvin, Jack Warden e.a. Het 
verhaal speelt zich af vlak na de 
W 0 2 op een eiland in de Stille 
Oceaan. 
20 u. 30, F2 - Le baron rouge 
(VS 1971). 
Oorlogsfilm over baron von 
Richthofen die tijdens W 0 1 de 
vedette was van de Duitse lucht
macht. Gevolgd door een debat 
over de luchtvaart tijdens de 
eerste wereldooriog. 
22 u. 30, D3 - La scandale (Fr. 
1966). 
Frans politiedrama van Claude 
Chabrol met o.a. Anthony Per
kins en Maurice Ronet 

MAANDAG : Op de veiling verschenen de eerste snijbonen. 
Dit wil zeggen dat wij stilaan aan de serieuze sport kunnen 
beginnen. In de hof. • D I N S D A G : Een lezer vindt dat de 
teevee ons veel te veel beeldekens van Anderlecht laat zien. 
De ondankbare. • W O E N S D A G : Europese sjotterij van
avond. Dus geen afwas. Joepie. • DONDERDAG : Brussel
se supporters terrorizeren (?) Rotterdam. Proficiat, jongens. 
Het moeten met altijd Britten zijn. • VRIJDAG: Wielertoe
rist redt twee zeilers in nood. Prachtig, maar hoe speelt men 
dat klaar per velo ? • ZATERDAG: Vlaanderen-mijn-land 
herleeft. De dwangarbeiders van de weg en Fred Debruyne 
rukken weer uit. • Z O N D A G : En wat die verongelukte 
autorenner betreft wat is er meer te zeggen dan dat hij de 
man van de week W A S ? • 

VERSE START 
Het belangrijkste sportfeit van de 
voorbije week was wel dat het nieu
we wielerseizoen begon in Vlaande
ren IVIet alvast drie serieuze koersen 
op twee dagen. Ach, wij weten het 
allemaal. Het is in feite een kinderazie, 
een stuk folklore, een foppenj. Sport 
komt er eigenlijk nog maar weinig aan 
te pas. Het werd allemaal een geld
zaak, waarvan de bedragen met eens 
te berekenen zijn Het koersen gaat 
gepaard met veel gesjacher, met echt 
bedrog, en met veel andere minder 
fraaie dingen. Maar zeg nu zelf: wat 
Is een kermis zonder koers, en wat is 
Vlaanderen zonder kermis. Laat de 
Fred dus maar petrol geven... 

NIET BRIUANT 
Voor wie de koerserij wil zlsn als een 
ekonomische aangelegenheid, moet 
wel het onderscheid gemaakt worden 
tussen de ekonomische belangen van 
sponsors en belanghebbende finan
ciële groepen — die het ondanks alle 
krisissen nog goed stellen, meici —, 
en die van de mannen die in feite koer
sen, dus de koereurs. Is het omdat bij 
hen het gemaal sisteem van de stagiai
res nog niet is ingevoerd, of zijn er 
andere redenen zoals het brugpen
sioen, WIJ weten het met Maar een 
feit is dat er alweer vele tientallen koe
reurs zonder werk zitten. Een gedeel
te hing de velo aan de haak. Een 
gedeelte rijdt voor eigen rekening, 
dus zonder vast inkomen. Dat aspekt 
van de velozaak lijkt ons minder bril
jant. 

PROBLEEM 
Er schiint ons een probleem te ri|zen 
in verband met de komende Ronde van 
Franknjk, die ook dit jaar weer uitrukt. 
En zelfs Belgiè binnenrukt Als aan-
•komstplaats moest gekozen worden 
tussen Brussel en Charleroi, en hoe 
onverwacht ook; Charleroi kreeg de 
voorkeur Brussel kreeg echter een 
kompensatie. De stad zal in 't lang en 
in 't breed doorkruist worden door de 
karavaan De kwestie is nu: moet 
men niet langs Squarbeck ? Er zitten \r\ 
die karavaan namelijk nogal wat men
sen die Vlaams spreken, en zelfs 
Vlaamse publiciteit Dat gaat Nols 
toch allemaal niet binnenlaten op zijn 
geheiligde franstallge grond, zeker? 

NIET SLECHT 
Verleden woensdag werd er dus 
weer gesjot op Europees niveau. En 
zoals men weet zijn wij, dappersten 
aller Galliërs, nog altijd bij de zaak 
betrokken. Met zo maar liefst drie elf
tallen : Klub Brugge, Anderlecht en 
Erweedeejem Brugge moest het in 
Duitsland gaan opnemen tegen Mön-
chengladbach, en deed het goed, 
want het «peelde gelijk, wat een pri
ma uitgangspositie is voor de terug
wedstrijd Zo deed ook RWDM in Rot
terdam. En Anderlecht won aan huis 
met 2—0 van Southampton, voor
sprong die in Engeland wel eens vol
doende zou kunnen blijken In èén 
woord: de kans Is groot dat alle dne 
de klubs een ronde verder gaan, en 
dan mag beslist van een sukses wor
den gewaagd. 
RAAR BEKEKEN 
Jaak Lecoq zegt dat de voetbalbond 
ook subsidies vroeg aan de staat 
maar dat hij ze uiteindelijk zal moeten 
weigeren als het dekreet van de 
Vlaamse Kultuurraad ooit toegepast 
wordt Dan zouden immers alleen de 
Vlaamse federaties Vlaamse centen 
knjgen. Zou de voetbalbond dus moe
ten gesplitst zijn om recht te hebben 
op subsidies Daarenboven zouden 
de Brusselse klubs volledig ten laste 
vallen van de franssprekerde gemeen
schap, ondanks het feit dat veel Brus

selse sjotters Vlaams klappen Ge 
moet de zaken maar kunnen ekspllke-
ren waarom kozen de Brusselse 
klubs — voor de keuze gesteld — 
voor aanhechting bij de Waalse zij
d e ' Ondanks al hun Vlaamse spe
lers ? Dat zou de Jaak dan ook eens 
moeten uitleggen. 

EINDELIJK 
Nationale veldloopkampioenschap-
pen verleden zondag te Waregem. Er 
was veel volk.om te komen kijken, en 
er was veel volk om te lopen. Bij de 

junioren won Servranckx vóór de jon
ge Agten. Bij de senioren was het uit
kijken naar de prestatie van Miei Put-
temans, voor wie twaalf kilometer op 
die zware omloop eigenlijk wat veel Is. 
Miei liep al vlug op kop, weldra met 
Karel Lismont en Schoofs m zijn 
spoor. De rest was al vlug definitief 
geklopt ook Goed half koers gaf Put-
temans echter op, en bleven Lismont 
en Schoofs alleen over, achterna 
gezet door Schodts. Even verder liet 
Lismont zijn gezel in de steek, om 
alleen naar de overwinning te snellen 
En zo is hij eindelijk ook eens Belgisch 
kampioen veldlopen. Hij verdient het 

TE VEEL SPORT 
Wij zijn een beetje kwaad op alle 
radio- en TV-zenders. Omdat zij ons 
altijd maar blijven overstelpen met 
geraas en beeldekens over sport aller
hande Nu dachten wij dat wij een tijd 
beleven die met alleen heel moeilijk is 
— inflatie, werkloosheid en noem 
maar op — maar die ook heel belang
rijk IS voor ons bestaan morgen 
Waarom dan met wat meer Informatie 
verstrekken over al die zaken, die 
zoveel belangrijker zijn dan wat sport
uitslagen ergens in een of ander 
vreemd land ? Of zou het toch waar 
zijn dat men het altijd maar over sport 
heeft om de aandacht van de mensen 
af te leiden ' Of nog erger: zouden 
de mensen inderdaad meer belang 
stellen in die spektakeltjes dan in bIj 
voorbeeld hun toekomst? 

Loont het de moeite? 
Er zijn m Vlaanderen ontelbaar veel 
staminees die «In de Sportman» 
heten. WIj hebben er in de loop der tij
den een ietwat onsportief aantal van 
bezocht en wij moeten zeggen dat de 
man achter de toog maar zelden de 
indruk gaf een groot sportbeoefenaar 
te zijn. 
Vandaar dat wij nog altijd met de 
vraag zitten: hoeveel mensen willen 
aan sport doen ? Aktlef natuurlijk. Wij 
hebben het met over «In de Sport
man » over de sport te staan razen, of 
«naar de voetbal» te gaan. Of in 
slaap te vallen bij het zoete gefrazel 
van onze Fred. Er zijn enquêtes. 

Die gewagen van cijfers die schom
melen rond de 2 a 4 th. Dus onthut
send weinig. 
De ledenlijsten van federaties en 
klubs geven meer reden tot optimis
me. Maar in hoeverre is een lid ook 
een beoefenaar? 
Er is tenslotte nog een verdomd lasti
ge vraag ; wie is sportbeoefenaar ? 
De boer die dertig kilometer ver ach
ter zijn driftig paard holt met een 
ploegstaart in de hand, de non die vijf
tig kilometer aflegt per velo om haar 
parochiaal werk te doen, zullen niet 
beweren aan sport te doen. De schat

bewaarder van de golfbiljartklub in de 
staminee op de hoek wèl. 
Misschien mogen wij Voorlopig dit al 
aanvaarden. hoe meer onze levens
wijze enige sportaktiviteit noodzake
lijk maakt, hoe minder wij aan sport 
gaan doen. 
Volgens ons — maar het is «zo 
maar» een mening — zou men moe
ten op zoek gaan naar iets nieuws in 
de sport Ergens een bal proberen in 
of over te hijsen, en eens van hier tot 
ginder lopen, en eventueel terug, kan 
boeiend zijn, maar wordt blijkbaar 
door de overgrote meerderheid van 
de mensen toch met als dusdanig 
ervaren. 
Zou er nu geen sportboefening denk
baar zijn die wat mooier is, en die 
daarenboven wat meer Inhoud, wat 
meer zin heeft ' Bij voortseeld: in de 
scholen wordt tegenwoordig nogal ge
praat over aan de arbeid aangepaste 
gymnastiek. Is het omgekeerde met 
denkbaar: wat op gymnastiek geba-
zeerde zinvolle arbeid ? 
Wat er ook van zij. als er toch met 
meer mensen aan sport willen doen, 
zoals wij die nu kennen, dan kan men 
zich afvragen of het wel veel zin heeft 
altijd maar meer geld te Investeren in 
deze blijkbaar afgewezen sport 

De eerste grote koers die in onze kontreien gereden wordt, is de omloop van 
« Het Volk -. Dat is verleden zaterdag gebeurd. De grote mannen waren aanwe
zig, de publieke belangstelling was er ook En er was een grote overwinnaar: 
Freddy Maertens. Op zijn eentje beende hij, naar het einde van de wedstrijd toe, 
de vroeger ontsnapte Raas bij, en die kreeg in de eindspurt, voor zover die er 
was, geen schijn van een kans Evenmin als het achtervolgende groepje om de 
twee vluchters bij te benen. Zo op het eerste gezicht ziet het ernaar uit dat Fred
dy Maertens weer een groot seizoen tegemoet gaat 

N O G O N B E M A N D E 
T U I G E N 

Na wat verleden week verteld 
werd over de onbemande ruimtetul-
gen, mogen misschien terloops al 
twee dingen gezegd worden: 

Het is niet juist wat wel eens 
gezegd wordt, namelijk dat ruimte
vaart louter geldverspilling is. Zij 
is nu reeds voor sommige zaken 
van onmiddellijk praktisch nut, en 
het vraagt niet veel verbeelding 
een heleboel zaken te bedenken 
die dank zij de ruimtevaart moge
lijk zouden worden. Zo zie men in 
verre toeKomst een mogelijkheid 
om zonenergle via rutmtetuigen 
om te zetten In op aarde onmiddel
lijk bruikbare energie. 

Ten tweede moet men de onbeman
de ruimtevaart niet beschouwen 
als ondergeschikt aan of louter 
voorbereiding van bemande vluch
ten. Ondanks het feit dat er onbe
mande vluchten waren — wij zul
len het dadelijk zien — die recht
streeks bemande vluchten moes
ten voorbereiden, volgt de onbe
mande ruimtevaart ook een vol
waardig programma. Het zou met
tertijd zelfs kunnen blijken dat zij 
uiteindelijk van groter nut zal zijn 
dan de nochtans meer tot de ver
beelding sprekende «mensen in 
de kosmos». 

Naast de verleden week vermelde 
tuigen — of voorbeelden ervan — 
die eerder de verkenning van de 
aarde en haar onmiddellijke omge
ving op het oog hadden, werden er 
ook onbemande tuigen aangewend 
voor de verkenning van de maan 
en de planeten. 

Wat de maan betreft gebruikten de 
Russen enkel onbemande tuigen, 
de Amerikanen onbemande én be
mande. 

De reeks werd geopend door de 
Russen. In januari 1959 misten zij 
de maan (en werd het tuig een 
mini-planeetje van de zon), maar 
nog in hetzelfde jaar kenden zij 
tweemaal sukses. In september be
reikten zij de maanbodem zij het 
met een harde landing, en in okto
ber cirkelde een tuig rond de 
maan, zodat wij vanop aarde voor 
de eerste keer — zij het op foto's 
— de achterzijde van de maan kon
den zien. 

De Amerikanen moesten nog vijf 
jaar wachten — tot in 1964 — om 
te juichen, maar na veel misluk
kingen sloeg ook hun Ranger — 
nummer 7 — op de maan te pletter, 
en dit was het begin van een reeks 
suksesvolle vluchten met Survey
ors (die zachte landingen uitvoer
den] en Lunar Orbiters (die iedere 
vierkante meter van het maan
oppervlak fotografeerden, ook aan 
de achterzijde). 

De Russen bleven ook niet toekij
ken. Vijf tuigen gingen «naar de 
maan > bij pogingen om een zachte 
landing uit te voeren. Het zesde 
speelde het klaar op 3 februari 
1966. Voor het eerst kregen wij TV-
beelden vanop de maan.' Deze 
keer wachtten de Amerikanen niet 
zolang om even goed te doen. 
Reeds in juni 1966 landde de eer
ste Surveyor keurig in de Zee der 
Stormen, en dit werd enkele keren 
herhaald. Ondertussen spiedden 
de Orbiters zorgvuldig alle mogelij
ke landingsplaatsen af. Men bereid
de de landing met een bemand tuig 
voor. 

Over de onbemande vluchten naar 
Venus en Mars van de Russen en 
de Amerikanen hadden wij het 
vroeger al. Op beide planeten wer
den landingen uitgevoerd, en op 
dit ogenblik seinen de Amerikaan
se Vikings vanop Mars onverdro
ten gegevens door. 

InfoKOSMOS 
Kultureel Centrunrl 

1820 Strombeek-Bever 
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Reeds eerder schreven wij hier, hoe opvallend de Antwerpse avant-
garde van de twintiger jaren in onze kunsthistorie verdonkeremaand 
wordt, ten voordele van de expressionisten uit de Leiestreek. De 
redenen hiervoor zijn er vele. Het figuratieve, plattelandse expressio
nisme was natuurlijk gemakkelijker verteerbaar dan een konsekwent 
beleefde, inteliektuele en veelal abstrakte avant-garde. Het radikale 
flaminigantisme van de Antwerpenaars zal er trouwens ook wel voor 
een flink deel tussen gezeten hebben. En ten slotte was er de teleur
stell ing die de groep langzaam van zijn animo beroofde, zodat er na 
de te vroege dood (1928) van Paul van Ostajjen ^een inspirerende 
kracht meer overbleef. Sommigen hadden hun weg gevonden (de 
Jespersen), anderen gaven er de brui van of gingen de kommerciële 
toer op. Michel Seuphor deed het nog anders, hij keerde in 1925 z'n 
kortzichtige landje de rug toe om zich na omzwervingen te Parijs te 
vestigen, van waaruit hij zich gestaag naar de beroemdheid zou wer
ken. 

Michel Seuphor werd verleden jaar te Antwerpen om zijn 75ste ver
jaardag gehuldigd met een beschamende ontvangst op het stadhuis. 
Gelukkig had het Haagse Gemeentemuseum iets meer fatsoen en orga-
nizeerde een grootse Seuphor-tentoonstelling; de veelzijdigheid en 
belangrijkheid van zijn talent waardig. Deze expozitie vond haar neer
slag in het door Herbert Henkels samengestelde boek « Seuphor» dat 
nu (op de gebruikelijk prachtige wijze) door het Mercator-fonds uitgege
ven werd, aangevuld met een facsimile heruitgave van de volledige kol-
lektie van Het Overzicht het avant-garde-tijdschrift dat Seuphor in 
1921 samen met Jozef Peeters uitgaf en dat 21 nummers kende. 

Michel Seuphor 
boek & tentoonstelling 
Een uitzonderlijke carrière en een groots kunstboek samenvatten in 
een artikel kan moeilijk, we stappen er dan ook met zevenmijlslaarzen 
doorheen in de hoop dat een en ander uit deze informatie u tot verdere 
kennismaking kan inspireren. Seuphor (anagram van Orpheus) werd 
op 10 maart 1901 als Fernand Berckelaers te Antwerpen geboren, 
waar hij bij de Jezuïeten studeerde en zich sterk Vlaamsgezind opstel
de. Tijdens de historische Guldensporen-herdenking waar Herman van 
den Reeck op de Antwerpse Grote Markt neergeschoten werd, 
geraakte ook Seuphor gewond en werd hij verschillende dagen vastge
houden en mishandeld omdat hij op zijn paspoort « Belg » doorstreept 
en door « Vlaming » vervangen had. Vanaf 1921 werd hij literair sterk 
aktief, publiceerde gedichten en manifesten en werkte hij zich op als 
fervent verdediger van de moderne stromingen in de muziek en vooral 
in de plastische kunsten. 

Van 1926 af begon zijn carrière in Frankrijk. Hij publiceerde een boek 
over El Greco en talloze artikels en studies waarin hij zich vooral bezon 
over de metafysische betekenis van de kunst, hij was katoliek geble
ven en wijdde zich entoesiast aan een herbezinning van de humanitair--
kristelijke principes. In 1932 begon hij intens te tekenen: werken die hij 
«dessins unilinières» noemde, speelse werkjes waarin hij met één lijn 
een enorme ruimtelijkheid weet op te roefjen. 
Na zijn huwelijk in 1934 vestigde hij zich in Zuid-Frankrijk, waar hij bleef 
tekenen en publiceren. Hij stelde zich sterk anti-fascistisch en anti-kom-
munistisch op en beëindigde in 1937 zijn «Les Evasions d'Olivier Trick-
mansholm », een sleutelroman waarin hij met zijn vorige leven (Antwer
pen en Parijs) afrekende. Tijdens de oorlog zette hij zich aktief in voor 
het verzet bleef onverdroten schrijven en tekenen en brak met de kato-
lieke kerk. Onmiddellijk na de bevrijding zat hij meteen weer volop in de 
kunstaktualiteit en werkte vooral voor de Galerij Maeght waarvoor hij 
een soort promotor van de abstrakte kunst was. Zijn werkkracht bleef 
enorm: artikels, lezingen, essays, boeken (o.a. het standaardwerk « La 
Peinture Abstraite en Flandre») en door wat hij al die jaren presteerde, 
mag hij gerust beschouwd worden als een van de grootste autoriteiten 
ter wereld op het gebied van de moderne plastische kunst en haar filos
ofie. 

Hoewel Seuphor reeds in 1933 te Lausanne expozeerde, dook zijn 
naam pas aan het einde van de vijftiger jaren veelvuldig in de galerij
kalenders op. Want inderdaad, al die tijd had hij zich ook een uitvoerig 
plastisch oeuvre opgebouwd, waarbij zijn « dessins a lacunes » hem een 
zeer eigen plaats t iezorgden: grote, lineair opgebouwde, vaak zwart
witte komposities, waarin de lijnonderbrekingen voor «gaten» zorgen 
die met een minimum aan middelen zeer grote dimensies van diepte 
scheppen. De lijnvoering zelf suggereert een bijna muzikaal aandoende 
lyriek die echter steeds met een uiterste discipline plastisch zuiver 
gehouden word t Deze tekeningen waren trouwens ook de aanzet 
voor een hele kollektie wandtapijten, assemblages en keramieken die 
over de hele wereld hun weg vonden naar de grootste muzea en de 
befaamdste privé-verzamelingen. 

Jammer genoeg is dit grootse oeuvre in ons land te weinig bekend. Mis
schien ook wel omwille van de kunstenaar zelf, die het niet verborgen 
hieW dat hij weinig gesteld is op een officiële « Belgische» erkenning. 
Zijn retrospektieve huidetentoonstelling moest dan ook in het Haagse 
Muzeum plaatshebben, maar het boek «Seuphor» leest zo boeiend als 
was het zelf die tentoonstelling: ontelbare foto's, reprodukties, hand
schriften, facsimile, uittreksels, een voortreffelijke biografie en bibliogra
fie. .. en bij dit alles een suggestieve samenhang waardoor dit werk bij
na een filmische dokumentaire over het kunstgebeuren van deze eeuw 
is. 
De tentoonstelling «Seuphor» zal niet naar België komen, wél gaat ze 
naar het fabuleuze kuKuurpaleis dat het Centre Pompidou (Beaubourg) 
te Parijs geworden is. 

> Seuphor > samengesteld door H. Henkels, Uitgave Mercatorfonds te Antwer
pen, 30 X 26 cm, 360 bladzijden, 16 kleurillustraties, 284 zwart-wit illustraties, 
gebonden linnen band, perkamenten rug, goudstempels, prijs : 2300 fr. 

20 jaar Will Tura 

« Seuphor >-tentoonstelling, 
VECU vzw. Moriaanstraat 10, Antwerpen, 
van 18 maart tot 5 april. i^ 

Ondanks de zovele rijzende ster
ren en hun hitkansen bleef onze 
Will Tura waar hij twintig jaar lang 
hard heeft voor gewerkt en wat 
ooit eens een prille jeugddroom 
w a s : Vlaanderens zanger num
mer één te worden — én te blij
ven. Als twaalfjarige eerst «in de 
leer» bij Walter Richard, en dan 
op toer met Freddies dansorkest 
hebben hem de bagage gegeven 
én het begin van de populariteit 
die hem naar voren zouden bren
gen. Het is echter het kontakt met 
Jaak Kluger en achteraf de hech
te samenwerking met zoon Jean 
die hem de juiste richting gaven. 

En het werd dan de grote Everly 
Brother's-hit «Bye bye love», die 
Simon en Garfunkel precies tien 
jaar later eveneens de hitlijsten 
inzongen. En na een wat schuch
tere ode aan onder meer zijn 
« Paardestaart» werd dan dé gro
te doorbraak het zelfgepende 
nummer op tekst van Ké Riema 
«Eenzaam zonder jou», waarvan 

honderdduizend over de toon
bank gingen en de eerste gouden 
plaat kon worden overhandigd. 

Slechts enkelen hebben in de 
voorbije twintig jaar dit sukses 
geëvenaard, en Will zelf haalde 
met telkens weer belangrijke cij
fers de top van onze Vlaamse lijs
ten. Een internationale ambitie lag 
niet in zijn lijn, en beperkte zich 
tot nummers te schrijven voor 
onder meer Etta Cameron in 
wiens show hij ook optrad, en 
vele anderen die zijn fijne harmo
nische liedjes ten volle waar
deerden. 

Na een eerste stampvol Vorst-Na-
tionaal met een kleine zesduizend 
zitplaatsen was deze tweede 
keer dé hulde aan een onzer 
meest talentvolle artiesten die 
een waardige plaats nam in een
zelfde koncertzaal naast Enge
land en Frankrijks respektievelij-
ke grootsten Rnk Floyd en John
ny Hallyday. 

E N Z I J N W E D E R H U L D E : 
« V L A A N D E R E N M I J N 
L A N D » 

Na zijn boeiende Amerikareis vo
rig jaar verscheen het konceptal-
bum «Will in Nashville» en zoals 
het hoort heeft hij ditmaal terug 
op eigen bodem meteen de lof 
bezongen van wat hij reeds twin
tig jaar lang heeft bezongen. Op 
«Vlaanderen mijn land» een fijne 
keuze nieuwe liedjes, waarvan de 
overtuigend gezongen titelsong 
en ook «Hier stond mijn wieg», 
beide op zeer degelijke tekst van 
Mare Swido. Terwijl «Daar waar 
mijn dorpje ligt» In eveneens zeer 
fijn verzorgd arrangement van 
Willy Albimoor, eerder het chan
son opgaat, en de zanger In een 
ander daglicht stelt. In dezelfde 
stijl gaat het verder met het lied 
over de zo Vlaams typische 
«Kantwerkster» eveneens ver
woord door Nelly Byl, die samen 
met Will het volkslied-getinte « Ma-
rietje » schreef, waar Marleen De-
moey spontaan de jongemeisjes-
stem voor haar rekening nam. 
Het bekende «'t Is zo goed» en 
«Omdat ik Vlaming ben» leiden 
stemmig «de lichtjes van de 
Schelde», «Limburg alleen» en 
de Tribgie in. 

K A U F F E L D EN D A L I D A 
O O K 20 J A A R 
O P DE P L A N K E N 

Niet enkel Will Tura maar ook 
Greetje Kauffeld en Dalida begon
nen zowat twee decennia gele
den hun loopbaan. Greetje startte 
bij AVRO's Dansorkest en in '59 
met de Skymasters werd het 
gauw menens. Ze vierde triomfen 
in Duitsland, trok naar Hollywood 
en kwam in '70 naar Nederland 
terug. Ze werd naast Rita Reys 
een der beste jazz-zangeressen 
van Europa, maakte talrijke lang-
sfjeelplaten, en vierde vorige 
week haar jubileum in het Jazzca
fé te Laren met een jazzkoncert 
Haar pas verschenen album «I 
remember Clifford» is geprodu
ceerd door haar echtgenoot 
Joop De Roo. 

Dalida is Egyptische van afkomst 
en ter gelegenheid van haar jubi
leum is een televisiefilm opgeno
men die een zeer toepasselijke 
titel draagt: Dalida voor altijd. Ze 
keert terug naar het kale straatje 
waar ze woonde en arme omstan
digheden ; ze ontmoet de nonne
tjes bij wie ze op school ging, en 
de plaatsen met haar vroegere 
jeugdvriend. We zien ook hoe ze 
nu leeft vlakbij de Middellandse 
Zee, de repetities, opnamen en 
waarom het toerneeleven die 
haar heden en toekomst in
houden voor haar zo belangrijk 
zijn. 

Sergius 

Eerherstel voor Jos Verdegem 
Kunstschilder-graficus Jos Ver
degem overleed op 60-jarige leef
tijd in september 1957, vergeten, 
miskend, slachtoffer van een on
genadige repressie (wegens een 
vandaag belachelijk aandoende 
futiliteit nl. een brochure over zijn 
tentoongesteld werk in 1943...). In 
1945 werd deze flamingant-kun-
stenaar-met-stijl-en-allure door 
een petieterig Gents stadsbe
stuur als leraar aan de stedelijke 
akademie geschorst en daarna 
definitief afgezet Jos Verdegem 
moest dan wel van zijn kunst 
leven, maar slaagde daarin niet 
Tot aan zijn dood en ondanks de 

steun van enkele vrienden leed 
hij Ijittere armoede. Zijn stoffelijk 
overschot rustte jaren in een 
naamloos graf. Pas enkele jaren 
geleden werd het op het Campo 
Santo bijgezet 
Thans kan men in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te 
Gent een retrospektieve van zijn 
werk bekijken : 155 schilderijen in 
olie, gouache en pastel, 98 etsen 
en 6 litho's. Alhoewel zeer per
soonlijk toch kan men Verdegem 
bij de expressionisten rekenen, 
met sterk Franse invloeden (van 

zijn 17e tot zijn 27e jaar woonde 
en werkte hij in Parijs, waar hij 

WIJ 11 

kennis maakte met Matisse, Bra-
que en Picasso, doch zich als Vla
ming en als expressionist van hun 
invloed grotendeels losmaakte). 
Men rekende hem ook tot de ani-
misten met sterk expressionisti
sche inslag. Uiteindelijk heeft de 
katalogering bij een zo fjersoon-
lijk artiest als Verdegem weinig 
belang. 

Jos Verdegem heeft zelf weinig 
van zijn werk verkocht Na zijn 
dood kwam het bij familie en een 
paar verzamelaars terecht Uit dit 
geheel werd een tamelijk strenge 
selektie uitgevoerd, die tot 17 
april te bezichtigen is. (CVB) 
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NOG STEEDS 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 

Voordelige BOUW- en VILLAGRONDEN 
worden zeldzaam ! Daarom reserveerden wij 
voor U — voor onze klant! — een aantal niet-
meer-te-vmden aanbiedingen. 

Indien U wil bouwen, dan vindt U bij ons BOUW-, 
VILLA-en BOSGRONDEN, in 't hartje van de Kem
pen, vlakbi] Antwerpen, in de omgeving van Brus
sel, Genk, Gent, Leuven, kortom van de Maas tot 
a a n de Noordzee. 

Bouw-, villa-en bosgronden van 400.000 - 700.000 tot 
LI80.000 fr.i 

WIJ VERKOPEN NIET AAN SPEKULANTEN. 

Zulke kans laat je niet voorbijgaan! 

Vraag onmiddellijk een afspraak want, GOEDE 
EN VOORDELIGE GRONDEN worden ZELD
ZAAM. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 

UITNODIGING 
In onze zetels te Antwerpen, Brussel, Genk, 
Gent, Leuven en Sint-Niklaas, vindt U een ant
woord op al uw vragen en een oplossing voor 
elk probleem. 

Enkel een degelijke voorstudie geeft U een 
reëel basisdokument in handen. Daarom bie
den wij 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. 

ONZE INFORMATIECENTRA: 

2000 ANTWERPEN, Meir 18 
1000 BRUSSEL, Kolonienstraat 50 
3600 GENK, Winterslagstraat 22 
9000 GENT, Onderbergen 43 
3000 LEUVEN, Brusselsestraat 33 
2700 SINT-NIKLAAS, Zamanstraat 54 

Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

(031)3L78.20 
(02)219.4322 
(011)35.44.42 
(091)25.19.23 
(016)23.37.35 
(031)76.73.27 

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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MENSEN VAN BIJ ONS 

• 

KABINETSCHEF ERIK VAN LERBERGHE 

«Brussel mag Vlamingen 

niet versmoren» 
< De franstalige kulturele evenementen in het Brusselse krijgen van de 19 
gemeentebesturen jaarli jks zowat 1 miljard fr. subsidies. De Vlamingen daaren
tegen moeten roeien met de korte riemen die zij van < Nederlandse Kuituur» kri j
gen. Dergelijke vaststell ing verantwoordt tenvolle de bijzondere inspanningen 
van overheidsinstell ingen zoals de Nederlandse Kultuurkommissie voor Brus
sel (NCC), om Vlaamse initiatieven in de hoofdstad een extra-steuntje te geven. 
Daarom is onder meer ook de Oinichting van een Vlaams kultureel centrum in 
het hartje van Brussel ten volle verantwoord, en wachten de Brusselse Vlamin- ' 
gen terecht op initiatieven van overheidswege.» 

Kabinetschef Erik van Lerberghe (36 
jaar) heeft in dienst van de vlce-goe-
vemeur van Brabant H. Cappuyns, 
heel wat politieke teorie aan de prak
tijk kunnen toetsen. 

Bovendien heeft hij ook een klare kijk 
op de Brusselse en Vlaams-Brabantse 
situaties opgedaan als voorzitter van 
de Beursschouwburg, als beheerder 
van het Kontakt- en Kultuurcentrum, 
en als raadslid in de provinciale kultuur
kommissie, én in de NC^-kommissie. 
Erik van Lerberghe is niet de man die 
geregeld verhitte verklaringen aflegt 
Maar de zeldzame keren dat hij bereid 
gevonden wordt het Brussels heet 
ijzer te smeden terwijl het heet is, zijn 
bijzonder leerrijk. Ook nu weer. 

STRAAT O P G A A N 

De kabinetschef van de regeringskom-
missaris voor de hoofdstad van het 
Rijk vindt het vooral jammer dat nog 
zoveel Vlamingen die in het Brusselse 
werken en wonen hun Vlaamse af
komst al te rap vergeten én verlooche
nen. 

E. Van Lerberghe: «We stellen vast 
dat de georganizeerde Brusselse Vla
mingen, diegenen die deelnemen aan 
het Vlaamse sociaal-kultureel leven, 
een hechte levensgemeenschap gaan 
vormen. Maar in de voorbije tien jaren 
is de sociologische druk van de ver-
fransing blijkbaar vooral blijven door
wegen op die duizenden Vlamingen 
die om verschillende redenen niet 
warm lopen voor het Vlaams vereni
gingsleven. Daarom vind ik de tweeta-
ligheidscampagne van de NCC bijvoor
beeld zo belangrijk. We bereiken er 
niet alleen anderstaligen mee, maar 
ook Brusselse Vlamingen die hun her
komst dreigen te vergeten.» 

— Erik Van Lerberghe spreekt graag 
over «kulturele animatie», «wljkwer-
king», enzomeer... 

Dhr. Van Lerberghe: « Voor ons is het 
een zekerheid dat initiatieven zoals 
'Mallemunt" ook in de toekomst nog 
moeten vermeerderd worden. We 
moéten met onze Vlaamse ini^tieven 
de straat opgaan: op het Muntplein, 
aan de Zavel, de Katelijnewijk.. Op 
die manier zullen we ongetwijfeld de 
argwanende houding van veel fransta-
ligen ongedaan maken. 

— Gaat U dan akkoord met minister 
Rika De Backer (nederlandse kuituur) 
dat de Brusselse Vlamingen zich niet 
in een getto mogen opsluiten ? 

E. Van Lerberghe: « Uiteraard I De Vla
mingen in Brussel mogen zich niet in 
hun klein dorpje opsluiten. Maar, ik 
ben er wel van overtuigd, dat bijvoor
beeld een instelling als het Paleis voor 
Schone Kunsten nooit de plaats van 
een Vlaams-Brussels kultureel cen
trum kan innemen. Het PvSK heeft 
een nationale en internationale kulture
le funktie. Hoe dan ook, men kan 
bezwaarlijk ontkennen dat Brusselse 

Vlamingen om begrijpelijke redenen 
een drempelvrees hebben om in derge
lijke (toch overwegend frankofone) pa
leizen binnen te treden. Om taairede

nen, of om andere bezwaren. Ik be
treur dat, maar het is zo 1» 

— Uiteraard wordt U in uw dagelijks 
werk als kabinetschef van de vice-goe-
verneur van Brabant ook gekonfron-
teerd met politieke voetangels: kom-
munautaire knelpunten. In uw brochu
re «Brussel-Centraal» heeft U een 
hoofdstukje gewijd aan Brussel en 
Vlaams-Brabant of de eik en de cy
pres, die niet in mekaars schaduw kun
nen leven... 

E. Van Lerberghe: «//c wil hier geen 
politieke verklaringen ten beste geven. 
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De grote vaudeville 
« Elf verdiepingen hoog, en bijna 
elke dag word ik ambtshalve — 
zoals men dat noemt — gekon-
fronteerd met problemen als: de 
gewestplannen in Vlaams-Bra
bant en Brussel, de taalwetge
ving en de taaitoestanden, het 
kultuurbeleid in Brussel en 
Vlaams-Brabant, en het kultureel 
leven te Brussel (...) 
Ik heb ervaren dat strukturen 
voor een grootstad als Brussel 
zeker niet alles oplossen. Er is 
vooral een mentaliteitswijziging 
bij de Brusselaars dringend no
dig ; ZO zij de toekomst van hun 
stad willen veiligstellen. 
In 1866 noemde Baudelaire Brus
sel een * capital des singes». 
Als men de kleinzielige dorpspo-
litiek, de urbanistische chaos. 

kleine machtsintriges, het klein
burgerlijk egoïsme te Brussel 
maar al te dikwijls in aktie ziet, 
zou men geneigd zijn te denken 
dat er sinds Baudelaires uit
spraak nog niet veel veranderd 
is. En men heeft ook dikwijls het 
gevoelen midden een teaterstuk 
te komen waarvan men niet 
goed weet of het een cynische 
klucht, een reëel drama of een 
blijspel voor kinderen is, dat 
wordt opgevoerd. 

Brussel moet overschakelen op 
een andere golflengte, die Euro
pees en humanistisch ingesteld 
is, en bijgevolg tolerant is.» 

E. Van Lerberghe in zijn brochu
re, « Brussel Centraal », oktober 
1976. 
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Maar ik houd er wel aan enkele erva
ringen op een rijtje te zetten. De toe
kenning van faciliteiten aan fransta-
ligen in de Brusselse randgemeenten 
is een verkeerde berekening geweest 

De Vlaamse gastvrijheid in deze ge
meenten werd klaarblijkelijk door fran-
kofonen misbruikt Daarom ben ik er 
voorstander van in de Brusselse agglo
meratie de franstaligen de hand te rei
ken (met onder meer kulturele manifes
taties), terwijl in de zes omstreden 
randgemeenten de faciliteiten voor 
frankofonen moeten afgeschaft wor
den. De Vlamingen in het Brusselse 
vragen immers maar één ding: dat 
een einde gesteld wordt aan de klein
zielige mentaliteit van sommige franko
fonen. 

"Als sommige Brusselse gemeentebe
sturen de Vlamingen onrecht blijven 
aandoen, dan is het de taak van onze 
Vlaamse parlementairen, én van de 
ministers, om de subsidiekraan voor 
die gemeentebesturen dicht te draai
en. Dat betekent dat de Vlamingen 
evenzeer als de franstaligen recht heb
ben op gemeentelijke sociaal-kulturele 
infrastruktuur, scholen, medische zor
gen, enzomeer. » 

— De franstaligen in de randgemeen
ten eisen momenteel als politieke min
derheid dezelfde rechten op als de 
Brusselse Vlamingen... 

E. Van Lerberghe: «Ik houd niet van 
valse argumentatie. De realiteit is in dit 
geval dat de franstaligen de Brusselse 
agglomeratie ontvlucht zijn Ze zijn 
gaan wonen in Vlaams-Brabant, in 
«groene buurten-. In sommige ge
meenten hebben ze 'n faciliteitenregi
me kunnen afdwingen. In hun eisen die 
ze vandaag stellen kan ik deze lui hoe
genaamd niet meer volgen. Er wordt 
immers beweerd dat frankofonen in 
de randgemeenten de aanhechting bij 
Brussel zouden wensen... Maar ze zijn 
precies uitgeweken om in een groene 
gemeente (in Vlaams-Brabant) te kun
nen wonen. En vandaag zouden ze 
opnieuw opteren voor een aansluiting 
bij een verstedelijkt gebied ? Dat mo
gen de Vlaamse politici nooit aan
vaarden. Brussel moet beperkt blijven 
tot de huidige hoofdstedelijke agglome
ratie. » 

— Brusselse Vlamingen ergereh zich 
momenteel aan de agglomeratieraad 
die beheerst wordt door FDF-ers, én 
aan de fusieplannen van minister Mi
chel... 

E. Van Lerberghe: «De Brusselse 
agglomeratieraad is een dure machine
rie met weinig impakt Ik ben voorstan
der van afschaffing van deze instelling. 

Eventueel kan ook 'n verkiezing [in 
het najaar) op basis van gesplitste kan
didatenlijsten (volgens taalgroep) over
wogen worden. En wat de fusies van 
de Brusselse gemeenten betreft: wel
ke formule ook de bovenhand haalt: 
de Vlaamse gemeenschap moet in 
deze politieke operatie een degelijke 
inspraak hebben. De fusie van de 19 
gemeenten tot 1 bestuursorgaan is 
wellicht utopie. Alles moet in het werk 
gesteld worden om demokratische en
titeiten tot stand te brengen, waarin de 
Brusselse Vlamingen niet politiek ver
smoord worden.» 

(hugo de schuyteneer) 

WIJ 14 10 MAART 1977 


