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Gedaan 
met 
geven en 
toegeven 
De doorsnee-kiezer zal wel niet 
wakker liggen van het spektakel, 
dat de Wetstraat bood de 
laatste dagen en uren vóór de 
ontbinding van het parlement. 
Het mozaiek van deze weinig 
roemruchte episode in onze 
politieke geschiedenis wordt 
deze dagen stukje na stukje 
bijeengelegd in de kranten en 
weekbladen, waarbij ieder er zijn 
eigen kleurtje aan toevoegt. Stof 
voor de petite histoire, de héél 
kleine geschiedenis van een 
roemloos einde. 
Ons hoeven alleen de grote 
lijnen te interesseren. Tindemans 
had in het verleden herhaaldelijk 
plechtig verklaard, dat hij slechts 
zou vallen voor het parlement 
Deze belofte is hij niet 
nagekomen; hij heeft zich 
onttrokken aan de parlementaire 
kontrole. Daardoor heeft hij 
bereikt, dat de diepe 
verdeeldheid tussen de 
regeringspartijen met aan het 
licht kwam. Op het ultieme 
ogenblik is hij niet de 
eerste-minister van iedereen 
geweest, maar de partijman die 
de enge eigen belangen 
voorrang gaf op de belangen 
van het land. En die daarbij, zoals 
tijdens zijn hele bewind, de 
gegijzelde bleef van het handvol 
Waalse PSC-ers. 
De gevolgen daarvan behoren 
niet meer tot de kleine 
geschiedenis. Ze vormen een 
apart hoofdstuk in de 
geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging. Omwille van beperkt 
partijbelang heeft Tindemans 
belet, dat aan het volgend 
parlement grondwetgevende 
bevoegdheid wordt gegeven. De 
ontwikkeling naar een gezond 
federalisme is daardoor 
afgeremd. De fundamentele 
krizis van de Belgische politiek 
wordt bestendigd en de 
toekomst van het land 
gehipotekeerd. 
Zo zijn we veroordeeld om voort 

te boeren met de kreupele 
huidige grondwet, met de inflatie 
van raden, strukturen en 
organen die het geld én de 
energie van het land maar vooral 
van Vlaanderen opvreten. Wie is 
uiteindelijk in grote mate de 
verantwoordelijke voor deze 
doorslechte grondwet, die nu 
wel door iedereen unaniem 
wordt veroordeeld ? Ze draagt 
de signatuur Eyskens. Maar 
onder Eyskens was Tindemans 
minister voor de Hervorming van 
de Instellingen. Daarmee is de 
kring gesloten: Tindemans 
bestendigt vandaag zijn 
knoeiwerk van gisteren. 
Het kan ons overigens 
nauwelijks verbazen van deze 
volgeling van Van Cauwelaert 
die zich vorige week, tijdens een 
tv-uitzending, een tegenstander 
noemde van het federalisme... 
De Vlaamse balans van deze 
regering is reeds opgemaakt En 
niet alleen door ons. 
Gezaghebbende woordvoerders 
van het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen, zoals 
prof. Gerio, hebben herhaaldelijk 
de lange lijst opgesomd van de 
tekortkomingen, de toegevingen, 
de kapitulaties, de onvervulde 
beloften van deze regering. 
Drie jaar geleden kon een deel 
van het Vlaamsgezind 
kiezerskorps één enkel ogenblik 
gedacht hebben dat het met 
déze man en met zijn partij 
misschien toch wel anders zou 
worden. Deze kortstondige 
illuzie behoort tot de volstrekt 
verleden tijd. 

Het komt er thans op aan, 
Vlaamse macht te ontwikkelen. 
Alleen zo kan de rem, die 
Tindemans gezet heeft op de 
staatshervorming, weer los 
worden gegooid. Het moet 
gedaan zijn met geven en 
toegeven. Voor de opbouw van 
Vlaamse macht is de Volksunie 
de enige waarborg. 
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Gans Vlaanderen stond in okto
ber 1974 achter de Hallebeto
ging. Ook CVP'ers en P W e r s 
namen er aan deel. Maar niet 
één eis van het nochtans gema
tigd Halle-programma werd 
sindsdien verwezenlijkt 

Integendeel, de regeringsgezin
de partijen zorgden ervoor dat 
Brussel uitgebouwd wordt tot 

een derde gewest dat Vlaande
ren in een minderheidspositie 
helpt drukken. 

Als klap op de vuurpijl heeft Tin
demans belet dat het parlement 
na de verkiezingen grondwetge
vende bevoegdheid krijgt Zo 
wordt de weg naar Vlaams zelf
bestuur afgesneden. Door 
CVP'ers en P W e r s ! 
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LOODGIETER TE BRUSSEL 

Als Brusselse Vlaming neem Ik de vrij
heid U van een ongezonde toestand 
in te lichten. 
Op vijftienjarige ouderdom koos ik 
het beroep van loodgieter-zinkbe-
werker. Daar er geen nederlandstali-
ge afdeling bestond in het -Instituut 
voor Kunsten en Ambachten» van 
mijn geboortestad Brussel, werd ik 
verplicht over te schakelen op het 
franstalige onderwijs en bekwam zo 
mijn diploma... met meer inspanning. 
Vijfentwintig jaren zijn verlopen. In het
zelfde • Instituut des Arts et Métiers » 
is er nog steeds geen nederlandstali-
ge afdeling. 
Als ik bedenk hoe groot de vraag 
naar geschoolde installateurs in sani
taire apparaten en centrale verwar
ming is, vraag ik mij af wat moet er 
dan met de Brusselse Vlaamse jonge
ren en ook met hen, wonende in gans 
Vlaams-Brabant ? Als men weet dat 
een diploma absoluut noodzakelijk is 
om zich zelfstandig te mogen inrich
ten stel ik vast dat binnen enkele 
jaren slechts franstaligen dit recht 
zullen bezitten te Brussel en omge
ving. Deze toestand is ongehoord. 

Red.: Wie van onze parlementsleden 
of Brusselse gemeenteraadsleden 
bindt deze kat de bel aan ? 

N.N., Brussel 

JAMMEREN OVER 
SCHAARBEEK 

Vooraleer het FDF en zijn harlekijn 
Nols konden de kans krijgen om de 
Brusselse bevolking tot fransdolle ra
zernij te brengen, had het VVO (Ver
bond van het Vlaams Overheidsper
soneel) klacht klaargemaakt tegen de 
onwettelijke lokettenregeling, die aan 
de Raad van State zou worden voor
gelegd. Aan een Schaarfoeekse politi
cus werd gevraagd deze klacht te wil
len indienen. Deze man is er .niet op 
ingegaan, zodat het VVO als vereni-
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ging de klacht indiende. De Raad van 
State achtte de klacht gegrond, maar 
wees deze af omdat het VVO en niet 
een Schaarbeekse inwoner de klacht 
indiende. Het gevolg van dit alles en 
vooral van het geleuter van Tinde-
mans en zijn Minister van Binnenland
se Zaken was dat Nols de kans kreeg 
om nog jarenlang dat kat-en-muisspel-
letje te spelen. Aangezien de 
Schaarbeekse politicus de moed niet 
had om zijn verantwoordelijkheid op 
te nemen en aangezien Tindemans en 
Michel ofschoon hun plicht duidelijk 
was, deze plicht niet deden moesten 
de Vlamingen weer uit wanhoop de 
straat op met de gekende gevolgen: 
een feitelijke voortzetting van de 
Schaarbeekse plagerij en Vlaamse 
betrekkingen verkwanseld bij de 
ASLK. 
En het meest ergerlijke gevolg is voor
al dat Nols de verdeler van de 
Schaarbeekse bevolking, ophitser en 
wetsverkrachter met de hulp van de 
opgehitste fransdolle kiezers de meer
derheid kreeg en dat... de koning hem 
zelfs nog burgemeester noemde. De
ze fanatieke Fransenknecht wil nu 
zelfs zijn laatste Vlaamse school op
doeken. Ergerlijk is nu dat de Schaar
beekse politicus, die een paar jaar 
geleden de kans had om Nols veel 
vroeger te doen stoppen (indien hij de 
taaiklacht van het VVO had onderte
kend) nu nog het lef heeft om voor de 
tv zijn beklag te maken en te jam
meren over deze poging tot kultuur-
schande. 

M.W., Schaarbeek 

WIE BETAALT? 

Wat ik graag te weten zou komen is 
hoe sommige misterieuze manipula
ties gebeuren in onze ministeries. 
Bij mij rijst de vraag wie de poststa
king zal betalen, aangezien bij de vori
ge poststaking de stakers hun wed
den normaal doorbetaald kregen, wat 
volgens mij niet de vakbond doch de 
gemeenschap is die ervoor moet op
draaien. Als men daarbij weet dat er 
zo'n 30.000 postbeambten zijn, moet 
dat bedrag dus wel in de tientallen mil
joenen lopen. Een mooie tip om even
tuele besparingen te doen door er de 
vakbonden toe te verplichten zélf te 
betalen. Daarbij krijgen de niet-sta-
kers geen frank meer of staan, zoals 
op vele plaatsen, voor gesloten deu
ren. 

N.N., Merksem 

KOSMOS 

Ik lees tot mijn spijt dat de Kosmos-ar-
tikeltjes weldra een eind zullen ne
men. Waarom ? Er valt nog zoveel te 
zeggen over de kosmos. De vorige, 
slechts aangeraakte, onderwerpen 
kunnen toch hernomen worden ? Gij 
zult mij zeggen « neem dan boeken ». 
Die zal ik nooit lezen omdat ik daar 
geen tijd voor heb. Doch zo'n klein arti
keltje leest men graag voor ontspan
ning. Ik heb ze allemaal uitgesneden in 
de hoop eens ooit tijd te hebben om 
ze allemaal te heriezen. 

R.D., Veurne 

Red.: De oorspronkelijke opzet — 
een honderdtal afleveringen — is 
weldra bereikt. Wat niet wil zeggen 
dat het Kosmos-onderwerp voort
aan nooit meer in «Wij > terug te vin
den zal zijn. 

FRANS KRUIS 

Zoals ieder bewuste Vlaming, ben ik 
ten zeerste ontstemd over-de manier 
waarop de franstalige kolonialisten 
ons nog durven behandelen. 
Wanneer men naar een officiële Brus
selse instelling schnjft of om inlich
tingen vraagt krijgt men die in het 
Frans, zelfs wanneer men weet dat 
het adres in het Nederlands is ge
schreven en het een Vlaamse stad is 
in Vlaams-Brabant. 
Onlangs kregen we een eentalig 
Frans blad met bijvoegsel in onze bus, 
«La Croix» uitgegeven door het bis
dom waarschijnlijk. 
leder zijn mening, helemaal akkoord, 
maar ze weten dat de meerderheid 
der Vlamingen voor die strekking is 
en ze trekken er profijt uit. Ze zijn 
zelfs zo schijnheilig hun adres weg te 
laten om met te weten van waar het 
komt. 

N,N., Halle 

ASLK-GEKNOEI 

Na het geknoei met de Vlaamse 
spaarboekjes bij de ASLK, waarbij 
ook verscheidene leeriingen van onze 
school een franstalig boekje kregen, 
moeten we nu ook vaststellen dat de 
BAG (of liever in het Frans: de COB) 
bewust meewerkt aan het verfran-
'singsproces. 
Negen schoolkinaeren neooen in on
ze instelling ervaren dat het inschrij
ven van de intrest op hun spaarboek
je in het Frans geschiedde. Het is over
duidelijk dat dit de zoveelste « vergis
sing» is om het werkvolume van de 
franstaligen te verechtvaardigen. 
Heel vaak gebeurt het dat bij het aan
vragen van nederlandstalige BAC-for-
mulieren, er «toevallig» geen in voor
raad zijn. Dan worden maar franstali
ge formulieren uitgereikt! Ook heb
ben we vernomen dat veel Vlamingen 
in het Brusselse, die een lening aan
vragen bij BAG, onder druk gezet wor
den om Frans te spreken en een 
franstalige aanvraag te doen. Dergelij
ke plagerijen zijn dagelijkse kost. 
Het wordt hoog tijd dat onze Vlaamse 
parlementsleden ons eens daadwer
kelijk gaan verdedigen. Wij moeten 
hier nog steeds vechten voor onze 
rechten ; de franstaligen vechten voor 
hun voorrechten! 

J.D.V., Brussel 
Red. — Met Tindemans zal morgen 
uiteraard alles weer « anders » wor
den. 

WALGELIJK 
In een lezersbrief zegt J.D.C, uit Gent 
dat het walgelijk is om voor de deur 
van eerste-minister Tindemans te be
togen. Wel J.D.C., Tindemans is eer
ste-minister ook in zijn privé-woning. 
En ooit heeft hij eens aan het Taalak-
tiekomitee beloofd hen te woord te 
zullen staan in de kwestie Schaar
beek. Hij is zijn woord niet na geko
men. Vindt U dat niet walgelijk ? 
Dat de « witten » na de 2® W.O voor 
uw deur betoogd hebben zal niet 
alleen zijn omdat ze teveel pinten op 
hadden. Al bij al is het in feite spijtig 
dat TAK zo braaf is en de metodes 
van de «witten» niet overneemt. De 
zogezegde Vlamingen die het opne
men voor de CVP en kollaboreren 
met het FDF zouden anders piepen. 

J.V., Schaarbeek 

Een paar TV-bladzijden in «Wij» zijn 
voor mij en enkele mijner vrienden 
totaal nutteloos, vermits we ook gea
bonneerd zijn op een dagblad. Dus 
ander nieuws zou voor ons interes
santer zijn. 
Anderzijds kunnen we heel goed be
grijpen dat lezers die geen dagblad of 
ander weekblad hebben wel die pro
gramma's veriangen. En die mensen 
mogen toch ook eens hun goesting 
krijgen. 
Ten andere, in een dag- of weekblad 
leest men ook niet alles. Elk neemt 
daar het zijne uit. 
Voor al de rest, heel tevreden over 
« Wij». Goede moed ! J.G., Drongen. 

MENSELIJK 
WEEKBLAD 

TV 
Gezien de hervormingen in andere 
weekbladen, de rare positie van het 
TV-weekblad Humo, denk ik dat het 
juiste ogenblik aangebroken is om 
«WIJ» te doen doordringen bij de 
Vlaams-gezinde gezinnen die toch 
een TV-weekblad kopen. 
Het is voor ons, propagandisten van 
de VU en dus van - WIJ », veel makke
lijker een abonnement aan de man te 
brengen bij zgn. lauwe flaminganten, 
als we een volledig TV-programma-
overzicht kunnen aanbieden. 
Het moge misschien betreurenswaar
dig blijken dat we onze Volksunie-
standpunten moeten « verkopen », ge
bruikmakend van de nood aan TV-in-
formatie (bijna even belangrijk gewor
den als de nood aan sigaretten). Daar
entegen staat dat we de meeste 
«Wij"-lezers niet meer hoeven te 
overtuigen van de integriteit van de 
VU. Het publiek dat nog te overtuigen 
valt moeten we door a-politieke akties 
aantrekken. 

Volledige TV-informatie kan daarin 
een grote stap voorwaarts beteke
nen, j D.L, Deurne. 

Enige tijd geleden verscheen in uw 
blad een hele rubriek over de TV-pro-
grammatie. Dit is ongetwijfeld een ele
ment waarmee de aantrekkings
kracht van het blad zou kunnen verbe
terd worden. Alhoewel ik het blad 
sedert het jaarbegin verheugend 
goed begin te vinden. 

Eén tekort wil ik toch onderiijnen. Zo 
de VU wel eens als een grote familie 
beschouwd kan worden is de vraag 
tot hechtere familie-informatie In 
<• Wij» m.i. niet overbodig. Vroeger ver
schenen in de bewegingswijzer, bij de 
respektievelijke afdelingen de geboor
te-, huwelijks- en overlijdensberich
ten ; nu verdwijnen die persoonlijke 
nieuwtjes bijna volledig. 

Maar ze horen wel thuis in een 
Vlaams-nationaal blad. Plaatsruimte, 
waarin de lezers de talrijke familiebe
richten konden terugvinden, kon wel
licht gerezerveerd worden. Een ge
boorte, huwelijk, overiijden, een mili
tant die ziek is of juist hersteld, een 
gouden jubileum zijn echt wel belang
rijk, vind ik, en die duizenden anonie
me lezers worden op die manier nau
wer bij ons blad betrokken. Ze vinden 
er dan iets van hunzelf in terug. 

Wanneer het weekblad het mense
lijkst van alle Vlaamse bladen kan 
zijn dan is dit voorstel misschien een 
richtingsaanwijzer voor vooruitgang. 
Met veel simpatie vooral voor de 
lezersrubriek van het blad. 

J.W., Lille 

Red. — Wij zijn het eens met deze 
bedenkingen en houden onze kolom
men verder open voor familieberich
ten van allerlei aard. 
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Waarde lezer(e s) , 

Een politieke drukte van jewelste 
de verkiezingskoorts. 
Dat heeft voor Uw weekblad onmis
kenbaar gevolgen. 
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En bovendien zullen ook ons 
jongste en oudste gemeenteraads
lid effe geduld moeten hebben 
voor de konfrontatie. 

Wij zijn ervan overtuigd dat 
onze vörkiezingsbekommernissen 
ook de uwe zijn. 

WIJ 1 
17 MAART 1977 
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A-SOCIAAL 
EGMONTPLAN 
IN 
VERGEETHOEK 
GEDUWD 
Het « Egmontplan » waarmee de regering de ekonomische kri-
sis wou bestri jden is nu wel definitief een sisser geworden. 
De EG-kommissie keurde dit plan trouwens af als een infla-
t ieverwekkend pro jekt Daarmee werd het falend sociaal-eko-
nomisch beleid van de regering-Tindemans vanuit een onver
dachte hoek in een schri l daglicht geplaatst 
Op vri j demagogische wijze herhaalden en herhalen de lei
ders van de - meerderheidsparti jen » dat de regering ten min
ste de verdienste heeft een herstelplan voorgesteld te heb
ben, terwij l de opposit ie zich onbekwaam zou getoond heb
ben om een eigen sociaal-ekonomische vizie tegenover de 
regeringspolit iek te plaatsen. Wat de Volksunie betreft is dit 
gewoon een onverantwoorde leugen vanwege de regerings
gezinde partijen. 

Op een perskonferentie, dinsdagmiddag te Brussel, heeft 
voorzit ter Hugo Schiltz immers nogmaals het alternatief 
sociaal-ekonomisch beleidsprogramma van de Volksunie uit
gebreid toegel icht 

Reeds in september 7 4 heeft de 
V U een samenhangende vizie 
voor een drastisch anti-inflatiebe-
leid voorgesteld. Dit plan w/erd 
toen door ekonomische deskun
digen als zeer w^aardevol beoor
deeld. Het werd in januari 1975 
aangevuld met een anti-inflatie en 
een tewerkstellingsnota. 

Het duidelijkste bewijs van de 
degelijkheid van de VU-voorstel-
len is trouwens dat de regering 
naderhand een aantal beleidsop
ties in haar plannen heeft overge
nomen. Evenwel té fragmenta
risch, én telaat. . Bij herhaling heb
ben de VU-woordvoerders In ka
mer en senaat in de voorbije 
maanden en jarep naast de kri
tiek op de regeringspolitiek, voor
al ook de essentiële elementen 
van een alternatieve beleidsvizie 
aangestipt 

S A N E R I N G ? 

In het zogenaamde Egmontplan 
zijn geen stnjkturele maatregelen 
voorgesteld. De zogenaamde 'ar
bitrage » zoals CVP-voorzitter Wil-
fried Martens dit regeringsplan 
noemt, toestaat enkel en alleen uit 
een reeks van zeer fragmentaire 
en oppervlakkige maatregelen, 
die bovendien vooral a-sociaal 
zijn. 

Er wordt immers weinig of niet 
geraakt aan de hoge inkomens, 
aangezien vooral via indirekte be
lastingen (dure pilsjes, sigaretten, 
etentjes...) miljardenopbrengsten 
nagejaagd worden... 

Dat was alvast het voornemen 
van de regering-Tindemans... Nie
mand zal nog durven ontkennen 
da t samen met de tweecijferinfla-
tie, de indirekte belastingen de 
meest onrechtvaardige vorm van 

belastingen is die men de ingeze
tenen van een land kan bedelen. 

Vooral de mensen met de kleine 
inkomens worden in hun dagelijk
se levenswijze getroffen. Bijzon
der onrechtvaardig is daarbij 
vooral dat een ernstige sanering 
in de galopperende overheidsuit
gaven grandioos ontbreekt in de 
plannen van premier Tindemans, 
die beloofde dat met hem alles 
anders zou worden. 

G E V O E L I G E S N A R E N 

De VU-perskonferentie, dinsdag
middag te Brussel, werd bijge
woond door o.m. partijsekretaris 
Paul Peeters, senator Maurits 
Coppieters (direkteur van het 
Dosfel-instituut), de senatoren 
Hector De Bruyne en Lode Claes, 
en kameriid Nelly Maes. 

Geen van de aanwezige perslui 
bestreed de VU-argumentatie dat 
het Egmontplan van Tindemans 
allereerst inflatieverwekkend is, 
en bovendien nooit een goede 
oplossing zou kunnen bieden 
voor het probleem van de tewerk
stelling en voor de verdeling van 
de beschikbare arbeid. 

Het politiek beleid van de rege
ring Tindemans-De Clercq kan orv 
mogelijk een geldig antwoord ge
ven op de maatschappelijke uitda
ging van de komende jaren. 

Het sociaal-ekonomisch alterna
tief beleidsplan van de Volksunie 
betokkelt daarentegen de gevoeli
ge snaren van de openbare finan
ciën, de konkurrentiekracht van 
onze ondernemingen, de industrië
le vernieuwing, de bestrijding van 
fiskale fraude en vooral de kapi-
taalsvlucht de evenwichtige inko
mens- en prijzenpolitiek, én de 
aktieve tewerksteliiDasDolitiek^ 

S P E K U L A T I E 

Tijdens de perskonferentie verdui
delijkten de VU-woordvoerders 
ook nog dat het openbaar indus
trieel initiatief niet de geluksbode 
kan zijn die de fouten van de 
voorbije jaren van de vrije markte-
konomie kan goedmaken. 

De Volksunie vindt het o.m. bijzon
der jammer, onrechtvaardig en 
onverantwoord, dat bepaalde in

dustriëlen in ons land (vandaag 
de Waalse staaisektor) een be
roep doen op overheidstusserv 
konnst op het moment dat zij van 
oordeel zijn dat de gouden jaren 
voorbij zijn, en de magere jaren 
hun intrede gedaan hebben. 

Bovendien is het ook zo dat in de 
sociale sektor een aantal heilige 
koeien ongemoeid gelaten wor
den : de bijdragen en uitkeringen 
in de ziekte- en invaliditeitsverze
kering bijvoorbeeld zouden moe

ten geschieden in funktie van het 
inkomen. 

Het alternatief sociaal-ekono
misch pkan van de Volksunie ver
toont tenslotte dit groot verwijt 
ta.v. de regering: «de overheid 
spekuleert op een grote Inflatie 
als het op inkomsten aankomt 
maar droomt van een lage infla
tie als de overheidsuitgaven be
rekend worden.» 

(h.d.s.). 

HET ZESPUNTEN PLAN 
Het alternatief sociaal-ekonomisch plan van de Volksunie 
beoogt : 
— inf lat iebestr i jd ing; 
— sanering van de openbare financiën ; 
— herstel van de konkurrentiekracht van onze ondernemin

gen, en gezondmaking van het sociaal k l imaat; 
— industriële modernizering en rekonversie; 
— bestri jding van fiskale fraude en van kapitaalsvlucht; 
— een aktieve tewerkstell ingspolit iek. 

INFLATIE ? 

sociaal en federaal 

De Inflatie is de meest onrecht
vaardige belasting voor de 
"minst-bedeelden De inflatie be
dwingen IS de grootste dienst 
die kan bewezen worden aan 
het herstel van de welvaart en 
het welzijn van de werknemers. 
— Allereerst dient ongetwijfeld 

paal en perk gesteld te wor
den aan de wildgroei van de 
overheidsuitgaven, die dé In-
flatiekweldulvel bij uitstek 
zijn. 

— Het beste prijzenbeleld 
wordt verkregen door een 
waarachtige konkurrentle. 
Arbitraire prijzenafspraken 
dienen verboden te worden. 

— Een loonbeheersing Is In de 
huidige ekonomische om
standigheden ten zeerste 
verantwoord. Maar, daarbij 
Is een algemene inkomens-
beheersing noodzakelijk, zo
dat geen eenzijdige offers 
gevraagd worden van de 
loontrekkenden. 

DE SCHAAR IN 
OVERHEIDSUITGAVEN 

Het Planbureau heeft uitgere
kend dat de voorgenomen miljar
denbesparingen van het Egmont

plan (door extra-belasting van 
de verbruiker) hoegenaamd niet 
nodig zouden zijn, indien de 
regering maar de moed op
bracht om de inflatietrend de 
kop In te drukken. Door een kon-
sekwente besnoeiing op de mi
nisteriële begrotingen zou 20 
miljard fr. kunnen bespaard 
worden, terwijl met het veelei
sende Egmontplan «amper» 15 
miljard fr. kan binnengerijfd 
worde^n. Er moet spoedig een 
einde gesteld worden aan de 
wildgroei van de overheidsbe
stedingen. 

Het overtieidsbeheer en de 
« overheldsbureaukratie » ver
gen dringend een wetenschap
pelijke doorilchting. 

De inkomensverdeling moet 
vooral sekundair aangepakt wor
den vla de progressiviteit van 
belastingen en van de sociale 
lasten. 

GEZONDE 
ONDERNEMINGEN 

Tal van ondernemingen verke
ren In financiële nx)eilljkheden of 
gaan over kop. In heel wat geval
len zijn deze moeilijkheden te wij
ten aan slecht of ondoeltreffend 
tjeheer van de onderneming. 

Verregaande slordigheid in het 
beheer moet streng gesanktlo-
neerd worden. 
Anderzijds kan door een herstel 
van de konkurrentiekracht van 
onze ondernemingen een l>e-
langrijk deel van de werkloos
heid opgevangen worden. 
Het herstel van het onderne
mingsklimaat en van het vertrou
wen in de ekonomische herople
ving is nodig om de investerings
bereidheid te stimuleren. 
Nochtans is evenzeer een ver
eenvoudiging van de steunmaat
regelen en het selektiever optre
den bij het verlenen van over
heidshulp (geen < confetti-poli-
tiek ») een vereiste. 

INDUSTRIËLE 
VERNIEUWING 

De expansiewetgeving als basis 
voor het industneel overheidsbe
leid heeft haar doel gemist Ziel
togende bedrijven kregen miljoe
nenhulp. Maar het tewerkstel-
llngsprobleem werd daarmee 
langs geen kanten opgelost In
tegendeel, de zogenaamde splts-
sektoren moeten een krachtige 
Injektie krijgen. 

BESTRIJDING VAN 
GELDVLUCHT 
Fiskale fraude is onrecht; 
daarom moet een strenger toe
zicht worden georganizeerd op 
de t>elastingontdulklng. 
Sommige kommerciële kringen 
maken momenteel enorme win
sten die aan elke kontrole ont
snappen. Dat is niet verant
woord. 

Door de belasting mag geens
zins de kapitaalsvlucht in de 
hand gewerkt worden. 

TEWERKSTELLINGS-
POLITIEK 

Het wordt steeds duidelijker dat 
zelfs bij een herstel van de kon
kurrentiekracht van onze on
dernemingen, de volledige te
werkstelling vooriopig niet meer 
zal tjereikt worden 

De supplementaire middelen die 
vnjkomen uit de verhoogde ren
tabiliteit moeten dan ook bij voor
rang aangewend worden om, 
met de Industriële vernieuwing, 
de tewerkstelling in de zoge
naamde «non-profitsektor» te fi
nancieren. Ook op dit vlak geeft 
de regering blijk van weinig ver
beeldingskracht of vernieuwen
de Ideeën. 

In dit perspektief moeten de toe
komstkansen voor de kleine en 
middelgrote ondememingen, én 
voor de middenstand — die 
vaak art>eidslntensief Is —, ver
beterd worden. 

Alleszins moet het opnieuw de 
moeite waard worden om -te 
werken, te sparen, te onderne
men, terwijl allen die willen wer
ken zonder probleem werk moe
ten kunnen vinden. 

Konkreet denkt de VU onder 
meer aan: 
artïeidsduurverkorting als mid
del tot spreiding van de beschik
bare arbeid, een soepeler pen
sioenregeling, de uitbouw van 
deeltijdse arbeid voor man en 
vrouw, legerdienst onmiddellijk 
na de studies, tewerkstelling van 
een belangrijk aantal gehandi
capten, het vertxxl van kumul 
voor meerdere Isetaalde jobs, en 
het toepassen van de pariteit in 
de diverse funkties ten gunste 
van de Vlamingen in Brussel. 
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En bovendien 

... zei Amin : dada Tindemans. 

...is de politieke meerderheid in dit 
land in de minderheid. 
... werd het RW op 11 juni 1974 in de 
regering opgenomen, en begon de 
RW-koorts Tindemans parten te spe
len. 
... is, luidens een enquête, 80 t.h. van 
de Belgen van oordeel dat de rijks
wacht de demokratie beschermL 

...vraagt de arbeiderswereld zich af 
waartoe Tindemans' komitee ter be
scherming van de demokratie nog 
dient 
...wijzigde Tindemans zijn regering 
een tweede keer op 4 oktober 74. 
Een RWer, PSC'er, en een PWer 
werden ministrabel. 
...kost de ontbinding van kamer en 
senaat miljarden aan < dé schatkist >. 
Niet aan de bevolking. Want de 
meeste indirekte belastingen van 
het Egmontplan gaan in de verkie-
zingsmist op. 

... wordt op 3 april het zomeruur inge
voerd. Onze wakkere politici zullen 
dan een uur vroeger moeten op
staan, willen zij de verkiezingstrein 
tijdig halen. 
... verliet minister van autowegen De-
fraigne op 29 juli 1976 de regering. 
Olivier werd de nieuwkomer op 
openbare werken. 

f., gaapt het hondje van de conciër
ge in het parlement momenteel da
genlang van verveling. Hij heeft 
geen politiek kluifje meer om op te 
peuzelen. 
... wijzigde Tindemans voor de veran
dering nog maar eens zijn regering 
op 15 oktober, vorig jaar. Onder 
meer Mark Eyskens kwam de CVP-
rangen vervoegen. 

... is volgens Manu Ruys de Volks
unie goud-geel rijp voor deelname 
aan het bewind. 
...en slaat de CVP puberteits-groen 
uit; zo hebben we het reeds jaren
lang mogen meemaken dat de CVP 
onberekenbare lammetjes-allures 
heeft 
... werd VU-kamerlid Emiel Vansteen-
kiste in het parlement bestolen, van 
o.m. zijn interpellatie-dossier over 
de smeerpijp naar de Vlaamse kust 

... schreef • Het Laatste Nieuws > dat 
CVP-voorzitter Martens de vroegtij
dige ontbinding van de kamers de-
kreteerde, opdat Tmdemans onge
schonden op de CVP-affiches zou 
kunnen prijken. 

...verliet RW-Perin op 8 december 
76 de regering. En is sindsdien de 
CVP-pot de PSC-ketel beginnen ver
wijten te maken. 
...dienen vakantiegangers in de 
paasperiode goed te onthouden dat 
zij vanuit het buitenland niet met vol
macht kunnen stemmen. 

... is de Europese kommissie van oor
deel dat het Egmontplan van Tinde
mans bijzonder gevaarlijk is voor 
het ekonomisch herstel in ons land, 
tenzij de index gemanipuleerd wordt 

...wijzigde de regering nogmaals 
(een zesde keer) op 5 maart Tinde
mans stuurde de dag voordien twee 
RW-ministers naar huis. 
... laakt het RW sindsdien de • Vlaam
se minderheids-regering » van Tinde
mans. 
...schreef Tindemans in een brief 
aan zijn ministers, < dat zij moeten 
regeren net alsof er een parlementai
re kontrole zou bestaan.» Er mogen 
geen overdreven uitgaven gebeuren. 

... krijgt de Waalse staalindustrie 9 
miljard overlevingsgeld toegescho
ven... 

En bovendien 

TAK tegen frankofonen 
in Leuvense schouwburg 
Zolang franskil jons in Vlaanderen ergernis bli jven wekken, zolang 
zullen Vlaamse manifestanten op straat komen. Zo ook vorige week, 
woensdagavond. 
De ri jkswacht trad in de Leuvense Bondgenotenlaan hardhandig op 
tegen zowat 250 TAK-betogers. TAK wou een vertoning van « Explora
tion du Monde» in de stadsschouwburg verhinderen. Maar de ri jks
wacht had de schouwburg bezet. Bij tal van blitzakties werden uitein
deli jk 100 manifestanten voorgeleid. 
De frankofone vertoning kon doorgang vinden, maar het moet 
gezegd dat slechts weinig stoelen bezet werden. 
Het TAK-bestuur heeft aangekondigd de vertoningen van « Explora
t ion du Monde » op de voet te zullen volgen. C V - m i n i s t e r van Neder
landse Kuituur (Rika De Backer) ziet er inmiddels nog steeds geen 
graten in dat zulke frankofone manifestaties mogelijk zijn doordat 
het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten voor dergeli jke initiatie
ven Vlaams geld met boekhoudkundige trukjes inpalmt (foto Dann) 

r 

B R U S S E L NIET L O S L A T E N 

Ongetwij feld is de Nederlandse 
kultuurkommissie (NCC) het be
langrijkste officieel instrument 
om de Vlamingen te Brussel 
sociaal en kultureel te begelei
den. 
Opdat ook de inwijkelingen uit 
Vlaanderen zouden bereikt wor
den, bezorgen verschil lende ge
meenten uit het Vlaamse land de 
adressen van de mensen die 
naar Brussel verhuizen aan deze 
kultuurkommissie. 
Op voorstel van oud-senator 
Van Haegendoren heeft onlangs 
ook de gemeenteraad te Leuven 
deze beslissing getroffen. Wi j 
doen een beroep op alle VU-ge-
meenteraadsleden in meerder
heid of opposit ie om ervoor te 
zorgen dat elk Vlaams gemeente
bestuur de adressen van uitwij
kelingen aan de kultuurkommis
sie doorgeeft 
Over een goede aanpak van 
deze zaak kan men inlichtingen 
verkri jgen bij oud-senator Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63, 3030 Heverlee. 

P A S S E N D E 
K V H V - O N T V A N G S T 

Vorige week donderdag bezocht 
koningin Fabiola op uitnodiging 
van de UNIFAC (die zich graag 
voordoet als progressief...) de 
UFSIA/RUCA. Het KVHV (de 
grootste studentenorganizatie' 
te Antwerpen) deed niet mee, 
doch betoogde met spandoe
ken, waarop amnestie en zelfbe
stuur werd gevraagd. Een oran-
je-blanje-bleu-ruiker werd aan 
de vorstin overhandigd, die ook 
een open brief toegestoken 
kreeg, net als alle aanwezige stu
denten (opvallend was de gerin
ge belangstell ing van de studen-
tengemeenschap). 
In de open brief wordt het één-
mansinitiatief van de organisato
ren van dit bezoek aan de kaak 
gesteld. Het KVHV laakt het feit, 
dat de studenten niet eens op de 
hoogte werden gebracht laat 
staan geraadpleegd. Verder 
wordt herinnerd aan het uitbl i j
ven van enig amnestie-gebaar 
n.a.v. het 25-jarig ambtsjubileum 
van Boudewijn, terwij l aan echte 
misdadigers wel genade wordt 
verleend. Ook de achterstell ing 
van Vlaanderen, anno 1977, 
wordt In scherpe bewoordingen 
gehekeld (Nols, verl ies van ar
beidsplaatsen op grond van ver
valste dossiers bij de ASLK, de 
benadeling van de Vlamingen bij 
ABOS, de geschenken (lage ko-
lenprijzen waardoor het Lim
burgs bekken « onrendabel » is) 
aan Wallonië (Staalnijverheidj 
en de teloorgang van de polit ie
ke eerli jkheid en moral i tei t In 
een in het Spaans gestelde pas
sus betuigt het KVHV zijn solida
riteit met alle verdrukte volken, 
meer in het biezonder met de 
Basken. Deze manifestatie ver
liep zonder incidenten. Er werd 
overigens vanwege de tegenbe-

togers beklemtoond dat de beto
ging niet gericht was tegen de 
persoon van de vorstin. 
Het vorstenpaar zal nu lang
zaam maar zeker wel bewust 
zijn van het feit dat Antwerpen 
telkens op officiële bezoeken 
reageert met de primordiale ei
sen. 

TWEE B E L G I S C H E 
K I E S D I S T R I K T E N 
IN E U R O P A ? 

In samenwerking met de Bewe
ging voor de Verenigde Staten 
van Europa organizeert de v.z.w. 
Open Kring, op dinsdag 22 

Willy De Clercq? 

Kom nou... 
... en dan heb je natuurlijk nog Willy De Clercq, de man van 
het jaar Le mouton f rise, zoals hij in de frivole «Pan » op blau
we woensdagen wel eens wordt genoemd. 

Een «Amerikaanse» loopbaan.- in een half dozijn jaren naar 
de top. Begin van de vijftiger jaren advokaatje en gemeente
raadslid te Gent: een jonge wolf met lange tanden gelijk er 
dozijnen rondlopen. En gelijk er bijna evenveel hun staart ver
liezen in het gevecht naar boven. Hij niet In 1958 had Henri 
Liebaert de goede smaak om ontslag te nemen in de Kamer; 
de nog altijd jonge plaatsvervanger werd volksvertegenwoor
diger Twee jaar later minister van Begroting onder Eyskens-
Lefèvre. Volgend sprongetje tot op de voorlaatste sport van 
de ladder: vice-premier. Begroting, later Financies. Onder 
Van den Boeynants, Leburton en Tindemans. Eeuwige 
second-in-command, de melkboer Verbeeck van de Belgi
sche politiek. 

Beginselen ? Hém niet gezien. De vochtige vinger in de lucht 
en de huik naar de wind. De ombouw van de liberale bak
steenpartij naar de PVV was goeddeels zijn werk. Subtiel 
werk van een leperd. « Vlaamse» partij een huichelend leeu
wevlaggetje in de Vlaamse wind. En ondertussen steengoede 
en steenrijke relaties onderhouden met de matuvu's van 
Gand Frangais. Aan dat milieu dienstjes bewijzen, uit dat 
milieu rekruteren: Jespers naar het kabinet halen, een flinke 
duw op de weg naar de jongste carrière van onderzoeksrech
ter in heel het land. De blauwe weg. 

Willy De Clercq kent de stiel Hij behoort tot het topgroepje 
van vier-vijf Vlaamse politici die het TV-medium kunnen 
bespelen. Hij betokkelt de grote media, zonder de kleine te 
verzuimen. Open een kroeg van vier vierkante meter in Gent 
en nodig hem uit om lintje te knippen: hij zal er zijn. Ook in de 
Wetstraat een vakman. Leep, zich schuilhoudend achter de 
brede ruggen van de eerste-ministers. Eventjes gepast op het 
tv-scherm springen, maar de kleine voordelen en de vele 
nadelen van het leadership gewillig laten voorbijgaan. Eigen 
reputatie zo onkreukbaar mogelijk houden. De man is s/nds 
jaren verantwoordelijk voor onze financies. De katastrofe 
van het Egmontkonklaaf is goeddeels zijn katastrofe. Een put 
van zestig miljard. Weer maar eens twintig miljard leningen. 
En weer maar eens veertien miljard belastingen. Indirekte 
belastingen. Op speciaal liberaal verzoek. Afblijven van de 
big shot En alles uit de zakken halen van Janjeweetwel, Jarh 
met-de-pet Oeroude, stokoude konservatieve liberale poli
tiek. En toch één karpersprong, omdat het water tot aan de 
lippen staat: de Horeca-sektor onder de fiskale vijs. Willy De 
Clercq, die een hold-up pleegt op de beurs van de kroegba
zen en de restauranthouders: de in het nauw gedreven kat 
krabt de krollen van de tap I 

Beginselen ? De Vlaamse PVV ? Nóg altijd de partij van de 
laatste franskiljons in Vlaanderen. De Vanaudenhoves. De 
Lahayes, De Bonnels. De Vrevens. De Sprockeelsen. De eer
biedwaardige PW-senator van Ronse die eigenhandig een 
Takker uitlevert aan de politie. 
Vlaams ? Kom nou, Willy.... 

maart, in de Akademie-raads-
zaal. Volderstraat te Gent, een 
konferentie gewijd aan de Euro
pese verkiezingen. 

Ere-rektor prof. dr. Brugmans be
licht « het waarom en waarvoor» 
van deze verkiezingen. 

Meester Frans Baert, VU-kamer
l id, en Walter Kunnen, voorzitter 
BVSE, ontwikkelen hun stand
punt inzake één of twéé kiesdls-
tr ikten voor België. De toegang 
tot deze belangrijke bijeen
komst is kosteloos. 

20 J A A R 
« O N S ERFDEEL» 

In de gebouwen van de Krediet
bank te Brussel werd t i jdens 
een plechtige zitting het twint ig
jarige «Ons Erfdeel» gevierd. 
Mr Renard, voorzitter van de 
geli jknamige stichting en Jozef 
Deleu die de vele aanwezigen 
opwachtten mogen tevreden 
zijn, het was een geslaagde en 
hoogstaande bi jeenkomst Spi j
t ig dat de Vlaamse ministers, op 
De Croo na, allemaal hun kat 
hadden gestuurd. 

De meeste lof ging naar hoofdre-
dakteur Jozef Deleu zelf en dat 
verdient hij wel want iedereen 
die het t i jdschrift < Ons Erfdeel > 
en de andere initiatieven («Sep-
tentrion >, het jaarboek «De 
Franse Nederlanden Les Pays-
Bas Francais») kent moet het 
daarmee eens zijn. 

Uit de redevoeringen onthouden 
wij speciaal : « Zolang dergelijke 
wonderen van idealisme, kwali
teit en entoeslasme plaats heb
ben, geloof ik dat wij niet het 
recht hebben pessimistisch te 
zijn wat betreft de toekomst van 
onze taal en kuituur» (Mr Re
nard). 

En :« Nu geen halfslachtige op
lossingen meer voor het Bel
gisch kommunautair geschil, 
maar de enig mogelijke afdoen
de oplossing: een Vlaamse deel
staat, met een eigen territorium, 
een eigen parlement en een ei
gen exekutieve in een Belgische 
bondstaat» (Prof. A. Gerio). 

Een fijne feestzitt ing voor een 
prachtig initiatief dat bli j f t boei
en : de Nederlandse kuituur, het 
gemeenschappeli jk erfgoed van 
Noord en Zuid behoeden en ver
spreiden. 
Het ga je verder goed « Ons Erf
deel » ! 

sociaal en federaal 
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Vlaanderen telt 
helft van bedrijfssluitingen 
(pdb) — Vorig jaar sloten 409 
Vlaamse bedrijven hun deuren. 
In Wallonië werden 231 bedrijfs
sluitingen geteld, in Brussel 
240. Door de sluiting van die 880 
bedrijven in ons land verloren 
32.202 personen hun werk. En 
weer vinden we de helft ervan in 
Vlaanderen terug : 15.848 getrof
fen Vlaamse werknemers. 
Dit zijn de gegevens die ver
strekt worden door het 'Fonds 
voor vergoeding van de in geval 
van sluiting van ondernemingen 
ontslagen werknemers ». De cij
fers van het «Sluitingsfonds» 
zijn heel wat lager dan die van 
de BTW-administratie, maar zij 
geven een beter beeld van onze 
ekonomische toestand omdat 
de BTW alles telt wat bedrijf is, 
ook de eenmanszaken, terwijl 
het Fonds alleen de bedrijven 
van enige omvang telt 
De Rijksdienst voor Sociale Ze
kerheid telde einde 1975 in 

Vlaanderen 106.000 bedrijven. 
Daarvan stelden er 70.000 min
der dan vijf personen tewerk. Elf
duizend hadden een tewerkstel
ling van meer dan 20 personen. 
Vorig jaar vielen er ruim 400 
voorgoed stil. Het eerste kwar
taal van 1976 waren het er 87, 
het laatste kwartaal 111. Het aan
tal sluitingen vertoont een stij
ging. 

Het meest getroffen is de metaal
verwerkende nijverheid. Daar 
vindt men het grootste aantal 
gesloten bedrijven en het hoog
ste aantal ontslagen werkne
mers. Achtereenvolgens 15, 16 
en 20 bedrijven en 807, 665 en 
1.695 personen die op straat 
staan. (Voor het vierde kwartaal 
werden nog geen cijfers per sek-
tor gepubliceerd, we konden al
leen de totaalcijfers vernemen.) 
Ook de konfektiebedrijven heb
ben het hard te verduren. Zij tel-

«Ik zweer 
trouw aon 
de wetten 
van het 
Belgische volk» 

De ASLK blijft ergernis wekken. Op een vraag van senator 
Rob Vandezande, onntrent de kredieten van het ASLK-kan-
kerfonds, deelde de minister van financiën mee dat er op de 
52 projekten 13 Nederlandstalige, 34 Franstalige en 5 tweetali
ge projekten werden verworpen. Terwijl 65 projekten, waar
van 21 Nederlandstalige, 40 Franstalige en 4 tweetalige wer
den aanvaard. De Nederlandstalige projekten krijgen geza
menlijk ruim 213 miljoen fr. (40 t.h.), tegen 301 miljoen voor de 
Franstalige (56 t.h.), en 17 miljoen voor de «tweetalige» 
(3t.h.). 
De minister voor financiën wijt deze ongelijkheid aan de min
der talrijke aanvragen van Nederlandstalige research-centra. 
Niets is minder waar. Sommige Vlaamse rektoren maken er 
hun beklag over dat zij niet opgenomen zijn In het weten
schappelijk komitee dat de gelden verdeelt. 
Een rektor getuigde dat hij een weigering van subsidiëring 
opliep, met het argument dat de kredieten van het fonds uitge
put waren... 
Het ASLK-kankerfonds geeft nog slechts geld aan teams die 
reeds eerder gesubsidieerd werden I En bij voorkeur aan de 
Franstallgen. 

len het tweede grootste aantal 
sluitingen en afdankingen. 
Slecht gaat het in Vlaanderen 
ook in de bouw, de textiel ,en de 
voeding, althans wat de bedrijfs
sluitingen betreft 
Wallonië en Brussel tellen elk 
een vierde van de bedrijven die 
vorig jaar in België sloten, hoe
wel de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid in Brussel maar half 
zoveel bedrijven aangesloten 
heeft als in Wallonië, respektie-
velijk 33.000 en 65.000. In de 
gesloten Brusselse bedrijven 
vielen 6.500 mensen zonder 
werk, in de Waalse bedrijven 
ruim 9.800. 

In Wallonië is het in hoofdzaak 
de metaalverwerking die stil 
valt In Brussel lijden zowel kon-
fektie, bouw, metaalverwerking 
en voeding onder de ekonomi
sche moeilijkheden. 
Meer dan anderhalf miljard fr. 
werd vorig jaar dan uitgekeerd 
aan de 32.202 werknemers voor 
wie hun bedrijf gesloten werd. 
Per persoon een kleine 50.000 fr. 
Gemiddeld dan, want wie veel 
verdient krijgt veel, wie een ge
ring loon krijgt wordt weinig ver
goed. Het aantal sluitingen was 
zo hoog dat de vergoedingen 
die het Sluitingsfonds moest uit
betalen 200 miljoen meer be
droegen dan de bijdragen waar
over het Fonds beschikte. 
En voor dit jaar zijn de vooruit
zichten blijkbaar nog slechter. 
Het Fonds meent immers dat de 
bijdragen van de bedrijven met 
20 th. moeten verhoogd worden. 
Het Fonds voorziet dat het in 
1977 aan werknemers die ont
slagen worden door sluiting van 
bedrijven 1,9 miljard zal moeten 
uitbetalen. 

Met de 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

Engels leren 

in Engeland 

* verblijf in een gezin 

* lessen in een erkende taalschool 

* reislelding 

Bestemming 

BRIGHTON 
vanaf 17 jaar 

EXMOUTH 
Vanaf 15 jaar 

Data 

2 tot 16 juli 
13 tot 27 augustus 
3 tot 17 september 

9 tot 23 juli 
6 tot 20 augustus 

Reissoffl 
p̂  persoon 

10.415 fr. 

10.900 fr. 

VOOR ALLE INLICHTINGEN EN INSCHRUVINGEN: 
Vlaamse Toeristenbond 
St.-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen 
TeL: 031/31.76.80 
Vergunning: nr. 1185 - Kat. A 

Lidmaatschap vereist. 

<UIT DE (WETSTRAAT 
z • ELFS de parie-

mentsleden van de 
CVP waren ver

rast door de beslissing, 
vorige week, om het par
lement te ontbinden. Niet 
weinigen onder hen voel
den zich gedupeerd door 
dat eigenmachtig besluit, 
vooral omdat de CVP-
fraktie de week voordien 

eveneens een verklaring tot grondwetsherzie
ning had geëist vooraleer het parlement te ont
binden. Dinsdag- en woensdagnamiddag heer
ste in de kamer een krisisstemming. Enkele 
socialisten wilden de Stomme van Portie! navol
gen en op de barrikaden gaan. 
Misschien was, hetgeen gebeurd was, niet 
onwettelijk, maar toch hoogst ongewoon, vooral 
omwille van de verklaring die eraan gegeven 
werd, en om de ware reden van de kamerontbin
ding. 
Sedert het ontslag van de RW-ministers wist 
men dat de dagen van de regering-TIndemans 
geteld waren. Toch was er nog geen reden voor 
een onmiddellijke val van de regering. Was Tin-
demans I ook niet als minderheidsregering 
gestart ? 
Hijzelf beweert nu dat hij toen gedacht had te 
zullen vallen. Maar, door de onthouding van de 
Volksunie kon hij toch aanblijven in afwachting 
van de uitbreiding van zijn regering met het RW, 
en zonder VU. Na het beruchte Perin-veto. Toen 
heeft Tindemans zich echter wel met zijn minder
heidskabinet voor het parlement durven presen
teren. Waarom nu dan niet? De reden Is heel 
eenvoudig dat de PSC geen grondwetsherzie
ning wilde, en dat bij een stemming In het parle
ment over de verklaring tot grondwetsherzie
ning de tweedracht In de regering zou gebleken 
zijn. 

En dat de PSC geen grondwetsherziening 
wenst, is toe te schrijven aan het feit dat zij met 
de door de regering toegepaste gewestvorming 
met drie zeer tevreden is, en er niets willen laten 
aan veranderen. 

Zij hebben reeds wat ze willen. De regering-Tin-
demans heeft op Vlaams gebied niet alleen niets 
gerealizeerd; zij heeft een ware koelkastpolitiek 
gevoerd en alles verwezen naar het kommunau-
tair overleg en de grondwetsherziening die er 
weer niet komt Bovendien neemt de gewestvor
ming met drie steeds vastere vormen aan, en zul
len de Vlamingen moeten betalen voor elke wijzi
ging hieraan. 

Naast de moeilijkheden met de PSC, waren er 
de problemen met het ACV, dat verveeld zat 
met de staking. Deze staking was zelf meer het 
gevolg van een rivaliteit tussen ACVifen ABVV, 
en tussen de ACV-leiders Houthuys en Dhondt 
dan van de sociale bekommernis van de vakbon
den. Daarom moest de oud-voorzitter van het 
ACV, Gust Cool, dienst doen als bliksemafleider. 
Een onmiddellijk ontslag van de regering, of een 
kamerontbinding zou het ACV de kans geven 
om zonder gezichtsverlies de staking op te 
schorten. Wat intussen ook gebeurd Is. Men 
moet dan nu niet afkomen met het argument dat 
er op enkele dagen tijd geen akkoord zou kun
nen worden gevonden over een grondwetsher
ziening. De regering moest helemaal nu niet val
len. Zij had nog tot Pasen of zelfs nog langer 
kunnen doordoen. Maar, de PSC — nog maar 
eens — wilde van geen VU-steun weten. Boven
dien leek een vlugge « kordate » aanpak een gun
stig elektoraal element Of is het U nog niet 
opgevallen hoe vaak men Tindemans op het 
scherm ziet? Vorige donderdag monopollzeer-
de hij bijna de ganse TV-avond. Wedden dat wij 
hem nog vaker te zien krijgen ? 

H.C. 
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HET GAAT OM JE LOON... 

WIJ 6 

Als je werkgever je loon betaalt langs een rekening bij de 
ASLK, kan je van tal van voordelen genieten. 

Als je bijvoorbeeld een woning wenst te kopen of te bouwen 
kan je bij de ASLK lenen tegen een voorkeurtarief. 

Je kunt er alles over lezen in het foldertje dat we je meteen 
opsturen zodra we onderstaande bon ontvangen. 

ASLKS 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

Te sturen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 
Dienst 089, Wolvengracht 48 te 1000 Brussel. 

Naam en voornaam: i 

Adres: I 

wenst het foldertje over de salarisbetaling langs de 

I 
J 
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GEDAAN MET GEVEN 
EN TOEGEVEN 

Laat ons eerlijk vaststellen 

De Tindemans-regering 
een totale mislukking 
3 jaar Vlaamse 
achteruitgang 

Gans Vlaanderen stond eendrachtig 
achter de Halle-betoging in 1974. Ook 
CVP'ers en PVV'ers namen er aan 
deel. Maar niet één eis van het noch
tans gematigd Halle-programma werd 
verwezenlijkt. Er is geen provincie 
Vlaams-Brabant gekomen, geen kies
arrondissement Halle-Vllvoorde. Te 
Brussel zijn de Vlamingen meer dan 
ooit tweederangsburgers. Nols werd 
zopas weer tot burgemeester van 
Schaarbeek benoemd. De havenver-
dragen met Nederland, die voor de 
Vlaamse welvaart onmisbaar zijn, ge
raken omwille van de Waalse sabota
ge niet goedgekeurd. In de Spaarkas 
wordt jacht gemaakt op Vlaamse 
werkplaatsen. Onze centen worden 
gestolen: miljarden gaan ieder jaar 
van Vlaanderen naar Wallonië, straks 
opnieuw 9 miljard voor de Waalse 
staalindustrie. Maar we krijgen wél 
een Waalse smeerpijp en we worden 
wél gechanteerd met de waterprijs. 
En inmiddels ging de gewestvorming 
met 3 haar gang. Brussel is uitge
bouwd tot een derde gewest, dat eeu
wig op de wip zit. Vlaanderen wordt in 
een minderheidspositie van twee te
gen een gedrukt. 
Als klap op de vuurpijl heeft Tinde-
mans belet, dat het parlement na de 
verkiezingen grondwetgevende be
voegdheid krijgt Zo wordt de weg 
naar Vlaams zelfbestuur afgesneden. 
Morgen dreigt hetzelfde spelletje door 
te gaan: de CVP die zich de wet laat 
dikteren door de PSC, de Walen die 
de lakens uitdelen in de traditionele 
partijen. 
Tenzij... Tenzij U kiest voor uw enige 
Vlaamse waarborg: de Volksunie. 

Een schandalig 

financieel beleid 
Laten we niet blind zijn. De ekonomi-
sche krizls is een weretóverschijnsel 
en niet één land afzonderlijk kan dit 
verhelpen. Maar dit mag geen eks-
kuus zijn voor het nefaste Tindemans-
beleid, waardoor de krizis ons land en 

ons allen méér treft dan nodig is. De 
femten spreken voor zichzelf. 
Niets werd gedaan om de staatsuitga
ven in toom te houden. De staats
schuld steeg tot meer dan duizend mil
jard Van 1974 tot nu zijn de prijzen 
1/3 meer gestegen dan in Nederland 
en dubbel zoveel als in Duitsland. De 
werkloosheid is hoger dan ooit, zonder 
dat er een volgehouden en ernstige 
inspanning was om ze op te lossen. 
Miljarden gingen naar zieke bedrijven 
inplaats van een doelmatige hulp aan 
gezonde KMO-ondernemingen. 
En het laatste loodje van de regering 
Tindemans... het Egmontplan. Een put 
van 60 miljard in de begroting, die 
opnieuw gevuld werd met leningen en 
met voor meer dan 14 miljard indirekte 
belastingen. Precies de belastingen die 
het zwaarst wegen op de zwakken en 
de armen. 
Kortom, deze regering toonde zich 
onbekwaam, asociaal en verspilziek. 
Trouwens, als Vlaanderen zelf zijn 
financiële zaken kon beredderen, los 
van de Waalse wispelturigheid... de 
zaken zouden vanzelf stukken gezon
der worden. Ook daarom is de Volks
unie uw enige Vlaamse waarborg. 

Afbraak van 

onze demokrat ie 
Onze gezakte regering afficheerde 
zich voortdurend als een waarvoor 
« de mens van tel is ». De werkelijkheid 
was anders. Ook de demokratische 
spelregels werden uitgehold. 
Het parlement werd steeds meer van 
zijn beslissingsmacht beroofd en de 
regering liet zich de wet voorschrijven 
door de drukkingsgroepen. De rege
ring stuurde de volksvertegenwoordi
ging zonder kans op debat naar huls. 
Kleine Waalse partijtjes — niet alleen 
het RW, maar ook de PSC en de Waal
se liberalen — kregen de gelegenheid 
om door chantage en vetorecht de wil 
van de bevolking te ontkennen. Over
heidsgeld werd gebruikt ten dienste 
van de partijen. De verzuiling en de 
onverdraagzaamheid namen over
hand toe. 
Omdat de Volksunie vrij en ongebon
den staat tegenover ideologische of 
andere belangengroepen is zij een eni
ge demokratische waarborg voor 
Vlaanderen. 

Wilt U er iets aan doen ? Dat kan 

DE VOLKSUNIE biedt U 
een ernstige waarborg: 

Vlaams, 

degelijlc, verdraagzaam 

Er Is wel degelijk een alternatief voor 
het geknoei van de regeringspartijen. 
De Volksunie biedt U dit: duidelijk, 
eerlijk, konkreet 

Zelfbestuur 
door federalisme 
De VU, en de VU alléén, wil voor 
Vlaanderen het grootst mogelijke zelf
bestuur in een ondubbelzinnig federa
lisme met twee. De VU stelt onomwon
den en voor altijd: handen af van 
Vlaams gebied, van Vlaamse mensen 
en van Vlaamse centen. Alléén de 
Volksunie kan dergelijke beloften 
waarmaken, omdat alleen zij een ech
te en volledig Vlaamse partij is... geen 
CVP die de Waals-Brusselse PSC 
moet opvrijen. Gedaan met geven en 
toegeven. Uw enige Vlaamse waar
borg : VU. 

Realistisch 
en zuinig 
staatsbeleid 
Dit is het VU-alternatief... Stop aan 
het inflatiebeleid, zoals het zopas nog 
gevoerd werd in het Egmontplan. Sa
nering van de openbare financies door 
versobering en rationalisatie. Herstel 
van de konkurrentiemogelijkheden 
van de ondernemingen: werken, on
dernemen en sparen moet nog zin heb
ben. Scheppen van een gezond so
ciaal klimaat door inkijkrecht en in
spraak. Steun aan bedrijfstakken in 
groei en uitbouw van de spitssektoren. 
Bestrijding van fiskale fraude en kapi-
taalvlucht Aktieve tewerkstelling in 
een vernieuwd arbeidsbestel. 

Los van kapitalistische en sociale druk
kingsgroepen. .. de VU uw enige waar
borg. 

Demokratisch en 

verdraagzaam 
Vlaanderen 
ledereen op zijn eigen, onvervangbare 
plaats: de drukkingsgroepen op de 
hunne en het parlement op de zijne. 
De Volksunie wil het onvoorwaardelijk 
herstel van de pariementaire demokra-
tie. Ze eist strikte waarborgen voor 
een eeriijke, objektieve en volledige 
informatie (dus gedaan met de verzui
ling van de BRT). Wij staan een konkre-
te groen-strategie voor heel Vlaande
ren voor, waarin welzijn en welvaart 
op harmonische wijze samengaan. De 
VU wil bij voorrang het herstel van 
een waarachtige verdraagzaamheid, 
zonder vrees voor diskriminatie. 
Door zelfbestuur moet Vlaanderen In 
Europa en in de wereld zijn eigen 
plaats innemen, met voor de onmiddel
lijke toekomst een rechtvaardige 
Vlaamse vertegenwoordiging In het Eu
ropees pariement 
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Dit zijn uw eerste vericiezingsslogans: 

GEDAAN MET GEVEN 
EN TOEGEVEN 

den in uw afdeling reeds verstuurd? 
Waarom nog niet? 

• Meetings 

VLAAMSE y /AARSORG 

\blksuiiie 
sociaal en federaal 

• Kleur 
Van alle kandidaten op de lijst moet 
door de kieskolleges en de arrondisse
menten de verbintenis gevraagd wor
den, dat ZIJ zich in hun persoonlijke 
verkiezingskampanje stnkt houden 
aan de voorschnften van Kaderblad 
nr. 2 {januan 1977). Voor ALLE verkie
zingsuitgaven in de arrondissementen 
zijn deze voorschnften geldig. Mocht 
uw drukker last hebben met het VU-
geel, ziehier de samenstelling één kg. 
«Pantone 123» (onze kleur!) is 
samengesteld uit 937 gram Pantone 
geel en 63 gram Pantone warm-rood. 
Het Volksunie-geel «Pantone 123» 
kan kant en klaar besteld worden bij 
p.v.b.a. Drukinkten Arets, Boomse-
steenweg 947, 2610 Wilrijk (telefoon 
031/27.7873) 

• VU-Badges 
Geen weggeefbadget maar uw eigen 
individuele mini-propaganda op jas-
kraag of kleed. Doorlopend verkrijg
baar op het algemeen sekretanaat 
aan 10 fr/stuk. 

sociaal en federaal 

• Doorlopend verkrijgbaar 
propagandamateriaal op h i t 
algemeen sekretariaat 

— Rollen van 10000 VU-stckers aan 
1 000 fr per rol. 

— Paalaffiches met vertikale OfxJruk 
«Volksunie» (de oude, vertrouw
de Volksunie-bandjes) aan 300 fr. 
per 1000 

— Grote honzontale kjanden «Volks
unie » (1,80 X 0,60 - 2 banden voor 
een 2 m2-bord) aan 1 400 fr per 
pak van 100 

— VU-badges aan 10 fr./stuk. 

— VU-verkiezingsstickers aan 5 f r / 
stuk 

ir Ruiidienst 

Van alle VU-verkiezingsdrukwerk, uit
gegeven in de arrondissementen, 
moeten ONMIDDELLIJK 25 exempla
ren bezorgd worden aan het alge
meen sekretanaat Goede tips en 
ideeën worden door het sekretanaat 
doorgespeeld aan alle arrondissemen
ten 

• Belangrijk in dit blad 

Belangnjk voor de trend van uw ver
kiezingskampanje, in uw eigen arron-
dissementele verkiezingsuitgaven, zijn 
in dit «WIJ«-nummer volgende artn 
kels. Hoofdartikel pag. 1, Sociaal-eko-
nomisch alternatief van de VU; pag. 
2, dio Genes, pag. 4, verkiezingsarti-
kel pag. 7. 

• Standaardmaat-affiches 

De absoluut geldende standaardmaat 
voor affiches wordt bepaald door de 
afmetingen van de honzontale 2 m2-
affiches, hetzij 1,80 m breed op 
1,20 m hoog Alle andere kleinere 
maten moeten daarvan een deelvoud 
zijn Door de zorgen van het alge
meen sekretariaat worden aan de 
arrondissementen affiches geleverd 
in volgende maten • 2 m2 (1,80 m 
breed x 1,20 hoog), 80 cm breed x 
60 cm hoog, 40 cm breed x 30 cm 
hoog voor wat betreft de tema-affi-
ches, 0,40 cm breed x 0,60 cm hoog, 
20 cm breed x 30 cm hoog voor wat 
betreft de cijferaffiches. Zorg er voor 
dat AL uw affiches die U zelf drukt 
"clezelfde maten hebben of in ieder 
geval deelvouden zijn van de stan
daardmaat 1,80 x 1,20. 

•k Leden-aktie 

Is de modelbnef (zie Kaderblad nr 2, 
januan 1977, pag 41) aan de VU-le-

Meetmgs zijn met uit de tijd , wat men 
ook bewere Meetings kunnen op 
vele wijzen belegd worden tegen-
sprekelijke meetings, feestavond-met
spreekbeurt korte straat- of herberg-
meetings 
Belangrijk is, dat iedere meeting dege
lijk begeleid wordt strooibiljet of affi
che, geluidswagen enz. 

• Algemene richtlijnen 

1 Dit zal een zeer korte verkiezings
kampanje worden. van nu tot 17 
apnl zijn er slechts vier weken 
2 Door deze ongewone kortheid van 
de kampanje zal de impakt van de 
gebruikelijke publiciteitsmedia (grote 
affiches e dgl.) geringer zijn Daaren
boven valt te verwachten dat precies 
in deze media de voorsprong in geld 
een grotere rol zal spelen dan gebrui
kelijk Deze voorsprong in geld heb
ben wij met maar wel de andere partij
en 

3 Om deze redenen zal de Volks
unie-kampanje meer dan ooit moeten 
gevoerd worden door mensen. Meer 
dan in het verleden moet nu aandacht 
besteed worden aan. 
— huisbezoeken, 
— canvassing, 
— Alle vormen van propaganda 

waardoor de kandid^ .dn een 

rechtstreeks en menselijk kontakt 
krijgen met de kiezers; 

— het motiveren van al onze leden; 
het inschakelen van deze leden 
voor raamaffiches, afficheborden 
aan gevels en in voortuinen; het 
overtuigen van deze leden om in 
hun omgeving zeer sterk aan per
soonlijke propaganda te doen 

4 Alle mensen die meewerken aan 
onze kampanje, moeten als dusdanig 
herkenbaar zijn Van nu tot 17 april is 
de VU-badge een onafscheidelijk deel 
van onze uiterlijke persoonlijkheid • 
een kleine wandelende affiche op 
kleed of jaskraag. Let op: deze badge 
is geen « gadget» die dient om wegge
geven te worden aan kiezers Het is 
een klein, maar ernstig medium voor 
onszelf. (Bestellen op algemeen sekre
tanaat Barnkadenplein 12,1000 Brus
sel, tel.: 02/219.49.30 10 frystuk). 

5. Week voor week zal « Wij» nchtlij-
nen en tips doorgeven. Raadpleeg 
alle weken ons blad 
6. Reeds nu vnjhouden: zondag 3 
april, VU-verkiezingskongres, Han
delsbeurs, Antwerpen. 

• Verkiezingsfonds 

Ook voor deze kiesstrijd werd een 
verkiezingssteunfonds geopend. Alle 
bijdragen, hoe genng ook, zijn van har
te welkom om de grote kosten van 
deze kampanje te dragen 
Duidelijk vermelden op prk 000-
0147697-63 van VU-vzw, 1000 Bnjs-
sel Dank i 

VU-fraktles 
van Kamer en Senaat 
R.M., Denderieeuw 
S. . . . . 

100.000 fr 
1.000 f r 
lOOOfr 

Het partijbestuur van de Volksunie besprak zaterdag j.l. het klesplatform van de VU. Dit zal op maandag 21 
nnaart aan de pers voorgesteld worden. 
ingevolge een beslissing van de partijraad werd stichter-voorzitter Frans Van der Eist aangeduid als eerste 
kandidaat voor de nationale koöptatie als senator. 
Het partijbestuur van de Volksunie nam akte van het feit dat eerste-minister Tindemans zich voor de televisie 
tégen het tweeledig federalisme heeft uitgesproken. Dit was voor het partijbestuur geen verrassing. 

...en voor de tweede achtereen
volgende maal is Kris Versyck 
als winnaar uit de strijd naar 
voren gekomen. Bravo, Kris I We 
zouden zeggen: «neem nu wat 
verdiende rust», maar we weten 
dat ge dat niet doen zult Over 
een maand zijn er immers verkie
zingen. Dus zult ge weer de baan 
optrekken om, met een ijver die 
ons aan de pionierstijd doet den
ken, te trachten zoveel mogelijk 
kiezers voor «de partij» bij te 
brengen... 

De revelatie van deze abonne
mentenslag is tweede geworden. 
En — neem het ons niet kwalijk, 
Kris — we hadden de overwin
ning ook aan Luk Van Horen
beek gegund. Luk is een nieuwko
mer in de partij. Hij is pas echt 
aktief geworden na de gemeente
raadsverkiezingen. Hij heeft ech
ter zijn «schade» tijdens deze 
atx)nnementenslag helemaal inge
haald. «Chapeau, Luk», zouden 
ze in Brussel zeggen 

Jaak Janin is niet zo'n onbekerv 
de. HIJ staat reeds lang op de 
bres in het Oudenaardse. De laat
ste jaren heeft hij een beetje naar 
zijn tweede adem gezocht maar 
nu heeft hij een schitterende co
me-back gemaakt Dank zij hem 
Is het arrondissement Oudenaar-

«yViJ»-abonnementensiag Icreeg beslag • • • 

Kris Versyck... 3 x scheeps
recht? 

de met langer « het kleinste broer
tje» wat Wij-abonnementen be
tref t Een vierde werver — of lie
ver werfster — die de kaap van 
de duizend punten overschreed 
IS volksvertegenwoordigster 
Georgette De Kegel. Buiten haar 
parlementaire aktiviteiten en een 
uitgebreki sociaal diensttietoon 

Luk Van Horenbeek... nieuwko
mer met allure. 

heeft zij, net als vorig jaar, een 
voorbeeld gesteld. Misschien 
krijgt dit voort>eeld tijdens de vol
gende abonnementenslag de na
volging die het verdient 
Achter deze vier topwervers die 
de «kaap duizend» bereikten 
volgt de hele lijst van onze ande
re wervers. Mensen met veel en 

Georgette De Kegel... het voor- Jaak Janin... Oudenaarde boven 
fc)eeld van vrouwen en mannen, water halen. 

weinig tijd, mensen met veel en 
weinig verkooptalent mensen die 
veel of weinig abonnementen bij
gebracht hebben... maar allemaal 
mensen die zich hebben ingezet 
om deze abonnementenslag tot 
een reuzesukses te maken. Ze 
zijn volledig in hun opzet ge
slaagd. Naar al deze mensen 

gaat onze oprechte dank en 
waardenng... 

De volledige einduitslag, die wij 
deze week niet brengen wegens (ver-
kiezings)-plaatsgebrek, kunt u vol
gende week lezen. 
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ANTWERPEN 

Hatelijk staaltje van neo-klerikaal 
machtsmisbruik te Nijlen 
Men heeft terecht gezegd dat sinds 
Vaticanum II het klerikalisme als 
vorm van machtsmisbruik heel wat 
minder aanwezig is bij de priesters 
of de kerk zelf dan wel bi| vele mis
bruikers van het katoliek of kriste-
lijk etiket voor een of andere « kris-
telijke > organizatie 
In de gemeente Nijlen in de Ant
werpse Kempen wordt dit volop 
aangetoond 

Nijlen na samenvoeging bijna 20000 
inwoners, had tot 1976 als burge
meester Lode Van Dessel Provincie
raadslid van de Volksunie, een echte 
volksvnend De VU haalde er in okto
ber de spektakulaire uitslag van 
37 % van alle stemmen Alle partijen 
sloegen dan samen in een soort mon
sterverbond tegen de VU Het werd 
er CVP-BSP versterkt door het res
tant van een vroeger machtige nota-
rislijst En dan begint het geval waar
naar in onze titel wordt verwezen 

Leon Verhaegen, voorzitter van de 
lokale KWB wordt verkozen op de 
VU-lijst De KWB-statuten voorzien 
wel onverenigbaarheid met het voor
zitterschap, maar met als bestuurslid 

De CVP-ers in het KBW-bestuur nog 
meer fanatiek na hun zware verkie
zingsnederlaag maar overmoedig ge
worden door hun nieuwe machtsposi
tie in de «monsterkoalitie», sturen 
het ontslag van Verhaegen als be
stuurslid naar het Verbondsbestuur-
arr Mechelen Het Verbondsbestuur 
weigert eerst Een dossier wordt 
samen, gesteld tegen Verhaegen 
met beschuldigingen van het soort 
als «Verhaegen wil tegen sommige 
mensen geen goedendag zeggen» 
«HIJ heeft tijdens een uitvaart met 
mee opgestapt met de KWB» enz 

Om het verhaal kort te maken Geit 
en kool willende sparen doet het Ver
bondsbestuur het voorstel dat Ver
haegen ziekendienst-overste (Lour-
desbedevaarten) voor het gewest 
zou worden, maar met meer voor Nij
len te blijven wat hij tot ieders vol
doening al jaren was Toen hij dit wei
gerde werd tegen hun eigen statu
ten in door het KWB-bestuur arr 
Mechelen, blijkbaar onder druk van 
«zware jongens in de CVP» de 
onstatutaire uitdrijving van Verhae
gen bekrachtigd 

De vuiligheid gaat zelfs zover dat 
ondanks een petitie van meer dan 
100 « Lourdesspaarders » met deur
waarder en politie het CVP-kliekje in 
de KWB-Nijlen de spaargelden doet 
opeisen en zelfs klacht neerlegt bij 
het gerecht «wegens oplichting en 
misbruik van vertrouwen» Dit tel
kens met het nodige politiegedoe 
van een kommissaris die reeds blij
ken heeft gegeven van zijn « verpoli-
tizeerd »zijn bij andere gelegenheden 
In een gemeente als Nijlen waar de 
VU bij parlementsverkiezingen voor 
de fuzie tot 50 % van de stemmen 
haalde is dit smerig gedoe van meer 
dan lokale betekenis Wij vragen aan 
de nationale leiding van de KWB of 
ZIJ akkoord zijn met dit overjaars kle
rikale potentatendom en misbruik 
van een vereniging die in haar blad 
«RAAK» dan toch geregeld heeft 
uiting gegeven van een geest van 
openheid en verdraagzaamheid die 
in het verpolitiekte ACW niet beston
den Of IS het een verdere ver
strakking in een nchting van het 
CVP-staat-potentatendom Het is nut
tig dat dit geweten wordt nog voor 
de komende parlementsverkiezin
gen 

VUJO's dokumentatiecentrum te Merksem 
Vong jaar verscheen reeds op deze 
plaats 'n oproep om zoveel mogelijk 
dokumentatie bijeen te brengen om 
ons in staat te stellen een soort van 
centrum op te nchten waar alle moge
lijke dokumentatie, over de meest uit
eenlopende onderwerpen zou kun
nen geraadpleegd worden In de eer
ste plaats dachten we daarbij aan de 
geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging en haar evolutie maar tevens 
ook aan alle vormen van politiek, 
zowel op plaatselijk als op nationaal 
vlak Vele personen hebben ons 
reeds vele interessante gegevens en 
uitgaven kunnen bezorgen maar toch 
willen we hier nogmaals deze oproep 
herhalen Hebt U tijdschnften of uitga
ven die U na lezing toch in de papier
mand zou laten verdwijnen, dan zou 
U ons groot genoegen doen indien U 

deze dokumenten zou willen bezor
gen aan J De Scheerder, Mm Delbe-
kelaan 39 te Merksem ofwel een sein
tje geven op het nr 46 00 88 Bij voor
baat hartelijk dank Graag willen we 

onze leden ook langs deze weg nog
maals herinneren aan onze ledenver
gadering op donderdag 31 maart ek 
om 20 u 30 in ons Ontmoetingscen
trum, Bredabaan 298 

Borgerhouts nieuws 

ZCXK€RC1€ 
— Te huur app 2 sipk, living, 
mg keuken en badk, rustige 
omgeving, groot terras (12 m), 
kelder, vast tapijt ruime parkeer
plaats, vnj Bruegelpark, Zellik 
Tel 02/425 44 48 na 10 u (N-38) 

— Man, 38 jaar (VU-kaderlid) 
zoekt betrekking als koener met 
eigen wagen Talen Nederlands-
Duits Jan Lambrechts, Veer-
straat91,2560RumstTel 031/ 
881371 (N-41} 

— 18-jang meisje uit Mechelen, 
met diploma van tweede jaar 
handel hoger middelbaar, zoekt 
betrekking in Mechelen of omge
ving Is bereid nog avondlessen 
te volgen Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
üersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op nummer 015/21 7900 (N-40) 

Afgestudeerde moderne huma-
niora-wetensch B {19 jaar) vrij 
van militaire dienst zoekt fiassen-
de t)etrekking 
Schilder met ervaring zoekt be
trekking als helper-schilder 
40-jange artieider zoekt passen
de betrekking 
15-jange jonge man zoekt be
trekking als hulp- of looppngen 
Schrijven of telefoneren aan se
nator Wim Jonssen, Louisa-
straat 31, 2800 Mechelen (015/ 
413596) N33 

Vanaf 21 maart is ons sekretanaat 
geopend van 9 u 30 tot 15 u 30 Pam
fletten en dokumentatie liggen ter 
beschikking van leden en simpatizan-
ten 

• 
Vnjdag 18 maart Vergadenng Oude 
Worstenpan te Borgerhout Dhr Stap-
paerts onderhoudt ons over de politie
ke toestand en de komende verkiezin
gen •.. 

• 
Op 27 februan werd het gezin van 
Paul en Frieda Van der Velden-Van 
Loon (dochter van dhr Hugo Van 
Loon) met Bert vergroot 

• 
Op 26 maart as treden Lieve en 
Frank in het huwelijk Beste wensen 
voor het jonge koppel en gelukwen
sen voor ons bestuurslid Frans D A S , 
K-Vd Oeverstraat 6 te Borgertiout 

Geboorte van een zoon m het gezin 
van Walter-Manjke Van Loon-Van Ge
negen Collegelaan 161, Borgerhout 
kleinzoon van Hugo Van Loon, be
stuurslid Bgt ^ 

Zaterdag 19 februan had te Berchem 
de begrafenis plaats van dhr Walter 
De Vos, zoon van Bert De Vos, 
bestuurslid VU-Borgerhout en KOO-
bestuurslid W De Vos was slechts 
41 jaar ^ 

Op 15 januari 1977 overleed de vader 
van Wim Verreyken-Hilde Wage-
mans, op de ouderdom van 61 jaar 
(Hilde Wagemans verkozen m de 
laatstgevoerde verkiezingen van 10 
oktober 1976) 

• 
Op 18 januan was er de geboorte van 
Jons, kleinzoon van dhr Van Loon, 
bestuurslid VU-Borgerhout Pluto-
straat 34 te Schoten 

FVV-kaderdag te Antwerpen 
De federatie van Vlaamse vrou-
v»/engroepen organizeert op zon
dag 20 maart te DEURNE, een 
ontmoetingsdag Om 10 u 30 in 
zaal «Trefpunt», Turnhoutsebaan 
28 

Op het programma 

— in de voormiddag in samen
werking met het Dosfelinsti-
tuut de praktische begelei
ding van onze groep hoe de 
leden aan te spreken, v»/elke 
aktiviteiten aan te bieden ed 

— in de namiddag een diskus-
siesessie over de politieke mo
raal Bestaat d a t ' (als toepas
sing van de voormiddagvi/er-
king) 

Ten gevolge van de politieke situ
atie zullen WIJ onze diskussie-
namiddag vervolledigen met 
volgende onderwerpen 

— wat kunnen wij doen om het 
vrouwelijk kiezerspubliek aan 
te spreken en hoe zeggen we 
h e t ' wat brengen wij naar 
voor ' 

Kursussen zullen ter plaatse be
schikbaar zijn Voor middagmaal 
wordt gezorgd, wel vragen wij 
hiervoor een kleine bijdrage 
Voor inlichtingen en inschrijvin
gen kan je terecht bij 
Mia Monseur, Letterkundestraat 
12, 2610 Wilrijk, tel. (31) 
27.91.14; Anny Leenaerts, Steer-
veldstraat 27. 2610 Wilrijk, tel. 
(031)27.19.89. 
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DEURNE WM-avond voor alle OCMW-leden van het arron
dissement ^n Trefpunt 

EKEREN zitting gemeenteraad om 20 uur in de gewone zit
tingszaal ten gemeentehuize. Kasteel Veltwijck 
HOBOKEN ledenvergadering om 20 u 30 in zaal Moretus Ber-
kenrodelei 32 Gastspreker senator Hektor De Bruyne Eten
tje 60 fr 
ANTWERPEN kwisavond in lokaal « Scheldehof» Oude Koom-
markt 28 om 20 u 

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

HERENTHOUT VU-klemkunstavond om 20 uur in zaal «De 
Kat» met Urbanus van Anus en Jan De Wilde 

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

D E U R N E arrondissementele vergadenng voor alle afdelingë-
penningmeesters in Trefpunt 
ANTWERPEN • kaaravond om 20 uur m lokaal centrum Dage
raadplaats Ingencht door de Vlaamse Akte- en Kultuurgemeen-
schap Inkom 200 fr 
BOECHOUT-VREMDE VU-bal in het Gildenhuis Orkest Ray 
Chadwick 

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

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

BORNEM • 9e VU-lentebal om 9 uur in zaal Alcazat Puurse-
steenweg 25 Orkest The Sunbeats 

HERENTHOUT- bestuursvergadenng in zaal Casimir 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ANTWERPEN (ARR) VU-EKEREN 

VVM-DOSFELKURSUS 
Voor de mandatanssen en belangstel
lenden van de VU-afdelingen uit het 
oosten van ons arrondissement 
Data 30 maart, 20 apnl, 11 mei 
Onderwerpen 
Ontdek je gemeente 
De gemeente, basis van onze plaatse
lijke demokratie 
De gemeente betaalt en ontvangt 
Raats Lokaal De Kiauwaert, Das-
straat 23, Wommelgem 
Kursusleidmg Walter Luyten stafme
dewerker van het Dosfelinstituut 

DR BORMS-HERDENKING 
Zal plaats hebben te Merksem op zon
dag 17 april ek Om 10 uur Eucharis-
tievienng in de Bartolomeuskerk Om 
11 uur optocht naar het Gemeente
park Om 11 u 30 toespraak door 
Senator Oswald Van Ooteghem en 
bloemenhulde aan het graf 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Nieuwe leden en abonnenten zijn 
steeds welkom Gelieve het VU-sekre-
tanaat te verwittigen, Geestenspoor 
72, Ekeren Tel 410441 

ANTWERPEN (STAD) 
HOVE 

DIENSTBETOON 
Elke maandag op het sekretanaat 
Wetstr 12, Antw door Volksvertegen
woordiger A De Beul, bijgestaan 
door Prov Raadslid, Mevr Monseur 
Ook elke zaterdag bij hem thuis door 
Senator Bergers, St-Jansvliet 19 

VUJO 
Gaat op zoek naar nog meer jonge 
leden die belangstelling hebben om 
samen met de kem hun werking nog 
uit te breiden Informatie De Motte 
Enka, Venezuelastr 6/91, Antw 2030, 
tel 422684 

EEN TOPPER I 
Ons jaarlijks bal is weer zoals vong 
jaar een « Topper » geweest Ondanks 
de ongunstige datum was de op
komst zeer goed De reuze-tombola 
was een groot sukses 
Wij willen nogmaals onze Hovese mid
denstanders danken voor de vele en 
prachtige pnjzen waarmee ze ons 
hebben bedacht 
De mooie bloemen ons geschonken 
door -De veldbloem» en de vele 
opgewekte en blijdp-gezichten maak
ten van ons bal een echt « Lente-bal» 

MEERHOUT 

ONGEKEND SUKSES i 
Niemand van onze afdeling had dur
ven dromen van zulke tainjke op
komst voor ons afdelingsbal Reeds 
om 22 u moesten nog beschikbare 
tafels en stoelen bijgezocht wordea 
Disco 2000 zorgde voor de nodige en 
fantastische sfeer tot 4 uur Ge
hoord in de late uren - Geweldig bal 
maar de vriendschap tussen de men
sen hier en vooral het rechtstaande 
zingen door de hele zaal van de 
Vlaamse Leeuw heeft me zeer sterk 
aangegrepen -
De afdeling dankt alle simpatieke aan
wezigen en de sterke delegaties van 
Laakdal Mol en Geel 
De Meerhoutse VU-boot kan nu nr>et 
bolle zeilen van wal steken 
Leden en - Wij »-atx)nnementen nog 
steeds welkom op het sekretanaat 
Lucien Beyens, Groenstraat 23, tel 
014/300397 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autonjschool Begij-
nenvest 99. Antw 
Tel 336058 en 450531 
Elke maandag om 19 u ver
keersreglementen 
10 o/o KORTING VOOR VU-LE-
OEN 
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BRABANT 
Voor de eerste keer: 

De Volksunie in een Brussels OCMW 
Voor het eerst in de geschiedenis doet een Vlaams-nationalist zijn intrede in 
een Brusselse OCMW: te Jette is de vreugde algemeen omdat dit precies in 
de Dielegemgemeente mocht gebeuren, waar de Volksunie, tegen alle ver
wachting, haar kandidaat, mevr. Florentine Van Herck-Justens, ondervoorzit
ter van de Sociaal-Kulturele Raad van Jette, verkozen kreeg. Het dient 
gezegd dat dit op eigen kracht gebeurde en dat geen andere partij (ook de 
andere « Vlaamse > partijen niet] haar enige steun heeft gegund. 

De Volksunie is eveneens vertegen-
vi/oordigd in de gemeentelijke advies-
kommissies ; in de officiële feestkom-
missie, door Jan De BeHangeer; in de 
gemeentelijke muziekakademie is On
ze «vrouw», Annie Frangois; in de 
«handels- en technische leergan
gen », is dit drs. Yvo Peeters en in de 
sportkommissie, de populaire sportfi-
guur, Herwan De Meutter. De VU zal 
erop toezien dat zij eveneens in de 
andere gemeentelijke kommissies 
aan bod komt 
Begin februari werd het bestuur van 
de afdeling Jette op een algemene 
ledenvergadenng in aanwezigheid 
van arrondissementsafgevaardigde 
Luk Vandezande, opnieuw verkozen. 
Het bestaat nu uit: André Monteyne, 
voorzitter; Greta Van Linter, onder
voorzitter en propaganda ; Mevr Van 
Herck, sekretaris; Guido Deblaere, 
penningmeester; Jan Vanden Bos
sche, organizatie (biezondere op
dracht : ledenwerving); Jos Verlooy 
(biei. opdracht: abonnementenwer
ving «Wij>); Jan De BeHangeer en 
Kris Van Impe, VUJO-Jette. Gemeen
teraadsleden De BeHangeer en Vik 
Van Aelst staan het bestuur bij met 
als biezondere opdracht: het dienst
betoon (elke zaterdagvoormiddag in 
het VU-sociaal sekretariaat). 
De versterking van het VU-bestuur is 
welgekomen, want het zal tijdens de 
volgende zes jaar alle hens aan dek 
geblazen zijn • de VU staat er als ver
tegenwoordigende partij van de Jet-
se Vlamingen omzeggens alleen 
voor: de PVV is vnjwel verdwenen 
terwijl de CVP gekompromitteerd is 
doordat zij als jarenlange bondge
noot van PSC en PL in de meerder
heid meegewerkt heeft aan een poli
tiek van breed onthaal voor fransta-
ligen door de bouw van prestigieuze 

flatgebouwen aan de Tentoonstel
lingslaan en zo zichzelf — en de Jet-
se Vlamingen — de strop heeft omge
daan. De VU staat bovendien tegen
over een FDF-PSC-PSB-bestuur (en 
dat in een gemeente waar 23 th. van 
de kiezers voor een «Vlaannse» lijst 

kozen) met een burgenneester Theys 
die des te gevaarlijker is daar hij bij 
de Vlamingen zoete broodjes bakt 
(en er klaarblijkelijk nog in slaagt som
mige NederlandstaKgen te lijmen 
ook!). 
Maar geen nood, wij hebben reeds 
voor heter vuren gestaan. Met onze 
vijf mandatanssen, onze mede
werkers en vrienden zullen wij probe
ren de agglomeratie eer aan te doen. 
Wij doen een worp naar de 300 
leden. Welke agglomeratieafdeling 
raapt de handschoen op ? 

A.M. 

Vik Van Aalst (gemeenteraadslidi, Jos Verlooy (ondervoorzitter NCC), 
mevr, Hove-Van Herck (OCMW), Jan De Berlangeer (gemeente- en 
agglomeratieraadslld) en André Monteyne (NCC-lid, voorzitter afd. Jet

te). 

Brussel-Halle-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 Heizei te Brussel en dit met het Show- en dansorkest The 
Dixie Dickx. Breng zoveel mogeli jk 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! 

poketino 
Specialist in gramnrK>foonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren, 

Em. Jacqmainlaan 144-146.1000 Brus-

POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraatl 
1700 Asse. 

KUNSTGEBrtTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandh««lku9dig Laboratorium 
VAN OER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/7340643 
Na 18 u. 425 46 42 

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 J7.56 

tLECTRA-BREE p.v.bji. 
Electro • Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/46.11.88-4624.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
«13/44.17.42-44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

FEESTZALEM-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhunng van tefelgenef. 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
031/37.45.72 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 mS 

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

DE OUDE KRING 
Café-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-ümburg 

AL-AL l<eukeninrichtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
L»uven,Tel.; 016/2347.94 

Diest in zesvoud 

(3) 
(W.S.) Onderhand weet iede
reen dat Nieuw Diest uit zes 
-oude' gemeenten bestaat Dat 
is veel en over deze gemeenten 
is heel wat te vertellen. In het 
kader van deze bewegingskrant 
brengen wij deze week een der
de bijdrage over een van deze 
deelgemeenten. Verleden week 
kwam Schaffen aan de beurt 
Vandaag gaan wij op bezoek in 
Kaggevinne, dat lieve dorpje tus
sen Scherpenheuvel en Diest 
Of deze kleine gemeente nu 
echt met Diest diende te wor
den samengevoegd hoort u van 
Kaggevinnenaar (oef!) Jef 
Aerts waarmee wij gingen pra
ten. Jef Aerts 

Kaggevinne, het verscheurde 
Men heeft niet vaak de gelegenheid te praten met Jef Aerts. Hij is nu niet pre
cies de man, die zich laat meeslepen in grote debatten en hij zal ook niet 
gemakkelijk te verleiden zijn voor grote akties. Op zijn eentje echter bouwt 
hij op een positieve wijze mee aan Vlaanderens toekomst Hij past de taktiek 
toe van « man tot man ». Aan hem vroegen we wat hij dacht over de samenvoe
ging Kaggevinne-Diest 

Unze gemeente, tussen Scherpen
heuvel en Diest gelegen, is eigenlijk 
een lieflijk dorpje waar iedereen, iede
reen kent Zo telde Vlaanderen er 
vele. Vroeger maakte Kaggevinne ge
schiedenis met Assent Indien het nu 
diende samengevoegd, kon het best 
helemaal bij Diest komen. Waarom 
niet? Haast in alle samengevoegde 
gemeerten, blijven de oude dorpsker
nen ongerept bestaan. Maar de inwo
ners van Kaggevinne dreigen door 
een verschillend verenigingsleven 
langzaam maar zeker van elkaar te 

Geze l l i g en lekke r eten ?. 

vervreemden. Daarover heeft de 
Waalse minister Mrchel vrij autoritair 
beslist Kaggevinne is wel het ver
scheurde dorpje uit de nieuwe ge
meenschap van Diest maar laat dit 
een stimulans zijn om onze buren en 
nieuwkomers beter te leren kennen. 
Trouwens, mensen staan niet voor 
grenzen. Wij rekenen ook op de 
Volksunie. Goede ideeèn zijn welkom, 
zowel op sportgebied, wijkaktivitei-
ten, muziek als op natuurgebied. 

Willy Somers 

3Be tKatieeme 
BAR RESTAURANT 
is nu ook 's middags open I 
met dagmenu én kaart. 

Kaasmarkt 157, 1810 WEMMEL - 02/478.83.18. 

Boeken-, platen- en speelgoedbeurs te Hofstade 
Naar jaarlijkse traditie richt de VU-
Hofstade een kulturele manifestatie 
in. Het sukses der vorige realizaties 
sterkt de plaatselijke VU om op deze 
weg voort te gaan en de mensen 
ook eens iets anders dan louter poli
tiek te bieden. Deze keer gaat het 
om een txDeken-, platen- en speel
goedbeurs op zaterdag 19 en zon
dag 20 maart 1977 in zaal Centrum 
te Hofstade. 
Een waaier van boeken in verschillen
de genres (ook voor kinderen), fo-
noplaten van klassiek tot modem en 
speelgoed van een niemendalletje 
tot pedagogisch verantwoorde stuk
ken zullen gedurende 2 dagen te kijk 
en te koop gesteld worden. 
De opening zal gebeuren op zater
dag 19 maart om 15 uur door de 
plaatselijke VU-voorzitter A. Mar-
coen. Daama volgt een korte uiteen
zetting door P. Schockaert VU-frak-
tieleider in de gemeenteraad van de 
fuzie Zemst over het kulturele leven 
in onze gemeente. Mevr. H. Hertogen 

1 0 % v r . V . U . leden 
KOSTUUMS • VESTONS • BROÏ;KEN - PARDfcbbUb | 

OOK NAAR MAAT 

zal enkele stukken vooriezen uit ei
gen werk. 
Op zondag 20 maart om 15 uur zal 
de h. Urisain Van Asch, dirigent van 
de Mechelse Liedertafel, een korte 
uiteenzetting geven over de muzika
le evolutie. 
De openingsuren zullen zijn: zater
dag 19 maart 15-21 uur; zondag 20 
maart 10-13 uur en 15-19 uur. (Inkom 
is gratis). 

GROOT-LEEUW 

VUJO-TRIP 
VUJO Groot Leeuw organiseert op 
vrijdag 18 maart 1977 zijn eerste gro
te VUJO-tnp met Wim De Craene en 
discobar Temptation. Deze VUJO-trip 
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. 

R ICO-KLEDING V E R M E E S C H l 
^te«nhouw«rsvest, 52 Ant¥Mfp*n Tut. 03.31.35.631 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050/354 04 

ZO^K€RC]€S 
Wij zoeken geld8chieter(8) 
voor 3.000.000 samen voor 
investering in textielgroothan
del. Kapitaal benodigd voor op
richting kleine fabriek in Schot
land. Geldschieters liefst niet 
aktief in firma, maar goede 
vooruitzichten voor opbrengst 
van 2 0 % tot 30 "/o netto op 
kapitaal 
Schrijven naar: Firma Faveere 
P.V.BA, Brusselstraat 70, 8380 
Zeebrugge 
(N-39) 

m 
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Anders en beter te Kapelle-op-den-Bos 
Te Kapelle-op-den-Bos (fusiegemeente Kapelle-Nieuwenrode-Ramsdonk) is 
er heel wat veranderd. Na meer dan 50 jaar homogeen CVP-bewInd zit deze 
partij met 9 zetels in de oppositie. Samen met de BSP (3 zetels) zit de Vlaam
se Volksbelangen (7 zetels) aan het gemeentelijk roer. De PVV behaalde 
geen enkele zetel. Zes jaar hard werken en vooral een sterk uitgebouwd en 
doeltreffend dienstbetoon van ons kamerlid Paul Peeters wierpen op korte 
tijd veel vruchten af. (Zes jaar geleden behaalde VVB slechts 3 zetels, waar
onder 1 VU-er). Vier van de 7 VVB-gekozenen zijn VU-leden. Van de 4 
OCMW-leden van W B behoren de voorzitter en twee leden tot de VU. 

EEN NIEUWE AANPAK 
De slogans «Anders én beter» en 
«Een nieuwe gemeente, een nieuw 
bestuur» worden nu stilaan werkelijk
heid. De Vlaamse Volksbelangen wil
len een nieuwe mentaliteit scheppen 
in de gemeente: verdraagzaamheid, 
opbouwende samenwerking ook met 
de oppositie, omdat alle mensen be
langrijk zijn. 
Nu geen bekvechten meer in de 
gemeenteraad: de oppositie krijgt 
haar zeg, werd zelfs uitgenodigd om 
in de schoot van het schepenkollege 
mee te werken aan de opmaak van 
de begrotrng. Voorstellen van de 
tegenpartij worden niet weggestemd 
of gekelderd. Geen onverwachte ge
meenteraden meer, wel zittingen op 
een vastgestelde dag, zodat de oppo
sitie tijdig haar voorstellen kan indie
nen. VVB wil de regels van het demo-
kratisch spel eerlijk spelen door een 
open gemeentebeleid. 

SPORTHAL 
NIETIG VERKLAARD 

Volksvertegenwoordiger Paul Peet
ers is als schepen verantwoordelijk 
voor Openbare Werken, Onderwijs, 
Middenstand en Vlaamse aangelegen
heden. Hij heeft altijd de handen vol 
en voelt zich dan ook pas in vorm. Op 
zijn voorstel werd het sporthalplan 
van de voormalige CVP-burgemees-
ter R. Symons nietig verklaard. Dat 
plan zat vol verregaande onregelma
tigheden : de ruwbouw van de sport
hal was o.a. al besteld, voordat het 
plan door de hogere instanties goed
gekeurd was I Het sporthalplan was 
eerder door de goevemeur van Bra
bant afgekeurd wegens verregaande 
onregelmatige administratieve proce
dure. (Dat tot overmaat van ramp 
voor de CVP, want de sporthal zou 
een week vóór de gemeenteverkiezin
gen met veel tam-tam opengesteld 

Mogelijk: voorlopige be
trekking voor vergoede 
werkloze: jurist, socioloog, 
psycholoog of pedagoog. 
Kontakt schriftelijk met cur
riculum vitae, via oud-sena-
tor Maurits Van Haegendo-
ren, Guido Gezellelaan 63, 
3030 Heverlee. N36 

worden, 
hal. 

.). Voorlopig dus geen sport-

HARD WERKEN 
Raadslid Daniël Breugelmans bracht 
in de jongste zitting een NOLS-motie 
ter tafel, waarin fel geprotesteerd 
werd tegen de sluiting van de enige 
nederlandse school te Schaarbeek. 
Rosa Verschueren, het enige vrouwe
lijke raadslid, vroeg een onderzoek 
naar en eventuele maatregelen tegen 
lucht- en waterverontreiniging. 

VVB-fraktieleider Miei Keuleers stel
de voor dat de motorvoertuigen die in 
de Mechelseweg voor de kanaalbrug 
moeten wachten, hun motor afzetten. 
De geconcentreerde uitlaatgassen be
tekenen inderdaad een gevaar voor 
de volksgezondheid Daartoe dient op 
de tegengewichten van de brug in gro
te letters geschilderd : « Brug omhoog, 
motor af». 

Raadslid Jan van der Veken van Nieu
wenrode is zeer aktief. Hij stelde o.a. 
voor dat de slachtoffers van de wind

hoos zouden vergoed worden door 
het Nat. Rampenfonds. Zeer vermel
denswaard is ook dat Rom de Craen 
(Ie plaatsvervangend raadslid] de 
man was die aan de basis lag van een 
hele reeks initiatieven ten voordele 
van de mensen met stormschade. 

Jan van der Veken spande zich ver
der ook in voor een oplossing van het 
« dodenkruispunt» Meiselaan-Padde-
gatstraat te Nieuwenrode en voor de 
restauratie van het oud-pastoorshuis, 
een geklasseerd monument. Telkens 
hield hij een opvallend deskundige en 
heldere uiteenzetting over deze pun
ten. 

Jan Carlier, OCMW-voorzitter, mevr. 
Julia Huysmans-Pas en mevr. Mireille 
Smedts-Verschueren, OCMW-leden, 
hebben grootse plannen. Die twee 
dames volgden reeds een cursus 
over de OCMW-werking en nemen 
nu deel aan een cursus van 15 avond
en «Spreken in het openbaar en 
moderne vergadertechnieken» van 
het instituut Eloquentia. 

Ook het ziekenfond «Brabantia» 
werkt op volle toeren. En voor de kin
deren was de poppenteaternamiddag 
met Nonkel Wally en Tante Lieve echt 
fijne ontspanning. Tussen haakjes; 
wie een echt knappe én opvoedkun
dig verantwoorde poppenteaternamid
dag wil organizeren, kan terecht in de 
Olmenstraat 16, 2700 St.-Niklaas, tel. 
031/76.61.57. 

KflL€nD€K 
MAART 

17 HERENT: VUJO-Vormingsles in zaal Aroma om 20 u. 
18 LUBBEEK: Statutaire arr. raad om 20 u. in zaal Gudrun: lijst-

vorming. 
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, Kort>eek-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 

24 HERENT: VUJO-Vormingsavond om 20 u. in zaal Aroma. 
25 ZELLIK: VU-ledenvergadering om 20 u. in de bijzaal van het 

lokaal « De Zwaan », Gentsesteenweg. Spreekbeurt door alge
meen sekretaris Kamerlid Paul Peeters. Politieke aktualiteit 
Klankbeeld over de 44e IJzert)edevaart (1971). Politiek over
zicht Groot-Asse door schepen J. Van Dooren. 

25 LONDERZEEL: ooeninq «Vlaams Sociaal Centrum». Brussel
sestraat 2. Receptie om 20 uur. 

26 GOOIK : VU-bal in zaal V. Herremans, Dorp. Orkest • 
Frank. 

26 BERG - BUKEN - KAMPENHOUT - NEDEROKKERZEEL: 2e 
VU-lustrumbal in zaal Fauna-Flora te Berg. Orkest Boogy-
Band uit Machelen. 

26 HEKELGEM - TERALFENE: VU-bal om 20 uur in zaal Gilden-
huis, Daalstraat te Teralfene. Orkest: Ray Franky. 

26 TIENEN: VU-bal om 20 u. 30 in zaal Xaverium. 

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. 

26 ITTERBEEK: Jaarlijkse smulpartij vanaf 18 u. in de Parochie
zaal van St.-Anna-Pede. 

27 ITTERBEEK : Jaarlijkse smulpartij vanaf 11 u. 30. 

Benny 

21 Nieuwe EHBCMielpers bij Vlaamse Kruis-Gewest Lennilt 

De EHBO-gedIplomeerden van het Vlaamse Kruis, Gewest Lennik, Kern Liedekerke-Ternat werden op het gemeentehuis van Lledekerke ontvan
gen, waar zij werden gelukgewenst door burgemeester Van Ginderdeuren, het ganse schepenkollege en de gemeenteraad. Diploma's werden uit
gereikt aan 21 geslaagden op 39 Ingeschrevenen: Richard D'Hoe (Lledekerke), Leona Claessens (Liedekerke), Jean-Pierre Leguelle (Liedekerke), 
Brigitte D'Hoe (Liedekerke), Herman Van den Broeck (Liedekerke), Annie Geeroms (Liedekerke), Constant Van Buyten (Liedekerke), Theo Vae-
yens (Liedekerke), Frans Timmermans (St.-K.-Lombeek), Hendrik Van der Cammen (St.-K.-Lombeek), Willy Strickx (Brussel), Marie-Jeanne Blocke-
rije (St-Kw.-Lennik), Pierre Doorns (St-Kw.-Lennik), Maria Jaque (St-Kw.-Lennik), Lydia Gulte (St-Kw.-Lennik), Viviane Bulte (St-Kw.-Lennik), 
Agnes Gheysels (Liedekerke), Hilda De Mol (Liedekerke), Annina Dl Gregorio fSt.-K.-Lombeek), Emmy Vanderhaegen (St-K.-Lombeek), Geert 

Dassen (Lembeek). 

OOST-VLAANDEREN 

CVP-regering ontneemt Waasland 2000 arbeidsplaatsen 
Brutaal werd een streep getrokken door het investeringsplan van het enige 
arbeidsintensieve bedrijf op de nieuw opgespoten oevergronden : Schelde-
chemie. 
Hierdoor gingen 2.000 arbeidsplaatsen in een zogenaamd speerpuntbedrijf 
verloren. 
Dat is toch wel bijzonder dramatisch, in een tijd dat zoveel miljarden gesto
ken worden in bedrijven, die om sociale motieven kunstmatig in leven worden 
gehouden, maar die uiteindelijk toch niet meer leefbaar zijn. 
Tijdens de bespreking van de begroting ekonomische zaken werd hierop uit
voerig gewezen door VU-senator M. Coppieters. 
VU-kamerlid R. Mattheyssens interpelleerde in de kamer de regering over de 
verdwijning van Schelde-Chemie naar Duitsland. In zijn antwoord gaf staats-
sekretaris Mark Eyskens de VU-man gelijk. Hij noemde het een enorme 
nederlaag voor de regering. 

De NV Bayer-Antwerpen is een doch
termaatschappij van de Duitse wereld
firma met dezelfde naam. Twee jaar 
geleden heeft deze firma een FVojekt 
ontworpen om met Ciba-Geijgy een 
nieuw bedrijf op te richten op de linker
oever, op de terreinen van Bayer. 

Deze nieuwe firma, Schelde-Chemie, 
zou vooral produkten van kleurstof
fen produceren. Dit is een firma met 
een hoge technologie, die in haar eind-
faze 2.000 mensen zou tewerkstellen. 

Onlangs besliste Schelde-Chemie 
zich niet in het Antwerpse te ves
tigen, maar in Sleeswijk-Holstein, om
wille van de te hoge investeringskos
ten bIj ons. 
Staatssekretaris Eyskens was van 
plan een toelage te bepleiten van 500 
miljoen op een investering van 7 mil
jard. Dit was echter onvoldoende. De 
investeerders zouden 800 miljoen het)-
ben gewenst om de vestiging in het Ant
werpse te behouden. 

Deze staatssteun lijkt nochtans niet 
overdreven. Het ging niet eens om 12 
t.h. van het investeringsbedrag. Voor 
l'Oréal in de provincie Luxemburg 
bedroeg de staatssteun 35 th., van 
het investeringsbedrag. Niet alleen 
ten opzichte van het geïnvesteerde 
kapitaal was deze staatssteun zeer 
gematigd; ook wat de steun per 
gecreëerde arbeidsplaats. Het ging 
om 400.000 fr. per arbeidsplaats. 

In de raffinaderij Chevron te Feluy 
bedroeg de staatstoelage 2.423 mil
joen voor 295 arbeidsplaatsen, of 
ruim 8 miljoen per arbeidsplaats: 20 
maal zoveel als voor Schelde-Chemie. 

Een tweede reden waarom ScheWe-
Chemie niet het Antwerpse verkoos, 
waren de hoge exploitatiekosten, 
voor de prijs van de elektriciteit De 
Belgische elektriciteitsprijs is de hoog
ste in de hele EEG. 

Daarnaast is er de prijs van het water. 
Het water op de LO. kost twee tot 

drie keer meer dan op de rechteroe
ver. 

Het derde probleem was dit van de 
milieuhinder. De Investeerders heb
ben zich ingespannen om een oplos
sing te geven aan het milieuprobleem. 
Er werd een stortplaats gezocht voor 
de afvalprodukten en ook werd een 
oplossing gezocht voor de afval
waters. 

Wat hier niet mogelijk bleek, was wel 
mogelijk in Sleeswijk-Holstein. In een 
minimum van tijd werd daar een Ofjlos-
sing gevonden voor de milieuhinder. 
Bij ons werden de investeerders van 
het kastje naar de muur gestuurd, 
zoals de staatssekretaris het zo tjeeld-
rijk toegaf. Door versnipfjering van 
tjevoegdheid liep de tiesluitvorming 
een hopeloze vertraging op. 

Door verspilling van gemeenschaps
gelden in tjedrijven met twijfelachtige 
overlevingskansen, zoals bij Val-St.-
Lamt>ert, werden gelden onttrokken 

aan bedrijven met toekomst, zoals o.a. 
aan Schelde-Chemie. 

De zaak Schelde-Chemie toont aan in 
welke positie de Wase linkeroever 
zich bevindt: hier zou de toekomst 
moeten worden waargemaakt 

Maar die toekomst wordt b>ezwaard 
in een land dat naar het zuiden en 
naar het verleden is gekeerd. 

Nelly Maes 

sociaal en federaal 
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18 WAARSCHOOT: voordracht om 20 uur 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 program
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 DENDERHOUTEM: 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: Dienstbetoon 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 

25 ST.-AMANDSBERG. VUJO-gespreksavond over «Een Euro
pees Parlement voor Volkeren of Staten » door Walter Luyten 
Om 20 uur in zaal Tijl, Klinkkouterstraat 

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

26 MELLE: VU-bal in zaal Flomnanie 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 ereprijs «Georgette De Kegel» voor beletten 
Begin 19 u 30 in cafe « De IJzer », Vlaanderenstraat 13 Pnjzen 
in geld en natura 8 250 fr Inleg 50 fr, tombola Inschnjven op 
voorhand Organizatie Belottenmaatschappii «Breuqel» 

26 DRONGEN : 3e Vlaams Vnendenbal om 20 u 30 in Gasthof 
Barlona Inkom 60 fr 

26 SCHOONAARDE: invullen belastingaangifte door bestuursle
den VU 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

A A L S T 

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

KINDERARTN<ELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kanierversienngen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTART-IKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitri istingen - ping-
pongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen 

kanipingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken --^utoz - go-carts - trakteren - pop
pen - poppenwagens en wiegjes - burelen • lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten niekanieken - school

tassen borden - tuinmeubelen - tui^ischommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Nieuwe schoolstrijd te Zingem? 
In deze gemeente met tradit ionele blauwe meerderheid is de schoolstr i jd 
terug opgelaaid. In het verleden bestonden er steeds spanningen tussen het 
gemeenteli jk lager onderwijs ( lees : « de blauwe school») en het vr i j onder
wi js (CVP-slrekking). 
De aanleiding tot deze nieuwe strubbelingen is te zoeken in het overhaast 
laten goedkeuren door de gemeenteraad van Zingem door de blauwe meer
derheid, van een ontwerp voor de bouw van nieuwe gemeenteli jke school loka-
len. 

PRESTIG IEUS P R O J E K T . 
Bedoeld ontwerp voorziet de opnch-
ting van zegge en schnjve vier nieu
we klaslokalen met daarbij een turn
zaal en refter Een basketbal- en vol
leybalplein zijn eveneens voorzien 

Dat dit een buitengewoon presti
gieus ontwerp is, kan men afleiden uit 
de raming voor dit geval 34 miljoen, 
waarvan 40 % ten laste van de ge
meentekas komt Blijkbaar wil de 
PVV-Zingem « profiteren » van de bui
tenkans dat een bevnende lokale 

minister het ontwerp kan patroneren 
Dit kan alleen het prestige van het 
«blauwe onderwijs» ten goede ko
men, want men kan bezwaarlijk aan
nemen dat de gemeentescholen nieu
we lokalen nodig hebben, noch omwil
le van overbevolking, noch omwille 
van de staat van de gebouwen In 
haar propaganda voor de gemeente
raadsverkiezingen werd nochtans 
met geen woord gerept over deze 
belangnjke investenng Het is trou
wens erg bedenkelijk voor het politiek 
fatsoen van de meerderheid dat zij 

Ministeriële bloemen voor 
Georgette De Kegel 
Staatssekretaris van Vlaamse Streekekonomie Eyskens bezocht het arrondis
sement AalsL. . Toen onze volksvertegenwoordiger Georgette De Kegel aan 
hem voorgesteld werd begroette hij haar met zeer lovende termen a l s . 
« De zeer aktieve volksvertegenwoordiger die in het parlement steeds maar 
de streekproblemen en dan vooral de tewerkstel l ing in eigen gewest naar 
voren b reng t» 
En als het ware om zijn woorden te onderli jnen bood dhr Eyskens aan Geor
gette, de bloemen aan die hij zelf bij het begin van de ontvangst aangeboden 
waren. Staatsminister Moyersoen volgde eveneens zijn voorbeeld 

Luc Caudron werd vonge week verge- Smet 
ten doordezetter indeli jstvandeVUn Deze beide nieuwe afdelingen draai-
leden in de Groot-Ninoofse bestuurs- en op volle toeren en nemen nu reeds 
organen Luc is namelijk lid van de gedurfde initiatieven die ze tot een 

goed einde brengen ze tellen elk 
reeds meer dan 100 leden 
Afdeling Appelterre-Voorde is bijna 
van start 
Afdeling Ninove zelf behoudt de ge
meenten Outer, Pollare en Okegem 

Bestuursraad van de stedelijke mu-
ziekakemie, en niet Pierre Mattens 
die echter wel in de bestuursraad van 
de stedelijke technische beroeps-
school zetelt 

N I E U W E A F D E L I N G E N 
Afdeling Denderwindeke-Lieferinge 
met voorzitter Luc Caudron, sekreta-
ris Rudi Lauwaet en bestuursleden 
Rik Haelterman, Jan Willems en Wil-
fned Mattens 
Afdeling Meerbeke-Neigem met voor
zitter Urbain Daumerie, sekretans 
Marcel Ancaert en bestuursleden 
Frans Neuckermans, Denise De Duf
feleer, Jan De Saeger en Firmin De 

een dergelijk ontwerp door de ge
meenteraad jaagt en laat goedkeuren 
door aftredende gemeenteraadsle
den, die enkel nog zetelen bij de gra
tie van de Raad van State, en dus nor
maal alleen de lopende zaken mogen 
afhandelen 

LEIDT T O T D O R P S P O L I T I E K E 
REL 
Deze gang van zaken was voor de 
plaatselijke CVP de gedroomde gele
genheid om een pre-elektorale sfeer 
te scheppen (wellicht hoopt men op 
herverkiezingen') Men poogde zelfs 
verdeeldheid te zaaien bij de PVV 
door het gerucht te verspreiden dat 
de groep Saelens (Huise) de PVV zou 
verlaten uit protest tegen deze gang 
van zaken Met dit polemizeren en 
persoonlijke aanvallen kwam men al
ras op het laagste vlak van de dosps-
politiek terecht 
Het IS meteen duidelijk geworden dat 
de bevolking van de nieuwe fusiege
meente weinig goeds te verwachten 
heeft van de alleenheerschappij van 
een van de twee twistende machts
groepen van Zingem Integendeel, de 
onverdraagzaamheid en het sektans-
me van Zingem dreigen de sfeer in de 
andere woongemeenschappen te ver
troebelen Om dit te vermijden dient 
er een ander, een opener beleid 
gevoerd te worden Wij twijfelen er
aan dat dit met de huidige samenstel
ling van de gemeenteraad zal geschie
den 

A N D E R BELEID D R I N G E N D 
N O D I G I 
Het standpunt van de Volksunie in 
deze IS duidelijk de onzinnige konkur-
rentie tussen de diverse onderwijsnet-
ten moet verdwijnen De verzuiling in 
het onderwijs maakt het onderwijs tot 
een element in de stnjd om de macht 
Daaraan wensen wij geen medewer
king te verlenen Alleen de pluralisti
sche school kan aan deze problemen 
een eind stellen Een reden te meer 
om de Volksunie te steunen (jaak) 

PROPAGANDA-
AVOND 
GROOT-NINOVE 
UITGESTELD 
De voorziene propaganda-
avond van Groot-Ninove, voor
zien voor morgen vri jdag 
18 maart om 20 u. te Denderwm-
deke, is uitgesteld. Inderdaad 
moeten die avond een groot 
aantal bestuursleden de biezon-
dere arr. raad te Aalst bi jwonen 
en dit In het raam van de 
komende wetgevende verkie
zingen ! 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 
AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de 
Stad Aalst heeft in haar verplegings- en verzorgings
diensten volgende betrekking opengesteld 
1 voltijdse betrekking van 

geneesheer-specialist 
in de anesthesie. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
bnef worden gestuurd aan de Voorzitter van de 
Commissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen 
met de bewijsstukken uiterlijk op 25 maart 1977 ter 
bestemming te zijn. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de personeelsdienst (Tel 053/21 23 93 - binnen-
post 104 - Adjunct-adviseur BARREZ Humbert) 

G E N T - M U I D E 

Onze boottocht op de Leie — piek
fijn ingericht dank zij de goede zor
gen van de redenj Benelux — was 
een reuze-sukses tweehonderdvijf
tig opvarenden zorgden voor een 
namiddag vol pret en afwisseling De 
akkordeonist bracht er de stemming 
in, en naar het einde toe steeg de 
geestdrift ten top Het was een onver
getelijke namiddag van kameraad
schap en gezelligheid en . 't smaakt 
naar nog» Ondertussen is ons be
stuur samengesteld, voorzitter Ed-
gard Naeyaert , o-voorzitter Willy 
Van de Kerckhove, penningmees
ter Walter Naeyaert sekretans Si-
monne De Fleurquin, proganda Jo
zef Verloove organizatie Maunts 
Dick VUJO Kristina Naeyaert, bij
komend bestuurslid Julien Prove 
De andere gekoopteerde leden zijn 
Betty Van De Caspeele, Maria-Loui-
sa Daveyne, Anny De Meyer Jeani-
ne , Dick Jacques en Huguette De 
Bleecker 

Voor de verkiezingen kan je ons nog 
steeds bereiken op Tolhuislaan 15, 
9000 Gent Tel 091 -25 64 87 (tussen 
18 en 19 u) en bij Simonne De Fleur
quin, Sleepstraat 143 9000 Gent ('s 
avonds) 

VU-Kruibeke blikt terug op 

gevulde winter 
LIMBURG 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
werd het bestuur der afdeling ver
nieuwd en verjongd, en zoals zal blij
ken uit het hierna volgend overzicht 
deed de verjongde bestuursploeg 
het nog zo slecht met 
Het begon met een familiaal Sinter
klaasfeest zo druk bijgewoond dat 
de zaal te klem was De dag daarop 
bracht de Sint vergezeld van het bij
na voltallig bestuur, vreugde en ge
schenken aan de 80 mensen van de 
derde leeftijd die in het rusthuis ver
blijven 
Een harde slag voor het jong bestuur 

Ervaren lasser-paswerker, 48 j 
oud, zoekt passende betrekking 
rond Brussel Kontakt via 
Albrecht de Schryver, Ninoof-
sestwg 515, 1711 Itterbeek, tel 
02-5693458 prive of 5695400 
kantoor (32) 

was het verongelukken van Yolande 
Spildooren In onze herinnenng blijft 
ze leven als de zeer begaafde jonge 
vrouw die zich zonder voorbehoud 
had ingezet 

Rond het jaareinde kregen de gepen
sioneerde leden hun jaarlijks bezoek 
van een der bestuursleden 
Het hernieuwen der lidkaarten zou 
de vuurproef worden Niet alleen 
werden de lidkaarten op tijd her
nieuwd maar bovendien werden tot 
op heden reeds 20 nieuwe leden 
ingeschreven Wat de stand der 
abonnementen op «WIJ» betreft 
hier bekleedt Kruibeke onbedreigd 
de eerste plaats in het arr, en zeker 
een der beste in het Vlaamse land, 
natuurlijk gezien in verhouding tot 
het aantal inwoners Misschien looft 
«WIJ» daarvoor nog wel eens een 
prijs u i t ' 

De winteraktiviteiten werden ten slot
te afgerond door een denderend Kar-
navalbal, dat qua opkomst prijzen en 
plezier tot de beste behoort die we 
ooit hadden We mochten het wel 
schrijven de jonge ploeg doet het 
nog zo slecht met 

H A S S E L T (Arr . ) 

Op donderdag 3 maart vergaderde 
de Arrondissementele Raad in het 
Parkhotel te Lummen 
Het is een goede gewoonte gewor
den dat er tijdens de vergadering van 
de Arrondissementele Raad een be
paald onderwerp wordt besproken 
Zo sprak de h Driesen op de voorlaat
ste vergadenng over het Ziekenfonds 
en meer speciaal over het Vlaams Zie
kenfonds Limburg en de h Walter 
Luyten tijdens de laatste vergadering 

over de Europese verkiezingen Het 
ondeiwerp van deze vergadering 
was het RIZIV en de spreker sen Dr 
Vandekerckhove 
Voorzitter Truyen bracht vervolgens 
verslag uit over de vergadenng van 
de Partijraad, het Provinciaal komitee 
(2 maart) en de Arbeidsraad (17 febru
ari) 
Bespreking ledenstand (beter dan vo
rig jaar i) en voorbereiding van het 
arrondissementeel bal (12 maart) wa
ren de volgende agendapunten 
Tot slot besprak volksv Jef Olaerts 
de politieke toestand 

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

HALEN Afdelingsbal in zaal Marvana te Loksbergen om 20 u 
19 ZONHOVEN Afdelingsbal in het Kultureel Centrum van Termo-

len om 20 u 30 
LOMMEL Verkiezingsbal om 20 u 30 in de «Parochiezaal» 
Hade-Heuvel te Lommei 

19 

26 
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WEST-VLAANDEREN 

Vinnige VU te Izegem 
In de Izegemse gemeenteraad van 7 
maart gmg het er op sommige mo
menten scherp aan toe tussen de 
CVP-meerderheid en de VU-opposi-
tie. VU-woordvoerder en tevens jong
ste gemeenteraadslid, Geert Bour
geois, pas als milicien afgezwaaid, 
zorgde voor een passende entree. 
Het VU-geschut ZOJ geen enkele 
moment van de hele zitting stilval
len. 

INZAGERECHT 
Van het ogenblik af dac de agenda 
van een gemeenteraadszitting be
kend gemaakt is, heeft elk gemeente
raadslid het recht alle stukken in te 
zien die betrekhng hebben op die 
agendapunten Dit recht geldt trou-
vi/ens, onafgezien van de agenda, 
voor alle akten of stukken betreffen
de het bestuur 
Nu heeft de Izegemse VU-fraktie de 
gewoonte aangenomen alle dossiers 
IV m de agendapunten te raadplegen 
Dit zou de VU ook nu weer doen, ten
minste voor zover die dossiers ter 
beschikking waren Een CVP-sche-
pen had namelijk, na de bekendma
king van de agenda, zo maar eventjes 
10 dossiers voor 3 dagen meegeno
men naar huis 
Dit was aanleiding voor Geert Bour
geois om deze schepen scherp te
recht te wijzen Bovendien eiste hij de 
stemming over de punten die het 
schepenkollege te laat op de agenda 
geplaatst had, zodat ook hiervoor de 
oppositie alweer geen inzagerecht 
kon uitoefenen 
Een in het nauw gedreven burgemees
ter en de schepenen reageerden 
door een procedurekwestie te zoe
ken tegen de punten die de VU (4 in 
getal) wel reglementair aan de agen
da had laten toevoegen Het bleek 
evenwel dat de koortsig nagepluisde 
wetteksten sn interpretaties de CVP 
in de steek lieten 
Uit de nauwelijks verholen dreigende 
taal van de burgemeester kwam tot 
uiting hoe belangnjk het door de VU-
woordvoerder Bourgeois opgewor
pen probleem is De VU zal er in elk 
geval de hand aan houden dat elk 
gemeenteraadslid het recht op inzage 
van alle dossiers kan uitoefenen En 
terloops IS het geen plicht voor een 
raadslid die zijn taak goed wil volbren
gen de dossiers te kennen ' 

GEFUNDEERDE KRITIEK 
Er kwam trouwens nog meer kritiek 
op diverse punten en op onvolledi
ge dossiers De VU stelde vragen, 
om over het patnmonium van de 
gemeenteschool en het «uitlenen» 
van matenaal uit de vroegere Kacn-
temse gemeenteschool, en nam de 
verdediging op zich van het gemeen
telijk onderwijs Enk Vandewalle pak
te het dure ontwerp van groenaanleg 
in de wijk Albertstraat aan Het op het 

KOKSIJDE 

VERNIEUWING LIDMAAT
SCHAP 
De vernieuwing van het lidmaatschap 
IS vlot verlojsen Wij danken van harte 
de leden voor hun trouw lidmaat
schap Onze tegenstrevers hadden 
gehoopt dat er een groot verlies zou 
zijn, wat met tjewaarheid is geworden 
POüTIEK KOLLEGE 
Op de laatste bestuursvergadenng 
werd het politiek kollege samenge
steld en maken er deel van uit de 
heren J Carroen, J Deman en W 
Steenkiste 

«DE GOLFSLAG» 
Ons tijdschnft «De Golfslag» werd 
verspreid in de meest bebouwde kom
men van onze gemeente Hebt U sug
gesties hierop te maken, wij zullen ze 
met dank aanvaarden en onderzoe
ken 

VLAAMS KRUIS 
In onze streek werd ook het Vlaamse 
kruis opgericht Deze Vlaamse hulp
dienst zal zich werkelijk in onze 
streek kunnen ten dienste stellen van 
zijn evenmens en daarom wensen wij 
U deze vereniging aan te bevelen 

BPA voorziene speelplein bleek onbe
kend te zijn op de nieuw ontworpen 
plannen Het gevaar dreigt dan ook 
dat hier — zoals elders in de stad — 
spelende kinderen ongewenst zijn De 
verantwoordelijke schepen replikeer-
de dat het Ministerie van Volksge
zondheid toch alles betaalt, de kinde
ren er toch zullen mogen spelen en 
gerust gazon en aanplanting mogen 
vernietigen (sic) 

INFORMATIEBELEID EN 
DECENTRALIATIE 
Als toemaat nam G Bourgeois, eerst 
via een aantal vragen, het informatie-
en wijkenbeleid op de korrel Het 
bleek spoedig uit de mond van de bur
gemeester dat de CVP hier feestelijk 
haar voeten veegt aan haar eigen pro
gramma Tenminste wat haar huidige 
plannen betrof, want de burgemees
ter kon nog mets meer dan plannen 
ontvouwen Ook het VU-voorstel om 
de oppositie (net als iedere schepen) 
een ruimte te geven ii-i het stadhuis 
om daar aan dienstbetoon te doen, 
werd afgewimpeld met een zwakke, 
naast de kwestie tastende repliek 

EEN ENIGE KANS 
U zoekt een kans om eens het VU-
bestuur van onze afdeling, alle VU-ge-
meenteraadslejden, alle kandidaten b;j 
de gemeenteraadsverkiezingen, de 

VU-vertegenwoordigers in de raden, 
het hele VU-kader, jong en oud, in een 
woord de hele VU-familie samen eens 
te ontmoeten' Die kans hebt U nu 
met het VU-bal op zaterdag 19 maart 
in de zaal Sportief (Meensesteen-
weg) Wees erbij i 

ALLEN DIE 
Een gewaardeerde traditie op ons 
VU-bal IS de tombola 
Wij doen een oproep tot allen die als 
trouwe of als nieuwe schenkers (zo
wel zelfstandigen als met-zelf sta n-
digen) voor eén of meer tombolapnj-
zen kunnen zorgen Men neme vlug 
kontakt op met Raymond Wullaert, 
Princessestraat 110 (tel 305380) of 
met een ander bestuurslid 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Een volwaardig ziekenfonds dat uw 
volle aandacht verdient het zieken
fonds Flandna U mist geen enkel 
voordeel door bij ons over te komen 
Wel integendeel i Voor Izegem-Emel-
gem krijgt men alle inlichtingen bij Ray
mond Wullaert (Pnncessestraat 110, 
tel 305380), voor Kachtem, bij Ja
cques Buyse (Eikstraat 13, tel 
301823) De Kachtemse leden kun
nen voor de uitbetaling terecht bij 
Jacques Buyse, de Izegemse en 
Emeigemse leden elke werkdag van 
14 tot 17 u in de Gentsestraat 18. 

I z ^ m sporlstad... maar ook muziekstad 
Er werden de laatste jaren seneuze inspanningen gedaan om in Ize
gem de sport-infrastruktuur uit te bouwen en de sportbeoefening te 
bevorderen En we zullen alle initiatieven blijven toejuichen die de 
'aktieve» sportbeoefening stimuleren 
Maar in Izegem, Emelgem en Kachtem bloeit al zo lang een andere 
vorm van volksontwikkeling en vnje-tijdsbesteding 
We hebben het namelijk over het muziekleven 
Zou er een Westvlaamse stad zijn waar een zo groot aantal koren, 
harmonieën en fanfares als amateur-ensembles op het hoogste peil 
musiceren En de fuzie met Kachtem zal zeker op dat gebied geen 
verarming betekenen 
In dat verband mogen we zeker de muziekakademie met vergeten, 
waaraan we voor een groot deel dat hoge peil te danken hebben bij 
onze muziekverenigingen 
Het zijn de mensen van diezelfde akademie die sedert meer dan vijf
tien jaar reeds, met « VOLMA » en later via « Jeugd en Muziek », elke 
winter zorgen voor een reeks zeer hoogstaande koncerten die een 
groeiende bijval kennen 
Mogen we voor die vorm van kultuurbeoefening, vanwege het stads
bestuur, naast de noodzakelijke financiële steun, ook nog andere blij
ken van belangstelling en waardenng verwachten Het hoeven toch 
met uitsluitend sportkampioenen te zijn die eens officieel in de bk)e-
metjes worden gezet voor hun prestaties' (W L) 

Koksijde kiest twee keer 
Een week na de wetgevende verkiezingen, nl op 24 april moeten onze inwo
ners opnieuw de gemeenteraadsverkiezingen houden voor de fuziegemeente 
Koksijde. In samenwerking tussen de twee afdelingsbesturen en het arr. 
bestuur werden reeds kontakten gelegd en onze leden en kiezers zullen bij 
tijds op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken. Inmiddels heb
ben wij een dubbele opdracht: zowel de nationale als de plaatselijke verkie
zingen winnen ! Werk genoeg dus ! 

ALVERINGEM 

VUJO 
Op de jongste bestuursvergadenng 
werd een nieuwe vujo-verantwoorde-
lijke gekoopteerd Gilbert Vanover-
schelde Hij vervangt M Dewilde en 
we wensen hem veel nodige werklust 

DIA-AVOND 
Wat laat doen we onze oproep om U 
te verwelkomen, in grote getale, op de 
dia-avond over federalisme gehouden 
door J Vandemeulebroucke in «De 
Dne Ridders » te Gijvennkhove op 19 
maart 1977 

OOSTENDE-ZANDVOORDE-
MARIAKERKE 

OVERLIJDEN 
Op 7 maart werd in de Fransiscus-
kerk onder een enorme medeleven 
van bevolking en vrienden de heer 
Jozef Schiltz ten grave gedragen Hij 
was de vader van onze jonge en suk-
sesnjke kandidate op de VU-lijst bij 
de stadsverkiezingen Mane-Jeanne 
Schiltz We bieden haar en de familie 

onze innige deelneming aan Kamerlid 
Vansteenkiste, arr sekretaris Nagels 
en afd sekretaris R Simoens ver
tegenwoordigen de partij op de uit
vaart 

LEFFINGE-SPERMALIE 

DIENSTBETOON 
Om elk misverstand te vermijden, hier 
nogmaals de juiste (en gewijzigde) 
uren van het diensttjetoon in onze 
afdeling 
Vansteenkiste Leffinge ('t Steen), el
ke 3e zaterdag om 13 u 30 Sperma-
lie eveneens de derde zaterdag om 
14 u bij gemeenteraadslid Omer Stan-
daert en om 14 u 30 bij Andre Lale-
man 
Vandemeulebroucke ('t Steen) Leffin
ge 1 e zaterdag om 11 u en te Sper-
malie, eveneens de eerste zaterdag 
om 14u 30 bij Pol Claeys (OCMW) 
te Schore Hier echter op afspraak 

HUWEUJK 
Ons lid Johan Rondelez van Sperma-
lie stapte in het huwelijkstxxstje waar
voor onze hartelijke gelukwensen 
Jammer verlaat hij ons met zijn vrouw
tje rriet Ij^temming Middelkerke 

' W MS \ C 

KfiunDce 
MAART 
19 IZEGEM : VU-bal in zaal Sportief om 20 u 30 DJ Ene Boddin 

Inkom 60 F Toegangskaarten bij bestuursleden 
19 RUMBEKE: VU-qezelliq samenzijn om 20 uur in zaal van 

café « De Karre », Roeselaarsestraat 

19 IZEGEM VU-wandeling naar Steenbeke- en Heulebos o 1 v Vic
tor Steelant Vertrek om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Org 
Wandelklub Vlaams Huis 

19 GIJVERINKHOVE (Alveringem): toespraak over federalisme 
met dia's door kamerlid J Vandemeulebroucke 

19 KORTRIJK . huldiging Andre Demedts in de Stadsschouwburg 
20 WERVIK : VU-verkiezingsfeest om 13 u in zaal Berkenhof te 

Geluwe Eregaste volksvertegenwoordiger Nelly Maes Inschrij
vingen bij bestuursleden aan 350 fr per persoon 

21 DIKSMUIDE: Arr raad goedkeuring lijsten verkiezingen om 
20 u 30 in Het Vlaams Huis 

22 KORTRIJK : algemene VU-bestuursvergadenng om 20 u 15 in 
lokaal 1302 

23 TORHOUT- VU-voorlichtingsavond op het tema «Volksnatio-
naal en federaal een eigentijdse opdracht» door kamerlid Jaak 
Vandemeulebroucke Om 20 uur in zaal « De Zwaan », Oosten-
destraat 3 Innchting door VU-arr Brugge en Torhout en VUJO 
en VU-afdeling Torhout 

25 WAREGEM: reuze VU-halfvastenfuif in «De Goedjes-, Rijks
weg Gent-Kortrijk, St-Eloois-Vijve Inkom 50 fr 

26 HOUTHULST-KLERKEN : Rozenhof Klerken, Afdelingsbal 

29 OOSTENDE : algemene VVM-vergadenng voor het arrondisse
ment 

31 lEPER: kennismaking met FVV om 19 uur in zaal Kersekorf 
met pannekoeken naar hartelust 

VU-Anzegem vraagt aandacht 

voor Vlamingen in Komen-Moeskroen 
Op de bestuursvergadering van de 
Volksumeafdeling Anzegem werd 
steun en medewerking toegezegd 
aan de aktie op touw gezet door Vnj 
Europa, om te protesteren tegen de 
blijvende aanhouding van Antoon Py-
pe in Rusland 

Een ander agendapunt had het over 
een tweetal jeugdtiewegingen op on
ze gemeente die momenteel zonder 
lokaal zijn Gemeenteraadslid Walter 
Vanmaercke zal dat probleem, dat 
dnngend dient opgelost op de agen
da van de eerstkomende gemeente
raad laten inschnjven Hij zal ook vra
gen wanneer men nu eens definitief 
zal beslissen over het centrum van de 
nieuwe gemeente Wat schuilt er ach
ter die aarzelende houding van het 
schepenkollege ' 

KOMEN 
Het arrondissementeel bestuur van 
de VU-Kortnjk zal gevraagd worden 
zich meer in te zetten voor de zaak 
van de Vlamingen in Komen en Moes-
kroen Dat gebied dat vroeger nog 
deel uitmaakte van ons kiesarrondis
sement moet onze eerste zorg blij
ven 

Luik, blijft toch ook gedung op dezelf
de (Voer-)spijker hameren Een hon
derdtal kinderen uit Komen moet da
gelijks de grens over op eigen kosten 
voor vervoer, willen ze nederlandsta-
lig onderwijs De VU-parlementsleden 
zowel in 't parlement als in de Vlaam
se kultuurraad moeten blijven aan-
dnngen en een Vlaanree school eisen 
te Komen Op de gemeenschapsdia-

REKKEM 

OPROEP V A N DE VOORZIT
TER 
Amper zes maanden na de gemeente
raadsverkiezingen, worden we gekon-
fronteerd met nationale verkiezingen 
Wij zullen er een sukses van maken, 
zoals met de vonge gemeenteraads
verkiezingen Maar daarvoor doen wij 
een beroep op uw hulp en steun Wij 
hebben behoefte aan mensen die zich 
willen inzetten en aan financiële steun 

De dag van de verkiezingen hebben 
WIJ een dertigtal tellers en getuigen 
nodig Wie zich daarvoor wil inzetten, 
gelieve nu reeds zijn naam op te 
geven bij een van de bestuursleden 
of bij algemeen sekretans Herman 
Vanhaute, Kardinaal Cardijnla3n 42, 
Menen 

WIJ zijn ook zo vnj ojsnieuw om finan
ciële steun te verzoeken Propaganda 
vfeeren kost geld ook al wordt er nog 
zo zorgzaam mee omgespwongen 

Daarom laat je met pramen Schnjf 
onmiddellijk een bedrag over op PCR 
Nr 000-0154315-85 van Roel Favo-
reel te Lauwe Ook de kleinste giften 
zijn welkom 

loog moeten onze afgevaardigden de 
wil van de meerderheid der 18000 
inwoners van de nieuwe fusiegemeen
te Komen verdedigen, die terug naar 
West-Vlaanderen willen, zij het dan 
met een speciaal statuut en een eigen 
vertaaldienst De onlogische aanhech
ting bij Henegouwen heeft er een eko-
nomische en sociale achterstand in 
de hand gewerkt 
«Kortrijk laat Komen met los» 

WELKOM 
BIJ bestuurslid Jozef Hellin kwam Ber-
tje als derde spruit het gezin verster
ken Onze hartelijkste gelukwensen 

VU wil spoedige 
afwerking van 
„De Gavers" 
Het arrondissementeel VU-be-
stuur heeft op haar jongste ver-
gadenng de heer Claes, voorzit
ter van de «Wielewaal» laten 
komen om een overzicht te knj-
gen van de huidige toestand van 
het rekreatiegebied «De Ga
vers» 

Dit domein ressorteert op het 
huidig ogenblik onder de be
voegdheid van de provincie 
De VU konstateert dat al te lang 
wordt getalmd met de eftektieve 
uitvoenng van het «volks »ge-
deelte van het domein en nog 
steeds enkel de elitaire ontspan
ning als daar zijn zeilen en rui-
tenj, met voorkeur worden be
handeld 
Het VU-bestuur meent dat een 
integraal uitgerust ontspannings-
gebied-bij-de-deur, voor ons ge
west in een spektakulaire, demo
grafische groei, geen verder uit
stel meer duldt 
Er werd dan ook beslist een spe
ciale werkgroep op te nchten 
om alle mogelijkheden en sbmu-
lansen tot vlotte en vlugge reali-
zatie van de beoogde objekten, 
te onderzoeken 
De VU meent dat de Gavers 
een zaak is van ons allen 
Suggesties en opmerkingen in 
dit verband worden graag aan
vaard op adres Volksunie. Bur
gemeester Reynaertstraat 8500 
Kortnjk 

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

BRT 

1400 Schooltelevisie 
18 00 Ivolief de lokomotief 
1805 Rondomons 
1830 Korte film 
18 35 De zevende hemel 
1905 Premiere 
1935 Kijk uit 

Tips voor meer veiligheid 
1945 Nieuw/s 
2015 Coronation Street (F) 
2040 Panorama 
21 30 Lachertjes 
21 35 Standpunten 
2200 Premiere + 
2225 Nieuvi/s 

NED. 1 

1045 
1500 
1815 
1855 
1855 
1905 

1955 

2045 

2135 
2150 
2305 

Schooltelevisie 
Van hart tot hart 
Teleac 
De Bereboot 
Nieuws 
Stan Laurel en Oliver Har
dy Gefilmde biografie van 
het grootste komische duo 
van deze eeuw 
De Algenjnse tijden (doku-
mentaire) 
Mary Hartman, Mary Hart
man I (F) 
Nieuws 
De daders 
Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 
1910 
1925 

2000 
2025 

2230 
2300 
2335 
2350 

Toenstische tips 
Nieuws 
Tom & Jerry 
Donderklompen 
Daar vraag je me wat Po
pulair wetenschappelijk pro
gramma 
Nieuws 
Manus Eerste deel van de 
beroemde Marseillaanse tn-
logie van Marcel Pagnol 
Brandpunt 
Heel de mens 
Den hiaag vandaag 
Nieuws 

18 MAART 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Beertje Colargol 
1815 Open school 
18 45 Dag aan dag 
1910 Katoliek-godsdienstige uit

zending 
1945 Nieuws 
2015 Geheimen van het dierenle

ven 
Dokumentaire over haaien 

2040 De toverfluit 
Zweedse muzikale speel
film 

2340 Nieuws 

NED. 1 

1110 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De Bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Vnendelijk welkom bij Ba

rend 
1954 Minivoetbalshow 
21 04 Land of Hope and Glory 
21 35 Nieuws 
21 50 Praten met de minister-pre

sident 
2200 Wie IS pnester-dichter 

Huub Oosterhuis ' 
2235 Muzikale meditatie 
2250 Cyprus, het gespleten njk 

van een aartsbisschop 
2315 Nieuws 

NED. 2 

1845 TV-informatie voor Span
jaarden 

1855 Nieuws 

1904 De vrouw van zes miljoen 
(F) 

2000 Nieuws 
2025 De Mounties-show 
21 20 De Jordaches (F) 
2210 AktuaTV 
2300 O moeder, wat is het heet 

(F) 
2330 Nieuws 

19 MAART 

BRT 

1400 Doe mee 
1430 Open school 
1500 Wielrennen 

Milaan - San Remo 
1630 Open school 
1800 Ivolief de lokomotief (f) 
18 05 Anoop en de olifant 

Bntse jeugdfilm 
1900 Boeket 
1945 Nieuws 
2015 Wies Andersen show 
21 15 Hallo met Henk 
2205 De Jordaches [f) 

{Rich man poor man) 
2255 Nieuws 

NED. 1 

1000 Teleac 
1530 Nieuws 
1532 Kijkdoos (f) 
1605 Lappenkat(f) 
1620 De reizen van Kim (f) 
1645 Professor Vreemdeling (f) 
17 30 Lied van de week 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1850 Nieuws 
1905 McCloud(f) 
2040 Hoe bestaat h e t ' 
21 35 Nieuws 
2150 De show van Sonja en 

LOUIS 
23.20 Simon Carmiggett leest 

NED. 2 

1845 Informatie voor Marokka-

1855 
1905 
1914 

2000 
2025 
2130 
2220 
2300 
2325 
2340 

nen 
Nieuws 
Bolke de beer (f) 
Tweekamp 
Kwis voor middelbare scho
lieren 
Nieuws 
Kwistig met muziek 
Sam (f) 
Hier en nu - Aktualiteiten 
Hier en nu sport 
Feike Asma speelt orgel 
Nieuws 

20 MAART 

BRT 

900 
930 

1000 

1100 
1200 

1230 
1400 
1430 

1520 

1525 

1700 
1722 
1725 
1830 
1835 
1945 
2000 
2030 
2120 
2215 

2300 

Doe mee 
Open school 
Faer Oer, mytisch nevel-
land 
Dokumentaire 
Konfrontatie 
Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden 
Dag aan dag 
Open school 
Retroskoop 
Filmkwis 
Nieuwe normen voor VHF-
kijkers 
WK-veldlopen in Dussel 
dorf 
Suske en Wiske 
Sportuitslagen 
Tenuto 77 
Flic de eekhoorn (f) 
Van pool tot evenaar 
Nieuws 
Sportweekend 
Centraar station (f) 
Mezza Mustca 
Poëzie in 625 lijnen 
Pnlle liefde 
Nieuw/s 

NED. 1 

11 00 Omroepparochie 
1330 Teleac 

1600 Nieuws 
1602 Sesamstraat 
1627 WK-veldlopen Dusseldorf 
1655 Voetbaluitslagen 
1700 Vesper 
1730 Een bencht van de wilde 

ganzen 
1815 Teleac 
1855 De bereboot (f) 
1900 Nieuws 
1905 Jonge mensen op het kon-

certpodium 
20 05 Hier Panjs, hier Jan Brusse 
2015 From here to Eternity 

VS-film 
2210 Harry Sachsioni gitanst 
2240 Avro-cross 
2250 Het humanistisch verbond 

NED. 2 

1830 
1835 
1900 
1915 
2030 

21 10 

2135 
2140 

2230 

2320 

TV-informatie voor Turken 
Flockton Flyer (f) 
Van gewest tot gewest 
Studio Sport 
58 miljoen Nederlanders en 
de erotiek 
Int folkloristisch dansteater 
danst 
Nieuws 
Horizon 
Wetenschappelijke reeks 
Muziek uit de tijdperken 
van de verschillende vor
sten 
Nieuws 

21 MAART 

BRT 

1425 Open school 
1800 Flic de eekhoorn (f) 
1805 Klem, klem kleutertje 
1820 Twee kinderen m Afnka (f) 
18 45 Open school 
1915 Sporttnbune 
1945 Nieuws 
2015 Micro-Macro 
2050 De boot is aan (f) 
21 40 Wikken en wegen 
2215 Nieuws 
22 35 Open school 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot (f) 
1855 Nieuws 
1904 Walt Disney prezenteert 
19 54 Alles of niets 

KWIS 
2044 The Satan Bug 

SF-film (1964) 
21 35 Nieuws 
21 50 The Satan Bug vervolg 
2255 Van beroep orkesttid 
2340 Uitzending symbiose 
2344 Nieuws 

NED. 2 

1855 
1905 

1930 

2000 
2025 
2115 
2140 
2205 
2305 
2355 

Nieuws 
De aanvaller 
Het verhaal van een jonge 
voetballer 
Dat ik dit nog mag meema
ken 
Seniorenshow 
Nieuws 
Tussen wal en schip (f) 
Vara's ombudsman 
Man over de vloer (f) 
Achter het nieuws 
Boksen 
Nieuws 

22 MAART 

BRT 

1400 Schooltelevisie 
1800 Flic de eekhoorn (f) 
1805 De witte steen (f) 
1830 Open school 
1900 Professor Balthazar 

Tekenfilm 
1910 25 jaar Humanistisch Ver

bond 
1945 Nieuws 
2015 Tussen wal en schip (f) 
21 05 Verover de aarde 

21 55 Ariecchino 
Kameropera 

2255 Nieuws 

NED. 1 

1045 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
1905 Van nature 

De relatie mens en natuur 
1955 Rond adoptie van kinderen 

uit de derde wereld 
2019 Sam (f) 
21 19 Ja, maar 
21 35 Nieuws 
21 50 Spnngtrofee 
2240 De schok van de elektro

shock 
2315 Den Haag vandaag 

NED. 2 

1855 Nieuws 
1904 Avro's nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 Voor de vuist weg 
21 35 Edward VII (f) 
22 30 Televizier-magazine 
2315 Avro prezenteert tennis 
2355 Nieuws 

MP 

23 MAART 

BRT 

1530 
1630 

1815 
1820 

1850 
1945 
2015 
2040 
2110 
2205 

2235 

Open school 
Tip-Top 
Jeugdprogramma van Bob 
Davidse 
Flic de eekhoorn (f) 
Het huis waarvan wij dro
men 
Space 1999 (f) 
Nieuws 
Het meisje van de TV (f) 
Liedjes voor Wembley 
Lancelot van Denemarken 
Roger Somville de kunst
schilder 
Nieuws 

NED. 1 

930 Schooltelevisie 
1500 Teleac 
15 30 De holle bolle boom 
1615 Een bezoek aan 4 kinde

ren en 13000 schapen 
1645 Supersonic 

Pop en rock 
1710 Gitaar spelenderwijs 
1815 Teleac 
1845 De bereboot 
1855 Nieuws 
19 04 Van gewest tot gewest 
1950 Politieke partijen 
2000 Het portret 

TV-film 
2055 Ot en hoe zit het dan met 

Sien"? 
21 35 Nieuws 
21 50 Den Haag vandaag 
2205 Panoramiek 
2235 Studio sport 
2300 Sprekershoek 

NED. 2 

1845 Lotenj 
1855 Nieuws 
1904 Van onze speciale verslag

gevers 
Over ontwikkelings
werkers 

1929 Kenmerk 
2000 Nieuws 
2030 Veronica totaal 

— met Robms nest (f) 
— Popnieuws 
— Aktueel 
informatie en aktualiteiten 
— Sport 
Een sportimpressie van een 
«altemateve elfsteden
tocht», een sportieve mani-
festate die dit jaar in Fin
land gehouden werd 
— Starsky & Hutch (f) 
— Aan de grenzen 

2335 Nieuws 

Door het teken (f) duiden wij 
feuilleton aan 

TY-SELEKTIE 
DONDERDAG 17 MAART 

20 u. 30, F 3 - La Mandarine 
Frans-Britse film uit 1972 van 
Edouard Molinaro nnet Annie Gi-
rardot, Philippe Noiret en Made
leine Renaud Niet onaardige 
boulevardkomedie 

21 u., RTL - De bruggen van 
Toko-Ri 
VS-oorlogsfilm (1955) van Mark 
Robson met uitstekende vertol
king van William Holden, Frederi-
co March en Grace Kelly 

21 u. 45, D 3 - Made in USA 
Frans-Italiaanse film waann 
Jean-Luc Godard een striemen
de aanklacht doet Vol schokken
de brutale sekwensen en soms 
poëtisch De film verhaalt de 
wraakmoorden die een jonge 
vrouw bedrijft na de moord op 
haar geliefde Met Anna Kanna, 
Jean-Pierre Leaud, Lazlo Szabo 
en anderen 

VRIJDAG18MAART 
20 u 40, BRT - De toverfluit 
Mozart door Ingmar Bergman 
(Zweden 74-75) op verbluffen

de wijze bewerkt met veel 
beeldritme en vol vinnige be
weeglijkheid 

20u . 15, D l -D ie gekke 
provincialen 
De massifikatie komisch beke
ken VS-film (1969) van Arthur 
Hiller met o a Jack Lemmon, San
dy Dennis en Ann Prentiss 

22 u. 47, F 2 - De schone uit 
New York 
VS-operette uit 1952 van Char
les Vi/alters die de geschiedenis 
vertelt van een bon-vivant Char
lie, die tot ergernis van zijn tante 
om de haverklap verliefd raakt 
maar niet kan besluiten te trou
wen Vol pittige show waann 
Fred Astaire en Vera Ellen schit
teren door hun danstalent 

ZONDAG 20 MAART 

20u. 15, N 1 - Zolang er mensen 
bestaan 
Psychologische film van Fred 
Zimmerman (VSA 1953) die het 
verhaal van een Amenkaans re

giment op Hawaii doet Het werd 
een diepmenselijke film met 
prachtige vertolking van Montgo
mery Clift, Burt Lancaster en 
Frank Sinatra 

MAANDAG 21 MAART 

19 u. 50, RTB - Dupont Lajoie 
Maatschappij-kritische prent 
(Franknjk 1975) van Yves Bois-
set die op een bittere wijze de 
ontluistenng van het gekende 
Franse chauvenisme beoogt 
Met Jean Carmet Pierre Torna-
de, Jean Bouise, Ginette Garcin, 
e a 

WIJ 14 
17 MAART 1977 



HOG STEEDS 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 

WEES VEELEISEND 
Vanzelfsprekend blijven sommigen van onze mede
werkers wel eens beneden hun taak... U moet daar 
echter geen genoegen mede nemen! 

Umag veeleisend zijn! Uis klant! Uheeft recht op een 
hoffelijk en vriendelijk onthaal! Men moet uw naam, 
uw adres en uwe desiderata noteren! U mag een 
afspraak eisen! Uheeft recht op voorlichting en bege
leiding ! Men mag U niet afschepen of alleen op pad 
sturen! 

U moet veeleisend zijn! U heeft recht op een voorstu
die — ja op meerdere schetsen en berekeningen! tot U 
Alles weet. Als klant heeft U zelfs recht op een gratis 
voorstudie! U mag eveneens rekenen op het kosteloze 
en belangeloze advies van onze technische, fiskale 
en financiële experten. 

En mochten wij, — waar of hoe dan ook! — tegenover 
U in gebreke blijven, dan zal de president van het 
bouwbedrijf U zeer dankbaar zijn als Uhem dat dade
lijk laat weten. Het Algemeen Bouwbedrijf Kunnen 
draagt mijn naam! Ik wens die naam hoog te houden! 
Daarom zult U bij ons heel veel vinden wat U elders 
niet meer zult aantreffen. 

Wij reserveerden voor onze klanten interessante 
bouw- en villa-gronden die men elders aan die prijzen 
niet meer vindt. Vanzelfsprekend blijven deze gron
den uitsluitend ter beschikking van onze klanten en 
verkopen wij deze niet aan spekulanten. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
ONZE INFORMATIECENTRA; 

2000 
1000 
3600 
9000 
3000 
2700 

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

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

: (031) 31.78.20 
: (02) 219.43.22 
: (011)35.44.42 
: (091) 25.19.23 
: (016) 23.37.35 
: (031) 76.73.27 

Onze dokumentatie- en informatiediensten zijn alle 
door telex met de hoofdzetel verbonden, zodat wij 
altijd, alles, overal kunnen aanbieden! Waar U ook 
woont, U vindt ons in uwe buurt. 

Wij beschikken verder over specialisten, ambachtslie
den en keurarbeiders, waarvan de meesten langer 
dan tien jaar bij ons werken! Daarom vindt U bij ons, 
wat elders niet meer kan geboden worden. U mag dus 
werkelijk de beste architekten raadplegen of Uwe 
inspiratie in de sjiekste bouwmagazines zoeken. Wij 
kunnen alles wat in Fontainebleau, Versailles, Wenen 
of Californië kan. Bij ons zal het alleen maar minder 
kosten! 

Verder staan wij aan de spits van de wetenschap inza
ke gezond en behaaglijk wonen. Wij zijn tot nog toe de 
eersten en de enigen die wat kennen van bouw-biolo-
gie. 

Wie daarover méér wil weten moet een van onze spe
ciale voordracht-avonden meemaken. 

Tienduizenden hebben ondervonden hoe veilig men 
bij ons is. Dat moet, tot spijt van 
wie 't benijdt, zó BLIJVEN. „, , ^,,.,.,^», 

^ Walter KUNNEN 
algemeen voorzitter 

GEpPEND: 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 

André Mertens, 

reoel In e e n oDsurae were 
BRUGGE. — Ir. André Mertens (62) zal wel een van de bekendste dwarsliggers 
in Vlaanderen zijn. Zijn aktie voor een echt zeehavenbeleid in deze rommelige 
staat en zijn herhaalde botsingen met ministers en topambtenaren — met even
veel schorsingen als rijksambtenaar — hebben samen met zijn talrijke voor
drachten, twee boeken, ontelbare artikels, en niet het minst zijn persoonlijke 
(vaak Uilenspiegelachtige) verschijning, voor deze populariteit gezorgd. 

In de Coppietersdreef nr. 11, te St-Andries/Brugge bellen we een zondagvoormid
dag aan. Het gezin (echtgenote en drie kinderen) is nog aan liet ontbijt toe, ik 
geniet mee van de lekkere koffie en val dan maar met de deur In huis. 

WIJ. — André, is het waar dat jij een 
geboren en getogen Gentenaar bent, 
wat o.m. de hardnekkigheid zou verkla
ren waarmee je een zaak verdedigt en 
je tegenstanders te lijf gaat 

AM. — Ik ben inderdaad te Gent gebo
ren, de vechtstad, wat misschien wel 
mijn temperament verklaart. Mijn moe
der was trouwens van Kortrijk, mijn 
vader van Antwerpen, alle drie steden 
die in de Vlaamse beweging een rol 
hebben gespeeld en nu Brugge als 
woonplaats, het ontbreekt me dus niet 
aan biridingen... voor zover dat be
lang heeft: ik ben gedoopt in de Sint-
Baafskatedraal.. 

WIJ. — Dat verklaart inderdaad niet 
alles, die afkomst, hoe ben je eigenlijk 
flamingant geworden ? 

A.M. — Ik ben dit altijd geweest, voor
al dank zij mijn vader Door de miserie 
van het arbeidersproletariaat, vooral 
te Gent waar ik studeerde en waar ik 
via «de sociale hulp» van professor 
Daels twee jaar lang gezinnen heb 
bezocht Die huisbezoeken hebben mij 
diep bewogen, de ellende maakte deel 
uit van de onderdrukking van het 
Vlaamse volk. Ik was ook lid van het 
Sint-Thomas Genootschap van pater 
Callewaert. Bij hem maakte ik kennis 
met Cyriel Verschaeve. Reimond Tolle-

nare was onze preses. Maar het socia
le bleef mij achtervolgen, zodat ik uit
eindelijk bij Marx terecht kwam. Weet 
je, ten slotte stond mijn generatie voor 
de keus "het oostfront of Marx». 
Althans voor hen, die nadachten. 
WIJ. — Marx heeft u uiteindelijk ook 
niet bevredigd en zo ben je dan in het 
volksnationalisme beland. Maar eerst 
nog graag iets over je studies. 
AM. — Da's rap gezegd: burgerlijk 
ingenieur bouwkunde, elektro-mecani-
cien, licentiaat ekonomie, licentiaat kri-
minologie, kandidaat opvoedkunde... 
en springstoffendeskundige (bij de ge
nietroepen). .. 

WIJ. — Je bent ook nog fotograaf heb 
ik gehoord ? 
AM. — Ja als hobby en voor zover ik 
tijd heb. 
WIJ. — Dat boordevol leven van jou is 
eigenlijk in Brugge begonnen, waar je 
lange tijd direkteur van Stedebouw 
bent geweest, net In een stad die op 
stedebouwkundig gebied vaak zowel 
hoge eisen stelt als door de vingers 
ziet. 
AM. — Ja, dat begon in 1946 en ik ben 
daar praktisch 15 jaar gebleven. In die 
tijd heb ik ca. 100.000 bouwaanvragen 
nagegaan. Ik beperkte mij trouwens 
niet tot «de dienst» alleen, ik zette me 
ook in voor de autoweg 53, de bouw 
van een nieuw ziekenhuis en ook voor 
een aanzienlijke verbetering van de 
spoorverbindingen (Kortrijk en Roese-
lare) 

WIJ. — Hoe ben je dan bij de havenpo-
litiek beland ? 
AM. — Het ene brengt het andere 
mee, ik stelde (net als de Romeinen...) 
steeds groot belang in de weg- en 
spoorverbindingen, het is normaal dat 
ik fataal bij de haventrafiek zou te
rechtkomen. Naarmate mijn onder
zoek vorderde viel ik van de ene ver
bazing in de andere over de ongelooflij
ke, werkelijk dilletantistische wijze 
waarop de centrale overheid het 
Vlaams havenprobleem behandelt Je 
reinste sabotage van essentieel 
Vlaamse belangen. 

WIJ. — Als we ons niet vergissen 
publiceerde je in 1959 een brochure 
over het Belgisch havenprobleem ? 
AM. — Nee, dat was een rapport, dat 
ik spontaan voorlegde aan mijn chefs. 
En daarmee begon meteen mijn odis-
see in de Belgische ambtenarenstaal 
ik denk wel de rekordhouder te zijn 
van een aantal sankties, net zoals 
ik voor een dichtbundel een staatspre-
mie ontving terwijl ik op grond van dit 
zelfde poëziebundel «bestuurlijk ab
normaal» werd verklaard... Dit was 
een dichterlijk begin. 
WIJ. — Om welke reden zocht de 
hogere administratie de likwidatle van 
de direkteur stedebouw West-Vlaan-
deren? Toch met om dat ene rap
por t? • 
AM. — Toch wel, want de centralize-
rende staat Belgiè verwerpt inspraak, 
vooral in Vlaamse zeehavens-taboes. 
Ik werd dus naar beste Belgische 
zede door twee franstalige psychia
ters onbekwaam verklaard. Ik kwam 
nochtans drie weken later weer in 

dienst, ruim twee jaar voordat de 
Raad van State het tegen mij opge
maakt psychiatrisch verslag machts
misbruik noemde. Na een korte nieu
we schorsing werd ik belast met de 
technische vorming van het personeel. 
Entoesiast begonnen merkte ik weldra 
dat er zich niemand meldde, tot ik ont
dekte dat de sekretaris-generaal van 
Openbare Werken, prof ir Willems 
het personeel verbood, mij gegevens 
te bezorgen. 
WIJ. — Dat is toch absurd ? 
AM. — Natuurlijk maar het werd nog 
veel erger Vermits ik geen klanten 
over de vloer kreeg en betaald werd 
voor niets, vier jaar lang(l), liep ik kur-
sus aan de RUG; psychologie, fysiolo
gie, kriminologie en opvoedkunde. Ik 
streek maandelijks mijn wedde op en 
werd vier jaar later lic. kriminologie. 
Toen vonden de grote bonzen het wel
letjes en werd ik als gewoon ingenieur 
(dus een degradatie en een lagere 
wedde) naar het., waterbouwkundig 
labo te Borgerhout overgeplaatst 

WIJ. — Ondanks je rapport en on
danks de quasi-zekerheid, dat je hier
mee een unieke kans kreeg om je 
tesis (Antwerpen-Gent-Zeebrugge tot 
een havencomplex smeden o.a. door 
de aanleg van een superkanaal) een 
nog grotere bewijskracht te geven? 

AM. — Het is onbegrijpelijk en toch 
waar, Kafka of Jean Ray zouden het 
niet absurder kunnen doen. Ik ben er 
in elk geval in geslaagd, bewijzen proef
ondervindelijk bij de hand, de ge
grondheid van mijn vizie te doen erken
nen vooral na de publikatie van «Stop 
een tanker in uw haven » in samenwer
king met mijn zonen Niko en Johan, 
beiden ingenieur Het boek kende trou
wens een opmerkelijk sukses. Ook in 
Nederland, waar nu velen mijn vizie op 
de te volgen havenpolitiek delen en 
waarderen. Men is inderdaad geen 
sant in eigen land. 

WIJ. — Kort daarop werd je met een 
opdracht belast. 

AM. — Ja, wijlen ir Eugeen Valcke gaf 
mij na lezing van het boek opdracht 
een studie te maken over de toeganke
lijkheid van Zeebrugge voor 200.000 
tonners. Toen minister De Saeger 
daar lucht van kreeg, schrapte hij de 
opdracht Ik werkte echter door en 
leverde enkele maanden later een rap
port in, wat me i.p.v. een beloning een 
slecht sinjalement bezorgde [later 
eveneens door de Raad van Beroep 
ongegrond verklaard). En dan zijn we 
in een stroomversnelling terecht geko
men van schorsingen, nieuwe uitspra
ken, nieuwe bevestigingen van vroe
ger ingenomen standpunten, nieuwe in
diensttreding enz. 

WIJ. — Iedereen is het er over eens, 
dat er Inzake havens geknoeid en 
geblunderd werd. Intussen werd een 
tweede boek gepubliceerd «En waar 
de Schelde bleef stille staan», een 
nieuw pleidooi voor een dynamische 
en bundelende havenpolitiek. Wat gaf 
er dan aanleiding voor een nieuwe 
schorsing, deze keer door Defraigne 
nadat De Saeger naar Volksgezond
heid was verhuisd ? 

AM. — Wel, eerst een spreekbeurt te 
Knokke over de ontzanding, gevolg 
van het gebagger; een brief aan de 
minister waarin ik het spreekrecht (en 
zelfs de spreekplicht, zie voetnota) 
van elke ambtenaar onderstreepte en 
een kort vraaggesprek voor de BRT. 
Ambtenaren hebben tot plicht (vooral 
ingenieurs) over wantoestanden te 

spreken en dat radio-gesprekje kostte 
mij een nieuwe schorsing. Een tussen
komst van de VU in het parlement 
noopte Defraigne, mijn wedde op
nieuw te doen uitbetalen. En mij op
nieuw in dienst te nemen, deze keer bij 
stedebouw Gent, wat me de gelegen
heid heeft gegeven, ons bouwkundig 
patrimonium te inventarizeren (en toe
lichtende teksten te schrijven bij het 
prachtige kunstboek over de etser 
Geo Langi). 

WIJ. — De kring is dus gesloten, ook 
al zal hij vermoedelijk te Gent i.p.v. te 
Brugge eindigen"? 
AM. — Ik ben nog niet van plan ermee 
te stoppen. Momenteel werk ik samen 
met diverse Nederlandse aktie- en 
milieugroepen, met het Daens Aktieko-
mitee (dat helemaal niet tegen het 
Daens Fonds is gericht) we hebben 
SOS Westerschelde gesteund en ge
ven regelmatig voordrachten. 

WIJ. —• Je bent ook de stichter van de 
Groep RA en van de Gentse Kunst
markt ? 

AM. — Dat was in 1960 rond Pasen. 
We pakten toen met een ludieke ten
toonstelling in het stedelijk koncertge-
bouw te Brugge uit, rond het tema 
«het ei, bron van het leven». Deze 
expositie bracht toch enkele autentie-
ke talenten op de voorgrond. En de 
Gentse Kunstmarkt ? Dat was in 1970, 
nu IS het er soms precies zoals op de 
beroemde Place du Tertre te Parijs. 

WIJ. — Je hebt er een handje van 
weg iets in gang te steken. 

AM. — Blijkbaar wel, maar wat me 
thans bekommert is de werkloosheid 
en de onmiskenbare verslapping van 
de Vlaamse beweging, nog afgezien 
van de relatieve stilte rond de havens, 
die maar met modern worden uitge
rust (ofwel gebeurt dat, maar veel te 
traag) en niet doelmatig verbonden 
Nota bene: met een gedeelte van het 
geld dat men door deuren en vensters 
smijt of aan Wallonië schenkt voor 
Waalse prestige- maar nutteloze wer
ken of nog aan onbekwame staalba-
ronnen zou men Zeebrugge-Gent-Ant-
werpen in betrekkelijk korte tijd en 
met relatief gemiddelde uitgaven tot 
een complex kunnen uitbouwen, dat 
minstens zo goed zou draaien als Rot
terdam, Le Havre, noem maar op. De 
wil is er niet en ons volk is nog niet -
wakker genoeg. 

WIJ. — Je bedoelt politiek wakker? 

AM. — Alleszins. Daarom ook heb ik 
reeds geruime tijd voor de VU geko
zen, de enige partij die onrechtstreeks 
en rechtstreeks de Vlaamse ekonomie 
(die dan toch door haar havens over 
zeer zware troeven beschikt) werke
lijk kan ontbolsteren, wat niet kan 
zolang we gestraft zitten met de unitai
re staat en diens veeleisende, druk
doende en egocentrische troetelkinde
ren. Er zou een duidelijke verschuiving 
van de machtspolitieke verhoudingen 
moeten plaatsvinden, een eigen Vlaam
se staat is de enige mogelijkheid om 
ons groot portuair en industrieel kapi
taal om te zetten in de welzijnstaat Ik 
ben echter optimist en zie reeds een 
begin van onze echte Vlaamse door
braak zo in België als in Europa, (cvb) 

(1) A M is ook lid van MIRAM, de anti-
korruptiegroep, samen met ir. De 
Maegt, de man die het RTT-schan-
daal aan het licht bracht. En daar
voor met werd beloond. 
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