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Doelgerichte

De VU^ongeren organiseren op 30 april a.s. een manifestatie onder
het motto «ARBEID IS ONS RECHT». Zij willen hiermee enerzijds
opnieuw aansluiten bij de traditie van sociale bewogenheid van de
Vlaamse beweging en anderzijds bewijzen dat de problematiek van de
jeugdwerkloosheid hen sterk bekommert. VUJO wil bewijzen dat
«SOCIAAL EN FEDERAAL» geen holle slogan is.

Vlaamse macht
Aan het begin van het
formatieberaad heeft
Davidsfondsvoorzitter Clem
De Ridder op het kongres van
zijn vereniging verleden
zondag strijdbare Vlaamse
taal gesproken ; taal naar ons
hart. Hij richtte een krachtige
waarschuwing tot wie bij het
formatieberaad betrokken

wordt is die van de werkelijke
omvang en politieke betekenis
van haar macht. De lessen uit
de voorbije jaren zijn daarbij
niet zeer hoopgevend. Z o
heeft het Overlegcentrum van
de Vlaamse Verenigingen,
waarin het Davidsfonds een
belangrijke rol speelt, het wél
voor mekaar gekregen dat in

Dit initiatief verdient dan ook de volledige steun van de partij. We beseffen volkomen dat de inspanningen van de verkiezingscampagne zwaar

brave mensen, we zijn net zo
Vlaamsgezind als wie dan
ook. De enige
sanktiemogelijkheid werd
trouwens verwaarloosd : de
mogelijkheid om aan de
vooravond van de
verkiezingen een duidelijk
beroep te doen op de
Vlaamse kiezer en hem

zijn, en meer speciaal tot de
de betoging te Halle
partijen die - zoals hij het
parlementsleden van alle
uitdrukte — « een Waalse
Vlaamse partijen mee
wederhelft» hebben.
opstapten. Deze
Dat een man en een
ééndagse-euforie is gevolgd
vereniging met zeer grote
geworden door de grote
verdiensten zoals Clem De
ontnuchtering : geen enkele
Ridder en het Davidsfonds
eis van het Halle-programma
het nodig vinden om
is verwezenlijkt geworden. In
dergelijke onverbloemde taal
de prakrijk bleek het
te spreken is op zichzelf reeds
Overlegcentrum noch over de
een belangrijk simptoom voor
macht noch over de
de positie, waarin de Vlaamse
sanktiemogelijkheden te
Beweging zich bevindt. Wie
beschikken om de politieke
politieke verantwoordelijkheid
schuinmarsjeerders van Halle
draagt, zal bij deze positie nog
aan hun beloften te houden.
andere overwegingen kunnen
En uiteindelijk heeft Halle er
maken.
alleen maar toe geleid, dat
De Vlaamse Beweging is er
een aantal politici uit de
dringend aan toe, haar
traditionele partijen voor
strategie nauwkeurig te
zichzelf of gedeeltelijk zelfs
toetsen. De kernvraag
voor hun partij een alibi
waarmee zij gekonfronteerd
konden opbouwen : kijk eens,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____________

ondubbelzinnig te herinneren
gan de dubbelzinnigheid rond
Halle
Waarschuwingenen
bedreigingen, hoe goed ze
QQJ^ bedoeld zijn, hebben een
averechts effekt indien ze niet
steunen op reële macht. De
Vlaamse Beweging heeft
vooral nood aan een
volgehouden en doelgerichte
inspanning tot het opbouwen
^ g ^ ggp machtspositie, die
sterk genoeg is om de dingen
werkelijk te beïnvloeden. De
vraag naar participatie of
niet-participatie is daarbij niet
essentieel. Wat de doorslag
^Qg^ geven is de efficiëntie,
de mate waarin dingen
kunnen verwezenlijkt worden
die dienstig zijn voor
Vlaanderen. Dit zou het
definitieve criterium moeten
zijn.
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VUJO manifesteert
tegen
jeugdwerkloosheid
doorwegen. Het welslagen van deze VUJO-manifestatie in de stad van
priester DAENS kan echter het bewijs leveren van onze slagvaardigheid en van ons onverminderd radikalisme. Daarvoor is uw aanwezigheid vereist.
Programma:
• 15 uur: vorming van de optocht op het stationsplein.
• 15.30 uur: vertrek van de betoging.
• 16.30 uur: meeting op het Esplanadeplein: Korte toespraken door
Germain De Rouck, senator M. Coppieters en VUJO-voorzitter Johan
Sauwens. De VU-harmonie « Kempenland » uit Nijlen zorgt voor animatie van optocht en meeting.
Praktika;
— Alleen de slogans en de symbolen van de organisatoren worden
aanvaard.
— Wij vragen zoveel mogelijk VUJO-vlaggen in de optocht.
. — Ludieke vondsten zijn steeds welkom.

geval genezen van de illusie,
_ dat reële macht kon worden
• Autowegen op de helling
.....„^^^
^ ^ ^
P-J ^pggbouwd door het
• Nu werktijd verkorten
•^^^/.smm.-.^W^^
P- ^ bijeenbrengen voor één dag
• Veeg uw neus, Jozef
P ' * of voor één betoging van de
• Valeer Portier gehuldigd
P- ^ verzamelde onmacht van een
• Duits België na 17 april
P-^ paar tientallen kleurpolitiekers.
• Knoeiboel om en rond Zeebrugge
P- 8 Essentieel is thans, dat een
• Regionaal: opnieuw kiezen In Balen
P-10 slechte staatshervorming
• Kortenberg:geenCVP-natuurvernieling
pH
voorkomen of een goede
• Evergem : amnestie-motie afgescheept
P-13 gerealizeerd wordt. Dat moet
• Reportage: Autopech ? Er is een reddende engel op weg.. p. 18-19 de keuze van de middelen• Helle Haasse over een gevaarlijke verhouding
P-20 bepalen.
• Rubensjaar: tentoonstellingen bij de vleet
P-21
•

Interview: Jan Caudron
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den voor de partij uiterst belangnjke
beslissingen moeten worden getroffen. Toch ware het goed dat alvorens
de leiding de uiteindelijke konklusies
t r e k t ook de gewone leden in open
vergaderingen de gelegenheid zouden krijgen te zeggen hoe zij over de
ontstane situatie denken en welke lijn
zij politiek eventueel voorstellen.
F.D., Antwerpen

VOLMACHT

GODSVREDE
Ik heb nooit mijn bewondering voor
het weekblad «'t Pallieterke» onder
stoelen of banken gestoken en de V U
zou nooit de opgang gekend hebben
die haar ten deel viel, zonder de steun
van wijlen Bruno De Winters weekblad. De diensten die «'t Pallieterke»
bewezen heeft kunnen nooit te hoog
worden aangeslagen.
Dit vooropgezet meen ik, de leiding
van dit blad te mogen beschuldigen
aan de bazis te liggen van de achteruitgang van de V U in het Antwerpse.
De aanvallen die regelmatig op vrijzinnige of progressieve persoonlijkheden gericht worden zijn voor mij weerzinwekkend.
Het komt er op neer dat een vrijzinnig
Vlaming die er een andere maatschapfjelijke visie op na houdt dan «'t Pallieterke », nooit een goed nationalist kan
zijn.
Wat zien wij verder gebeuren ' Overal waar het enigszins mogelijk is
wordt door de C V P met de BSP aangepapt voor de vorming van schepenkoileges en bestendige deputaties.
Maar zodra de V U er in slaagt, zoals
te Borgerhout, de deur voor hun neus
dicht te klappen, komt «'t Pallieterke »
in 't g e w e e r
Voor een oud-Fronter, trouw aan de
godsvredegedachte die deze partij
destijds met fierheid in haar vaandel
schreef, is dit meer dan pijnlijk.
De V U zal steeds een overkoepelende partij zijn van mensen die hun
maatschappelijke geschillen terzijde
kunnen stellen tot het bereiken van
het grote ideaal.
Daarna kan ieder zijn weg gaan en
kan men elkaar desgewenst met
«Das Kapital» of met de Evangelies
om de oren slaan. Tot dan toe blijft mij
een overtuigd nationalist van welke
maatschapp>elijke strekking ook, liever dan hetzij gelijk welk Vlaming uit
de kleurpartijen.
D e stompzinnige «Schiltz verrader —
aktie van enkele mensen uit de V M O
heeft nogmaals stemmenverlies gekost
Het staat iedereen vrij kritiek te oefe-

QUO

nen op het beleid van bchiltz en ook
mij kwam het voor dat hij zich als
nochtans
doorgewinterd
politicus
door de kleurpartijen in de val liet lokken. Dat hij de les geleerd heeft
bewees zijn kommentaar voor de T V
na de verkiezingen.
Maar moet het ongenoegen in het
openbaar tegen hem worden uitge' speeld ? Hebben wij zo weinig vertrouwen in de nationalist Hugo Schiltz.
Gelukkig blijkt zijn aantal voorkeurstemmen het tegendeel te bewijzen.
En ook voor wie het hiermede niet
eens zijn, bestaan er andere middelen
dan de vuile was in 't openbaar te
doen. De kandidatenlijsten van de V U
zijn pluralistisch genoeg samengesteld om de voorkeur aan andere richtingen in de partij te kunnen geven
door het stemmen op personen. Die
moeten niet op de CVP-lijsten worden
gezocht
E.D.A., Borgerhout

LES DER VERKIEZINGEN
Z o luidde de aanhef van een bijdrage
door Wim Jorissen in « W i j » na de verkiezingen van 1971. Daarin schreef hij
o m . «de organisatie bewees andermaal haar doeltreffendheid. De Volksunie ging het meest vooruit in die
arrondissementen, die sinds jaren hun
afdelingen goed struktureerden en uitbouwden, die veel leden en abonnees
bijwonnen en die hun streekpers uitbouwden. Het dienstbetoon bewees
eveneens zijn blijvende waarde, bij de
andere partijen en bij ons. Wie tussen
het volk blijft en ten dienste van de
bevolking staat krijgt stemmen». En
verder « Verkiezingen zijn de proef op
de som voor de metode. Men dient er
lessen uit te halen. Parlementsleden
en besturen moeten werken en hun
tijd niet veriiezen in zinloze diskussies ».
Ik meen dat die les immer aktueel is.
Er wordt wel becijferd en verklaard
hoe er w e r d gewonnen of verloren,
maar steeds moet worden teruggekeerd naar de afdelingswerking die
sympatisanten moeten winnen, hen
tot leden maakt hen vormt voor pro|3aganda- of kaderwerking. De financiële, organisatorische en propagandistische mogelijkheden van de partij
en uiteindelijk praktisch haar totale
politieke betekenis worden in grote
mate bepaald door een goed georganiseerd en bloeiend afdelingsleven, zo
omschrijven de statuten de bepaling
van een afdeling.
A.L, Menen
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NAKAARTEN
De BRT-tuitzending op 17 april was
ronduit misleidend en tendentieus.
Meer dan één VU-kiezer zal zich geërgerd hebben aan het sterotiep herhaald . « V U veriiest zoveel percent».
Vooral de gewone man in de straat
die niet gewoon is met getallen en
percenten om te gaan, kreeg de
indruk dat het met de V U ver gedaan
was. Pas later in de week bleek een
status quo en zelfs een stemmenwinst van 20.000 dichter bij de waarheid te liggen... maar dan was voor
Jan met de pet de bollekeskermis al
lang voorbij.
Uit de vooruitgang van nagenoeg alle
Vlaamse lijsten in het Brusselse blijkt
het bestaan van een zekere Vlaamse
refleks, maar ook het belang van de
aanwezigheid van Vlaamse getuigen

in de telbureaus. God weet hoeveel
stemmen vroeger verdonkeremaand
werden.
Als je er rekening mee houdt dat de
verkiezingskampagne van de C V P 15
maal omvangrijker was dan deze van
de V U , geeft dit geen reden om zó uitbundig te doen. Meteen stelt zich ook
de vraag of het met hoog tijd wordt
om die hele rimram te reglementeren
en de partijen te verplichten, hun verkiezingsfonds openbaar te maken.
Terwijl men dat karweitje opknapt
kan men misschien meteen de kiesplicht afschaffen en de kiesleeftijd verlagen tot 18 jaar.
Het verlies van 2 kamerzetels bewijst
nogmaals dat ons kiesstelsel verouderd IS en in het voordeel werkt van
de grotere partijen. Een eenvoudige
vergelijking van het behaalde percentage en de toegekende zetels maken
dat reeds duidelijk.
Opvallend is ook d a t naarmate men
opschuift naar de taalgrens en naar
Brussel toe, de V U aan sterkte w i n t
D e V U kan blijkbaar rekenen op een
vaste achterban van 20 %. De vraag
i s : hoelang zullen deze mensen zich
kwasi onbeloond blijven inzetten ?
Een laatste vaststelling is dat de C V P
het nu zal moeten waarmaken. Indien
de C V P beroep doet op de V U ,
bestaat er kans dat ze dat enkel doet
om een alibi te hebben. Hopelijk is de
V U wijs genoeg het spel niet mee te
spelen. Anderzijds kan de V U toch
niet eeuwig in de oppositie blijven en
lijdzaam toezien, hoe andere partijen
stuk voor stuk programmapunten van
de V U overnemen.
C.M., Strombeek-Bever

LEREN VAN DE FOUTEN
De verkiezingsuitslagen waren geen
sukses voor de partij Dit is geen verrassing, want het w e r d door vele V U aanhangers v e r w a c h t Het veriies
wordt kronisch. W e mogen dus spreken van een achteruitgang, eufemistisch van een stilstand, een ter plaatse
trappelen. En de partijtop zal zich
over die negatieve uitslag moeten
beraden.
De verkiezingscampagne 1977 w e r d
gevoerd onder de slogans: «Sociaal
en federaal» ; « Gedaan met geven en
toegeven ».
Anderzijds w e r d onderstreept dat de
partij geen vakbondsorganizatie heeft
en dus ook met door een sindikale
vleugel onder druk kan worden g e z e t
Ik meen dat dit argument bij vele
potentiële kiezers voor de V U slecht
is overgekomen. M e n kan zich inderdaad indenken dat de man in de
straat zich moeilijk kan voorstellen
dat een partij een werkelijk sociaal
beleid kan voeren wanneer zij wantrouwig staat ten overstaan van de
erkende vakbondsorganizaties.
Ik stel. van de gemaakte fouten moet
men leren. De regenng Tindemans
heeft een anti-Vlaamse politiek gevoerd. Toch heeft de partij van de expremier bii de .ecente verkiezingen in
Vlaanderer' tors gewonnen en dit o.a.
ten koste van ae V U . Dit lijkt me een
veeg teken aan de wand. Volgde de
partijtop in het verleden wat de
Vlaams-nationalistische problemen betreft geen al te lauwe koers ? Geraakte onze aanhang mede daardoor niet
wat ontmoedigd ?
De volgende dagen en weken zullen
er door voorzitter Schiltz en zijn vnen-

Mijn 85-jarige grootmoeder vroeg mij
enkele dagen voor de verkiezingen,
tiaar stemvernchtingen te doen Ernstige ziekte belette haar zich te verplaatsen. Ik vroeg haar, de dokter een
medisch attest te vragen bij zijn volgende bezoek Z e legde haar probleem aan de dokter uit hem vertrouwelijk mededelend dat haar kleinzoon
in haar plaats voor Hugo Schiltz zou
stemmen. Mijnheer doktoor, «een exkandidaat» van de CVP-lijst» raadde
grootmoeder af bij volmacht te laten
stemmen. O p 85-jarige leeftijd moet
niet meer gestemd worden en bovendien zou het stemmen bij volmacht
erg ingewikkeld zijn. In zulk geval diende een attest op 't gemeentehuis
gehaald te worden, gedagtekend
door de burgemeester. Mijnheer doktoor zou wel iemand sturen die alles in
orde zou brengen. Nog dezelfde dag
bood, in opdracht van mijnheer doktoor, zich een onbekende aan. Hij
vroeg haar stembrief, medisch attest
en nummer van identiteitskaart. Alles
was geregeld. Moederke zou zondag
met moeten gaan stemmen. Onze
onbekende is ongeveer een vol uur
bij haar gebleven. Hij vertelde dat de
V U een verbond met de duivel had
gesloten. Samen met de socialisten
zou de V U de radikale strijd aanbinden tegen het katolieke geloof. O o k
zou de V U vrije abortus toestaan. D e

katolieke scholen zouden veranderd
worden in staatsscholen. Wanneer ik
zondags bij mijn grootmoeder kwam,
was haar Volksunie-vuur totaal gedoofd. Erger nog... nooit zou ze nog
V U stemmen.
Grootmoeder gaf de onbekende geen
volmacht om te stemmen. Omdat ik
het zonderling vond dat haar nummer
van identiteitskaart gevraagd werd,
nam ik kontakt met de VU-verantwoordelijke om via de getuigen in het
kiesbureel te vernemen of er op haar
naam gestemd was. De V U had geen
getuigen. Persoonlijk heb ik van een
PVV-getuige vernomen, dat er een
volmacht w e r d aangeboden getekend met een kruisje... wegens hoge
leeftijd.
Omwille van haar hoge leeftijd en
gezondheidstoestand heb ik geen
klacht ingediend.
P.G.

MAN IN DE STRAAT
Het is voor de Volksunie op 17 april
geen overwinning geworden. Mij verwondert dit niet I Het programma en
de propaganda van de V U spreekt
nooit de man in de straat aan.
Waarom geen pensioen voor wie het
wil op 60 jaar ? Waarom geen halvenng van de onzinnig hoge pensioenen ? Waarom de lage pensioenen
met geen 1 / 3 verhogen ? Waarom kinderbijslag uitbetalen aan multi-millionairs? Waarom
geen
goedkope
bouwgronden ter beschikking stellen
van kandidaat-bouwers ? Waarom
geen alternatief voorstellen voor het
huidige ziekte- en invaliditeitsstelsel ?
En zo zou ik nog veel kunnen opnoemen.
P.P., St-Pieters-Leeuw
Red. — Precies de punten die U
o p s o m t stonden vrij duidelijk In het
verkiezingsprogramma van de V U .

brief van de
redaktie
Brussel,27 april 1977
Waarde

lezerCes],

De verkiezingsmolen is stilgevallen
Daar zijn we niet kwaad om. We
herademen en gaan opnieuw aan de
slag.Met de lenteprikkel in onze
vingers betokkelen we de toetsen
van ons opgefrist typmachien.
De nieuwsjacht is opnieuw open
verklaard.En we zullen ons niet
laten kennen. We hebben sterk
ervaren welk een speciale rol
een vlaamsnationaal weekblad kan
spelen. Maar. ons klankbord is nog
te klein. Daar zullen we spoedig
wat aan doen.
Met het opsnorren van scheve
toestanden die wat ruchtbaarheid
verdienen. Met het "verslaan" van
provincie- en gemeenteraadszittingen.-Met het bezoeken en voorstellen van "mensen van bij ons".
Met een terugblik naar een leerzaam verleden. Doch vooral met
beide voeten in de hedendaagse
volkse en nationalistische werkelijkheid.
Dat wil o.a. zeggen : met een
echte kombattiviteit tegen he't
gulzige, het oprukkende, het
schaamteloze Frankofonië,
vandaag, morgen, altijd.
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Wie het wegenplan van onze gewesten bekijkt ziet nauwelijks nog een stukje wijdse vlakte waar nieuwe autowegen
zouden kunnen doorgetrokken worden. En toch ... Op het
ministerie van Openbare Werken houden bevoegde diensten — zoals dat heet — zich bezig met de planning van
zoveel nieuwe A - w e g e n ; de protestbetogingen van alle
Vlaamse uithoeken ten spijt.
Nu kwam, vorige dinsdag, het Vlaams Ekonomisch Verbond (VEV) aandraven met de prognose dat in het jaar
2.000 over onze wegen niet minder dan 4,4 miljoen personenwagens zullen rijden. Tenminste, als de huidige trend in
de toename van het wagenpark zich voortzet.
En de logische gevolgtrekking l u i d t : een aanpassing van
de wegenkapaciteit zal dan ook een dringende noodzaak
zijn indien de overheid de verkeersveiligheid wil bevorderen en de verkeershinder wil tegengaan.
Nog maar eens nieuwe wegen dwarsdoor onze velden en
weiden dus..?

Direkteur Edwin Jacobs van de
VEV-studiedienst pakte op een
perskonferentie in Brussel uit met
nog niet gepubliceerde statistieken, en nnet een analyse van het
wegverkeer die zowel milieukomitees als regeerders moet pijn
doen. Deze publikatie in de reeks
«aspekten van de Vlaamse ekonomie» is degelijk in zijn cijfergegevens, en eerlijk in zijn konklusies.
De VEV-studie toont allereerst
aan dat de infrastruktuur van
openbare wegen in de komende
jaren het uitzicht van onze gewesten nog ingrijpend zal veranderen. In de jaren 7 0 tot 7 5 nam de
verkeersdrukte immers toe met
30 procent, en die drukke bedoening op de weg neemt alsmaar uitbreiding.
Uit de VEV-studie blijkt ook nog
dat in ons land verschillende autowegen op de verkeerde plaats
werden aangelegd, en soms zelf
overbodig zijn, voor wat betreft
bepaalde trajekten. Afgezien van
ekologische bezwaren tegen de
aanleg van nieuwe autowegen
(A-wegen) wijst het VEV er op
dat elke nieuwe autoweg aan de
gemeenschap een investering
oplegt van 50.000 fr. per kilometer en per dag, en dit gedurende
30 jaar.
lerwijl ons land overbelast geraakt met verkeerswisselaars, blijven bepaalde regio's, zoals ZuidOost-Vlaanderen en het centrum
van
West-Vlaanderen,
nog
steeds verstoken van degelijke
wegverbindingen...
Veel projekten van het ministerie
van openbare werken voor de
aanleg van nieuwe A-wegen worden door het Vlaams Ekonomisch
Verbond kritisch bekeken, omdat

pdb — Nu de neuzen weer
geteld zijn, komt het er op aan
de kiesbeloften te vervullen.
Over één punt alvast waren
nagenoeg alle partijen het
e e n s : de verkorting van de
werktijd. Allen — van Volksunie tot RAL, over BSP en
C V P — waren het er over
eens dat de arbeidsduurverkorting een middel is om de
beschikbare arbeid te spreiden. Met nog altijd 350,000
dagelijkse en tijdelijke werklozen in ons land mag hier niet
gedraald worden.
Komt daarbij dat dit programma ook een eis is van beide
grote vakbonden. Wie is daar
dan eigenlijk tegen ?
Alleen zij die zeggen te spreken in naam van de patroons.
Het V B O dus. En binnen het
V B O de sterke federatie Fabrimetal. Ook de nationale konfederatie van het kaderpersoneel is tegen. En sedert vorige
week blijkbaar ook de middenstand, althans bij monde van
het NCMV-bestuur.
^
Waarom zijn deze lieden te-

de verkeersekonomische motieven veelal erg zwakjes zijn. De
omstreden autowegprojekten, zoals de A-24 in Limburg, de A-17 in
de Westhoek, de A-9 door ZuidOost-Vlaanderen, de grote ring
rond Antwerpen, en de A-11 door
het Hopland, kunnen slechts tegen de eeuwwisseling, en voor
beperkte trajekten verkeersekonomisch verantwoord worden.
De konklusie van het VEV is
ondubbelzinnig: als het wagenpark met het huidige ritme blijft
aangroeien is een aanpassing
van de wegeninfrastruktuur (verbredingen, ontdubbeling van verkeersaders) nodig. Maar, of de
aanzwellende
verkeersdrukte
moet opgevangen worden door
nieuwe A-wegen is een prangende vraag die slechts in uitzonderlijke gevallen positief kan beantwoord worden.
Bovendien moet, volgens het
VEV, een aanpassing van het
wegenpatroon geschieden op basis van een globaal ruimtelijk
struktuurmodel voor Vlaanderen.
Dergelijke beleidsplanning is tot
nog tpe zoek geweest.

In de voorbije jaren werden autowegen als het ware kris-kras aangelegd. Enkele voorbeelden; de
wegverbinding tussen Leuven,
Tienen en Sint-Truiden. Ondanks
het feit dat deze weg ontlast zou
moeten worden door de E-5 autoweg Brussel-Leuven-Luik, noteren wij tussen Leuven en Boutersem (in 75) nog steeds 9.000
voertuigen ; tussen Boutersem en
Tienen : 7.400 voertuigen. Tussen
Tienen en Sint-Truiden rijden dagelijks 9.500 wagens...

Uit het feit dat heel wat A-wegen
nog geen 12.500 voertuigen per
dag zien voorbij snorren, moeten
dringend lessen getrokken worden.
De VEV-studie leert ons dat binnen de 25 jaar ongeveer 300 kilometer gewone wegen in Vlaanderen zullen moeten aangepast wor-

den : verbreden, snelweg van maken, ontdubbelen...
Maar de studiedienst van het
Vlaams Ekonomisch
Verbond
stelt duidelijk: er moet tien keer
nagedacht worden alvorens nogmaals een autoweg wordt aangelegd.
De aanleg van expresswegen
kan op veel plaatsen heil brengen. En direkteur Edwin Jacobs
trekt direkte konklusies uit zijn
wetenschappelijk speurwerk:
• het tracé van de A-24 ten
noorden van Hasselt is verkeersekonomisch onverantwoord;
• de aanleg van de A-17 in de
Westhoek beantwoordt vandaag
niet aan de verkeersdrukte, en er
moet zelfs afgewacht worden of
dergelijke autoweg in die streek
in het jaar 2.000 wenselijk en
nodig zal zijn;

gen de herverdeling van de
arbeid door middel van verkorting van de werktijd? Omdat
hierdoor de kosten per werkuur in de bedrijven verhogen.
En vanuit dit navelstaren noemen zij dan de verkorting van
de w e r k t i j d : een ongewenste
eis, een slogan, een hersenschim. .. Die arbeidsduurverkorting zou, zo maken zij de
brave burger bang, door de
verhoging van de kosten per

de verkorting van de werktijd.
Daarom huilt het Verbond van
Kristelijke Werkgevers niet
mee met de wolven in het bos.
Tot dat besluit ook kwam het
Vlaams Ekonomisch Verbond
in een wetenschappelijk gefundeerde studie over de arbeidsmarkt. En het VEV groepeert
toch ook patroons.
Uit talrijke bladzijden vol tabellen met verschillende veronderstellingen en berekeningen

En daar komt het zoeken bij
naar de middelen om de kosten van de werktijdverkorting
op te vangen. Middelen die
het bedrijfsleven meer armslag geven op de wereldmarkt. Verlaging van de fiskale druk op de bedrijven. Het
stopzetten van staatssteun
aan verworden sektoren, onhandelbare multinationals en
louter profijt zoekende holdings.

LAATSTE KILOMETERS

O p andere rijkswegen is het duidelijk dat de in gebruik genomen
autoweg in de buurt nog steeds
niet de funktie vervult waarvoor
hij gepland werd : de E-10 tussen
Vilvoorde en Mechelen...
Hoe dan ook, het betonnen rasternet dat onze landschappen zowat overal ontsiert kan bezwaarlijk opgebroken worden.
Maar hoeveel miljarden zullen wij
in het betonnen geweld morgen
nog blijven pompen? En w a a r ?

Nu werktijd verkorten
uur het mededingingsvermogen van de Belgische bedrijven verminderen en zo uiteindelijk leiden tot verergering
van de werkloosheid. Alsof
dat geen slogan is. Want wie
geen huichelaar is, ziet de
werkloosheid. En wie het recht
erkent van iedereen op inkomen uit zijn arbeid moet zoeken naar een herverdeling van
de arbeid en van het inkomen.
Wie dat doet komt terecht bij

komt het Verbond tot de vaststelling dat het enige daadwerkelijke middel om werk te verschaffen aan allen die willen
werken de verkorting van de
werktijd is. Geen slogan, maar
een becijferd besluit uit een
voor dit onderwerp onverdachte bron. Bij een dergelijk
besluit zou iedereen moeten
samenwerken naar de uitwerking van de arbeidsduurverkorting.

Herstel van de mededinging.
Het bedrijf heeft ook eigen
middelen om beter te renderen. Kwaliteitsbeheer bijvoorbeeld. Bij gebrek daaraan
gaat in de meeste bedrijven
10 tot 12 % van de omzet verloren. Alleen al zo'n 2 % gaat
thans verloren aan afval.
36 uren werken over vier dagen spaart een vijfde van het
vervoer uit Met drie ploegen

• de aanleg van de A-9 naar de
Westhoek
is
verkeersekonomisch onverantwoord, en de aanleg van snelwegen door ZuidOost-Vlaanderen kan volstaan;
• de A-11 kan eveneens gerust,
voorlopig alleszins, in de studiemappen blijven rusten. Ook hier
moet de mogelijkheid van een
gewone expressweg overwogen
worden.
• de grote ring rond Antwerpen
ten slotte kan momenteel beperkt
worden tot het noordelijk trajekt
De vraag is nu of diegenen die
Vlaanderen onder het beton dreigen plat te walsen bereid zijn
naar het advies van deskundigen
en naar oprispingen van milieugroeperingen te luisteren. De laatste kilometers beton worden in
Vlaanderen geteld, (hds)

werken in plaats van twee verhoogt het gebruik van de dure
machines.
Waar de privé-sektor kan bezuinigen, moet de openbare
sektor het ook kunnen. De toestand van onze staatsfinanciën is immers helemaal ongezond geworden. Daar is bezuinigen
een
onmiddellijke
noodwendigheid.
Ook
dit
kwam in alle partijprogramma's voor.
En ten slotte moet ieder van
ons solidair zijn. Wij moeten
onze nationale middelen radikaal herverdelen. Wie het
meest heeft, moet verplicht
worden daar ook het meest
toe bij te dragen. Daarvoor
moeten wij samen soberder
gaan leven in een nieuwe levensstijl. Wat wij in ons land
zelf doen, moeten we ook verwezenlijken voor allen die met
ons op deze wereld leven en
waarvan er nog altijd twee op
drie honger lijden en van armoede omkomen. Ook hiervoor is een stap in de goede
richting : het verkorten van onze werktijd.

WIJ 1
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En b o v e n d i e n

... hebben we alle verkiezingsbeloften op een rijtje gezien.
...en hebben de ministrabelen nu
de tijd om hun hoopvolle woorden
in te slikken.
... stak het Oavidsfonds tijdens het
weekend een vermanende vinger
op : Vlaanderen wacht ongeduldig
op zelfbestuur.
...vliegen kreatieve losse medewerkers bij de BRT-radio aan de
deur; wellicht omdat ze de werksfeer van veel ambtenaren in deze
staatsdienst verstoren.
...heeft uw dienstdoende redakteur gisteren twee zwaluwen nestjes zien bouwen.
...bouwt Tindemans aan zijn nieuwe regering.
... rouwt De Clercq om zijn liberale
bloedarmoede.
... herkauwt Willy Claes zijn verkiezingsnederlaag in Limburg.
...blijft de koffie zenuwachtige indexverhogingen in de hand werken.
...is uitgelekt dat door de afdanking van vliegpersoneel de helikopter van de burgerlijke bescherming
in een hangar staat te roesten.
Voor personeel van de burgerlijke
bescherming is er geld te weinig;
voor nieuwe legervliegtuigen en
tanks kan het geld niet op.
...werd een vliegtuig van de burgerluchtvaart boven een kazerne
in West-Vlaanderen door een
<• vreemd voorwerp • aangevlogen
en gedwongen tot een noodlanding. Volgens het kabinet van
landsverdediging heeft het leger
niets met de zaak te maken en zou
de schuldige van deze < luchtaanvlieging» een vogel zijn. Vorige
week schepte mijn vrouw met haar
auto een vogel mee. Het beestje
was op slag dood...
... wordt de aanleg van de A24 een
staatszaak. De CVP-ers in de Limburgse bestendige deputatie zoeken steun in regeringskringen.
... heeft een studie van het VEV uitgewezen dat de aanleg van de A24
volgens het geplande trajekt verkeers-ekonomisch onverantwoord
is.
...heeft de Vlaamse Bond van het
personeel bij de ASLK op een algemene vergadering er op aangedrongen dat de taalkaders van de
spaarkas dringend zouden gewijzigd worden.
...wonen er in Overijse veel
would-be franstaligen (nederlandsonkundige EG-ambtenaren en zo),
en krijgen zij geen apartheidsloket; hoe graag ze het ook zouden
willen.
...klaart volgens een financieel-ekpnomisch dagblad de konjunktUur
op. Proost op de barometer van de
Nationale Bank.
...worden in Schaarbeek de geruchten tegengesproken dat Roger
Nols ontslag zou nemen als volksvertegenwoordiger, 't Is hij nok
veel te zek heeft in de parlement
't Is hij de Brusselse frankofonie
moet verdedik.
...spreekt Vanden Boeynants de
geruchten tegen als zou België per
inwoner het meest geld uitgeven
aan zijn leger.
...telt alleen reeds het Brussels
kiesarrondissement 17 verkozenen voor de provincieraad die ontslag zullen nemen omdat zij een
beterbetaalde job als kamerlid of
senator in de wacht konden slepen. Chabert, Van Elslande, Lindemans, Nols en zoveel anderen hebben hun kiezers dus lekker bij de
neus genomen.

En b o v e n d i e n

De Lcx;k-Out is in onze bedrijfswereld
een eerder zeldzame gebeurtenis, te
meer daar over dit onderwerp in de
arbeidswetgeving niets is voorzien.
Het IS niettemin een feit, dat een lockout (dat Is dan het besluit van een
werkgever, de aktiviteit te staken en
feitelijk de werknemers verhinderen
aan het werk te gaan) wel degelijk kan
uitgeroepen worden Dit is hetgeen
deze week op de scheepswerven van
Boel te Temse gebeurde. Er rijzen
intussen vele vragen o.m. of de lockout automatisch het ontslag van de
werknemers betekent. Inmiddels is de
arbeid op de werven van Boel te Temse en van Cockenll te Seraing (daar is
sprake van afvloeiing van 2.000 werknemers tegen einde dit jaar) stil gevallen en Is het wachten op onderhandelingen. Misschien zal deze lock-out het
oude wetsvoorstel Louis Maior, uit de
stoffige laden halen, ten einde eens en
voorgoed duidelijkheid te scheppen.

SPAAK ACHTERNA
We tillen er helemaal niet zwaar
aan, maar ergens ervaart men de
benoeming van een gewezen socialistisch burgemeester van de
stad Antwerpen tot voorzitter
van de raad van beheer van de
NV «Boomse
Metaalwerken»
als Iets dat toch niet helemaal
k l o p t Zelfs wanneer de heer
Detiège In een persmededeling
poogt het privé-karakter van de
NV in kwestie af te zwakken en
de Boomse firma zelfs als een
openbareof
staatsonderneming voor te stellen, voelt men
dit samengaan als iets uitzonderlijks aan. Maar de Boomse Metaalwerken zijn geen staatsbedrijf vermits bijna de 2/3-meerderheid van de aandeelhouders
uit de privé-sektor stammen. In
een eerste kommentaar werd geschreven dat de h. Detiège als
gewezen eerste burger van Antwerpen de Boomse Metaalwerken aan bestellingen zou
kunnen helpen (wat neerkomt op
een normale aanwending van de
relaties die men nu eenmaal als
mandataris heeft). Dit ontkende
de heer Detiège, wat de Libre
volgend geestig slot van haar
kommentaar ingaf: « Hel feit dat
de B M kranen vervaardigt heeft
niets met het voorzitterschap
van burger Detiège te maken.
Maar ze vervaardigt ook beweegbare bruggen, die misschien een symbool zijn van de
vriendschap tussen het socialisme en de partikuliere sektor. Er
dient trouwens nog gewezen op
een gemeenschappelijk trekje
tussen wijlen PH Spaak en Detiège : beiden droegen een zwartvilten artiestenhoed...»

DF EIST TWEELEDIGE
GEWESTVORMING
Het Davidsfonds hield te S t - D e nijs-Westrem in het Don Boscoinstituut zijn jaarlijks kongres.
Met belangstelling werd uitgezien naar de eerste kongresrede
van de nieuwe DF-voorzitter
Clem De Ridder, die jarenlang
algemeen sekretaris was van onze grootste kulturele vereniging.
De DF-voorzitter somde de (lange) lijst van de Vlaamse eisen
op, waaraan ook na Halle niet
werd
tegemoetgekomen.
De
waarschuwing van het DF aan
het adres van regering en parlement had veel weg van een ultimatum toen de h. De Ridder ^ot
besluit van zijn maiden-speech
dreigde met een terugtrekking
van te Brussel geïnvesteerde of
gespaarde Vlaamse gelden (Er
wordt trouwens een studie voorbereid over dit onderwerp, maar

dan ook over de beleggingen
buiten Brussel). De dreigende
taal aan het adres van het parlement was vooral gericht tegen
die Vlaamse partijen «met een
Waalse wederhelft»... Vooraf
had de h. De Ridder nogmaals
de DF-eis onderstreept nl. een
gewestvorming met twee, in
geen geval met drie «want nu is
het welletjes met de toegevingen aan de frankofonen !»

ONBESCHOFT
De reeks frankofone onbeschoftheden
wordt
onverminderd
voortgezet Nu is het kanker-instituut Bordet aan de beurt. Een
inwoonster van Meerbeke bij Ninove had na verpleging in het
Instituut Bordet een franstalig
bewijsschrift van verstrekte zorgen als patiënte gekregen. Haar
verzoek om een nederlandstalige rekening te ontvangen werd
afgewezen in een in h e t . . Engels
gesteld s c h r i j v e n !
Kamerlid Georgette De Kegel
heeft in een schrijven aan minister De Saeger gevraagd, welke
maatregelen hij denkt te treffen
tegen dergelijke overtreding van
de taalwet

TIJPBAND
Vraag niet wat dit woord betekent in de aanhef van een schrijven van het Agentschap Duchenne, dat reklamepanelen in gans
het land verhuurt Met alle simpatie voor de firma's die een
inspanning doen om in het Nederlands hun nederlandstalige
kliënten aan te schrijven, toch
zouden ze zich niet aan een voor
ons beledigende en voor hen
beschamende
taaiverkrachting
schuldig mogen maken. En dat
het o m ' verkrachting gaat blijkt
uit volgend e x c e r p t * We stelden U voor dat net te huuren
gedurende een maand en voor
den prijs van 1500 Frank per
maand en per plaats en voor de
prijs van 1500 Fr per maand en
per plaats van een net van 62
plaatsen in de Franse deel en 63
in de Vlaamse deel Blijft op uw
last de verschaffing van gestempelde aanplakbiljetten die wij U
raad geven in screen in trekking
van 130 aanplakbiljetten op ons
nemen.» En tot slot > Intussen
verblijven
wij,
kunnen
wij,
Geacht Heer, met de meeste
hoogachting.»
Kom nou jongens, werf een bediende aan, die goed Nederlands k e n t U draagt dan bij tot
de vermindering van de werkloosheid en U zult uw hersenen
niet moeten martelen, om een
brief in behoorlijk Nederlands te
schrijven !

Veeg uw neus af.
Jozef....
Nooit is werken zo heerlijk als in verkiezingstijd. Een datum
hebben om naar toe te leven, niet te ver in de toekomst Een
eindpunt en een opdracht die duidelijk omlijnd zijn. Leven op
de withete top van je zenuwen. Je hele hang naar ongeregeldheid die t}ehoorlijk aan zijn trekken komt Uurwerk afschaffen. Eten alleen maar als je trek hebt Slapen kan ook binnen
twee weken; inmiddels kantoorgordijnen
dicht en een dutje
op de bezoekerssofa. Weten watje doet, kortlopend: je tekst
nu op de schrijfmachine en morgen van de pers. Optrekken
met mensen waar je van houden kan, vooral nu. Het wonder
van de équipe die naar mekaar groeit Samen méér doen dan
de som van de individuele vermogens. Een bende waar ye
paarden mee kan gaan stelen...
Barrikadenplein
nummer twaalf een gonzende
bijenkorf.
Gelijkvloers de verzending van 38.000 brieven. Eerste verdieping een Brusselse plakploeg die zich opwarmt aan koffie.
Tweede verdieping het TV-paneel voor de BSP-avond van
« Kiezen of Delen ». Vragen opstellen. Strategie voor de hele
TV-week bepalen: ook reeds in de vraagstelling het partij-imago opbouwen. En inmiddels heeft Hulsem nog een pamflet
nodig, moeten er dringend 200 badges naar
Achterwaardegem, staat een Gempenaar te brullen om méér cijferaffiches,
loopt er iets mis met de twee vierkante meters, is het grondig
fout met de reklamevrachtwagen,
schiet het te Ruksel nu
toch wel finaal de spuigaten uit en hebben we nog altijd niets
gehoord van de horizontale banden nieuwe kleur Pantone
123, jeweetwel, ja die man mag binnen een kwartiertje terugbellen, maar alsjeblief dat-ie nou opdondert.
Verkiezingstijd is een dope. Goddank, het moment van bezinning IS mee ingebouwd. Het dient zich aan vanzelf Bijvoorbeeld in de gedaante van een stokoud echtpaar
Eenvoudige
mensen, bar klein pensioentje, schrapen om er te komen zo
op het eerste zicht Verloren in de Brusselse
steenwoestijn.
Jarenlang in Anderlecht gewoond, meneer, maar nu verhuisd
naar de wijk achter de Groendreef We kennen er geen kat
iedereen spreekt er Frans en of er dan toch niemand van ons
gedacht daar in de buurt woont Oude mensen zoals wij,
waar we eens koffie kunnen gaan drinken, een babbeltje
doen en een kaartje leggen. We zijn zo alleen, meneer, en we
sukkelen een beetje met onze gezondheid, vooral hij Hij is
nooit van de sterksten geweest en na de oorlog twee jaar in
de bak, dat heeft hem geen goed gedaan, zo zonder oppas.
Veeg uw neus af Jozef, en zeg aan meneer waarvoor we
gekomen zijn. We hebben Staf De Clercq nog gekend, ik ben
met hem nog per velo naar de meetings geweest, we zijn uit
het Pajottenland geboortig, meneer, altijd Vlaams geweest
Na de kiezing zullen we eens terugkomen, meneer, voor dat
adres van Vlamingen in onze wijk, want ge hebt nu niet veel
tijd en wij ook niet, veeg uw neus af Jozef want we gingen
eigenlijk boodschappen doen. En we hebtien in het gazetje
gelezen dat iedereen geld mag geven voor de verkiezingen
en zeg aan meneer Schiltz dat wij niet rijk zijn, maar dat het
van harte gejond is, kom Jozef we gaan voort.
Honderd frank. Jozef die aan haar arm wegschuifelt door de
gang, allebei niet meer zo kras te been. Zo eenvoudig is dat,
trouw zijn, een leven lang. Daar zitje dan, een ogenblik stilletjes en kwaad om je eigen kouwe drukte. Maar dan gaat de
telefoon en daar heb je die kerel weer, die verdomme eindelijk toch zéllef zou moeten weten dat het Pantone 123 is...

/IKTü^LlteiT
S T E M M E N TE G R A B B E L
O p het Flageyplein te Eisene
werden 25 geldige kiesbrieven
voor de Kamer gevonden w.o. 23
voor het FDF. In de Malibranstraat werden nog eens 17 geldige kiesbrieven voor de Kamer
gevonden. Hoe de brieven op
straat belandden blijkt een misterie te zijn, een van de vele grote en klei/ie « misteries » die België zo rijk is...

TWEEDE
BEULEMANSSTAD
V O O R 150 J A A R B E L G I Ë
Zoals het past werd voor de
organizatie van de 150e herdenking van het ontstaan van België
een nationaal komitee opgericht.
Deze herdenking (in 1980} zou
o.m. gestalte krijgen door de
bouw van een soort Europastad, precies op de taalgrens
gelegen (feitelijk op het snijpunt
van Limburg, Luik en Brabant,
op 10 km van Tienen, Geldenaken en Landen). Deze stad zou
eigenlijk een ontspannings- en
ontmoetingscentrum
moeten
zijn, waar de twee gemeenschappen elkaar zouden ontmoeten.
Om drie voorname redenen verwerpen we dit absurde ontwerp
nl. omdat we geen tweede Brussel wensen, dat de verfransing
in één sprong tientallen kilometers naar het noorden zou opdringen. Ten tweede houdt de
bouw van een dergelijk centrum
grote en onherstelbare schade
aan het landschap in. En ten derde : zelfs in tijden van voorspoed zou een dergelijk projekt
neerkomen op ergerlijke geldverspilling. Daarom : neen aan een
Belgisch Las Vegac i

FRANSTALIGE OP
SLEUTELPOST
Minister Van Elslande heeft opnieuw een franstalige benoemd
tot opvolger van burggraaf Da-

De kiezers in Duits
Oost-België
Inregen thans niet, zoals gebruil<eliji<, dne stembrieven in de hand
gedrul<t maar vier: voor de Kamer, voor de Senaat voor de Provincie en voor de «Raad der Duitse Kultuurgemeenschap».
Naast
de — in onze streelt Waalse —
traditionele partijen had de «Partei der deutschsprachigen
Belgier» (PDB) voor de vier verkiezingen volledige lijsten ingediend,
ofschoon het van meet af aan
vaststaat dat zij niet bij machte is
om een kandidaat naar het parlement te sturen. Des te verrassen-'
der en onbegrijpelijker is het dat
de Senaatslijst,
wier
hopeloosheid die van de Kame'rlijst nog
overtreft,
de meeste
stemmen
(32,2 % ; kreeg
Binnen
de kiesprovincie
Luik

vignon
(franstalig
en
antiVlaams), in de funktie van direkteur-generaal voor de afdeling
politiek, verreweg de belangrijkste afdeling in het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Dit is
een sleutelpositie, van waaruit
de
franstalige
titularissen
steeds een snelle vernederlandsing of tweetaligheid van de Belgische diplomatie (althans tot
de pariteit) hebben verhinderd
of vertraagd. Normaal had hier
een Vlaamse personaliteit moeten benoemd worden, aan bekwame kandidaten is er geen
tekort. Het werd echter de franstalige Brusselaar Jean de Bassompierre.

4 € VLAAMS
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Deze zeer belangrijke benoeming werd gedaan door een ontslagnemende regering, hoewel
gezegd was, dat de regering Tindemans zich van benoemingen
zou onthouden tijdens het interim. Deze benoeming werd erdoor gehaald zonder dat er een
parlementaire reaktie mogelijk
was om de eenvoudige reden
dat er geen parlement was. Dat
is dan een echt staaltje van de
CVP-staat, veel autentieker dan
het BSP-gezwam over die CVPstaat. Intussen zijn de Vlamingen eens te meer de dupe van
achterbakse praktijken van zich
demokraat en Vlaming noemende C V P - m i n i s t e r s !

vormde het Duitse gebied voor
het eerst een eigen distrikt met
zes provinciale
mandaten.
Ondanks haar stemmenaandeel van
28,6 % miste de PDB op een
haartje een tweede zetel
Het
spel der apparentering
is zeer
ongunstig voor een partij wier
aktiviteit
beperkt
blijft
tot
Eupen-St-Vith en die
zodoende
geen stemmenoverschot
kan krijgen uit de andere distrikten van
het
arrondissement
Verviers.
Voor het geval dat de provincies
nog gedurende langere tijd politieke eenheden blijven vormen zou
de PDB er goed aan doen, te
overleggen om tenminste in het
distrikt (Dison) waar de Platdietse
streek toe behoort een lijst neer
te leggen of een verbinding aan
te gaan met een
niet-Waalse
streeklijst
De overige vijf mandaten gingen
naar de CSP/PSC
(3)
met
35,6 %, naar de PRF/PRLW
(V
met 21,9 % en naar de SPB/PSB
(V met 12,6 %.
Kamer, Senaat en Provincieraad
zijn voor de volksbewuste
kiezer
uit Duits Oostbelgië geen aantrekkelijke inrichtingen, daar zijn stem
zonder enige invloed blijft. Hij
moet het zich zelfs laten welgevallen dat de verkozenen die uit zijn

brief
uit
de
oostkantons
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NOLS ONTEVREDEN
En terecht, want de arme man
heeft vastgesteld dat zijn aanhang in de gemeente Schaarbeek slinkt. Dit is gebleken na
onderzoek van de herkomst van
zijn voorkeurstemmen, waarvan
het aantal weliswaar steeg, uitgenomen in zijn gemeente zelf,
waar zijn voorkeurstemmen op
de dalende toer zijn gegaan.
Men legt dit verschijnsel uit als
gevolg van de ontevredenheid
bij de FDF-ers van het eerste
uur, die meer en meer werden
verdrongen door overlopers van
diverse pluimage. Tweede oorzaak : men heeft het Nols zeer
kwalijk genomen, de « uitvinder
van de gescheiden loketten»,
schepen Lambert aan de dijk te
hebben gezet

DERTIG
V L A M I N G E N MEER
De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers telt thans 121
nederlandstalige
leden
(plus
één) en 91 franstaligen (min
één). In het arrondissement Brussel wonnen de Vlaamse partijen
34.593 stemmen bij, de franstalige partijen verloren 19.339 stemmen. Met 308.945 stemmen vertegenwoordigden de nederlandstaligen 38,6 °/o van het kiezerskorps van het arrondissement
B-H-V. Dit cijfer zou nog heel
wat hoger zijn mocht het arrondissement gesplitst worden in
een
eentalig
kiesarrondissement Halle-Vilvoorde en een
tweetalig
kiesarrondissement

Valeer Portier
kwarteeuw
ANZ-voorzitter
Wij geloven niet dat het nodig is de steekkaart Valeer Portier
hier nogmaals te openbaren. Tienduizenden Vlamingen beluisterden reeds zijn begeesterende toespraken tijdens de Zangfeesten in het Sportpaleis.
Deze toespraken zijn steeds richtinggevend voor de standpunten die de Vlaamse beweging na de oorlog heeft ingenomen.
Valeer Portier is 25 jaar (1953-1977) algemeen voorzitter van
het Algemeen Nederlands Zangverbond een reden dus om
hem daarvoor te danken en te vieren.
Hugo Schiltz tipeerde Valeer als volgt: «Een man, die konsekwent verantwoordelijkheid
heeft opgenomen in het besef,
dat naast beroepsaktiviteit
iedere intellektueel het aan de
gemeenschap verplicht is zich op een of ander vlak, sociaal,
kultureel of politiek in te zetten. Dit besef schijnt bij sommige
gearriveerde Vlamingen te verzwakken. Niet bij Valeer Portier».

Brussel. Maar daarentegen verzetten de franstaligen zich hardnekkig en voorlopig nog steeds
met sukses. De jongste cijfers
zullen hen intussen zeker niet
verheugen. Die zijn trouwens
een
klinkende
logenstraffing
van de doldrieste frankofone bewering, dat de nederfandstalige
bevolking in het betrokken kiesarrondissement
voortdurend
slinkt. Het tegendeel is w a a r !

gebied stammen en die de ondergeschikten zijn van Waalse partijen (Schyns van de PSC en Dupont van de PSB), ook In zijn
naam beweren te spreken terwijl
ze hun Franse
annexatiepolitiek
voeren. Daarom is hij vooral aangewezen op een goede samenstelling van de «Raad der Duitse
Kultuurgemeenschap»;
de vier
partijen verdedigen overigens de
uitbreiding van de bevoegdheden
van deze Raad. Nochtans blijft de
PDB alleen staan om bovendien
te eisen, dat Duits Oostbelgië een
autonoom en niet aan een regio
gebonden distrikt zou worden.
Op de 25 leden van de Raad
waren er totnogtoe twaalf van de
CSP/PSC, zes van de PDB, vier
van de PRF/PRLW en drie van
de SPB/PSB. Aan deze grootteverhouding hebben de verkiezingen van 17 april nauwelijks iets
veranderd:
tien, zeven, vijf en
drie. Nochtans zou
ontevredenheid over dit rezultaat misplaatst
zijn; behalve de lichte
vooruitgang van de PDB (die ook hier
om een haartje een bijkomende
zetel mist), moet er gewezen worden op de te verwachten strakkere doelstelling binnen de nieuwe
PDB-fraktie.
Er mag niet onvermeld blijven dat
het aantal blancostemmen
ditmaal opnieuw meer dan het dubbele bedroeg van het nationaal
gemiddelde: voor de Senaat bvb.
is de verhouding
19 % tegen
8 %. Zelfs voor de Raad waren
er 14 % blancostemmers.
He Sch.

Als festiviteiten werden o.a. op zaterdagavond 23 april een
feestdiner ingericht, waarop naast de minister van Nederlandse Kuituur, de vrienden en bekenden van Valeer Portier en
een groot aantal vooraanstaanden uit de Vlaamse beweging
aanzaten.
Verder was er zondag j.l. een feestzitting in de feestzaal van
de VTB. Waarop o.a. aanweziq waren J. Van Overstraeten,
VTB-voorzitter; F. Vander Eist, stichter-voorzitter V U ; R. Derine, prof.; Walter Opsomer, prof., die de feestrede hield.
De standvastigheid, karaktereigenschappen, inspanningen en
resultaten in wel en wee van de gevierde werden duidelijk in
het daglicht gesteld.
Tijdens een zeer verzorgd programma met koorzang door
Ars Nova et Antiqua, Miei Cools, Jef Eibers genoten de aanwezigen van een schitterende uitvoering van «Vlaanderen»
van Veremans door trompettist Theo Mertens.
Tine Ruysschaert droeg ontroerend voor. Jozef Van Overstraeten bedacht Valeers gade met bloemen. Het zingen van
de Vlaamse Leeuw besloot de plechtigheid die zeer fris
geprezenteerd werd. Nogmaals onze dank aan Valeer Portier.
O p 15 mei zullen de duizenden getrouwen tijdens het 40e
Vlaams Nationaal Zangfeest door hun aanwezigheid Valeer
Portier nogmaals huldigen voor zijn kwarteeuw voorzitterschap. (W.W.)

WIJ s

MW^MSe DCW^GIhG
'^fyr^-""^'

Paleis voor
Schone Kunsten
Vlaminken buiten!

Alle logenstraffingen ten spijt, van
een nu toch kennelijk verontruste
PVSK-leiding, komen er steeds
nieuwe klachten over de houding
van de PVSK-bonzen en -personeel
Er IS nauwelijks enige rust weergekeerd (zeer waarschijnlijk een
bedrieglijke rust) in de zaak van
de afgedankte direkteur en sekretaresse van «Ontdek de Wereld»
of deze week kwam het Brussels
Kamertoneel met een reeks
klachten over de behandelingen
van de Vlaamse spelers en het
publiek in voornoemd paleis Beide Vlaamse initiatieven werden
onderduims tegengewerkt door
de franstalige leiding van dit
kunstcentrum
W e herinneren slechts aan het
werk van de ontslagen OW-direkteur, die er in geslaagd was de
nederlandstalige evenknie van
«Exploration du Monde» tot een
even bloeiende organizatie uit te
bouwen Dit kon dank zij de hardnekkigheid van de direkteur in
kwestie, die nochtans vaak met
minderwaardig materiaal moest
werken, franstalige technici enz
Deze bloei was het franstalig

beheer en «bxploration du Monde » een doorn in het oog en daarom moet «Ontdek de Wereld»
opnieuw tot een onbeduidende organizatie herleid worden Dan zullen de frankofonen kunnen zeggen, wanneer hun de ongelijke
subsidienng zal voorgelegd worden (zoals vroeger) « w e willen
wel maar U ziet zelf dat Ontdek
de Wereld weinig volk trekt » Een
drogreden waaraan de thans ontslagen direkteur zich mede door
de steun van de Nederlandse Kultuurkommissie niet stoorde Met
de gevolgen die men kent

BRUSSELS KAMERTONEEL
Het Brussels Kamertoneel moet
in een studio optreden, die met
steeds geschikt is, terwijl de geluidsafscherming volstrekt onvoldoende IS zodat men kan horen
wat er in de aanpalende zalen
gebeurt Het podium is te klein en
er IS ten slotte het personeel, dat
in meerderheid Nederlands-onkundig IS (daarover kunnen we
uit eigen ervanng meespreken
nvdr)

Kortom het PVSK volhardt in de
boosheid zodat men zich afvraagt, of het nog zin heeft, deze
unitanstische en anti-Vlaamse
tempel verder te steunen en of
men met liever een eigen «paleis» voor de nederlandstaligen
zou oprichten ?
Het IS immers duidelijk dat de
anti-Vlaamse hetze in Brussel
voortduurt en zelfs schijnt aan te
groeien «Het Laatste Nieuws»
publiceerde een bnef van een
dame, die in het Bordet-instituut
werd behandeld, als Vlaamse een
rekening in het Frans ontving, en
op haar verzoek om een nederlandstalige rekening een weigering in het Engels ontving Dergelijke onbeschoftheid duidt op
een alles behalve akademische
geaardheid bij de Brusselse diehards
Nols-Schaarbeek is een tipische illustratie van het gezegde «eens
toegegeven, altijd toegegeven»
W e hebben de indruk dat w e in
Bruxelles stilaan maar zeker het
breekpunt naderen De afstand is
gevaarlijk klein (cf DF-voorzitter
Clem De Ridders sombere kon-

gresrede met een nauwelijks verdoken bedreiging met andere dan
papieren afweermiddelen, ongewone taal in de mond van een
doorgaans gematigd voorzitter
van een doorgaans gematigde
kulturele organizatie) En in al hun
« onschuld » komen als klap op de
vuurpijl de plannenmakers voor
150 jaar België met een «tweetali-

ge stad op de taalgrens » voor de
pinnen, zonder te beseffen dat wij
Vlamingen aan een Brussel al
meer dan genoeg hebben en dat
ook de Walen bedanken voor
een tweede beulemansstad (te
bouwen nota bene met de centen
van la province)
In welk land leven wij"?

(sw)

20 jaar VVB
O p 7 mei 1977 viert de Vlaamse
Volksbeweging haar twintigjarig
aktief bestaan.
Dit gebeurt met een strijdvaardige vergadering waarop meteen
de Vlaamse eisen t.o.v. van regeringsvorming en het regeringsprogramma zullen bekend gemaakt worden.
Deze vergadering grijpt plaats
om 15 uur in de Beursschouwburg te Brussel.
De manifestatie wordt voorgeze-

ten door Meester Hendrik Borginon.
Professoren W. De Wachter en
W Prevenier en de heer Clem
De Ridder zullen de werking van
de V.V.B, in korte getuigenissen
toelichten. Prof A. Gerio brengt
de groet van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen
en zal spreken over de politieke
aktualiteit. Notaris Paul Daels, algemeen voorzitter van de V.V.B.,
zal handelen over de taken van
nu en morgen.

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

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

I

wenst het foldertje over de salarisbetalmg langs de ASLK.

WIJ 6

28 APRIL 1977

OMZ€ W€R€LD

Moboetoe:
van alle hout pijlen
En het is niet eens alleen overdrachtelijk bedoeld, want zelfs de
met pijl en boog (of blaaspijp)
gewapende Noordkongolese pygmeeën kan Moboetoe in zijn strijd
tegen de rebellen in Zuid-Shaba
gebruiken. Het is net alsof de tijd
van Lippens en De Bruyne is
teruggekeerd.
De inval in het vroegere Katanga,
heeft in ieder geval een scherp
licht geworpen op de werkelijke
macht van Moboetoe. Het is gebleken dat het Zaïrese leger niet
in staat is, alleen het hoofd te bieden aan een dan toch betrekkelijk kleine troepenmacht. Zonder
extra-snelle hulp van Marokko
(met Franse vliegtuigen) en een
versnelde levering van wapens
zou Moboetoe's regime vandaag
zieltogen. Want ook de politieke
greep op het volk v. Zaïre (voor
zover men hier van volk kan spreken en niet veeleer over volken
zou moeten spreken) door Moboetoe is verzwakt. Weliswaar
kan dat weer omslaan als de
Marokkaanse troepen met in hun
achterban Zaïrese eenheden —
en bezijden de pygmeeën — erin
slagen het door de rebellen veroverde gebied weer in te palmen.
Het heeft trouwens bijna twee
maanden geduurd vooraleer het
Zaïrese leger kon riposteren.
Voor het overige legde de massa
te Kinshasa weinig geestdrift
aan de dag, om de oproep tot groter weerbaarheid door «Ie grand
guide» te beantwoorden. De geslonken belangstelling werd wat
aangevuurd door de publieke

«tentoonstelling» van twee gevangen rebellen, die blijkbaar
door Moboetoe niet als krijgsgevangenen beschouwd worden.
Een tweede vaststelling is dat de
autonomie-verzuchtingen in Shaba nog steeds zeer levendig blijven. Ook al betoogden de rebellenleiders dat het de bedoeling
was gans Zaïre van het juk te
bevrijden, feit is dat het rebellenleger voor het grootste gedeelte uit
Katangese ex-gendarmen en Katangese jongelui bestond. Men is
in het voormalige Katanga de
kortstondige
onafhankelijkheid
niet vergeten en tot op vandaag
zien velen in Shaba met lede
ogen de opbrengst van nationaalKatangese rijkdom, kopererts, in
de zakken verdwijnen van de centrale overheid te Kinshasa.

steun aan Moboetoe, terwijl niemand erop wijst, dat de rebellen
opgeleid werden in Angola en
vanuit deze voormalige Portugese kolonie hun inval in Shaba zijn
begonnen. Nu is het zo, dat het
Westen moeilijk een korrupt en
onderdrukkend regime als dat
van Moboetoe kan verdedigen.
Bovendien is deze korruptie en
deze uitgeholde ekonomie een koloniale erfenis. In heel wat A f r i - '
kaanse staten hebben de militairen het voor het zeggen en is de
ekonomie praktisch overal achteruit gegaan omdat de nieuwe leiders niet behoorlijk werden opgeleid en omdat er geen kader was
(ex-Kongo telde in 1960 zegge en
schrijve één geschoolde arts I).

Een derde oorzaak, die deze aanvankelijk geslaagde inval verklaart — afgezien van het feit dat
invallers en «bevrijders» tot dezelfde stammen behoren — is de
ekonomische teleurgang van Zaïre, die katastrofale vormen heeft
aangenomen samen met de korruptie op grote schaal tot profijt
van de happy few. Zonder buitenlandse hulp zou de staat Zaïre
reeds lang bankroet zijn (niet de
leiders, die er warmpjes inzitten
en die tijdig voor een aanzienlijke
kapitaalsreserve hebben gezorgd
door beleggingen... buiten Zaïre !).

Het is overigens geen fantasie
dat Frankrijk van de situatie gebruik maakt om de positie van België in Zaïre te ondermijnen en
zichzelf naar voor te schuiven als
de redder. President Giscard kan
deze rol des te gemakkelijker spelen daar hij door zijn leidende rol
op de konferentie van de Franssprekende Afrikaanse landen te
Dakar aan gezag heeft gewonnen, des te meer daar de Amerikaanse hulp beneden de korenmaat bleef. Amerika laboreert
nog steeds aan het Vietnam-sindroom en staat huiverig tegenover Afrika, dat trouwens pas
vandaag door Washington schijnt
«ontdekt» te ziin.

Het deed intussen wel zonderling
aan, Angola, Cuba en de S U te
horen protesteren tegen
de
Frans-Belgisch-Marokkaanse

In dergelijk troebele omstandigheden is een prognose nopens de
overievingskansen van het regime te Kinshasa uiterst moeilijk.

^v'^rjfcay''
Kartoenist Winters in « Gazet van Antwerpen »..
Hij kan morgen even goed ten val
gebracht worden door een groep
« Jongturken » in het leger, al dan
niet geïnspireerd door een uit de
Zwitserse bergnevels heropgedoken Gizenga, erfgenaam van Loemoemba. Leopold Senghor zei te
Dakar dat er in Afrika slechts vre-

de heeft geheerst toen de blanken er heer en meester waren.
Hij voegde daaraan echter onmiddellijk toe dat deze « vredesperiode» definitief voorbij was en dat
de Afrikanen alsnog moesten leren leven met de onvrede van
vandaag... (SW)

Duits België na 17 april

tussen
volkeren

lilBiiO
Het stukje Duitsland, dat door
het zegevierende België 58 jaren geleden werd aangehecht,
Is ook ditmaal In het Belgische
parlement niet vertegenwoordigd.
Weliswaar bloklettert • Grenzecho ' : 'W. Schyns und F. Dupont für Ostbelgien in die Kammer' en heeft het nog gelijk
ook. Alleen Is Oost-België niet
Duits-België!
Stromannen
De beifle voornoemde volksvertegenwoordigers en hun niet-verkozen kandidaat-kollega's — behalve die van de PDB — kwamen voor op lijsten met een Belgisch-nationaal nummer in het
kiesarrondissement
Verviers,
dat in zijn overgrote meerderheid door Walen bewoond
wordt. Met andere woorden : deze kandidaten moeten vooral
door Waalse kiezers verkozen
worden op Waalse lijsten. Weliswaar laat men, ten behoeve (en
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ter misleiding) van de duitstalige
kiezers hun propaganda in het
Duitse taalgebied hoofdzakelijk
in het Duits verlopen, vertaalt
men de naam der partijen voor
inwendig gebruik naar het Duits
en gaat men zover, op die lijsten
plaatsen in te ruimen (zelfs verkiesbare) voor duitstaligen. Het
spreekt vanzelf dat zulke kandidaten, wier politieke loopbaan
volledig in de handen ligt van de
Waalse partijleiding, «betrouwbaar » moeten zijn; in duidelijke
taal: Waalsgezind of tenminste
met geneigd tot zelfstandigheid
tegenover het Waalse land In
Belgisch verband (bv. tegenover
de Vlamingen) moeten zij zo
Waals optreden als de Walen
zelf Met hun kiezers moeten zij
Duits spreken ; te hunnen behoeve mogen zij zelfs af en toe
eens een Duitse vuist ballen in
een of andere ondergeschikte
taalaangelegenheid Zo blijft hun
stromanfunktie het best verborgen en kunnen de Walen met
een schijn van waarheid beweren dat zij zo ruimdenkend zijn,
Waalse plaatsen aan Duitse kandidaten af te staan.
Wij vinden dit niet uit. Het is het
gedrag van Willi Schyns, vertrouwensman van de MOC-vleugel
binnen de Parti Social-Chrétien
en nu als hun kopman voor Verviers verkozen. Hij zetelt in de
Kamer sedert 1961 en heeft in
Waals-Vlaamse
betwistingen
steeds gestemd en gereageerd
als een Waal.
Naast deze kristelijke gijzelaar
komt er nu een socialistische
bij: Ferd. Dupont, een jongeman
_die in de «Rat der Deutschen
Kulturgemeinschaft» er vaak op
uit was, de PDB aan te vallen en
verdacht te maken.
Verleden keer was er een liberale gijzelaar: Fred Evers, inmid-

dels burgemeester geworden
van Eupen. Spijts meer dan
4.000 voorkeurstemmen, alleen
al in de kantons Eupen en
Sankt-Vith samen, is de zetel
hem ontsnapt. Niets om over te
treuren: de man had zich ontpopt als een vurig pleitbezorger
van inlijving bij het Waalse gewest
Voor de Senaat wordt Duits-België's vertegenwoordiging verder
«verzekerd» door de socialist
Dauine, een na de oorlog in
Eupen gedropte Waalse leraar,
die als mens ruimdenkend
schijnt te zijn en als Waal zijn
best doet om de Duitsers tegemoet te komen.
Ten slotte is er, naast een aantal onvermijdelijke dwergpartijen, de PDB. Dit is de enige partij
die, zich ginds uitsluitend tot de
Duitsers richt Zij zou alleen dan
een zetel kunnen behalen wanneer de grote meerderheid van
de Duitse bevolking zich achter
haar ging opstellen, binnen een
Duits kiesarrondissement. Maar
nu moet zij het rooien in een
hoofdzakelijk Waals kiesarrondissement Wanneer men bedenkt dat voor de VU (waarmee
men haar kan vergelijken) 20 %
een mooie uitslag is, en dat de
PDB voor- de Kamer 24 % der
stemmen behaalt en voor de
Senaat 32 %, dan moeten we
erkennen dat in de zogenaamde
«oostkantons» een levendig
volksnationaal bewustzijn aanwezig IS en anderzijds dat er
voor de PDB waarschijnlijk
nooit een zetel te veroveren is.
Eigenaardige
stembusuitslagen
Heel deze achtergrond lijkt ons
onontbeerlijk om de uitslagen
van de verkiezingen juist te kunnen interpreteren. Zij volgen hier

KAMER

SPB (soc.)
CSP (krist.)
PRF (hb.) (1)
PDB

Kanton St. Vith

Kanton Eupen

Samen

1.311 (10,14%)
5.436 (42,06 %)
2.124(16,43%)
3.880 (30,02 %)

2.243(12,78%)
7.106 (40,49 %)
4.206 (23,97 %)
3.535(20,14%)

3.354(11,66%)
12.542 (41,16%)
6.330 (20,77 %)
7.415 (24,33 %)

Kanton Si. Vith

Kanton Eupen

Samen

1.121
4.303
2.357
4.968

2.837(16,83%)
6.748 (40,04 %)
2.053(12,18%)
4.747 (28,17 %)

3.958(1328%)
11.051 (37,09%)
4.410(14,80%)
9.715 (32,61 %)

SENAAT
SPB
CSP
PRF
PDB

( 8,66%)
(33,24 %)
(18,21 %)
(38,38 %)

De PDB is dus de tweede sterkste partij in het Duitse gebied,
op de hielen van de nochtans zo
machtige CVP/PSC, waarmee
zij inzake sociaal dienstbetoon
niet kan wedijveren, bij gebreke
aan «French connections» te
Brussel.
Voor de Senaat is zij in het kanton Sankt-Vith zelfs de eerste.
Om het ingewikkelde beeld volledig te maken moeten we hier
aan toevoegen dat voor de Kamer in et arrondissement Verviers de PSB/SPB 26,08 % behaald heeft (-1-0,79%), de
PSC-CSP 33,51 % (-1-3,14 %),
de
PRLW/PRF
25,60
(-1-6,10%) en de PCB/KPB
2,63%
(-1-0,30%).
Verlies
werd alleen geleden door het
RW (van 15,03 % naar 6,01 %)
en... door de PDB (van 6,96 %
naar 5,95 %).
Voor de senaat liggen de verhoudingen ongeveer op dezelfde wijze. Alleen hebben de kommunisten daar een licht verlies
geleden en... stijgt de PDB er
van 7,11 % naar 7,95 % (d.i. met
1.400 stemmen).
Verleden week al hebben wij de
uitslag medegedeeld van de verkiezingen voor de (advizerende)

«Rat der Deutschen Kulturgemeinschaft »: op de 25 zetels
behaalde SPB er 3 (ongewijzigd), PRF 5 (-t- 1), PDB7(-(- 1)
en CSP 10 (- 2). Een heel andere
uitslag dus dan die voor Kamer
en Senaat I
De « Rat» is de enige instelling
waarover de Duitse volksgroep
in België beschikt Uit haar politieke samenstelling blijkt dat de
mensen die het vrijwaren van
hun volksaard als eerste punt
op hun programma plaatsen bijna een derde van de Duits-Belgische kiezers achter zich krijgen.
Het is meer dan waarschijnlijk
dat dit èantal nog sterk zou toenemen indien Duits-België een eigen kiesarrondissement kon uitmaten en eindelijk zelfstandige
kandidaten zou kunnen opstellen, die geen dank of geen ontzag verschuldigd rfieer zijn aan
Waalse leenheren.
Karel JANSEGERS
(V Vroeger PFF (Partei für Freiheit und FortschritO: tot zelfs de
recente naamsverandering (tengevolge van de RW-overloop)
werd vertaald, weliswaar met
weglating van het woord " wallen "...
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Halt aan de kolonizatie
van onze kust!
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Het beleid ten aanzien van de kuststreek blijft reakties uitlokken. Dat is
te begrijpen, omdat er al jaren wordt
geknoeid, vooral bij gebrek aan een
duidelijke visie op de toekomst. Dit
heeft voor gevolg:
•

een geregeld terugkerende botsing tussen de belangen van toerisme en leefmilieu en de expansiedrang van haven en industrie;

•

een grote onzekerheid bij de politici ;

•

verslagenheid bij- de bevolking,
die haar bestaanszekerheid bedreigd ziet en met de jaren een
gevoel van machteloosheid niet
meer kan verbergen.

Het ontwerp gewestplan
een knoeiboel,

voor Zeebrugge

waaruit voorlopig alleen de kerncentrale

Daartegen hebben het Algemeen
Knoks Middenstand Verbond, de
Werkgroep Zeebrugge
Blijft en
de Verenigde Brugse
Aktiegroepen gereageerd. Ze pleiten voor
de bestaande bedrijfstakken, die
arbeidsintensief zijn, milieuvriendelijk en passen in het kader van
de kuststrook. Te Knokke-Heist alleen zijn er bijna negenduizend
arbeidsplaatsen in de horecasektor en ruim tweeduizend in de zeevisserij. Onverantwoorde bouwwerken in de haven en hinderlijke
vestigingen te Zeebrugge kunnen
zware gevolgen hebben voor beide sektoren.
In dit verband worden genoemd :
de reusachtige opslag van vloeibaar aardgas, zijnde driehonderdmiljoen kubieke meter vlakbij
woon- en rekreatiegebieden; de
ondoordachte plannen voor de
uitbouw van de vóór- en achterhaven van Zeebrugge, die getuigen
van een kortzichtige ekonomische visie en een gebrek aan
waterbouwkundig inzicht; de pijp
aan Vlaanderen, waarlangs de
Walen hun industrieel afvalwater
willen afvoeren, zonder zich te
bekommeren om de gevolgen;
de afvaltransporten naar de
Noordzee, die nu voor een gedeelte werden gelegalizeerd, enz.

Eisen
Hogervernoemde
organizaties
hebben dan ook een eisenprogramma opgesteld, met volgende
krachtlijnen:

VJater gevraagd voor de Vlaamse duinpannen aan de
kust... De oplossing ligt voor de hand. Wie werkt ze tegen ?
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en omgeving :

1. afzien van het plan van het studiesindikaat Symar-infra voor
de uitbouw van de Zeebrugse
voorhaven;
2. afzien van het projekt om op
amper 1 km van bewoonde
wijken een indrukwekkende
LNG-terminal te b o u w e n ;

werd

gelicht!

3. stoppen met de zinloze ontginning en opspuiting van bijna
1,5 ha landbouwgrond in de
achterhaven;
4. maatregelen op termijn treffen
om de kustontzanding, die nu
al zes miljoen kubieke meter
per jaar bedraagt, tegen te
gaan;
5. afzien van 'n verdere havenuitbouw, louter in ommunautair verband.
Verder wijzen zij op de ondemokratische toewijzing van een
raamkontrakt aan de groep « Zeebouw-Zeezand »; op mogelijke alternatieve opslagplaatsen voor
aardgas verder van de bewoonde wereld, eventueel in Frankrijk;
op de kans om de mogelijk vrijkomende landbouwgrond in grote loten te herverdelen onder de landbouwers ; op de dure opspuitingswerken langs de stranden, die
maar lapmiddelen zijn, terwijl de
echte problemen (baggerwerken,
duinaftakeling, e.dJ niet worden
aangepakt en op de overwegend
hinderlijke projekten, die uiteindelijk slechts winst opleveren voor
meestal vreemde investeerders.
Kortom vanuit de plaatselijke bevolking weerklinkt steeds luider
de verzuchting: «Halt aan de
kolonizatie van onze
kust'!
D u i n e n voor...
waterzuivering ?
Aan de kust wordt ook het waterprobleem akuut, met bovendien
een mogelijke nasleep, die ingrijpende gevolgen kan hebben voor
de landbouw en voor de natuurreservaten. De zoetwatervoorraad
onder de duinen daalt, mede door
de boorputten, die ondanks alles
in werking blijven. Daardoor komt

het zoute zeewater dreigend opzetten. Het verdringt het zoetwater en kan in komende jaren
verzilting doen ontstaan, die de
landbouw zware schade zal berokkenen en de verdere aftakeling van het Staatsnatuurreservaat «De Westhoek» en omgeving zal bevorderen.
O m zowel de drinkwaterbevoorrading, als de landbouw, als de
natuurbescherming en de passieve rekreatie te bevorderen, werd
door Karel Poma onlangs nogmaals een oud plan ter tafel
gelegd, het zgn. plan Hublé. Deze
Gentse hoogleraar heeft, ten tijde
van de laatste regering Gaston
Eyskens, voorgesteld om naar Nederlands voorbeeld, water naar
de duingebieden te stuwen en te
laten bezinken. Het zand zou als
filter dienen en de reserves zouden dan op peil kunnen worden
gehouden. Meteen zou en de
waterzuivering, en de waterbevoorrading, en het verziltingsprobleem zijn opgelost. Bovendien is
een behoorlijk waterpeil in de pannen van levensbelang, voor de
instandhouding van dit biotoop
en voor fauna en flora aldaar. De
streek zou aan belang winnen en
voor de passieve rekreatie een
belangnjke aantrekkingspool worden. Het IS de hoogste tijd dat de
aktiegroepen aan de Kust zich
massaal en eensgezind achter dit
projekt scharen en dat enkele
politici de zaak eens serieus bekijken en helpen doorzetten. De tijd
is er rijp voor. Bovendien zijn zulke pozitief genchte akties een
aansporing om door te gaan met
de strijd, vermits ze op de duur
noodgedwongen toch moeten
worden gerealizeerd!

Dirk Buyes
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Hugo Schiltz:

STilUNFONDS 17-4-'77

«Ik dank allen!»
Als voorzitter van de partij
en in mijn
persoonlijke
n a a m dank ik van harte allen die, hoe d a n ook, zich bij
de jongste verkiezingen hebben ingespannen.
Deze dank geldt in de eerste
plaats onze kaderleden, leden en propagandisten: in
de moeilijke omstandigheden van een korte en onverwachte verkiezingsstrijd hebben ze het bewijs geleverd,
dat de partij tegen iedere
situatie opgewassen is.
Ik dank allen die ons gesteund hebben, zowel moreel
als financieel. De oproep tot
steun heeft zo'n overweldigende weerklank gevonden
dat alleen reeds in antwoord
op de brief a a n de partijleden en op de oproep in
« Wij » anderhalf miljoen kon
worden ingezameld.
Een speciaal woord van
dank wil ik richten a a n de
partijdiensten, die een maximale inspanning hebben ge-

leverd om de VU-kampagne
vormelijk en inhoudelijk gestalte te geven.
Vanzelfsprekend gaat mijn
erkentelijkheid n a a r allen
die, op welke plaats dan ook,
op onze lijsten hebben gekandideerd. Meer in het bijzonder wil ik de kandidaten
danken die aanvaard hebben om de onverkiesbare
plaatsen op de lijsten te bekleden.
Alle verkozenen voor parlement en provincie — de herverkozenen en de nieuwverkozenen — bied ik mijn hartelijke gelukwensen. Het zal
hen, in het licht van de verkiezingsuitslag, duidelijk zijn
dat van hen méér verwacht
wordt d a n in het verleden. Ik
ben er van overtuigd dat de
partij op hen zal k u n n e n rekenen.
De VU-uitslagen van 17 april
in de verschillende arrondissementen vertonen hoogten
en laagten. Een ernstig on-

G.D.V., Brugge ...
J.V.H., Kortrijk...
W.B., Menen
T.L, Diest
J.H., Nieuwpoort
J.K., Landen
B S., St-Amandsberg ..
E.G., Geraardsbergen ..
G.V.K., De Panne
W.V.B., Achel
P. V., Mechelen
W.M., St.-Kruis-Brugge
P.V.,Zellik
A.D.M., Zwijndrecht
E.D., Schelle
B.L, Woesten.
M.M., Wevelgem
.'
A.B., Strombeek-Bever
E.V.D.E., Erembodegem
E.V.B., Vilvoorde
P.C, Merelbeke
J.V.D.V, Welle
W.D., Pervijze
G.V.D., Vosselaar
J.V.D., Merelbeke
LL, Boechout
H.S., Iddergem
L.D.C., Antwerpen
A.M., 1030 Brussel
B.P.,Lebbeke
H.W., Roermond
M.L., Hove
F.S., Duffel
P., Antwerpen ...
J.D.S.-B, Zulte...
V.G.,Hove
K.V.,Zarren
F.B.-S.M., Brugge
T.F., Brugge :
R.V.,Zoersel
E.J.-L., Westmalle
G.L, Elverdinge
naamloos, St-Amandsberg
H.D.C,Asse

derzoek en een grondige bezinning zijn nodig — zowel
a a n de top als a a n de basis
— om de redenen van dit
ongelijk verloop te achterhalen en er a a n te verhelpen.
Dat de partij dit onderzoek
en deze bezinning kan doen
in het onverminderd vermogen van h a a r
politieke
kracht en betekenis, is daarbij een goed uitgangspunt.

3
Hugo Schiltz
algemeen voorzitter

L

Totaal zevende lijst:

200
500
500
1.000
1.000
200
500
500
1.000
2.500
200
1.000
500
500
500
200
1.000
200
400
200
.««8«.«
500
.^f.^Ef*-^^.-^?!^:-.
300
200
100
100
1.000
500
72
^
200
v.:«»lS,.
2.000
1.000
1.000
500
1.000
200
^^
200
^^
500
300
1.000
500
500
1.000
500
250
1.416.949

Provinciale
en
nationale senatoren
aangeduid
De Partijraad van de Volksunie
zaterdag II. bijeengekomen te
Brussel heeft beslist volgende
kandidaten voor te stellen tot
koóptatie als provinciaal senator:
Zuid-Oost-Vlaanderen heeft de verkiezingsstrijd gewonnen. Dr. Lieven Bauwens zal in de kamer van volksvertegenwoordigers de belangen van zijn streek verdedigen. Zijn eerste dagen na de verkiezingsnacht
waren feestelijk: bloemen, gelukwenstelegrammen, telefoontjes. Maar, met zijn rechterhand, sekretaris
Franz Van Nieuwenhove, bespreekt hij reeds de politieke plannen. En vooral de gemeenteraadsverkiezingen
van Brakel worden voorbereid. Een mandataris die niet bij de pakken blijft zitten.
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voor Antwerpen: de heer Carlo Van Eisen (Mol); voor Brabant : de heer Rob Van de Zande
(Leuven); voor Limburg : de heer
Evrard Raskin (Bilzen); voor
West-Vlaanderen : de heer Guido

Van In (Brugge); voor OostVlaanderen: de heer Avil Geerinck (Zele) die na het zomerrece
s van 1978 zal vervangen worden
door de heer Germain De Rouck
(Ronse).
Voor de nationale koöptatie werden aangeduid: Frans Van der
Eist (Brussel), stichter-voorzitter
en Eugeen De Facq (Gent).
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ANTWERPEN
Waarom vernietigde Raad van State

1

gemeenteraadsverkiezingen?

Opnieuw kiezen in Balen
Na het indienen van de lijsten te
Balen op 12 september 76 gebeurden er enkele zonderlinge en totaal
onwettige dingen
Een vrouwelijke kandidate op de VUlijst wenste — om welke reden of
onder welke invloed ' — na het indienen van de lijst en na het verstrijken
van de termijn, haar kandidatuur ongedaan te maken Dit kon slechts gebeuren met schriftelijk akkoord van alle
andere kandidaten, en tevens van de
honderd voordragende kiezers (peters)
Mede gelet op het tijdstip, kon dit
akkoord onmogelijk nog bekomen
worden De voorzitter van het hoofdbureau beging dan een dubbele onwettelijkheid de kandidate werd toch
van de lijst afgevoerd, en het beroep
van de Volksunie-indieners werd met
eens geakteerd
De verkiezingen
betekenden het
verlies van de volstrekte meerderheid
voor de CVP-lijst Alle middelen waren dus goed en de burgemeester
vroeg de vernietiging op grond van
die onregelmatigheden, waarbij hij
met alleen maar belang had gehad,
omdat ze een verminking en een verzwakking van de Volksunielijst meebrachten Om deze reden keurde de
Bestendige Deputatie de verkiezingen goed, maar de Raad van State
besliste er anders over
Het IS duidelijk dat zulke rechtspraak
de deur wijd open zet voor de ergste
misbruiken intimideren van kandidaten van een partij, en uitlokken van
onregelmatigheden van het hoofdbureau
Hiervan kan men aldus tweemaal profiteren

Vooreerst de tegenstrever verzwakken en, wanneer men toch de nederlaag lijdt een herkansing bekomen op
grond van zijn eigen duistere maneuvers Hoewel hardnekkige pogingen
worden gedaan om zulks te doen
geloven, is het duidelijk dat de Volksunie geen enkele fout treft Zij werd
alleen maar dubbel bedrogen
De kiezers zullen hiermee ongetwijfeld rekening houden
WANNEER NU
NIEUWE VERKIEZINGEN ?
Eerst werd door het schepenkollege
29 mei voorgesteld maar omdat dit
Pinksteren is, werd aan de provincie
de goedkeunng gevraagd om de verkiezingen nog een week uit te stellen
Deze goedkeunng moest er zijn omdat normaal de verkiezingen moeten
gebeuren binnen de 30 dagen na de
beslissing in de Raad van State

Tijdens de recente gemeenteraadszitting in Deurne kwamen maar liefst 7
van de acht VU-gemeenteraadsleden
aan het woord
Paul Doevenspeck hekelde het feit
dat de begroting voor 1977 geen verschil vertoonde met deze van vorige
jaren Het is alsof de BSP nooit haar

in Engeland
MET DE V L A A M S E

TOERISTENBOND
* verblijf in een gezin
* lessen in een erkende taalschool
* reisleiding

Brighton
vanaf 17 jaar

Data
2 - 1 6 juli
13 tot 27 augustus
3 tot 17 september

Exmouth
vanaf 15 jaar
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per persoon
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10.900 fr.
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Dertigste Borms-herdenking
PROPAGANDA-AKTIE
De propaganda-aktie tijdens de jaarmarkt voor onze plaatselijke kandidaten Ivo Dillen, Michel Brepoels, senator Van Eisen en volksvertegenwoordiger Belmans, mag een sukses genoemd worden Niet alleen werden
1 500 ballons uitgedeeld aan de allerkleinsten, ook de volwassenen konden aan hun trekken komen met het
schatten naar het gewicht van een
echt Hampshire-ras schaapje Dinsdag na de verkiezingen van het parlement dus 19 apnl, werd zoals beloofd,
het schaapje gewogen in het slachthuis te Mol
Al waren de verschillen in schattingen
zeer uiteenlopend, van 8,5 kg tot
75 kg, toch wist de h Frans Willekens
uit de Vaartstraat te Balen het juiste
gewicht (25,100 kg) te raden Van harte gelukgewenst

Deurnese begroting met een
„witte streep" door!

Engels leren

Bestemming

NIJLEN: filmavond in lokaal Kempenland om 19 u Marcel
Haverals toont huldiging van burg Lode Van Dessel in 1972 en
het 15-jang jubileum van de VU in Nijlen en het 5-jang bestaan
van fanfare-drumband Kempenland

meerderheid verloren heeft De inbreng van de CVP in het nieuwe kollege IS nul en de CVP weet dit De CVP
IS een onbetrouwbare onderhandelingspartner geweest, zij blijkt nu ook
een volstrekt onbekwame bestuurspartner te zijn, zo kon Pol besluiten
Staf Hereygers toonde met goed cijfermateriaal dezelfde stelling aan en
kon zelfs, met de CVP-propaganda
naast zich, bewijzen dat de CVP al
haar pre-elektorale standpunten heeft
verloochend
Ook de nieuwelingen kwamen aan
bod Monique Dedrie kon door haar
tussenkomst bekomen dat het gemeentebestuur een toelage aan DAG
(dienstverlening aan gehandicapten)
in overweging zal nemen Carlo De
Ridder ging nog even dieper in op de
diskriminatie tegenover de gehandicapten van het Fabiola-dorp
Na een pover antwoord werd het
woord verleend aan Jan De Landtsheer. ook al een nieuweling op de
VU-banken Hij vestigde de aandacht
op het misbruik dat wordt gemaakt
van de tijdelijke leerkrachten in Deurne en kloeg verder nog aan de grote
verspilling aan vervoermiddelen die
geen direkte hulpverlening bieden en
de totale afwezigheid van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers
Michel Martens besloot de bespreking van de begroting met een pleidooi voor de gemeentelijke biblioteken die te weinig steun van het
gemeentebestuur ondervinden
Paul Mortelmans vroeg of het mogelijk was ook voor zijn deur een parkeerverbod in te stellen, zoals dat
gebeurd is, zonder medeweten van
de gemeenteraad, voor de deur van
de burgemeester Machtsmisbruik is
dus nog altijd met uit de rode lucht
van Deurne i

ANTWERPEN (STAD)
De afdeling dankt al onze medewerkers die tijdens de verkiezingspenode hun steentje hebben bijgedragen, zowel bij het aktieve werk op
straat of op het minder opvallend
werk achter de schermen

te Merksem
Voor de dertigste keer sinds zijn
terechtstelling werd zondag wijlen dr. Borms herdacht. Het
werd een stijl- en piëteitsvolle
plechtigheid voor een grote opkomst,
waaronder
opvallend
veel jongeren. De inrichters
(Borms Dokumentatie en Aktie
Centrum) o.l.v. de heren Jan van
Hoogten en Dries Bogaert haalden eer van hun werk.
Pater Arnouds, pastoor in de StFranciskusparochie, hield de homilie waarin hij dr. Borms prees
als een radikale en onvoorwaardelijke kristen, die een hoogtepunt beleefde met zijn trouw aan
het Vlaamse volk, trouw tot aan
de exekutiepaal.
Na de mis trokken ca. 600 deelnemers naar het gemeentelijk
park, waar VU-senator Oswald
Van Ooteghem de herdenkingsrede hield, daarbij wijzend OD
Borms' aktualiteit door zijn ideaal : zelfbestuur voor Vlaande-

ren. Senator Van Ooteghem
wees ook kordaat de plannen
van de hand, om op de taalgrens
een tweetalige -jubelstad» te
bouwen, zoveelste
simptoom
van de franstalige en unitaristische agressiviteit.
Edmond De Ridder droeg daarna
enkele
Borms-gedichten
voor, w.o. het
aangrijpende
Borms-gedicht van Willem Elsschot. Nadat Hilde De Lobe!
Borms' afscheidsbrief aan mevr.
Borms voorgelezen had, vertelde Edmond De Ridder hoe
Borms stierf. Tot besluit werden
de Vlaamse Leeuw en het Wilhelmus gezongen, waarna de aanwezigen een groet brachten aan
het graf.
's Namiddags had in een zaal te
Merksem een druk bijgewoonde
jeugdnamiddag plaats, met o.m.
de voorstelling van de film van
de vorige Borms-herdenking en
verscheidene toespraken.

Aktiegroep „zuivere Laak
en Nete'' op wandel
De aktiegroep werkt momenteel aan
een technisch dossier over de vervuiling van de Laak en de Nete Onze
eerste fc>evindingen komen hierop
neer dat er, naast de bijzonder kwalijke lozingen in de Laak door de fabrieken van Kwaadmechelen en lessen-

ERASMUSSCHOOL
Handels- en autonjschool • Begijnenvest 99, Antw

Tel 336058 en 4505.31.

Elke maandag om 19 u. verkeersreglementen.
10 o/o KORTING VOOR VU-LEDEN

MECHELEN NAAR
DIKSMUIDE

derio, weinig ernstige vervuilingen optreden WIJ hebben ook de lozingsvergunningen van deze fabneken bestudeerd, waaruit onder meer blijkt dat
de lozingen geen vissterfte mogen
veroorzaken ' Al onze aandacht zal in
de onmiddellijke toekomst gaan naar
de vervuiling van de Laak door de Limburgse chemische fabneken, want
het IS duidelijk dat hierdoor gans de
Nete verpest wordt De kKsvenbop
van de Nete (vooraleer de Laak in de
Nete gestroomd is) bevat nog vnj zuiver water Wij willen dit op een aangename manier aantonen, door op 1 mei
een wandeling te organizeren in het
natuurgebied langs de Nete in Oosterlo en Zammel De wandeling gaat tot
aan de monding van de Laak in de
Nete De wandeling vertrekt om half
twee aan het domein Nete-vallei te
Oosterlo-Geel (langs de baan naar
Eindhout in Oosterio) Dus verzameling van alle natuurliefhebbers op 1
mei om 13 u 30 te Oosterio De wandeling duurt 3 a 4 uur
Provincieraadslid

Zoals in het verleden wordt ook dit
jaar gezorgd dat Mechelen vertegenwoordigd IS te Diksmuide op de IJzerbedevaart van 3 juli
Waar vorig jaar twee autocars volgeboekt waren wordt er nu gezorgd
voor dne
Er wordt vertrokken om 7 u stipt aan
de «London Taverne» aan de Vijfhoek, andere stopplaatsen zullen later
bekendgemaakt worden De terugreis
vanuit Diksmuide gaat over leper en
Gent waar telkens verpoosd kan worden, en het aankomstuur te Mechelen
IS rond 20 u
Reiskosten, dnnkgeld en B T W inbegrepen, 185 fr

Rob Geeraerts

NIJLEN
Langs deze weg willen wij onze bestuurs- en kaderleden alsook de helpers van lokaal Kempenland hartelijk
danken voor hun inzet tijdens de verkiezingen De uitslag was denderend
50 % van de Nijlense kiezers stemden VU Lode Van Dessel haalde op
de provincielijst 5070 voorkeurstemmen , Nijlen mag een voorbeeld genoemd worden in gans Vlaanderen,
dank zij onze ploeg

NIEL
>/ujo
Ons jaarlijks bal op zaterdag 2 apnl
was een groot sukses Disco-bar « Andy» zorgde voor de fantastische
sfeer De afdeling dankt alle aanwezigen voor hun sympatieke steun In de
nabije toekomst hopen wij met de
opbrengst een grootscheepse amnestie-aktie te voeren

OPTIEK
WALTER ROLAND
5 O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

ANTWERPEN
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Voorkeurstemmen in Brussel-Halle-Vilvoorde
Vorige week waren w e nog met in het
bezit van de lijst van de voorkeurstemmen behaald door de VU-verkozenen in Brussel-Halle-Vilvoorde
Vooraf nog een korrektie over het
aantal voorkeurstemmen van dr Valkeniers Verkeerdelijk was in het officiële jaarboek van de parlementsverkiezingen op het ministene van Binnenlandse Zaken vermeld dat hij in
1974 13 540 voorkeurstemmen behaalde HIJ behaalde op 17 april
11 862 voorkeurstemmen wat vergeleken met het Cfoutieve) cijfer van 1974
een aanzienlijke daling bleek te zijn
Het juiste cijfer van 1974 was echter
11540 zodat dr Valkeniers thans
ruim 300 stemmen meer behaalde
Vic Anciaux
Jef Valkeniers
Paul Peeters

13076
11862
4312

Marcel De Broyer (1 599) Anna Rop-

pe C3155), Cilia Van Der Spurt C240)
Willy De Saeger (900) Paul Schockaert (1011) Arthur De Schrijver
(688) Jan Croonenberghs (869) M
Thiebaut-Sablon (289) Ed Schepens
(241) Omer Geldhof (459) Josephine
Cocquereaux (119) Richard Peeters
(159) Francois Van den Borre (332)
Piet Eylenbosch (418) Jan Vanhaelen
(142) Gustaaf Van Essche (129) William Meyers (78) Rene Vandensteen
(204) Margareta Vanden BroeckHuyghe (92) Gilberte De Winter Burgelman (64) Hugo Deville (186) Jaak
Vervaet (305) Roeland Van der Stighelen (252) August Aernouts (75)
Karel Beeckman (50) Pieter Hanssens (88) Els Grootaers (74) Gabriel
Vandromme (171)
Daan Vervoel
(350) Steven Van Haelst (453)
Lode Claes
(4003)

SENAAT
(9920)

Bob

Maes

Juul Van Dooren (4139) Marie-Louise Van Hecke-Thiebaut (1604) Albrecht De Schrijver (1 917) Roger De
Brabander (700) Emiel Dewaet (801)
Jean Loos (551) Isabel Van der Straeten-Van den Dries (248) Jan Van de
Pontsesie (366) Herman Thuriaux
(197) Antoon Boutmans (431) Rene
De Valck (798) Rosa Smeets Van
Mol (319) Jozef Wollens (273) Jan
Talloen (1 305)

Diest in zesvoud (5)
Raymond van C o m p e l was tot
emd
1976
gemeenteraadslid
v o o r de VU m Molenstede Hij
rs zeer gehecht aan zijn gemeente en verdedigt deze dan
ook tot het uiterste Raymond
was een van de felste tegenstanders van de fusie en heeft
deze operatie nog altijd met
vergeven aan Michel Toch wil
hij niet doorgaan v o o r iemand
die niet verder kijkt dan de
kerktoren

Neen aan de CVP-natuurvernieling
Je bent waarschijnlijk goed vertrouwd met het prachtig stukje natuurgebied aan de Pnnsendreef in Kortenberg Welnu binnen afzienbare tijd
zal het gedaan zijn met de landelijke
rust die velen er gaan opzoeken
M e n wil het nieuw gemeentelijk administratief centrum langs de dreef inplanten Daardoor zouden maar weer
eens ± 5 hektaren natuurschoon verwoest worden
Dit hebben w e te danken aan de
CVP-Kortenberg die deze beslissing
neemt
— zonder de raadsleden van de andere partijen officieel bij de zaak te
betrekken
— ondanks het feit dat het genoemde
gebied in het gewestplan geklasseerd
staat als L A N D B O U W Z O N E
Omdat het hier gaat om een zaak van
«openbaar gemeenschappelijk nut»
zou dat laatste echter geen bezwaar
vormen

Men ziet blijkbaar over het hoofd dat
er andere en meer geschikte terreinen beschikbaar zijn
De Volksunie opteert dan ook voor
het gebruik van braakliggende bouwgronden een oplossing die overigens
voor de hand ligt i
De
VOLKSUNIEJONGEREN
van
Erps-Kwerps Kortenberg Everberg
en Meerbeek protesteren hevig tegen
de vernieling van het landelijk karakter in de omgeving van de Pnnsendreef
Vergeten w e ook niet dat het administratief centrum op die plaats ongetwijfeld aanleiding zou geven tot het
aanleggen van nieuwe wegen en tot
druk verkeer
Onlangs hebben drie personen (Paul
Vandendorpe Antoon David en volksvertegenwoordiger Willy
Kuypers)
zich vastgeketend als protest tegen
deze plannen
Dit IS een eerste aktie van de V U J O Kortenberg

Nieuwdilbeekse kandidaten
en hun voorkeurstemmen
De kandidaten van het samengevoegde Dilbeek behaalden zeer mooie cijfers bij de provincieraads- en parlementsverkiezingen van 17 april Daaraan zullen de resultaten van de jongste gemeenteraadsverkiezingen wel
met vreemd zijn
Twee
nieuw-Dilbekenaren
werden
verkozen
Dr Jef Valkeniers als volksvertegenwoordiger met 11 862 stemmen Als
lijstduwer voor de provincie in het kanton Lennik behaalde hij 3269 stemmen
Maurits
Panis als provincieraadslid
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voor het kanton Anderlecht met 830
stemmen De anderen deden het
eveneens zeer behoorlijk
Albrecht
De Schrijver
5de op de
senaat zag zijn stemmenaantal verhoogd worden met 737 eenheden tot
1917
Jef De F^idder eerste plaatsvervanger op de senaat kreeg bij zijn eerste
kandidaatstelling 2492 stemmen op
zijn naam
Jan Vanfiaelen (kamer), Willy Eykenbos en Fons Prinsen (provincie) eveneens nieuwkomers behaalden respektievelijk 142 220 en 1041 stemmen

LEUVEN IJzerbedevaart-avond om 20 u in kleine Aula S t Michielsstraat Organizatie IJzerbedevaartkomitee Leuven

29

DILBEEK VUJO-vormingsavond (Brussel-Halle-Vilvoorde) om
20 u in « Westrand - Tema « V L U G en de VU-partijwerking »

30

ANDERLECHT 2e lentedans van het Karel Buls-fonds om
21 u in zaal Credo Ninoofsesteenweg 371 Inkom 60 fr Voorverkoop 50 fr Discobar « Love »

MEI
6

B R U S S E L - VUJO-vomningsavond
(Brussel-Halle-Vilvoorde)
om 20 u in het Kongresgebouw Tema «Brussel een staatsstruktuur •

7

M O L L E M Meiklokjesbal om 20 u 30 in zaal Alida te BollebeekMollem Org V U en V U J O
KORTE^^IBERG VU-bal van de verenigde gemeente Kortenberg in de polivalente zaal te Erps-Kwerps Begin 14 u 30 Op
het podium Walt Bleu met de Giant Band

14
Graag wijzen w e toch even op het
resultaat dat behaald werd door de
gebroeders Croonenberghs (zoons
van de onlangs overleden heer Croonenberghs die vooral bekendheid verwierf door zijn indrukwekkende vertolking van de voorzittersrol in het TVprogramma «Beschuldigde sta op»)
Jan op de Kamerlijst met 869 voorkeurstemmen en wim op de senaatslijst met 2175 voorkeurstemmen

Molenstede, een dorp om van te dromen
Molenstede is nog steeds een oaze
van groen zegt onze gesprekspartner Daarom zullen wij ons verzetten
tegen de maatschappijen vaak dan
nog franskiljons georiënteerd die elk
stukje bos zouden willen verkavelen
en het groen uitroeien
W I J houden van ons groene Molenstede
M e n kan er in de zomer liggen dromen en mijmeren rusten en gemeten
van de ruisende dennen en de heldere blauwe lucht Men kan er in het
regenseizoen ook het roffelen van de
regenvlagen beluisteren en in de winter door aen sneeuwlandschap wandelen waar alleen een schichtige
haas wegsnelt

29

In het Asdonk is het 's avonds donker
en eenzaam Men zegt dat men er in
het putje van de nacht spoken ziet
rondzwerven
Ook de politieke tegenstrevers van
de Volksunie zien in Molenstede spoken In deze gemeente immers is
onze partij het sterkst van heel
nieuw-Diest Vanuit Molenstede zullen WIJ helpen om de Volksunie overal
in de nieuwe gemeente even sterk te
maken Want wij geloven in Vlaanderen Hugo Schiltz eens op bezoek in
Molenstede herhaalde bij die gelegenheid de woorden van de fronters
«Noch rust, noch duur voor zelfbestuur» W I J staan hier volledig achter'
Willy Somers

AARSCHOT

VU-motie over Sintexa
Het partijbestuur van de Volksume-Aarschot stelt vast dat het ganse Hageland
nog steeds achtergesteld is wat betreft werkgelegenheid in de streek
Zijn verkozenen stellen vast
— dat de hogere overheid het vertikt zich in te zetten voor de werkgelegenheid
in de streek
— dat het industriepark gedirigeerd wordt door een overheid die met de stad is
tengevolge van de CVP-politiek van vroeger
ZIJ zullen zich in de toekomst inzetten om de werkgelegenheid te stimuleren met
alle middelen waarover zij beschikken
Andre De Samblanx - Simon Verbruggen
VU-schepenen

Bloemen voor Grimbergenaars

HAREN, DORP IN
BRUSSEL
In 1920 werden verschillende gemeenten benoorden Brussel zoals Laken
en Haren bij de hoofdstad ingelijfd
Tot 1880 was Haren een dorp van
landbouwers met enkele kastelen en
het oude zeer merkwaardige Sint-Elisabethkerkje
Over dit alles verneemt u zeer veel uit
de brochure « Haren » nr 213 van de
Vlaamse Toeristische Biblioteek geschreven door mevr Jeanne Goubert
de Schouwer dochter van de laatste
gemeentesekretans van Haren en
voorzitster van de Sociaal-kulturele
raad
De aardrijkskundige beschrijving en
de geschiedenis van het dorp ook die
van de adellijke geslachten die er verbleven het lot van de kastelen een uitgebreid hoofdstuk over de kerk en
een beeld van de huidige toestand
maken van deze brochure een degelijke monografie
Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn zolang de
voorraad strekt te koop in al de VTBboekhandels tegen 30 fr per eksemplaar (32 fr als over de post moet worden toegezonden) Men kan daar ook
inschrijven op een abonnement voor
twaalf achtereenvolgende nummers
tegen slechts 300 fr verzendingskosten inbegrepen

JEFI-FILMSOOKIN
BRUSSEL
In juli 1976 w e r d te Brussel J-Films
v z w opgericht Deze vereniging is
bedoeld ter bevordering van waardevolle kinder- en jeugdfilms Zij verhuurt deze zowel aan scholen als aan
allerlei verenigingen en verzorgt ook
de informatie over de beschikbare
films en stuurt die op verzoek graag
naar alle belangstellenden Er kunnen
zowel 16 mm als 35 mm-films gehuurd
worden
Alle belangstellenden kunnen zich
voor meer informatie richten tot J Films v z w Koningsstraat 300 1030
Brussel tel 02/217 7525

V U J O - en VU-Nieuw Grimbergen bedachten de inwoners van de
« n i e u w e » g e m e e n t e t i j d e n s d e w e e k na P a s e n m e t g e u r i g e p a a s b l o e m e n ( e n e e n p a m f l e t ) N i e t w e i n i g e n w a r e n blij v e r r a s t m e t z o ' n persoonlijke attentie (foto Sterr)

Gezellig en lekker eten?...

3ie tlTatieerne
BAR
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is n u o o k 's m i d d a g s o p e n I
met dagmenu én kaart
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Beschermkomitee «Huize Ernest
Ciaes» vraagt medewerking
Naast Felix Timmermans en Stijn
Streuvels hebben wij een Vlaamse
schrijver gehad die even verdienstelijk was als voormelde Ernest Claes
heeft ons steeds weten te boeien, en
w e hebben ongetwijfeld ook veel plezier aan zijn werken gehad
Het IS dan ook met ongebruikelijk dat
w e de nagedachtenis aan Ernest
Claes levend houden, en daarom
w e r d het geboortehuis van Nest
Claes als museum ingericht, om een
levende getuige te vormen van een
groot kunstenaar en mens
Huize Ernest Claes zal dit jaar 11 jaar
bestaan
Mogelijk bent U reeds op bezoek
geweest U hebt dan waarschijnlijk
genoten van de rustige sfeer die er
heerst, dezelfde sfeer die U in Claes'
werken kon opsnuiven U hebt dan
misschien het omliggende landschap
bewonderd, en U hebt misschien gemeend in de verte Floere het Fluwijn
te zien ronddartelen

Geboortehuis en omgeving werden in
1972 geschikt gevonden om voor
altijd gevrijwaard te blijven

op een of andere manier achter ons
staan, die ons steunen met hun hart
en gevoel

Een aantal mensen hebben dit echter
in de war geschopt zij begonnen een
huis te bouwen op het pas geklasseerde landschap en deden dit ondanks
alle mogelijke protesten en maatregelen De gerechtelijke molen draait,
maar heeft nog altijd geen beslissende uitspraak gedaan ten gunste van
Huize Ernest Claes De situatie in
Zichem is onwettelijk, een Koninklijk
Besluit wordt zomaar met met de voeten getreden

Begin mei publiceren wij ook een dossier, gewijd aan tien jaar Huize Ernest
Claes Daarom ontvingen wij van U
spoedig bericht of U bereid bent tot
het beschermkomitee toe te treden
D e bedoeling is de lijst van de leden
van het Beschermkomitee te publiceren in het dossier, om de inhoud
ervan met des te meer kracht te benadrukken
Beschermkomitee
«Huize
Ernest
Claes »
Hugo Noe, Lubbeeksestraat 73, 3370
Boutersem-Roosbeek

Daarom dit beschermkomitee De bedoeling van deze brief is eenvoudigw e g een aantal mensen te groeperen
die samen met ons bekommerd zijn
om Huize Ernest Claes Wij vragen U
ons een briefje van steun te sturen
naar onderstaand adres Met het
Beschermkomitee beogen wij alleen
een aantal mensen te groeperen die

P S Het dossier is verkrijgbaar op vermeld adres, vermeld in uw bnef indien
U het zou wensen Het zal ongeveer
100 biz tellen, verlucht met illustraties
en met bijdragen van verschillende
prominenten

Verlies en winst voor vrouwen
W I J moeten het met verhelen
de
C V P won deze verkiezingen Maar —
en dat feit wordt minder onderstreept
— ook de CVP-vrouwen wonnen het
van de andere Bij de andere partijen
bleef de feministische klok staan of
liep ZIJ eensklaps achter, want buiten
de CVP-vrouwen en hier en daar de
gelukkige uitzondering (die de regel
bevestigt O boekten de meeste vrouwelijke kandidaten op andere lijsten
een opmerkelijk verlies aan voorkeurstemmen BIJ de Volksunie manifesteert dat verschijnsel zich in het bijzonder in de provincies waar de
Volksunie achteruitging Maar ook elders valt dat verschijnsel op, vooral
bij de V U
Cijfers liegen er met om Vrouwenorgamzaties, die op dat vlak een onderzoek instellen, stelden vast dat veie
VU-vrouwen een aantal voorkeurstemmen verloren, gaande van soms
een derde tot twee derden i En hoewel het vergelijkend mateneel nog
met volledig is, mogen enkele voorbeelden zulks verduidelijken Te Antwerpen viel een provincieraadslid bijna op een vierde van haar stemmenaantal terug, te Mechelen op de helft
waar op de VU-lijsten van Kamer,
Senaat en Provincie ruim 2000 voorkeurstemmen minder aan vrouwen
werden gegeven Een vrouwelijke
VU-schepen te Brugge skoorde op
de senaatslijst ongeveer 500 stemmen minder, een vrouwelijk parlementslid verloor haar zetel en een
ander zag haar aantal voorkeurstemmen met om en nabij de 400 slinken
Mocht het partijbestuur van de Volksunie al de verloren voorkeurstemmen
voor VU-vrouwen eens samentellen,
dan zou het niet alleen tot onthutsende vaststellingen komen, maar er ook
de nodige lessen uit trekken
WITTE R A V E N
Zeker, ook op de BSP-lijsten hebben
de vrouwelijke kandidaten geen reden om zich te verheugen, terwijl zij
op de PVV-lijsten nauwelijks aan bod
konden komen, zelfs met bij een status-quo aangezien de vrouwen er
(zoals bij de V U ) overwegend strijdplaatsen innemen Mocht de kooptatie meevallen, dan blijft het aantal
vrouwelijke parlementairen in het beste geval hetzelfde Dit wil zeggen 29
parlementsleden, wat uitermate weinig IS Een opvallend feit dat het
bovenstaande bevestigt van de 15
vrouwelijke rechtstreeks verkozen
parlementtairen zijn er 11 van de
CVP, een van de V U , eén van de
P V V en 2 van de BSP Alleen de C V P
zendt rechtstreeks verkozen vrouwen naar de Senaat i
Alles schijnt er daarenboven op te wijzen dat vrouwen voor kooptatie nauwelijks in aanmerking komen
TOEN REEDS
Welke zijn de mogelijke o o r z a k e n '
Vooreerst de algemene vaststelling,
dat de vrouwen in België pas in 1948
kiesrecht verwierven, wat nu reeds

W I J 11

als een «historische schande» wordt
aangevoeld Wie won toen de verkiezingen ' De CVP, en wel met de absolute meerderheid, wat zich nadien nog
een keer herhaalde i V r o u w e n en politiek sukses schijnen dus wel samen
te hangen, want ook dit keer hebben
o a blijkbaar vooral vrouwen gezorgd
voor de CVP-overwinmng
M e n kan zich afvragen hoe de « mannelijke » Volksunie hiertegen zal reageren, want hoe dikwijls hebben wij in
kringen van zogenaamde « neutrale vrouwen niet het verwijt gehoord, dat
«de harde mannentaal de grote menigte vrouwen weinig bekoort en aanspreekt» Het ligt dus voor de hand
dat de V U geen onverschillige of
onduidelijke politiek mag voeren op
het vlak van de ontvoogding, de
vrouw en het gezin.

FVV-WERKING
Arrondissementele
vergaderingen .
28 april 1977 arrondissement
Brugge (Oostkamp) - W - V I , 5
mei 1977 arrondissement SintNiklaas - Dendermonde - O -VI ,
10 mei 1977
arrondissement
G e n t - E e k i o - O-VI
Beheerraadsvergadering:
3
mei 1977
Alle bestaande groepen of sympatisanten worden vnendelijk uitgenodigd op de arrondissementsvergaderingen
Inlichtingen steeds verkrijgbaar op
het sekretanaat Bennesteeg 2,
9000 Gent Tel 0 9 1 / 2 3 3 8 8 3

In zijn artikel op de voorpagina van
« W I J » onderstreepte partijvoorzitter
Schiltz dat WIJ ons dnngend moeten
bezinnen op een en ander Dat wij de
mogelijk plaatselijke en nationale
achteruitgang grondig moeten onderzoeken om er de oorzaken van te
achterhalen Welnu, met alleen een
beraad over de gezinspolitiek dringt
zich op, maar ook over de jeugd en
de socio-kulturele sektor, waaruit de
vrouwen moeilijk zijn w e g te denken
Het heeft geen zin zichzelf zand in de
ogen te strooien, want de jeugd
bekoort men met meer met leuzen als
« Vliegt de blauwvoet i - Zij voelt en
denkt anders Zij is de histonsche binding met de kultuurstrijd kwijt en hoewel deze kultuurstnjd beslist nog met
achter de rug is, weten de parlementsleden het best dat hij op heelwat andere vlakken wordt uitgevochten Zoiets
de jeugd duidelijk maken zou een
beslissende stap voorwaarts zijn

STRUKTUUR AANWEZIG
Er zijn evenwel nog andere oorzaken
van het stemmenverlies voor vrouwelijke kandidaten
Z o hebben bepaalde artikels van de
nieuwe kieswetgeving verwarring gesticht Ofwel kwamen vrouwen op

onder eigen naam, waardoor elk onderscheid met hun mannelijke kollega's verviel, ofwel werden de vrouw e n die gewend waren onder eigen
naam op te komen nu verplicht opnieuw de naam van hun echtgenoot
te laten voorafgaan, wat een vervreemdingseffekt teweegbracht Feministtische organizaties hebben tevergeefs tegen deze bepalingen geprotesteerd Daarenboven ontbrak deze
maal de nationale en plaatselijke propaganda «Stem V r o u w » , die ten onrechte met meer noodzakelijk w e r d
geacht en sterke vrouwenorganizaties hebben deze propaganda intern
wel gevoerd met alle gevolgen vandien BIJ de BSP is dat in heelwat mindere mate het geval geweest dan bij
de CVP, wat zich laat verklaren door
de reeds jarenlange mentaliteit in
socialistische rangen om aparte aandacht aan de vrouwenafdelingen te
besteden
Ten slotte moet ook rekening worden
gehouden met de algemene neiging in
tijden van ekonomische zwakte en
moeilijkheden zo traditioneel en behoudsgezind mogelijk te stemmen de
bijna natuurlijke refleks van de massa
om elke nieuwigheid te weren en
terug te keren tot de oude. traditionele aanpak
Want hoewel het te gek is om los te
lopen, schuift een deel van de massa
onder meer de schuld van de werkloosheid op de rug van de vrouwen
Er worden trouwens meer mannelijke
werklozen opnieuw aan het werk
gezet dan vrouwelijke Die laatsten
keren dus beter terug naar de haard
om er het oude rollenpatroon te bekleden, als je begnjpt wat ik bedoel i De
C V P zal er wei bij varen i Want zij
heeft vrouwenorgamzaties en zoethouders genoeg om die vrouwen op
te vangen en hun stemmen te winnen
Het ligt m i voor de hand. dat de
achteruitgang van vrouwelijke kandidaten in de V U (en de PVV) deels te
wijten IS aan het ontbreken van degelijke en militante vrouwenorganisaties
in de schoot van de partij zelf
Dat IS jammer, want sedert de stichting van de nog jonge Federatie van
Vlaamse V r o u w e n (FVV) is de struktuur aanwezig om de van oudsher
«mannelijke» Volksunie wat toegankelijker te maken voor de meerderheid van onze bevolking
D w uitbouw van de F V V is daarom
dringend en noodzakelijk
Noodzakelijk, om te beletten dat wij
diezelfde meerderheid van onze bevolking in de armen van de tegenstanders dnjven Dnngend, omdat de V U
anders een van de socio-kulturele treinen zal missen Laten wij hopen dat
de partijleiding op dat vlak de nodige
richtlijnen zal verstrekken en dat de
plaatselijke afdelingen er een welbegrepen gevolg zullen aan geven Ik
herhaal
welbegrepen i Dus geen
vrouwenkransjes die koffie moeten
zetten tijdens de vergaderingen van
mannen I

— Man, 42 jaar, zoekt dringend
licht ongeschoold werk in Izegem of onmiddellijke omgeving
Z w Geert Bourgeois, Bon de
Pelichystraat 25, Izegem Tel
051/305287
(N 52)
— Echtpaar uit Mechelen, beide met een D-rijbewijs voor
internationale transporten wil
echt werken , lange periodes en
afstanden geen bezwaar
— Magazijmer zoekt licht werk
in de voedingsnijverheid, in Meubelen of omgeving Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers, Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch
OD nummer
015/
21 7900
(N52)
Gezelschapsdame
(inwonend)
gevraagd voor bejaarde heer te
Mechelen Goed betaalde betrekking , schoonmaakster
is
reeds ter beschikking Belangstellenden kunnen zich wenden
tot
volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Liersesteenweg
11 te 2580 Sint-Katehjne-Waver,
of telefonisch op nummer 0 1 5 /
217900
(N50)
SPANJE
A p p van partik nog vrij jum, juli,
augustus Costa Dorada, zandstrand, slapen voor 6 pers Tel
0 5 3 / 2 1 2 9 1 1 (N53)

Senator E De Facq zoekt voor
bevriende firma's
1) commercieel afgevaardigde
weegapparaten
(elektronisch)
voor provincies Oost- en WestVlaanderen .
2) boekhouder voor konfektieindustne (Gent),
3) winkelbediende
(man
of
vrouw) (Dendermonde)
Schrijven op het adres Europalaan 11, 9820 St-Denijs-West-

TE K O O P
modern appartement te
St-Agatha-Berchem
(dichtbij oprit E5) - 2 sik volledig
ingencht Inlichtingen bij senator
E De Facq die bij de eigenaar
bemiddelend optreedt (Europalaan 11, 9820 St-Denijs-Westrem.tel 091/226423
N51
— Als jongeman van 29 jaar,
bediende te Antwerpen, zoek ik
een vriend om mijn vrije tijd
door te brengen Schrijven kantoor blad nr (N52)
— Gevraagd wordt een huishoudster, 50 jaar of ouder, om te
helpen in een gezin bestaande
uit vader en vier minderjange
kinderen Inwonen is mogelijk
Verdere inlichtingen via M Sergooris. Brusselstraat 28, Sint-UIriks-Kapelle Tel 02/45271 99
(N53)

LIMBURG
MAASEIK - NEEROETEREN - OPOETEREN

Dr Jef Cornelissen nam ontslag
Na zes jaar hardnekkig oppositie
voeren verlaat dr Cornelissen gedwongen de aktieve gemeentepolitiek Zijn ambt als geneesheer verbonden aan een ziekenhuis, beheerd
door de O C M W is volgens een we(
van 1 apnl 1977 over de kumulatie
van machten onverenigbaar met een
mandaat als gemeenteraadslid Niemand zal die w e t principieel aanvechten , wel IS overduidelijk dat de traditionele partijen het breken van de
macht van bepaalde vrije beroepen
op het oog hadden In de praktijk
blijft de gevaarlijke opeenhoping van
amcht in zovele andere situaties allerhande mistoestanden en manipulaties bevorderen
Was de V U op nationaal plan met
wat laks, zij w e r d in heel wat gevallen alleen de dupe Lang w e r d ge
zocht naar een eervolle oplossing
voor het geval dr Cornelissen Uitein
delijk bleek ontslag nog de beste
mouw aan heel de kwestie Dr Roger Kuypers uit Opoeteren zal herr
als 1ste plaatsvervanger opvolgen
Dokter Cornelissen, dank voor uv*
totale inzet, ve'e gepaste interpella
ties in gemeenteraad en talrijke vergaderingen, uw blijvende stuw- er
werkkracht, u w nooit-afgevend ha
meren op basisprincipes (fietspaden
hoogbouw) in de ondankbare oppositierol W I J , in de fusiegemeente en

elders, blijven op u rekenen
maals dank i

•

Nog-

MARTIN BOONEN IN
OCMW

Onze onverdroten duivel-doet-al Martin Boonen, van de afdeling Maaseik
w o r d t onze stem in de O C M W Martin w e r d dadelijk namens de hele
oppositie veikozen in het Beheerscomité van het ziekenhuis Ook hier zal
zijn doorduwen vruchten afwerpen
Martin, proficiat en veel, nuttig werk
(JB)

VU - Heusden-Zol(der
in rouw
De
VU-afdeling
Heusden-Zolder
meldt met droefheid het overlijden
van de medestichter van haar afdeling de h Jef Lemmens
D e h Lemmens is doorheen zijn hele
leven een trouw en konsekwent Vlaming geweest en bovendien een goede vriend voor iedereen
De h Lemmens w e r d zaterdag 23
apnl te Heusden ten grave gedragen
W I J bieden aan de familie van deze
overleden vriend onze blijken van
rouw aan

TONGEREN - MAASEIK

ARRONDISSEMENTEEL
OVERWINNINGSBAL
O p z a t e r d a g 7 m e i 1 9 7 7 o m 2 0 u. in d e p a r o c h i e z a a l v a n
Tongerio (Bree).
Toegang - Steun

5 0 fr

Huldiging van d e nieuwe VU-mandatarissen

Hilda Uytterhoeven
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OOST-VLAANDEREN
Evergem

Amnestie-motie
afgescheept
De gemeenteraadszitting van 19 april leende een geanimeerd verloop. Dit
werd onder meer in de hand gew/erkt door de afvi^ezigheid wegens ziekte van
burgemeester Parijs, waardoor eerste schepen Willems het voorzitterschap
waarnam. Deze laatste miste evenwel de nodige autoriteit, vandaar de soms
nogal oplaaiende diskussies.
Naast tal van administratieve punten onder meer inzake gemeenteleningen,
kasnazichten, bekrachtiging van politieverordeningen werden tevens een aantal wegen- en rioleringswerken goedgekeurd. Ook enkele punten, door de
BSP-fraktie op de agenda geplaatst, o.m. inzake de opheffing van het verbod
van aardappelteelt en inzake wegveiligheid werden vlot en positief afgehandeld. Er bleven aldus nog enkele hete hangijzers over...
FRANSE LESSEN
Bij de bespreking van de vergoeding
voor bijkomende lessen in het lager
onderwijs ontstond enige diskussie.
Raadslid Van Grembergen (VUJ vond
speciale lessen Frans aan tienjarigen
pedagogisch onverantwoord en vond
het leven van vele kinderen zo al overbelast genoeg. Raadslid Van Kerckhove CVU) vroeg zich af waarom wel
Franse en geen Engelse lessen werden voorzien Schepen Vereecke
(CVP) stelde daartegenover dat er
wel degelijk vraag is van de ouders
naar lessen Frans en dat het pedagogische aspect zeer omstreden is.
Volgens
Van
Grembergen
(VU)
strookt dit niet met de realiteit: de
vraag om lessen Frans wordt dikwijls
gestimuleerd door de betrokken lesgevers. Bovendien zou de gemeentelijke
overheid de ouders betreffende het
onpedagogisch karakter van Franse
lessen moeten voorlichten.
O N T W E R P E R BPA NR 4
BIEZENKOUTER
O p de Biezenkouter worden sociale
woningen voorzien. Als ontwerper

voor het opmaken van het plan wordt
door het schepenkollege de h. Van
Kerckhove vooropgesteld. Van Grembergen (VU) vond dit ongepast en
wenst eerst de principes van het ontw e r p in kommissie te bespreken
alvorens een ontwerper aan te duiden. Terecht stelde hij de v r a a g : wie
of wat is belangnjker, mijnheer Van
Kerckhove of de goede uitbouw van
de gemeente. De raadsleden Bral en
Buysse (beide Gem. B e ü stemden
met deze visie in. In geheime stemming werd de h. Van Kerckhove aangeduid. De stemming was eigenlijk
maar •< semi-geheim» want de V U fraktie kreeg de gelegenheid haar
blanco-stem te verantwoorden. Ook
de inhoud van twee ongeldige stemmen (BSP) w e r d bekendgemaakt. Er
w e r d hier door de meerderheid wel
een loopje genomen met de gemeentewet.

EENMALIGE TOELAGEN
Ook het toekennen van eenmalige
toelagen aan een aantal verenigingen
lokte heel wat diskussie uit. Van
Grembergen kloeg de gevoerde Sin-

terklaaspolitiek a a n : er worden gemeenschapsgelden toegewezen zonder enige objektieve grondslag. Sentimentele motieven als edelmoedigheid,
sportiviteit, «veel goeds gedaan hebben» enz. werden voldoende geacht
om subsidies gaande van 10.000 fr.
tot . 100.000 fr. aan diverse (vooral
Sleinse) organizaties toe te kennen.
Hij eiste dan ook dat de toegestane
bedragen samen met de motivatie
zouden worden meegedeeld in het
gemeentelijk mededelingsblad omdat
dit zeer «nuttig» en «dienstig» kan
zijn voor andere organizaties Raadslid Van Den Avyle (BSP) betreurde
terecht dat hier met geld gegooid
w e r d daar waar voor ontwikkelingshulp slechts 200.000 fr. w e r d voorzien.
AMNESTIE-MOTIE
Door de VU-fraktie werd een «motie
voor amnestie» op de agenda geplaatst. Van Grembergen (VU) verwees naar de verkiezingsprogramma's terzake en naar het feit dat in
alle politieke families getroffenen van
de repressie te vinden zijn Hij stelde
een motie voor waarbij aan de regeringsformateur gevraagd w e r d in het
regeerprogramma amnestie voor alle
door de repressie getroffenen op te
nemen. Volgens schepen C. Willems
is deze aangelegenheid geen gemeentelijke zaak en wordt zij enkel om
publicitaire redenen gesteld. Raadsleden De Dapper (CVP) en Verstrynghe (BSP) spraken in dezelfde zin. Van
Grembergen (VU) haalt vervolgens
een aantal precedenten aan waarbij
door vele gemeenteraden wél moties
met nationale strekking werden gestemd. Hij meent dat de C V P hier
eens te meer dubbelzinnig o p t r e e d t
Voorzitter Willems stelt dan voor
eerst over de ontvankelijkheid te
stemmen. De uitslag is 9 ja ( V U en
Gem. Bel.) tegenover 16 neen ( C V P
en BSP). Eens te meer blijkt hier de
kloof tussen woord en daad van de
traditionele partijen. Eens te meer
was de C V P hier op haar (paas)best
W.G.

In memoriam

Bestuurswijziging

Jef Cool

bij VU-St.-Niklaas

Op maandag 25 april jl. werd te Lede Jef Cool begraven, omringd
door vele vrienden uit de Vlaams-nationale strijd en omringd ook
door vele jongeren voor wie Jef Cool een der grote figuren was uit
een tijd die zij niet persoonlijk hebben meegemaakt.
Jef Cool werd te Lede geboren op 18 augustus 1890. Tijdens zijn
kollege-jaren reeds was de flamingant in hem wakker geworden.
Zeer tegen de goesting van de kollege-overheid in richtte Jef Cool,
samen met enkele vrienden, o.a. een studentenbond op. Hun soms
nogal rumoerig flamingantisme onderging de invloed van de
paters Grootaert en Stracke. Het won hierdoor aan diepte en beginselvastheid.
De oorlogsjaren 1914-'18 nemen in het leven van Jef Cool een grote plaats in. De Frontbeweging vond in hem een trouwe medewerker. Hij eindigde de oorlog met acht frontstrepen, één kwetsuurstreep en zeven dekoraties, waaronder drie vermeldingen op de
dagorder van het leger Nadien was Jef uiterst aktief in de Vlaamse
strijd. Van 1921 tot 1944 zetelde hij onafgebroken in de gemeenteraad en liet er, samen met Frans Van Hauwermeiren, de Vlaams-nationale stem horen. In 1932 werd Jef Cool, samen met zijn dorpsgenoot Oscar De Jong, tot provincieraadslid verkozen. In 1938 werd
hij eerste schepen van zijn gemeente, waarvan hij in 1942 burgemeester werd.
De repressie vergreep zich vanzelfsprekend ook aan Jef Cool. Het
sukses van de heksenjagers uit die jaren was anders maar matig.
Hij werd veroordeeld tot de tijd die hij in voorhechtenis had doorgebracht. Dat was toch nog ahijd drie jaar... Maar niets kon Jef
Cool klein krijgen! In 1958 stond Jef terug in de gemeentepolitiek
en haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar niet minder dan 909 voorkeurstemmen, bijna 20 % van de stemmen ! Zijn
houding onder de oorlog en zijn sociaal werk werden uiteindelijk
bekroond !
Het was de jongste jaren wat stil geworden rond Jef Cool. De jaren
kwamen niet alleen en met de gezondheid ging het niet zo best Hij
overleed op donderdag 21 april jl.
Strijdlustig en vinnig bouwde Jef Cool méér dan een halve eeuw
lang aan zijn ideaal: een schoon Vlaams volk dat baas is in eigen
huis. Hij had daarbij niet alleen oog voor het politieke en het sociale. Ook voor het kulturele had hij de nodige belangstelling. Jef
Cool belichaamt een halve eeuw van geloof, van strijd en van
trouw. Hij was geen politicus in de gewone zin van hel woord. Hij
was een vrij en onafhankelijk man die aan politiek deed omdat hij
bereid was zijn verantwoordelijkheid te dragen in de strijd voor de
ontvoogding van Vlaanderen. De jongeren die de fakkel van hem
hebben overgenomen, zullen in zijn geest verder strijden, opdat
eens de vlag van het zelfstandige Vlaanderen moge geplant worden in de Vlaamse aarde, waarin Jef Cool nu rust gevonden heeft,
(cw)
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In de samenstelling van het afdelingsbestuur en de gemeenteraadsfraktie hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan (o.a. door het
overlijden van de betreurde Raf Alderweireldt).
Kamerlid Nelly Van der Eecken-Maes,
Gentse
Baan 50, 2700 St.-Nikl.
(76.49.74).
Senator Maunts Coppieters, Meesterstraat
161,
2770
Nieuwkerken
(76.57.64).
Provincieraadslid Leo Van Hoeylandt,
Dr. V. Raemdonckstr. 9, 2700 St.-Niklaas (76.58.67).
Gemeenteraadsleden: W. Toté, Regentiestraat 31, St.-Nikl. (76.26.29);
Daniel Antheunis,
Klapperbeekstr.
116, St.-Nikl. (76.12.55); Arthur Baeckelandt, Stationsstr 22, 9190 Sinaai
(72.32.28); Maurits Coppieters, Meesterstraat
161,
2770
Nieuwk.
(76.57.64); Alfons Lisaerde, Rode
Kruisstr 16, 2700 St.-Nikl. (76.22.15);
Nelly Maes, Gentse Baan 50, 2700
St.-Nikl. (76.49.74); Oswald Opgenhaffen, Stationsstr 19D, 2770 Nieuwk.
(76.27.45);
Arnold
Vandermeulen,
Dorpsstraat
91,
9180
Belsele
(72.40.60); Leo Van Hoeylandt, V.
Raemdonckstr.
9,
2700
St.-Nikl.
(76.58.67); Jan Verniers (fraktievoorzitter), Sint-Jansplein 15, 2700 St.-Niklaas (76.27.88).
C O O : Lode Maes, O-L-Vrouwplein
16, 2100 St.-Nikl. (76.09.47).
O C M W : René Baeyens, Neerstraat
14, 9190 Sinaai (72.44.95); E.v.d. Berghe, Colmarstraat 6, 2700 Sint-Nikl.
(76.87.43); Roger Van Ranst, Sparrenhofstr.
92,
2700
Sint-Niklaas
(76.64.27).

MEI
KRUIBEKE: lentewandeling Hoeven en Poelen. Bijeenkomst
aan de kerk om l O u . Inschrijving bij De Laet, tel 3 8 6 6 9 2 of
J. Moens, tel. 38.56.87.

O n z e b u r g e m e e s t e r e n toekomstig s e n a t o r Avil G e e r i n c k bij d e uitreik i n g van d e p r i j z e n voor d e l a u r e a t e n van d e p r i j s k a m p voor Verke-^rsv e i l i g h e i d t e Z e l e . H i e r m e t w i n n a a r Luc V a n H e r r e w e g h e (kategc-ne
leerlingen g e b o r e n in 1 9 6 1 1

1 uur Gentse gemeenteraad
De zitpenningen worden vlug verdiend in de Gentse raad. Maandagavond 25
dezer hadden de heren raadsleden en schepenen 1 uurtje nodig om 30 agendapunten te behandelen. Openbare werken, uniformisering van prijzen en het
plannen van een crematorium waren de blikvangers in een kalme zitting.
Aimé Verpaele (VU) toonde zich
sceptisch to.v. het kollege dat zich
met strikt houdt aan de toewijzing der
percelen «sociale grond» die deelgemeente
Gentbrugge indertijd vaststelde. Van hen die een verkoopsbelofte ontvingen trokken zich twee kandidaat-kopers terug. Gent verving die
twee door anderen die zich inderhaast in regel stelden met de voorwaarden. (O.a. dat men geen eigenaar mag zijn van huizen of gronden).
Schepen Monsaert antwoordde dat
de twee nieuwe beloften naar mensen gingen die ook op de wachtlijst
van BPA 11 « Lusthofwijk» stonden.
Verpaele eiste een grondiger onderzoek naar de al dan niet vereiste voorwaarden
Waeterloos (VU) vindt de kosten die
Gent aanrekent aan de organisatoren
van een kosteloze kulturele manifestatie ongehoord. Hij citeerde het voorbeeld van de V U J O St-Amandsberg
die voor de organisatie van een gratis
klassiek
koncert 5.000 f r
kosten
kreeg voorgeschoteld. Zoiets zet een
domper op de zin voor organisatie en
initiatief, aldus Hugo Waeterloos.
Blij nieuws voor de voorstanders van
krematie I Gent gaat uitkijken en informatie inwinnen (o.a. bij stad Antwerpen) om de bouw van een krematorium te plannen. Blij nieuws ook voor
de Gentse huismoeders die voortaan
allemaal een vuilnisbak bekomen, en
geen retributie voor het afhalen van
huisvuil meer hoeven te betalen Ook
de verminderingen inzake elektriciteit,
water en gas voor de kinderrijke
gezinnen werd geüniformiseerd, wat
voor enkele deelgemeenten belangrijke verschillen doet gevoelen.

SCHRIFTELIJK
VU-raadslid Lucien De Spriet vroeg
één en ander schnftelijk aan het Gentse kollege
De Spnet vraagt aan de burgemeester of het mogelijk is de politieagenten van Wondelgem (nu bij
Gent) een dienstwagen te geven. De
sportieve agenten moeten soms per
fiets of per brommer naar een andere kant van G e n t soms tot tegen Zelzate. En de man-der-wet is ook maar
een mens met twee longen, niet ?
D e Spriet heeft het in zijn brief ook
nog over opstoppingen zonder politiebegeleiding
aan
Meulestedebrug,
over de bloedgevers van Wondelgem
die niet langer in het dienstencentrum
van Wondelgem zouden kunnen worden ontvangen, en over de buren van
de Oostakkerse sporthal-in-aanbouw
die te klagen hebben over de uitvoering van de werken die niet volgens
plan zouden gaan. Je zou vo6r minder
een bnefje schrijven... (r)

NINOVE
INVULLEN BELASTINGFORMULIEREN
De aangifte van de inkomsten voor
1976 moet in de streek van Ninove op
5.5.77 binnen zijn
Door het vele werk met verkiezingen
zal dit slechts een paar dagen later
kunnen gebeuren.
De zitdag hiervoor gaat door bij mevr.
Georgette De Kegel, Leopoldlaan 86,
9400 Ninove op zaterdag 7 mei 1977
van 9 u. 30 's morgens tot 18 uur 's
namiddags.

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

Beverstr.iat 24-26
Tel 054/331.05

P.V.B.A.
Lange Zoutstr 30. 29-33, 36-38
Tel. 053/240 60

*
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwngens • bedjes en wiegen stoefen en looprekken - schommels - kanierversieringen - wastafels
en waskussens • kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - tiirnkledij - ruiteruitrustingen - pingpongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kanipingartikelen - turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus m merkartikelen
autobanen •
elektr treinen der beste merken - auto? - go-carts - trakteren - poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden fietsjes - alle gezelschapsspelen'- alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-
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WEST-VLAANDEREN
Slappe CVP te Izegem
O p de gemeenteraadszitting van einde maart heeft de CVP-bestuursmeerderheid andermaal ondervonden dat er een ernstige oppositie b e s t a a t , die van
de V U . Het werd een maratonzitting. De openbare zitting duurde tot even
voor middernacht Dat lag aan de vele onvolkomenheden en zwakke punten
in de beleidsbeslissingen van de meerderheid. De geheime zitting duurde
nog eens bijna twee uur. Dat lag aan het feit dat de CVP-meerderheid grondig
verdeeld was. Uit de vele en degelijkd tussenkomsten van de V U kunnen we
hier maar enkele punten belichten.
nieuwe belastinggelden gaat gebeuKrasse verhoging van de
ren En dat elk gezin zo'n paar duibelastingen
zend frank meer zal mogen betalen
Het CVP-bestuurskollege heeft er D e V U heeft dan ook de voorgesteleen fikse belastingverhoging doorgede belastingverhogingen met goedhaald o m via een verhoging van de
gekeurd
opcentiemen van 1300 naar 1750
Aanval op het gemeentelijk
onderwijs
Verdeelde CVP
Vorig jaar verdween in dubieuze omD e gemeenteraad kreeg te beslissen
standigheden, vlak voor de fusie, de
in de zaak van een vete rond een
Kachtemse
gemeentelijke
lagere
bloeiend meubelbedrijf Het ging erom
school Normalerwijze moest het dete kiezen voor de bestaanszekerheid
gelijk didaktisch materiaal naar de Izevan talrijke w/erknemers en werkgegemse lagere school overkomen Z o
vers of voor partikuliere grillen en
zag de V U het althans bij monde van
.Czelfs onwettge) belangen NormalerErik Vandewalle. Het tegenovergewijze moest hierover eensgezindheid
stelde IS gebeurd De apparatuur Co a
bestaan in de raad Geert Bourgeois
een episkoop en fotokopieermachine)
vroeg namens de V U dan ook dit
zijn in het Izegemse stadhuis beland
punt in de openbare zitting te behanE Vandewalle vroeg dat deze apparadelen HIJ stelde ironisch de vraag of
tuur naar de stedelijke lagere school
d e C V P soms bang was haar mening
zou mogen gaan, wat de direktie van
e n mogelijke verdeeldheid publiek te
deze school trouwens uitdrukkelijk gelaten blijken Die vraag «zat» Want
vraagd had En daar komt bij dat deze
o p de geheime zitting reageerde de
school door het eigen stadsbestuur
C V P inderdaad verdeeld Een deel
ervan stemde met de oppositie voor
altijd stiefmoederlijk behandeld is
het gezond verstand en voor het
Maar de C V P was doof en beweerde
belang van het Izegemse bedrijf
alle apparatuur op het stadhuis te cenGeert Bourgeois bracht naar voren
tralizeren Het personeel van de stadsdat de meerderheid nu ai belastingschool mag wei naar het stadhuis penverhoging wil, maar nog altijd geen
delen daarvoor I En wat men op het
begroting heeft voorgelegd Dat niestadhuis met een episkoop kan aanmand iets afweet over wat met die
vangen IS verder een misterie i De

«Borelle» op Dranouterse
Waaienberg herboren
«'t Brandt lyk ê boralle» zo zeggen
het de echte Dranouternaren bij een
hevig vuur Herinneringen aan het
Borellevuur dat voor de eerste wereldoorlog iedere lente w e r d ontstoken
op de Waaienberg zijn vervaagd De
Waaienberg is een kopje bij de Monteberg
Gelukkig zijn er een paar schaarse
geschriften, onder meer van Guido
Gezelle, die wat informatie geven
over het Borellevuur
Een kleine werkgroep bereidde een
«wedersamenstelling» voor in afspraak met de BRT Die •> rekonstruktie» kende een goed verloop op 2
april Een flinke groep deelnemers
was in Dranouter samengekomen Zoals voor de oorlog hadden ze stridutsen of stropoppen mee De Borelletocht werd een heerlijke wandeling
door de velden langs Groenestraat,
Schonemaagdstraat en andere landse straten Op elk kruispunt langs de
tocht, aan de Blinker, aan de Kruisabele en elders, werd een stropop ver-

brand onder de oude roep «Boralle,
boralle, steek het vier in d'halle» (de
hel)
O p d e Waaienberg w e r d een reuzevuur ontstoken Borelle i Van uren ver
was het in de avond te zien Toortsen
werden aangestoken en lopend de
helling afgedragen door de weiden
Z o werd het lentevuur in het dorp
gebracht Met de eerste toorts werden de kaarsen aangestoken in de
herberg die voor deze proef was uitgekozen Pannekoeken kwamen op
tafel om Borelle te vieren, het vuur dat
de winter verteert
Volgend jaar gaat «Borelle» een
nieuw openbaar bestaan in Na de
geslaagde proef wordt 1978 het jaar
van de nieuwe aanpak De Borellewerkgroep hoopt dan vele tientallen
deelnemers te hebben voor de Borelletocht, de Borelleloop en rond de pannekoekentafels
(kontaktadres
Werkgroep Borelle,
Dorp 4, 8951 Dranouter)

DE HENDRIK CASPEELEPRIJS
S e d e r t 1956 s t e l t d e Vlaannse T o e r i s t e n b o n d h e t o p p r i j s bij nniddel v a n
d e Dr Oskar de Gruyterprijs merkwaardige prestaties van Vlaamse
akteurs en aktrices te huldigen
T e r g e l e g e n h e i d v a n zijn 50-jarig b e s t a a n w i l d e d e b o n d o o k b i e z o n d e r e p r e s t a t i e s v a n V l a a m s e o p e r a - of o p e r e t t e z a n g e r s e n - z a n g e r e s s e n
naar v o r e n b r e n g e n In 1971 w e r d e n z o w e l e e n d a m e als e e n h e e r
b e k r o o n d , nl m e v r o u w Hilda d e G r o o t e e n d e h e e r L o u i s H e n d r i c k x
In 1974 w a s h e t d e h e e r J e f V e r m e e r s c h
D e prijs w o r d t v e r d e r o m d e d r i e jaar t o e g e k e n d aan e e n V l a a m s e
a k t e u r of a k t r i c e die z i c h b i e z o n d e r v e r d i e n s t e l i j k h e e f t g e m a a k t in e e n
v a n o n z e officiële o p e r a ' s , nl d e K V O - A n t w e r p e n , d e o p e r a t e G e n t
e n de M u n t s c h o u w b u r g en vooral o n z e faam heeft d o e n uitstralen
naar het buitenland D e kandidaat mag aan een van d e hierboven
g e n o e m d e instellingen v e r b o n d e n zijn of er als g a s t o p t r e d e n
D e prijs m a g met b e s c h o u w d w o r d e n als d e b e k r o n i n g v a n e e n c a r r i è re
T e r e r e v a n d e 87-jarige H e n d r i k C a s p e e l e , d i e z i c h g e d u r e n d e e e n
l e v e n lang v e r d i e n s t e l i j k h e e f i g e m a a k t t e g e n o v e r o p e r a e n o p e r e t t e in
V l a a n d e r e n , w e r d d e prijs naar h e m g e n o e m d
D e j u r y zal v e r g a d e r e n in juni 1977 o m d e z a n g e r of d e z a n g e r e s aan
te duiden
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VU-opposant besloot dan ook dat het
CVP-bestuur andermaal aan afbraak
doet van het gemeentelijk onderwijs
M o d d e r e n in het biblioteekwezen
Izegem —Emelgem — Kachtem
telt
vier biblioteken C3 katolieke en 1 socialistische) Enk Vandewalle bepleitte
de stichting van een stedelijke biblioteek met ruime middelen, waann de
vrije biblioteken kunnen opgaan Een
modern biblioteekwezen, in dienst van
de hele bevolking, en als instrument
voor de kulturele, sociale en ekonomische opgang, vergt middelen die een
parochie of een politieke partij met
aankunnen Vlaanderen kent op dit
terrein bovendien een enorme achterstand tegenover het buitenland En in
het Westvlaamse kader slaat Izegem
nog eens een zwak figuur, wat de V U
trouwens met duidelijke cijfers bewees
De C V P kon daar maar moeilijk aan
voorbijgaan maar bleef het toch houden bij wat subsidieverhoging voor de
bestaande biblioteken Dat betekent
met eens een noodoplossing (de biblioteek in de Papestraat met 4 man
gediplomeerd personeel heeft moeilijkheden O, maar een verder sukkelen,
versnipperen en liefhebberen op biblioteekgebied
Een zwak beleid
De VU-fraktie is nog op een tiental
punten tussengekomen Jef Pattyn
o m waarschuwde voor een slechte
gang van zaken bij Etiz O p alle punten bleek de bestuursmeerderheid
zonder echte argumenten te reageren De zo door de C V P geprezen burgemeester begon zelfs af en toe autoritaire trekjes te vertonen En dat alles
terwijl de CVP-ploeg zich zogenaamd
« nog aan het inrijden » is Dat inrijden
duurt nu stilaan lang Voor het kumuleren van mandaten heeft de C V P wel
tijd

WESTVLAAMSE
GRENSARBEIDERS
IN NOORDFRANKRIJK
Zopas verscheen nummer 1 van de
19de jaargang van West-Vlaanderen
Werkt, tweemaandelijks tijdschnft
van het Westvlaams Ekonomisch
Studiebureau te Brugge
Het nummer w o r d t ingezet met een
In Memoriam van Ir J M L Demeyere, medestichter van de WEE-WES
en gekende specialist inzake demografische en sociaal-ekonomische
vraagstukken

Koksijde- Oostduinkerke
Zondag 11. gingen Koksijde-Oostduinkerke opnieuw naar de
stembus om de gemeenteraadsverkiezingen van oktober '76
over te doen Er waren 21 zetels
te verdelen De PVV haalde er
8, de C V P 5, de BSP 3 en de
door de V U gesteunde lijst Ter
Duinen 5 O p deze lijst w e r d
onze vriend Filip W y b o verkozen
Er werd ondertussen reeds een
bestuursmeerderheid
gesloten
tussen de P V V en de lijst Ter
Duinen Door deze meerderheid
zal Filip W y b o worden voorgedragen als eerste schepen

BLANKENBERGE
VOORKEURSTEMMEN
Onze plaatselijke kandidaten voor de
parlementsverkiezingen hebben het
er zeer goed vanaf gebracht, zo
behaalde Pol Dessein, tweede op de
Kamerlijst, 913 s t e m m e n , Jef Fryns,
tweede op de Senaatslijst, 876 stemmen en Pol Decleer, achtste op de
Provincielijst, 193 stemmen Onze hartelijkste gelukwensen
VERKIEZING O C M W
BIJ de verkiezing van de leden voor
de O C M W behaalde onze kandidaat
twaalf stemmen, waardoor hij zijn
intrede doet in deze nieuwe instelling
Proficiat voor de Miei, die alzo zijn
doorgedreven, noeste aktiviteit in onze afdeling beloond ziet

AL-AL keukeninrichtingen
Jan Claes
Bondgenotenlaan 163
Leuven Tel 016/2347 94

poketino
Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren
Em Jacqmainlaan 144-146,1000 BrusS6l
POKETINO-ASSE
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat),
1700 Asse

Dr J Theys maakt een overzicht van
het aantal resterende Westvlaamse
grensarbeiders in Noord-Frankrijk
Dit gebeurt vooral aan de hand van
de gegevens uit de laatste volkstelling, aangevuld met resultaten van de
kontroles op de loontransfers

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
N a ' S u 4754642

Lic D Sanders geeft een beschrijving van de Regie voor Mantiem
Transport als Oostends bedr'jf met
2 000 direkt en 500 indirekt tewerkgestelden Uiteraard komen ook de
bereikte bedrijfsresultaten van de
laatste jaren aan bod

FEESTZALEN-SALONTS
DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
Ook verhunng van tefelgenef
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
031/374572

Informatief worden enkele gegevens
over oppervlakte bevolking, gezinnen en beroepsbevolking bijeengebracht over de Westvlaamse gemeenten na de jongste fusie

OPBOUWWERK
HEUVELLAND
BELEGT STUDIEDAG
OVER GEWESTPLAN
Na de geslaagde reeks informatieavonden over het gewestplan, in elke
kern van het werkgebied, gaat de werking van het O p b o u w w e r k Heuvelland verder
O p zaterdag 30 apnl w o r d t een studiedag over het gewestplan ingericht
V o o r die dag krijgen alle aanwezigen
op de informatie-avonden die hun
adres opgaven een persoonlijke uitnodiging O p die dag worden vanuit elk
dorp een drietal deelnemers verwacht die bereid zijn mee te werken
aan de gespreksavonden ter plaatse
In mei wordt namelijk in ieder dorp
een bespreking gewijd aan het gewestplan
O p de studiedag zijn drie inleidingen
voorzien Prof Verbanck (Gent) belicht de betekenis van dit gewestplan
Siegfried Vlaeminck, stedebouwkundige uit Hasselt beklemtoont dat een
gewestplan een eigen waardenschaal
aanlegt Violette Vansteelandt, ambtenaar bij de dienst Ruimtelijke Ordening geeft praktische hulp voor de
besprekingen Tel 0 5 7 / 4 4 4 7 1 0

EIGENAARS
W I J wensen moderne appartementen te huren of te kopen in
Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan 222,
8460 Koksijde, tel 058-51 1889

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-Stri|tem
Tel 054/33 37 56
VERVOEB - VERHUIZiNGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel 02/26814.02

DE OUDE KRING
Cafe-VU-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

tLECTRA-BREEpvb.d.
Electro • Groothandel
Boneputstraat 38 - 2690 BREE
011/461188 462477
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN
013/441742-441743
MIELE-AEG-LINDE

marcdevriese
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING

VERMEESCH

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

Slcenhouwersvesl, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83^

In de rubriek Spektrum zijn er bijdragen over expansiewetgeving, ruilverkaveling, bedrijven, investeringen in
hotels, de Jetfoil uit Zeebrugge, het
provinciaal huisvestingsbeleid en het
vervoercentrum LAR
Het geheel wordt afgesloten met tal
van sociaal-ekonomische nieuwtjes
Een abonnement op West-Vlaanderen Werkt, 19de jaargang, 1977 kost
170 fr (BTW inbegrepen)
Afzonderlijke nummers of een abon
nement 1977 dienen schriftelijk be
steld bij het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, Baron Ruzettelaan 33, 8320 Brugge 4, met vermelding van BTW-nummer

MEDEGEDEELD

Achtste feest van de
vrijzinnige jeugd te Aalst
U p zaterdag 7 mei 1977 om 15 u 30
organizeert het Humanistisch
Vrijzinnig Vormingswerk waarbij het Humanistisch Verbond afdeling Aalst en de
Oudervereniging voor de Moraal afdeling Denderstreek aangesloten zijn,
voor de achtste maal het Feest van
(de Vnjzinnige Jeugd
Dit feest heeft plaats in de feestzaal
van de FFR, Dendermondsesteenweq

77 te Aalst Het bestaat uit een bezinningsgedeelte en een ontspanningsgedeelte
Voor meer inlichtingen kan men ook
steeds terecht op voornoemd adres
of bij de heer Maurice Van de Steen,
voorzitter H V V Aalst, Termurenlaan
23, 9440 Erembodegem Tel 0 5 3 /
21 1814
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Modecentrum:

Huis «STANDING»
AALST
Dendermondsesteenweg 276
TEL. (053) 21 79 7 3 - 7 0 4 2 3 2
ALLE DAGEN OPEN VAN :
9 - 1 2 u. en van 1 3 - 2 0 u.
V R I J D A G V A N 9 - 1 2 u. en van 1 3 - 2 1 u.
Z O N D A G VAN 9 - 1 2 u.
DONDERDAG

Sluitingsdag.

BERCHEM (Antwerpen)
Gitschotellei 138
TEL. (031) 35 31 0 6

2 X KOPEN voor bijna de prijs van één
. *•*!'(

*'

J

DE GROOTSTE KEUS UIT:
ongeveer:
10.000 kostuums, waaronder alle bekende
merken.
2.500 dameskleedjes, 700 mantels,
broeken, rokken, enz.
2.000
500
en

herenbroeken, blazers, vesten in
leer, kunstleer, daim.
kinderkostuums, 1.000 broeken,
mantels, rokken, enz.

500 verschillende trouwklederen.
750 moderne en
klassieke suite-klederen.
250 verschillende eerste- en plechtige
communieklederen.
ONZE VERKOOPSTECHNIEK:
—

U kiest uw tweede kostuum van dezelfde
waarde.

—

Verplaatsingskosten vergoed.

—

Verrassing voor ieder trouwpaar.

Kom zien en overtuig U

IEDERE FRANK
TELT DUBBEL
FOTO: STUDIO DANN

V|RIJ€ TIJD

M A A N D A G : M o e d e r v o e t b a l b o n d m o e t nu al p o s t z e g e l s
en T-shIrts g a a n v e r k o p e n o m d e eindjes aan elkaar te kunnen knopen, 't Z i j n d r o e v e tijden •
D I N S D A G : En dan
w a s er die B r u s s e l s e p a s t o o r die per a u t o s t o p naar S p a n j e
trok om R W D M te zien spelen. G o d s v o l k o n d e r w e g z o g e zegd •
W O E N S D A G : K... of g e e n k..., v a n d a a g kijkt alleman v o e t b a l « o e p den t e e v e e » . D a a r w e e t men best w a t
g o e d is v o o r « h e t v o l k » •
D O N D E R D A G : H o e laat w a s
het precies toen onze BRT eindelijk de laatste goal van d e
a v o n d t e v o r e n nog e e n s had laten b e w o n d e r e n . Iets v o o r
middernacht? •
V R I J D A G : V o l g e n s « L e s S p o r t s » is dit
d e a c h t s t e v e r j a a r d a g van d e g e b o o r t e van de « kannibaal ».
Z u l l e n wij v o o r t a a n uit piëteit 1977 «l'an h u l t » n o e m e n ?
•
Z A T E R D A G : W a t v o o r s p o r t u b e o e f e n d hebt w e t e n wij
niet. M a a r wij h e b b e n selder, prei, kolen, s a v o o i e n en nog
een en ander geplant. In d e regen. D a s sport •
ZONDAG :
N a a r het schijnt zullen er nog v e e l uitslagen van k o e r s e n
g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d o p i n g s a f f a i r e s . W a t liggen d e koereurs zich d a n zo af te j a k k e r e n ? •

D A G RUST
In «Het Laatste Nieuws» beklaagt
een lezer er zich over dat de gemeente Grimbergen in een wijk die residentieel en rustig zou moeten zijn, twee
voetbalvelden liet aanleggen, kompleet met een massa schijnwerpers
en al, en dat voor ploegen waarvan
de ambitie eigenlijk met verder zou
mogen reiken dan wat gezond vermaak W I J weten met of de man ondertussen al herkend en gelyncht werd
Z o met kan het voor hem misschien
een kleine troost wezen dat wij ook
niet graag zo vlak bij een voetbalveld
zouden wonen, waarop altijd maar
een als een krankzinnige op een fluitje
blazende zonderling ronddraaft, en
waarrond om de haverklap mensen
komen staan gillen en tieren zonder
eigenlijk te weten waarom Maar
waar moet men ten slotte met die
uiterst nuttige dingen zoals voetbalvelden naartoe '
O P L O S S I N G 846
Dat de Britse voetbalsupporters het
nogal eens al te bont maken, weet nu
stilaan wel iedereen Vechten, zuipen,
tremen afbreken, dorpen terronzeren
zijn er vermakelijkheden geworden
die welig tieren in de schaduw van het
o zo grote voetbalgebeuren Een paar
klubs hebben nu al van de bevoegde
minister verbod gekregen om supporters mee te nemen op verplaatsing
O p die manier hoopt men paal en
perk te stellen aan de steeds maar
groeiende agressie Maar straft men
daarmee — door de verminderde
inkomsten — ook met een beetje de
bezochte k l u b ' ' En hoe kan men in
een demokratisch land iemand van bij
voorbeeld Manchester verbieden in

Londen naar een voetbalmatch te
gaan kijken ? Z o u het dan niet beter
zijn bezoekende supporters wel toe
te laten, maar dan geketend '
VERRUKKELIJK
Dames en Heren — voor zover een
meervoud past in dit rubriekje — hier
zijn WIJ dan weer In de maand dat de
sport uit de w e g moest voor de politiek, IS er van alles gebeurd Te veel
om op te noemen En daarmee zijn wij
er ook weer van af Dat is wel het verrukkelijke in de showsport dat zij
voor vijf minuten de mensen in vuur
en vlam zet en miljoenen tot de grootste opwinding brengt, en dat van al
dat gekrijs een week later geen spoor
meer overblijft Wie was ook alweer
derde in de Omloop van Het Volk"?
Of tegen wie werd die zo omstreden
penalty weer gefloten door die arbiter
van mijn klak "^ Wie was die man nu
w e e r ' Misschien zou het nog best
zijn als dat van de vedetten-van-debollekenskermis ook kon gezegd worden Maar die laten soms diepe sporen na

FRED IS O O K T E R U G
Wie er ook weer is, is ons aller Fred
HIJ begeleidt ons weer — maar meer
en meer in samenspraak met Lewie
— van meet tot streep Hij legt ons
haarfijn uit waarom Rozee de Vlaeminck een savooiblad onder het zadel
bindt, en Pollentierke — die nog geen
grote vedette is — een blad van een
rode kool Hij slaagt erin na de Franssprekenden niks te vragen, zodat de
koereurs niks moeten antwoorden en
alleman toch aan de klap blijft Iedereen krijgt gelijk, en a wie wint is een
goeie Wie met wint ook, maar dan

moet het een erkende vedette zijn
Hambrasmakers. zoals de hongerlijders van de Parisien Libere, moeten
op Fred met rekenen In één woord,
als in Belgenland de laatste jaren
geen revolutie is uitgebroken, is dat
voor een groot stuk aan Fred te danken

AL O.K.
Een grote match is het treffen tussen
Anderlecht en Napels met geworden
W i e Monne Goethals en de Italianen
een beetje kent, zal dat ook met verwacht hebben Maar van de 180 minuten die het spektakel geduurd heeft,
hebben de Brusseleers (nou ja ) er
o I de meeste voor hun rekening genomen, en mogen zi| dus terecht zeggen
dat ziiverdiendente winnen Daarmee
IS A n j e r l e c h t goed op weg om nogmaals de Europese beker der bekerhouders te winnen, en is het seizoen
'77-78 alweer goed, ondanks het feit
dat de kampioenstitel heel waarschijnlijk weer naar Brugge gaat En wat de
beker van België betreft, ook dat zal
wel kunnen geregeld worden De sjotterij IS geen sotternij meer

BESTRAFT
In de loop van de week is het bericht
gekomen dat Freddy Maertens gedeklasseerd wordt in de Ronde van
Vlaanderen, waarin hij tweede eindigde achter Roger de Vlaeminck Het
misdrijf van Maertens lijkt ons nogal
vrij onbenullig O p de Koppenberg
(waarmee men nu toch wat begint te
overdrijven, dunkt ons) had hij aan de
boord van de weg een andere fiets
genomen, om een reden die wij eigen-

O P HET S L E C H T E P A D

^

In Amerika schijnt de bokssport weer
op weg om een zaak met heel slechte
geurtjes te worden Z o ze tenminste
ooit al iets anders geweest is De TVketen die heel wat geld pompt in de
bokssport (voor de volgende match
van Cassius Clay — alias Ah — bievoorbeeld een slordige 3 miljoen dollar), heeft zich al teruggetrokken voor
een reeks wedstrijden waarin wat al
te opvallend met de voeten en de centen van de argeloze afdekkende gaper wordt gespeeld, en schijnt van
plan ook te «passen» voor de Alishow Een onderzoek is aan de gang
Het zou dus kunnen zijn dat de boksbusiness binnen afzienbare tijd weer
proper gewassen en fns geschoren
paraat staat, maar de kans lijkt ons
toch, eerlijk gezegd, eerder klein

EEN EN A N D E R
Twee voetbalberichtjes uit Spanje
Een Bilbao schonk aan een kleine
voetballer, die op haar terrein een zo
erg ongeluk had gehad dat zijn been
diende afgezet, een miljoen pesetas
In onze hard zwevende munt dus zo
iets van een 500000 frank Een gebaar dat applaus verdient, al was een
verzekering die alle schade betaalt
beter geweest Twee Voor de match
Bilbao — R W D M gingen de kaartjes
van 3(X) en 1 (XX) pesetas respektievelijk voor 1000 en 10000 pesetas
van de hand Ofwel moet men in
Siaanje minder last hebben van de
levensduurte dan in onze kontreien,
ofwel moeten ze ginder nog zwaarder
op hun koppeken gevallen zijn dan
hier

i

lijk ook met zo goed snappen, en een
andere fiets nemen mag alleen als die
w o r d t uitgereikt door een officieel
erkende matenaalwagen Wij zien met
zo goed het verschil, maar reglement
IS reglement naar het schijnt En als
goede vaderlander hebben wij ons
daar bij neer te leggen Wat ons wel
raar lijkt is dat men weken nodig heeft
gehad om vast te stellen wat men van
de eerste minuut gezien had Maar
dat zal er ook bijhoren, zeker "^

FIJNE J O B
Een vertelselken dat vooral de sukkelaars plezier zal doen die het zelfs in
deze heerlijke tijd lastig hebben om
de eindjes aan elkaar te knopen De
Duitse sjotter Franz Beckenbauer —
ook multimiljonair van stiel — is het
beu in Munchen zijn nestel te blijven
afdraaien voor een snoepcent Hij zal
gaan voetballen in de States, bij de
klub Cosmos, die publiciteit maakt
voor Warner Beckenbauer zal daarvoor drie miljoen dollar, d i 120 miljoen
frank ontvangen Maar hij moet zich
vrijkopen bij Munchen, want daar
staat hij nog een paar jaar onder kontrakt Dat zal hem vijftien miljoen
frank kosten Zodat hij er een slordige
honderd miljoen aan overhoudt En
zeggen dat mensen die werken moeten vechten voor een paar frankskens opslag

FOEI

Vrijdag 6 naei brengt B R T 1 e e n sportportret van d e M e c h e l s e voetbalspeler J e a n D o c k x V a n d e z e
Anderlechtspeler w o r d t g e z e g d dat hij e e n « oud » m a n is, nog beter d e « grijsaard » van ons voetbal
M e t zijn 36 jaar is D o c k x op d e scheidsrechter na d e oudste binnen d e voetbalveldlijnen H e t T V - p r o g r a m m a k r e e g dan ook d e titel m e e « J e a n D o c k x is als wijn, h o e ouder h o e beter i »

WIJ 16

Uit Napels is het bericht gekomen dat
de arbiter van de match Anderlecht —
Napels, door onze mannen gewonnen, de Brit Matthewson, zijn dagelijks brood probeert te verdienen in
een firma die over Het Kanaal het bier
van de Anderlecht-president Constant probeert te verkopen En dat het
dus goed te begrijpen is dat de arbiter
de Brusselaars wat meer toeliet dan
de Italianen Z o w e l de brouwerij BelleV u e als S C Anderlecht hebben daar
heftig — en terecht — tegen geprotesteerd Matthewson houdt zich behalve met voetbal onledig met elektronische dingen, en heeft met mosjeu
Constant nooit iets te maken gehad
O I kunnen wij er nog veel plezier aan
beleven als men telkens gaat doen
zoals de Napolitanen

BEMANDE RUIMTEVAART
I
Voor de sterrenkunde de baan
moest ruimen voor de politiek,
werd hier een en ander verteld
over de onbemande ruimtetuigen.
Meer tot de verbeelding, spreekt
natuurlijk de bemande ruimtevaart,
al IS deze, zoals hoger gezegd,
daarom nog niet van meer praktisch nut.
Voor zover bekend was de Rus
Joeri Gagarin de eerste mens die
een ruimtereis maakte Op 12 april
1961 werd hij met een 5 ton zwaar
Wostok-tuig in een baan om de aarde gebracht, en op een hoogte
schommelend
tussen
ongeveer
180 en 300 km voerde hij In zowat
90 minuten één omwenteling om
de aarde uit, alvorens weer veilig
te landen
Voor zover bekend de eerste. Inderdaad Er doen hardnekkige geruchten de ronde als zouden er al
vóór Gagarin^ Russische kosmonauten zijn geweest, maar die zouden dan om het leven zijn gekomen. In één geval zouden Westerse stations ook een gesprek hebben kunnen afluisteren tussen kosmonauten en de aarde, en ook die
zouden zijn omgekomen. Officiële
bevestiging of ontkenning van dergelijke geruchten Is er nooit geweest, en zal er nu ook wel met
meer komen.
Wat er ook van zij, de Amenkanen
waren weer eens geklopt, en zetten vaart achter de voorbereiding
van hun astronauten (de Amerikanen spreken doorgaans over astronauten, de Russen over kosmonauten) En reeds een kleine maand na
Gagarin werd de eerste Amerikaan, Alan Shepard, in de ruimte
gebracht. Het was nog maar een
mini-tnp, slechts opstijgen en dalen, zonder omwenteling om de aarde, maar het begin was gemaakt
Op 21 juli 1961 deed Grissom de
tocht van Shepard over, en ontsnapte op het nippertje aan de verdrinkingsdood bij zijn terugkeer,
en op 20 februari 1962 deed de
Amerikaan John Glenn beter dan
Gagarin • hij legde drie omwentelingen om de aarde af.
Ondertussen had de Rus Titow het
echter al 25 uren uitgehouden in
de kosmos, en waren de Russen al
begonnen met het plannen van koppelingen. Op 11 en 12 augustus lieten zIj twee ruimtetuigen, bestuurd
door Nikolajew en Popowitsj, elkaar naderen tot op korte afstand.
Van dan af volgen de proeven
zowel van Amerikaanse als van
Russische zijde, elkaar in snel tempo op. Toen was het behalve voor
echt ingewijden met zo duidelijk
wat de bedoeling was van al die
proeven. Achteraf bekeken bleek
het allemaal precies te passen in
een programma, o.m. ter voorbereiding van de ruimtelaboratoria.
Om enkele « premières » te vermelden : juni 1963 eerste vrouw in de
ruimte (V. Teresjkowa), oktober
1964 eerste meerkoppige bemanning (5 Russen), maart 1965 eerste
ruimtewandeling door Alexei Leonow, december 1965 koppeling van
twee Bemande tuigen (USA), december 1968 drie Amerikanen in
een baan om de maan, januari 1969
eerste overstap van het ene ruimtetuig naar het andere (USSR), 21 juli
1969 Armstrong en Aldrin op de
maan, juni 1971 eerste langdurig
verblijf in een ruimtelaboratorium
(Saljoet I), juli 1975 koppeling van
een Amerikaans en een Russisch
tuig.
En enkele andere — maar dan tragische — premières: januari 1967
dood van drie Amerikaanse astronauten op de lanceerbasis. April
1967 dood van de Rus Komarow
bij de terugkeer op aarde door een
verwarde valscherm. En juni 1971
dood van drie Russen door zuurstoflek in de kommandokapsule
infoKOSMOS
Kultureel Centrum
1820 Strombeek-Bevet
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DE VLAAMSE PERS
Zo zegden het een aantal van onze parlementairen deze week ondervraagd over de verkiezingen in een aantal weekbladen. Willy Kuijpers in SPECTATOR. Nelly Maes in KNACK en kamerfraktieleider
Vic Anciaux in het Westvlaamse DE WEEKBODE. Wat vorige zondag op het Davidsfondskongres gezegd werd door Clem De Ridder
over de laksheid van de schijn-schuin-marsjeerders van Halle bevestigt wat wij steeds hebben verklaard. GAZET V A N ANTWERPEN
geeft er zijn kommentaren bij.
En dan : de nieuwe regering. In DE NIEUWE GIDS poogt Van Haverbeke het regeringsbedje voor de Brusselse FDFers te spreiden en
wil in dit verband de les lezen aan de Volksunie. In DE NIEUWE waarschuwt het editoriaal scherp tegen de wurgende omhelzing in de
regering door de CVP. In VOLKSGAZET tenslotte verwijt Van Eynde
dat Tindemans en de hete CVP in 1970 het grondwetsartikel 107 quater hebben goedgekeurdWALTER LÜYTEN

Spectator
«VU-kamerlid Willy Kuypers haakte
op die kommunautaire problemen in
«Het volksnationalisme blijft duidelijk
een echte waarde, dat staat als een
paal boven water. De Volksunie is nu
de derde sterkste partij van de avond
geworden.» Kuijpers verwacht nu wel
dat de PSC een sterkere druk zal
gaan uitoefenen op de CVP, net zoals
de PSB op de BSP. « Deze verkiezingen bieden geen enkel perspektief, en
wij zullen de deelstaatgedachte nog
sterker moeten beklemtonen om een
nog sterker profiel te krijgen tegenover de kiezer ».

knack
« — Maes (VU): De ontgoocheling
van deze verkiezingen is voor mij de
brutale arrogantie van de macht (Jan
Verroken beaamü. Verder hebben wij
een kommunautaire beurt verkeken,
wat de oplossing weer heilloos zal uitstellen. De mensen zijn door de sociaal ekonomische druk op hun levens van de problemen weggevlucht.
Dit land hangt weer veilig aan moeders rokken. Het nationaliteiten-vraagstuk wordt kunstmatig op de achtergrond gedrukt, met allerlei afspraken,
maar het moet vroeg of laat weer fel
oplaaien.»

IH:\VI :I:KIU>I)I
Gazet van Roeselare
« Vic Anciaux: « We moeten ons harder opstellen »,
Dat de PVV zo'n klap zou krijgen, had
ik echt niet verwacht. Als je dat konstateert zoek je natuurlijk naar een
verklaring post factum. En dan denk ik
aan het Egmontplan en de verhoging
van de BTW-tarieven. De Horeca-sektor moet op het ogenblik zeker de
PVV niet in zijn hart dragen.
Het sukses van de CVP ? Daar heb ik
wel een verklaring voor. Eén of andere slimmerik bij de socialisten heeft de
slogan bedacht «Geen CVP-staat I».
Welnu, de CVP heeft deze kreet
omgekeerd in haar voordeel. Wat
erop neerkwam dat zij zegden, of lieten begrijpen: «Ja, wij zijn machtig,

wij zijn sterk. Dus: in staat om de
moeilijke ekonomische problemen op
te lossen ». Daarbij hebben ze, naar ik
denk, een deel van de PVV-kiezers
meegesleept. Die zullen gedacht hebban : « Zeker Is zeker. De CVP is een
machtige broeder die ons zal verdedigen tegen het kollektivisme, vanuit
haar kracht.»
Voor mijn eigen partij, de VU had ik
een merkbare vooruitgang verwacht.
In Brabant en Limburg zit het goed
met ons. Oost-Vlaanderen geeft wat
minder, Antwerpen ook. West-Vlaanderen Is een duidelijke tegenvaller.
Daar loopt iets mis. Wat, weet ik niet
Ik vraag het me, met enige bezorgdheid, af.
Verder een algemeen gevoel tegenover mijn eigen partij; de VU moet
zich harder opstellen. Blijkbaar verwachten onze kiezers dat van ons.»

GAZET VAN ANTWERPEN
« Het feit dat tientallen Vlaamse parlementariërs uit de vier Vlaamse partijen in 1974 hebtjen deelgenomen aan
de Vlaamse betoging te Halle en dat
de vijf punten van het Halle-programma nog steeds niet eens een vorm
van beginaanpak hebt>en gekregen, irriteert duidelijk deze vereniging, die
dan toch ruim tweehonderdduizend
potentiële kiesgerechtigden in haar
rangen telt.
De toekomstige aktie van het DF kan
erop gericht worden om de Vlaamse
centen, die thans in Brussel zijn, naar
Vlaanderen te halen.
Een drukkingsgroep als het DF kan
geen stakingen uitlokken en kan geen
bedrijven stilleggen. Maar het DF kan,
mede met het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen, het Vlaamse
volk zodanig bewerken, dat de gekozen mandatarissen van dit volk ten
slotte gedwongen kunnen worden
kleur te bekennen. De bedreiging was
vooral gericht tot de Vlaamse politieke partijen die, zoals Clem De Ridder
het formuleerde, « een Waalse wederhelft- hebben.
De tijd schijnt voor de deur te staan
dat, tegenover belangrijke beslissingen voor elke Vlaamse politieke partijmandataris, het Vlaming-zijn zal moeten primeren boven de partijlidkaarL
Misschien beschouwen heel velen deze stelling als een utopie. Wie zaterdag de taal van het Davidsfonds

heeft gehoord, begrijpt dat voor deze
vereniging en ook voor de andere kultuurfondsen het moment van de aktie
is gekomen.»

DE
NIEUWE GIDS
«Al moet een regering onbetwistbaar
steunen op een parlementaire meerderheid, toch is de vorming ervan lang
geen louter wiskundige operatie. Ze
was het nooit en ze is het nog veel
minder in een land dat men in onze
grondwet en door een aantal instellingen in drie gewesten heeft opgedeeld.
Men regeert niet tegen een meerderheid van Vlamingen of tegen een
meerderheid van Walen. En het is
slechts wanneer de meerderheid van
de Brusselaars zich achter hun eigen
loket zouden terugtrekken, dat men
ze buiten mag houden.
Met moet de gevolgen dragen van
wat men vroeger heeft gewild.
Indien het sukses van Tindemans
mogelijk is geweest dan is het toch
omdat Volksunie en FDF in 1974 voor
zijn minderheidsregering het parlementair licht op groen hebt>en gezet.
Nu roept de Volksunie dat de CVP
Vlaanderens rechten niet mag verkopen aan het FDF. Dat is haar volste
recht. Maar men mag er toch aan herinneren dat het FDF door de Volksunie als een achtenswaardige bondgenoot werd beschouwd toen er in 1974
aanstalten werden gemaakt om samen tot de regering-Tindemans toe te
treden. Wat, voor ons part evenwel,
nog niet wil zeggen dat het FDF rijp is

om van haar soms hatelijke antiVlaamse politiek af te zien.

denlBiLHue

•«Wat de nabije toekomst betreft, zal
men op de eerste plaats zorgvuldig
moeten nagaan wat de CVP voornemens is met haar prestigewinst aan te
vangen. Deze partij zal meer dan ooit
behoefte hebben aan kritische begeleiding — waardoor het politieke belang van de kristelijke arbeidersbeweging gevoelig toeneemt —, maar in
afwachting kunnen haar eventuele koalitiepartners er nu reeds voor worden gewaarschuwd dat de CVP er al
twee maal na elkaar handig in geslaagd is om juist de groepen die zich
met haar alliëren, in het verderf te storten. Het kan voor de BSP aantrekkelijk lijken om terug te keren naar de
beproefde formule van de stevige
rooms-rode regeringen met ruime parlementaire meerderheid (en bijgevolg
nagenoeg geen parlementaire kontrole), en de CVP zal zonder twijfel
pogingen in die richting wagen, ook
omwille van de sociale rust, maar het
is niet onmogelijk dat de BSP bij de
volgende verkiezing dan het avontuur
meemaakt van de PVV vandaag, om
het nog helemaal niet te hebt)en over
de Volksunie, die zéker het avontuur
van het Rassemblement Wallon tegemoet gaat als zij zich in de huidige
omstandigheden durft alliëren met de
CVP.
Het klinkt misschien een tieetje onverwacht en het zit er politiek waarschijnlijk niet in (ook al omdat de traditie wil
dat de PVV nooit twee legislaturen na

elkaar aan een regering deelneemO,
maar een CVP-PVV bondgenootschap zou vandaag voor alle betrokkenen misschien nog het t)este uitkomen. De PVV heeft in Vlaanderen
ongeveer het plafond van de benedenverdieping bereikt en zal niet nog
meer verliezen bij een eventuele regeringsdeelneming, terwijl een nieuwe
oppositiekuur Volksunie en/of BSP in
staat zouden stellen om zich een beetje te herpakken en, in tegenstelling tot
hun vaag en nogal onindrukwekkend
optreden van de laatste jaren, een
serieus politiek alternatief te formuleren.

VOLKSGAZEjg
« Want het is toch niet de - voorlopige,
voortsereidende en prefiguratieve regionalizatie van Perin en Vandekerkhove, de meest bespottelijke instelling, die ooit tot stand kwam, die als
echte gewestvorming kan worden beschouwd I
De socialisten waren in decemt)er
1974, toen dit institutioneel misbaksel
door het Pariement werd gejaagd,
bereid voor een echte regionalizering,
de 2/3 meerderheid te helpen vormen, zelfs zonder in de regering te
zetelen, Tindemans weigerde I
Waarom ? Hoofdzakelijk omdat zijn
partij zich geleidelijk de argumenten
van de Volksunie had laten opsolferen die Van Elslande, eerste-minister
Eyskens, CVP-voorzitter Houben en
Leo Tindemans himself, samen met
hun socialistische regeringspartners
en met de tot stemming van de grondwetswijziging overgehaald liberalen,
in 1970 met zoveel klem hadden afgei M*
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Gal in « De Nieuwe

DE FRANSTALIGE PERS
Voor een keer vatten we een Indruk samen na lezing van enkele Bntse kommentaren over de verkiezingen van 17 april. Het leeuweaandeel in dit voor
éénmaal «Brits-Franse alliantie» getint overzicht gaat natuurlijk naar de
Franstalige pers, waarbij Yerna in « Combat» waarschuwt voor CVP-maneuvers en de linkse meerderheid in Wallonië oproept zo snel mogelijk een
eigen parlement en een eigen regering aan te stellen.
De «Soir» poogt onder de signatuur van ene Serge de Waersegger (sic) de
kansen op regeringsdeelneming van het FDF veilig te stellen en daarvoor
moet men de domper op de raak Overijse zetten, ook om de eigen gemiste
kans — de PSC ging in dit verband met de pluimen lopen — zo snel mogelijk
te vergeten. De « Libre > ten slotte vindt de kiezers van 17 april wijze mannen
en vrouwen. Zal men dat ook van de verkozenen kunnen zeggen ?

ambo
«Indien de PSB thans, tijdens de
onderhandelingen, die zonder twijfel zullen beginnen over de toepassing van artikel 107 quater, er
niet zou in slagen het recht te
doen erkennen van de drie gewesten elk op een wetgevende
vergadering en een eigen exeku-
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tieve (regering), dan is het geraden dat er blok gevormd wordt
tegen elke CVP-intrIge. Met de
overige linkse partijen (de KR
ongeveer 5 t.h., het RW 10 t h . en
de PSB met 38 t.hJ kan in Wallonië een absolute linkse meerderheid tot stand komen (53 t.h.). Wij
Fiopen overigens dat behalve de
daadwerkelijke
gewestvorming
de linkse meerderheid, die voor
het eerst sinds 1961 in Wallonië

weer bestaat, werk zal maken
van een gemeenschappelijk antikapitalistisch programma, in het
kaöer waarvan ze eindelijk doeltreffend de krachten van de Arbeid zal kunnen mobiliseren.»

LA LIBIIE BELBianE
«Het dossier is klaar en duidelijk
in die zin dat de moeilijkheden op
lumineuse wijze belicht zijn. Het
land moet geregeerd worden zonder al te overdreven tijdverlies.
Dat zal niet mogelijk zijn indien de
politieke verantwoordelijken hun
relatief sukses of tegenslag niet
zouden vergeten. Pas dan kan er
een realistisch akkoord komen
over niet-emotionele oplossingen,
het weze nu over de sociaal-ekonomische vraagstukken dan wel
over de gemeenschappen. Het

kiezerskorps gedroeg zich wijs.
Laten de gekozenen thans dit
voorbeeld volgen.»

LE SOIR
«Bij de frankofone kristen-demokraten (PSC) herbevestigt men
vanzelfsprekend de grondwettelijke rechten (in verband met Overijse - n.v.d.r.) maar men verwijst
het geschil (net als de CVP) naar
de globale onderhandelingen, die
de gemeenschappen zullen moeten hervatten. Belangrijk is ook
dat het FDF eveneens de gemeenteraadsleden van Overijse
(zonder de herbevestiging van de
frankofone rechten prijs te geven) de raad gaf, «dat het niet
slecht zou zijn de toestand te
desensibiliseren. En — wie weet ?
— eventuele onderhandelingen
voor deelneming (van het FDF -

n.v.d.r.) aan de regering niet in het
gedrang te brengen.»

BRITSE

KOMMENTAAR

Bij herhaling wijdden verscheidene grote bladen in
G.B. kommentaar aan de uitslag van de verkiezingen in
ons land. Over het algemeen
stellen we na lezing van deze
beschouwingen
vast
dat de Britten vandaag beter en vooral objektiever dan
vroeger voorgelicht worden
over de Belgische politieke
verhoudingen. Zowel «The
Guardian» als «The Times»
zijn het er bv. over eens dat
Brussel het knelpunt is en
blijft in de kommunautaire
spanning.
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AUTOPECH?
ER IS EEN
REDDENDE ENGEL OP WEG
Maandagochtend, op-de-weg in het Leuvense: «Centrale aan Bravo-20. Een
oproep voor pechverhelping vanuit Blanden. In de Kerkstraat nummer...» Een
wacht-op-de-weg mannetje heeft de koördinaten van de ongelukkige automobilist
al genoteerd en snelt naar de aangeduide plaats. Wij volgen hem in de auto van de
Brabantse inspekteur van wegenwacht-technici. Een franstalige dame luistert moedeloos naar de diagnose van de technikus : batterij leeggelopen. Ze ziet haar autoritje van vandaag in rook opgaan. Geen nood, zegt de wegenwachter troostend in
het Nederlands. Een krachtige batterij wordt er bijgehaald. Even starten. De luxueuze koets van mevrouw slaat aan het trillen... de motor draait! Opluchting en een
glimlach die spontaan opwelt Mevrouw kan weer rondtoeren... Wél moet ze
betalen voor een Vlaamse lidkaart van VAB en van wacht-op-de-weg.
De technikus stapt in zijn tot-de-voorste-zlt uitgeruste vierwieler en roept in
zijn radioverbinding: Bravo-20
aan
centrale; pech in Blanden verholpen.»
De stem van de centrale antwoordt
meedogenloos: « Bravo-20. Nieuwe opdracht pechverhelping
in
Heverlee.
Lindenlaan nr..» De eerste-hulp-bljpecli snort erop af. Onze begeleider
bereikt 't doel in vijf minuten. Weerom komt een dame met een droef
gelaat haar miserie melden. Terwijl ze
meteen ook duidelijk stomverbaasd is
dat de wegenwachters amper tien
minuten na haar telefonische oproep
voorrijden. Nog geen vijf minuten
duurt de hele karwei. Immers, ook dit
keer geraakte een slee de garage niet
uit omdat de batterij het liet afweten...
Dochterlief was zondag met de auto
op pad geweest en was 's avonds vergeten de kontaktsleutel volledig terug
te draaien. "Mevrouw,
rijd een klein
halfuurtje rond. Dan is uw batterij
weer voldoende opgeladen om opnieuw te starten.»
En de wegenwachters draaien met
deze goede raad reeds het hoekje om.
O p zoek naar nieuwe pechvoaels..

9 OP 10
Versleten aandrijfriemen, losse accuklemmen, natte ontstekingskaarsen
(bougies), een vuiltje in de benzinelei-

ding enzomeer... Op zijn onrustige
tocht klaart de wegenwachter het ene
defekt na het andere in een mum van
tijd op En bijna steeds zijn blijde
gezichten van automobilisten de spontane beloning voor elke pechverhelping.
Tijdens onze korte reportagetocnt in
het Leuvense geeft inspekteur Van
Dessel een boeiend relaas, terwijl zijn
boordradio alsmaar nieuwe noodoproepen voor de technici meldt:
«In feite treft u voor uw reportage een
minder gunstig moment Het is voor
ons kalm vandaag.
Maandagochtend
is nochtans dikwijls een piek in onze
werkperiode. Maar, hoewel de lucht er
niet zo zomers uitziet, is het toch
droog weer Er is niet zoveel vochtigheid in de lucht Dat sluit bijvoorbeeld
heel wat startproblemen (vochtige bougies, en zo.. ) uit We kunnen — uil
jarenlange ervaring — zo voorspellen
wanneer de oproepcentrale in Antwerpen door ongelukkige
automobilisten
zal overrompeld
worden. Bij vochtig
weer, en als veel mensen hun auto uit
de stalling halen. Weekends en feestdagen,
verkiezingsnachten
enzomeer.. brengen onze technici meer
dan anders op de baan -, zeker als het
miezerig weer is...»
— Kan U een defekte auto steeds op
gang brengen ?
Dhr. Van Dessel: « Uiteraard niet altijd.
Maar, in de meeste gevallen wel Ik
noem zomaar een cijfer: minstens 9

keer op de tien. We herstellen immers
niet alleen kleine defekten, maar we
zorgen er ook voor dat de pechhebbers haast steeds met hun eigen
wagen of door onze hulp hun eindbestemming bereiken, waarna versleten
onderdelen door hun garagist op het
gepaste moment kunnen
vervangen
worden.»
— Een voorbeeld ?
Dhr. Van Dessel: Onze technici kunnen er u tientallen voor de vuist op lommen. Neem nu bijvoorbeeld een gebarsten delco-bescherming.
(De afscherming van de stroomverdeler).
Met
enkele kunstgrepen
kan zo'n deico
opnieuw voor korte tijd gebruiksklaar
gemaakt worden door een technikus
die er het handje van weg heeft. In dit
geval: wat vijl- en kuiswerk, en gebruik
maken van lak om het boeltje dicht te
maken. En onze automobilist kan weer
voor verschillende kilometers de baan
op...»

D A G EN N A C H T
— O p de boordradio doet inmiddels
een Bravo-nummer-zoveel zijn intrede
met opdrachten in Meerbeek en Wijgmaal. Onze inspekteur-begeleider stelt
de centrale in Antwerpen voor, de
tweede pechvogel door een andere
wegenwachter te laten bedienen. Wat
prompt positief beantwoord wordt. Onze gids — Bravo 1 — heeft immers
wel niet het laatste woord, maar dan
toch een graaggehoorde stem in de
provincie Brabant.
Mijnheer Van Dessel, wat doet u als
inspekteur in feite ?
Dhr. Van Dessel: « Onze wacht-op-deweg kent vier dienstzones in Vlaanderen • Antwerpen,
Limburg,
Brabant
(met Brussel) en Vlaanderen (oost en
west). Er rijden ook
wegenwachters
rond in Wallonië. Onze diensten beant-

woorden van 400 tot 1.500 oproepen
per dag. Uitzonderlijke
piekperioden
kunnen
zelfs
1.800
automobilisten
naar de noodtelefoon doen grijpen. U
begrijpt dat een en ander een degelijke organizatie vergt De technici kennen hun werk, maar ze vragen om
begeleiding. De inspekteurs zitten de
wegenwachters
hoegenaamd niet op
de hielen, maar we trachten wel de
pechverhelpingsdienst
in goede banen
te leiden. We vangen bijvoorbeeld de
(zeldzame) klachten op. En vooral
trachten we onze technici te helpen:
met een organizatie van de diensturen
die de wegenwachters
moet bevredigen, met het bezorgen van wisselstukken, met het toezicht op de verbetering van radioverbindingen,
met de
zorg voor menswaardige
arbeidsomstandigheden van de technici die uiteindelijk
als
redders-op-de-weg
bijspringen in soms nare
omstandigheden en guur weer..
Wij helpen de
pechverhelpers.«
— Sommige mensen klagen nochtans
dat de wegenwachter lang op zich laat
wachten...
Dhr. Van Dessel: « Wacht-op-de-weg
springt in de bres voor de Vlaamse
automobilisten om op het even welk
uur en om op het even welke plaats in
Vlaanderen, en ook in Wallonië. Dergelijke diensten hebben zelfs de Nederlanders niet die nochtans in groter
getale aangesloten zijn bij hun pechverhelpingsdienst
In Nederland
kent
men geen nachtdienst
bedienen de
pechverhelpers
slechts een
beperkt
aantal sektoren, en dan nog buiten de
stadscentra...
Dit terzijde, om aan te tonen dat
wacht-op-de-weg
zeker met
onder
moet doen voor zijn
konkurrenten.
Maar ik wil grif toegeven dat sommige
klanten soms ongeduldig lang wachten. Het zal zeker met dikwijls gebeuren. Maar toch: 's nachts en tijdens
een weekend. Welnu, dan mag men
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WEEKENDDUTJE
W e hebben ongewild, en overigefs
met veel ongeduld, enkele weken geleden de proef op de som genomen.
Ons verhaal? Wellicht een jammerklacht van tientallen chauffeurs op één
dag. Het was zaterdag-vroeg-in-deochtend. Een met zo vroegtijdig ontwaken. Effe uitslapen van de voorbije
drukke week. Verkiezingsperiode en
zo... Lekkere boterkoeken naar de ontbijttafel halen... Maar de beste bakker
woont niet zo meteen in de geburen.

Dag-op-dag een week later: na middernacht. Goeiedag wuiven bij vrienden in Lubbeek. En tweehonderd meter verderop stilvallen... Zomaar, geen
leven meer in het beestje te krijgen.
Een wachter-op-de-weg kwam ons
wat later na een telefonische oproep
terstond opnieuw op de baan helpen:
een stofje in de benzineleiding was de
oorzaak van onze mizerie...
leden te werven. Dat gebeurt met de
beste zorgen én met de glimlach, zoals
steeds.»
ONDERHOUD

Dus maar de garage induiken om met
de auto, én met Pallieter (onze lekkerbekkende hond), broodjes op te halen.
Starten, nogmaals starten, alsmaar
proberen... maar de startmotor krijgt
de aandrijfmotor geenszins uit zijn
weekenddutje. En spoedig geeft de
startmotor zelfs geen kik meer. W e
halen onze would-be ervaring van kilometervretend automobilist boven. Het
helpt geen zier. Onze vierwieler vertikt
het om ook maar één teken van leven
te geven.
Wacht-op-de-weg: onze
d i n g : 031...

enige

red-

Een VAB-pechverhelper kwam spoedig opdagen, met de tneste boodschap dat de startmotor van onze
wagen volkomen afgedaan had. Toch
kregen we een gepast duwtje om een
degelijke garage te bereiken.

Tijdens onze reportagetocht in het Leuvense gaf inspekteur Van Dessel op
een blaadje dat veel pechgevallen te
maken hebben met een gebrekkig of
alleszins een onvoldoende onderhoud
van de auto's. De doorsnee-automobilist brengt zijn auto minder dan vroeger voor een onderhoudsbeurt naar
de garage. De niet-onaanzienlijke garagekosten spelen duidelijk hun parten.
Tot scha-van-wie-zijn-vierwieler
waarloost. ..

ver-

Maar, wellicht zijn ook de pechvogels
van de weg zelden echte ongelukmaaiers. Er is immers steeds een wacht-opde-weg. ..

Chugo de schuyteneer)

Honderd pechverhelpers
in het zonnetje

zeker niet vergeten dat onze technlkus ofwel terstond uit zijn bed getrommeld wordt en de nachtridder
spoedig
opzoekt, ofdwel dat onze man-vanwacht nog veel meer dan de hulpzoekende een drukke nacht heeft en van
de ene pechvogel naar de andere
moet rijden. Met de
onvermijdelijke
wachttijden van dien. Hetzelfde geldt
zowel voor regenachtige
herfstochtenden, als voor overhitte
zomerdagen
waarbij de ene motor na de andere
over zijn toeren gaat draaien.»
— «Bravo 1 roept centrale op. Wil
graag de adjunkt-inspekteur op zijn rit
ontmoeten». De centrale meldt de
adjunkt-inspekteur aan de afrit van de
E-5 ter hoogte van Leuven. Een afspraak wordt gemaakt aan de parking
in Bertem. Tien minuten later staan de
gebrevetteerde wegenwachters zijaan-zij.
De laatste afspraken worden gemaakt
voor de hoogdag in Sint-Truiden; de
showdag van de honderd wegenwachters van de V A B .
Maar vooral de door-de-weekse ervaringen worden uitgewisseld.
Voor Bravo-nummer-zoveel wordt een
alternator verwisseld. (De wegenwachters hotsen met hun wagentjes
zowat 200.000 km Vlaamse wegen af
voor de laatste onstekingskaars het
laat afweten.. J.
De provinciale inspekteur zorgt ook
voor de aanvoer van de nodige wisselstukken.
Dhr. Van Dessel: •< Onze
VAB-technici
hebben ook met hun uitrusting een ferme troef in handen. Elke pechverhelper sjouwt voor zowat 100.000 fr aan
wisselstukken mee. Dat gaat dan van
een benzinebusje van 5 liter, over aandnjfriemen en plastieken buisjes tot
een beperkt aantal wisselstukken voor
een vrachtwagen. Sommige van onze
technici spelen het zelfs klaar om
belangrijke motoronderdelen in hun depannagewagen of in de buurt gebruiksklaar te houden.'
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CODE O
De reportagetocht van uw wegenachter kende begin deze week zijn
laatste kilometers langsheen de autoweg Brussel-Luik. O p een trajekt van
om en bij de 20 km autoweg slechts
( ? ) 1 defekte auto gestationeerd op
een zijberm. Een zwarte Opel... De
VAB-inspek I teur remt af en gunt het
onbemande vehikel een bezoekje
waard. Tussen de ruitewissers prijkt
een groen briefje dat driftig wappert in
de wind.
«Er is al een wegenwachter
van ons
voorbijgekomen»,
zegt de heer Van
Dessel.
Een «Bravo-nummer-zoveel»
heeft
zijn werk nog maar eens goed gedaan
De afwezige automobilist zal bij zijn
terugkomst immers kunnen lezen dat
wacht-op-de-weg dag en nacht, en
ook hier, tot zijn dienst staat.
— Is er geen rivaliteit tussen de
wegenwachters, waarbij de ongelukkige automobilist over zijn toeren geraakt. .. ?
Dhr. Van Dessel: «Uiteraard
beantwoorden wij alle oproepen van VAB-leden met zorgzame voorrang.
Maar
een wegenwachter die een tijdje geen
dringende oproepen heeft, — en in
onze taal op code O staat —, gaat
patrouilleren. Dat wil zeggen dat deze
technikus invalswegen en verkeersknopen observeert, maar
bovendien
ook drukke wegen — zoals bepaalde
stroken van autowegen
(autostrades
in de volksmond) berijdt, en automobilisten aan de zelfkant van de weg
benadert. Wij willen iedereen helpen.
Maar uiteraard kan men moeilijk een
gratis-hulp van ons verwachten als de
pechhebbende
automobilist geen bijdrage in de kas van onze pechverhelpingsdienst stort. Het is zeker zo dat
onze wegenwachters trachten nieuwe

WOENSDAG,
SINT-TRUIDEN.
— Een eindeloze rij auto's —
220 welgeteld — met pechverhelpers aan het stuur toerde tussen 4 en 5 uur In de namiddag
rond op de grote markt van SintTruiden. Er heerste een dreunende feeststemming. De techniciwagentjes vormden in enkele gezwinde bewegingen een formatie met de kenletters VAB. Vanop het podium keken de genodigden toe: de stadsmagistratuur, bestendig-afgevaardigden
van de provincre Limburg, tal
van prominenten, en als een fiere pauw in hun midden: VTBVAB voorzitter Jozef Van Overstraeten, die één van zijn hoogdagen beleefde.
De pechverheipingsdienst van
VAB is inderdaad in nog geen 10
jaar uitgegroeid tot de belangrijkste organizatie van dit land.
Deze wegenwachter leggen niet
alleen gezamenlijk zowat 5 miljoen km per jaar af op onze
wegen om pechverhelpers bij te
springen. Maar, zij staan bovendien dag en nacht en om het
even waar ten dienste van ongelukkige automobilisten die last
hebben met hun stalen ros.
De show van wacht-op-de-weg
van woensdag was bedoeld om
niet alleen voorzitter Van Overstraeten (81 jaar), maar ook de
100 pechverhelpers in het zonnetje te zetten.
Zoals direkteur Johan Palings
zei: « Het wagenpark van onze
pechverheipingsdienst en onze
diensten zelf zijn snel ontzagwekkend uitgegroeid. Om het te
doen geloven moest het getoond worden. Het stadsbestuur
van Sint-Truiden was graag onze
gastheer.»
Sint-Truiden
werd
voor
dit
machtsvertoon van de Vlaamse

automobilisten onmiddellijk bereid gevonden omdat, aldus nogmaals de h. Palings, «de heer
Van Overstraeten een goede
Truienaar Is gebleven, hoewel hij
sinds tientallen jaren In Aalst
woont»

VERWEND
De stilaan welbekende VABdlenst wacht-op-de-weg startte
in 1969. Vandaag beschikt deze
dienst over ruim honderd technici die bestendig rondtoeren in
Vlaanderen, én in Wallonië. Al
deze patrouilles zijn radiofonisch verbonden met de oproepcentrale (31.31.31) in Antwerpen.
Vierentwintig uren op 24. Elke
dag van de week. Elke telefonische oproep wordt over vier zenders (Antwerpen, Schaarbeek,
Aalter en Genk) onmiddellijk
doorgegeven aan een mannetje
ter plaatse die de defekte vierwieler zeer spoedig opnieuw
aan het rijden brengt
Bovendien is er een Europechdienst om defekte of gehavende
auto's die ergens-te-velde in
West-Europa
op
repatriëring
wachten, samen met chauffeur,
familie, bagage én kanariepiet
opnieuw naar de haardstee terug te brengen. Ook deze groepen worden onmiddellijk beantwoord.
Dit
indrukwekkend
wegenwacht-apparaat werd woensdag
bijeengebracht De show toonde
duidelijk aan dat de Vlaamse
automobilist nu wel degelijk verwend is. En ook : dat deze Vlaamse organizatie nergens een nevenknie vindt; ook niet bij onze
Noorderburen waar dergelijke
pechdienst niet zo uitgebreid is.
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•Doé<^n
Memoires van Dayan

In februari verscheen bij Elsevier
Memoires van Mosje Dayan, een
bijna legendarische figuur eerst
als opperbevelhebber van de Israëlische troepen in de Sinaï-veldtocht, later als minister van Landsverdediging in de Zesdaagse oorlog en tijdens de voor Israel minder eervolle
Jom Kippoer-oorlog, die meteen een (voorlopige
einde maakte aan Dayans roem,
ook al bleef deze dwarsligger na
de eerste golf van ontgoocheling
een politiek belangrijk figuur.
Deze «story of my life» (oorspronkelijke titel) is feitelijk ook
een afrekening met een vervalsing van de figuur en de mens
Dayan. De legende heeft van
hem een ietwat on-menselijke
strateeg en politikus gemaakt,
waarachter de mens totaal verdween. Dayan heeft in zijn levensverhaal gepoogd dit eenzijdig imago te korngeren en is daarin o.i.
geslaagd.
Dit lijvige boek leest zeer vlot, de
auteur slaagt er zelfs in, een spanning te suggereren in de beste
thriller-stijl met dien verstande dat
hier de werkelijkheid wordt geëvokeerd, die ook hier zoals zo
vaak sterker is dan de fiktie. Dayan brengt nieuwe gegevens aan
over de voorbereiding van de
Sinaï-oorlog die gepaard ging
met wat men de laatste Westeuropese kolonialistische ingreep
heeft genoemd, de Frans-Britse
overval op Suez na de naasting
van het gelijknamige kanaal door
Nasser. Ook over de twee volgende oorlogen weet Dayan onbekende bijzonderheden aan het
licht te brengen.
(CVB)
Vertaling Mevr A.H. Catz van
Loon - 416blz. - 16blz. illustraties
- Ingebonden 595 fr Elsevier Amsterdam - Brussel.

Hel la Haasse

«Le corps de mon ennemie»

Boek werd suksesfilm
Marceau, die vorig jaar in het
nieuws kwam omdat de hyena's
van het Belgisch resistentialisme
niet verwerken konden dat deze
«inciviek » dé tempel der Franse
kuituur, nl. de Académie, mocht
binnentreden, is een eigenaardig
geval; van Picardische afkomst,
was hij Belgisch staatsburger
door geboorte, woonde en studeerde te Leuven, en nam deel
aan het Franstalig Belgisch politiek en kultureel leven. Zijn oorlogsaktiviteiten als joernalist en
kommentator — vrijheid van meningsuiting ! — bezorgden hem
een «dossier» van inciviek. Hij
week uit naar Frankrijk en zette
er zijn literaire bedrijvigheid
voort; men schatte daar zijn
artist eke betekenis waarschijnlijk hoger dan zijn Belgisch-incivieke pekelzonden. Met «Le
Corps de mon ennemi», dat verfilmd werd, zette Marceau zijn
satire en aanval op de menselijke verwording ingevolge de
machtswellust voort. In «Creezy» — liefdesroman en sociale
satire tegelijk — was het de

Het na de dood van de beroemdste schilder van deze eeuw verlaten atelier is het onderwerp van
een DDD-uitgave zoals de fotograaf David Douglas Duncan zich
zelf graag noemt.
Duncan was een vriend van Picasso, die hem ook gelastte met
het maken van een fotografische
inventaris van zijn in het atelier
aanwezige werk. Duncan deed
echter meer dan dat en schoot

«liefde is beweging vanuit niet-zijn naar zijn».

Schrijfster onderhoudt een denkbeeldige bnefwisseling met de
markiezin. Zij wordt geboeid
door die figuur en gaat dieper in
op haar zogenaamd misdadige
karakter. Het gaat er hoegenaamd met om de markiezin
goed te praten — Hella Haasse
keurt haar gedrag zelfs af —
maar wel om aan de hand van
dit geheimzinnige personage
een inzicht te knjgen in de manvrouw-relatie tegen de achtergrond van de maatschappelijke
positie van de vrouw.
Haasses roman is een zeer inteltektueel boek, sommige bneven
lijken meer op essays waarin beide briefschrijvers op diepzinnige
wijze met elkaar van gedachten
wisselen over sommige tragische vrouwenfiguren uit de wereldliteratuur, van Euripides tot
Jean-Jacques Rousseau. Zuiver
intellektueel kun je die soms
zwaarwichtige bladzijden of
hoofdstukken niet noemen, omdat je voortdurend onder de
gespannen huid van de redenering de psichologische problematiek van de door de man-vrouwrelatie sterk bekommerde schnjf-
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ster aanvoelt Hella Haasse stelt
tegenover de koele, beheerste,
wantrouwige markiezin de gepassioneerde vrouw De liefde is
voor haar geen vernuftig spel
van de geest, waarbij man en
vrouw elkaar op een afstand
houden en aldus hun zelfstandigheid trachten te vrijwaren. Haasse staat bijzonder negatief
tegenover de markiezin, die
haar man, de vicomte de Valmont, diens jeugdige minnares
Cécile de Volanges en madame
de Tourvel naar hun ondergang
leidde. De markiezin wilde zich
gedragen als een superieure,
ontvoogde vrouw en stelde de
Flede boven het gevoel. Daardoor miskende zij het karakter
van Valmont;« een Valmont zonder berekening, zonder rouerie,
een oprecht-hartstochtelijke, oprecht-tedere Valmont, die blijkbaar diep verscholen had gelegen in de Valmont die u kende »

meesterlijk haar eigen toestand
beheerste ais de markiezin in
haar brieven wil doen geloven.
In tegenstelling tot de markiezin
wordt Hella Haasse, duidelijk
aangetrokken tot de «gepassioneerde » vrouwen uit de wereldliteratuur, die zoals Medea, lady
Macbeth en zovele andere tragische figuren, tot de misdaad
gedreven worden, omdat de
maatschappij hen in een machteloze toestand heeft geplaatst
Schrijfster licht die stelling toe
aan de hand van lady Macbeth,
«een intelligente, energieke,
maar in de maatschappij waarin
zij leeft'eigenlijk niet meetellende vrouw van een uiterst eerzuchtige, maar met zo begaafde
man met een zwak karakter»
Zij zet haar man ertoe aan
koning Duncan uit de weg te ruimen, zij vormt met hem een
soort verbond, een «twee-eenheid», waarin de vrouw haar
gelijkwaardigheid met de man
bevestigd ziet Maar als die
twee-eenheid wegvalt, zegt Hel-

la Haasse, kan de vrouw het
monster in zichzelf niet meer
aan «Zij had zich onmenselijk
moeten gedragen om de gelijke
van haar man te worden: er
bestond geen vrouwelijke vorm
van handelend optreden op het
niveau van de macht». Hella
Haasse beperkt zich trouwens
met tot de literatuur in haar ontleding en beoordeling van « misdadige» vrouwen, zij haait onder
meer uitvoerig het geval aan
van Myra Hindley, een Engelse
kantoorvrouw die verliefd werd
op de misdadige zwakkeling lan
Brady. Als handlangster van
haar minnaar trachtte ze zichzelf te bevestigen.
Hella Haasses roman is, zoals
uit de vorige diskussie blijkt,
geen zuivere historische roman.
De auteur schrijft vanuit het
heden, ze plaatst enkel de problematiek van de relaties tussen
man en vrouw in het historische
kader van het naar zijn einde
lopende rationalisme van de
XVIIIe eeuw en van de opkomende romantiek en de herwaardering van het gevoel. Daarmee
aansluitend tracht Haasse het
samenleven van man en vrouw
te zien als een evenwicht tussen
gevoel en rede, waarbij beiden
eikaars zelfontplooiing nastreven. Beiden zijn geroepen om
elkaar in liefde te ontvoogden.
Eugene van Itterbeek

Die Valmont wist madame de
Tourvel wel te bekoren en dat
wekte de afgunst op van de markiezin, die, volgens Hella Haasse,
niet zo koel beredeneerd en

Feilden Marceau ; « Le Corps
de mon ennemi» — Gallimard,
Parijs - 216 biz. - 29 FF

Picasso's verlaten atellier

en het komplekse netwerk van man en vrouw
De roman Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven is
een intellektuele krachtmeting in briefvorm tussen Hella Haasse en
de markiezin de Merteuil, die in Laclos' roman Les Liaisons dangereuses (1782) de rol speelt van de misdadige vrouw. De auteur plaatst
die Franse dame uit de aristokratlsche Parijse kringen van de eindigende XVIIIe eeuw In zuidelijk Den Haag, niet ver van waar ze zelf
woont en van de plaats waar ook de ouders van SImon Vestdijk verbleven. De markiezin trok er zich, na haar vlucht uit Frankrijk, terug.
Ze leefde er zeer vereenzaamd In een voorname villa. Een afschuwelijke pokziekte had haar gelaat erg geschonden, maar voorts was ze
een bekoorlijke vrouw gebleven. Hella Haasse, slaagt erin, net zoals
in vroegere historische romans, de geestelijke achtergronden van
de XVIIIe eeuw In Holland en vooral In het hoog-burgerlijke Den
Haag te schetsen.

figuur van de partijleider, die
minister wilde worden en er zijn
liefde om verloochende. In «Le
Corps de mon ennemi» heeft
Marceau een roman-noir gegeven verweven met de sociale
satire, deze keer gericht tegen
de notabelen en industriëlen die
een stad regeren.
De onrechtvaardig veroordeelde, die centraal staat in dit verhaal, wordt uiteindelijk de wrekende gerechtigheid. Dat wij
een Marceau verkozen, die in
«Chair et Cuir» met meer humor, in « Les Elans du Coeur»
met meer gevoel, zijn tema's en
personages benaderde, betekent geenszins dat wij zijn jongste roman daarom beneden de
voornoemde plaatsen, hoewel in
zijn drama's de auteur blijk geeft
van een vollediger ontplooiing
van al deze capaciteiten
J.V.

Hella Haasse, Een gevaarlijl^e
verhouding of Daal-en-Bergse
brieven, Amsterdam, Em. Querido, 1976, 152 bIz.

sfeervolle hoeken en kanten van
Picasso's laatste (groot) atelier.
De enige levende wezens in deze
<< voyage autour de ma chambre »
zijn Picasso's laatste vrouw Jacqueline en Igor, het hondje. Behalve de «stillevens» die Duncan
van zijn opnamen heeft gemaakt
wordt het album aangevuld met
reprodukties van tot nog toe
nooit tentoongestelde
werken
(w.o. een reeks portretten van
Jacqueline Picasso). Wanneer
men dit bezoek beëindigt begrijpt
men een beetje meer Picasso's
werk, dat o.m. monumentaal is en
in een monumentale ruimte is ontstaan, (re)
Elsevier

Amsterdam-Brussel

635 fr

Belastingalmanak
Het invullen van de jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting
blijft, ondanks alles, een bezigheid
waarmee
velen
moeilijkheden
hebben. Maar zelfs diegenen die
hiermee geen problemen hebben,
willen toch op de hoogte zijn van
wat de wet precies zegt en dan
vooral van wat de nieuwe wettelijke beschikkingen juist inhouden.
De uitgeverij
Elsevier-Sequoia
komt aan het verlangen van velen tegemoet door de jaarlijkse
uitgave van haar Belasting-Almanak. Deze uitgave heeft, naast de
degelijkheid ervan, ook de eigenschap duidelijk te zijn voor iedereen, zelfs voor de leek met
slechts weinig kennis van onze
ingewikkelde fiskale wetgeving.
De rubrieken van de aangifte worden op de voet gevolgd en in een
duidelijke taal wordt de nodige
toelichting verstrekt Allerlei bijkomende onderwerpen
vervolledigen deze uitgave, evenals de
nodige barema's en registers.
Aanbevolen, zowel voor loontrekkenden als zelfstandigen, voor
boekhouders
en
accountants,
voor deskundigen en voor de
belangstellende leek.
Jvb.
Elsevlers Belasting-Almanak Uitg. Elsevier-Sequoia, Brussel. 1977 - A u t e u r s : A. Wiams en R.
Schollaert - Paperback - 160 bIz.
- 185 f r.
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Rubens jaar 1977:
tentoonstellingen bij de vleet

Op 28 juni (waarschijnlijk) 1577 werd Pieter Pauwei te Siegen geboren als zesde kind van Jan Rubens, jurist en voor zijn uitwijking naar
Keulen schepen van Antwerpen, en Maria Pypelinckx. Dat het gezin
in het Westfaalse stadje terecht kwam, behoort tot de « petite histoire ». Jan aanvaardde de « verbanning » ernaar maar al te graag in ruil
voor de doodstraf, de toen gebruikelijke prijs voor overspel (met
Anna van Sakses, de tweede echtgenote van Willem de Zwijger nogwel). Rond 1587, na de dood van de vader, keerde het gezin naar Antwerpen terug, waar P.P. zich in de klassieke letteren bekwaamde en
een schildersopleiding genoot in de ateliers van befaamde meesters
als Adam van Noort en Otto Venius. Nadat hij zelf meester was
geworden, verbleef hij ruim 8 jaar in Italië, om zich in 1608 —
beroemd al — op aandrang van zijn vriend burgemeester Jan
Rockox voor goed te Antwerpen te vestigen, met uitzondering van
enkele vrij langdurige diplomatieke missies naar Londen en Madrid.
Het was trouwens ook te Antwerpen dat hij op 30 mei 1640 overleed.
De talenten de kuituur en de invloed
van Rubens waren in zijn tijd enorm
De Genuese krijgs- en staatsman
Ambrogio Spinola zei ooit dat hij in
Rubens zoveel kwaliteiten zag schitteren, dat hij diens schilderkunst voor
een van zijn minste gaven hield Deze
veelzijdigheid weerspiegelt zich thans
in een bijna te overvloedige veelheid
van manifestaties waarmee Antwerpen het vierde eeuwfeest van zijn grote zoon luister bijzet

De Rubenstentoonstellingen
Het geheel der Rubensvieringen is
een groots samenspel tussen vele
diensten stad. provincie, ministeries,
BRT, Kultuurraad, tot zelfs de UNESCO Om op de tentoonstellingen zelf
in te gaan, kan er een genoemd worden die gewoon onder de titel «Rubens - zou kunnen gaan en die zowat
doorheen heel Antwerpen, op 6 verschillende plaatsen te bezichtigen is
Immers, er zijn zowat 40 schilderijen
van de meester in Antwerps bezit en
het spreekt vanzelf dat deze dit jaar
een spotje meer zullen knjgen 28
vindt u in het Museum voor Schone
Kunsten, 4 in het Rubenshuis en in de
katedraal, 3 in de St-Pauluskerk, 2 in
het Plantin-Moretus Museum, het Osterneth Huis en het Rockox Huis (pas
gerestaureerd en als museum opengesteld)
De Grofe PP Rubenstentoonstelling schildenjen - olieverfschetsen - tekeningen gaat van 28 juni tot 30 september in het gerestaureerde Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten (Leopold de Waelplaats) Zij omvat een
100-tal schildenjen en verfschetsen
en een 60-tal tekeningen, die de mees-
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ter leren kennen als een geniaal kunstenaar en kolonst die de meest verscheiden onderwerpen, van intieme
sfeerwerkjes tot grootse spektakelstukken, op weergaloze wijze een sublieme gestalte wist te geven beslist
de grootste barokschilder, die een
zeldzame harmonie wist te bereiken
tussen realisme en geïdealiseerde
weergave Tal van werken worden
hier voor het eerst getoond en werden afgestaan door musea en verzamelaars uit 15 landen (o a de VSA en
USSR) Voor het museum zal de
gerestaureerde « Zegewagen van Calloo» getoond worden (het ontwerp
dat Rubens ervoor maakte een zwienge olieverfschets op paneel, bevindt
zich in het museum)
De tweede echte Rubens-tentoonstelling gaat onder de titel Rubens als
boekillustrator van 7 mei tot 4 juli in
het Plantin-Moretus Museum (Vrijdagmarkü Deze expositie toont ons voor
de eerste maal de onginele tekeningen van Rubens die als ontwerpen
voor boektitels en illustraties bedoeld
waren met daarnaast de proefdrukken van de gravures die anderen
ervan maakten (soms met korrekties
van Rubens zelf), de koperplaten en
tenslotte de prenten zoals ze in de
boeken afgedrukt werden

De rond-Rubens
tentoonstellingen
Rubens was een groot kenner van de
klassieke oudheid, een erudiet konversator, een gekultiveerd wereldreiziger
en diplomaat, een aantrekkelijke persoonlijkheid met een ongemeen brede interesse en vele vnenden kort-

om, een man van zijn tijd, die wat in
die tijd leefde op kreatieve wijze tot
expressie bracht en daarom ook zijn
stempel op het tijdst)eeld van zijn
eeuw gedrukt heeft In de vele rondRubens-exposities heeft men de invloed van Rubens op zijn tijd willen
duidelijk maken In Antwerpen gaan
er zo 11 tentoonstellingen, en 1 in
Brussel We stappen er even vlug
langs
In het Hessenhuis (Falconrui) gaat tot
20 september 'n Didaktische Rubenstentoonstelling over aspekten van
het leven en werk van Hubens aan
de hand van foto's, kaarten en tekstpanelen een goede introduktie en
begeleiding van de andere manifestaties tijdens het Rutjensjaar
Prenten naar PP Rubens worden van
2 mei tot 1 juli getoond in de Bank
Brussel Lambert gravures door anderen naar Rubens werk gemaakt, aangevuld met foto's over de graveertechniek en beschouwingen over de
prentkunst in relatie met het werk van
Rubens
Rubens nu een begrip of een produkt 7 gaat van 7 mei tot 12 juni in het
I C C (Meir 50) en gaat na hoe
Rubens en zijn werk nog steeds voortleven in ons hedendaags kultuurpatroon
De relatie Rubens-Rockox gaat tijdens de zomermaanden in het nieuwe
Rockox Museum en illustreert door
middel van brieven en dokumenten
de vriendschap tussen de meester en
zijn tjeschermheer Nikolaas Rockox,
die naast burgemeester ook een mecenas en verzamelaar was (bibliofiel,
numismaat en antiquair)
De roem van Rubens gaat van 18 juni
tot 25 september in het Archief voor
het Vlaamse Kultuurleven (Minderbroederstraat) en behandelt vooral
de verenng van het gewone volk voor
de figuur van Rubens, zoals deze
vooral tot uiting kwam in de massale
Rubensvieringen in de 19e eeuw
De mode in Rubens' tijd gaat van 25
juni tot 18 september in het Museum
voor Kunstambachten Sterckshof
(Hooftvunderlaan, Deurne) en toont in
hoofdzaak een verzameling autenbeke kledingstukken uit de eerste helft
van de 17e eeuw, gedragen door
zowel het volk als de adel
Geneeskunde rond Rubens is een tentoonstelling die van 1 juli tot 30 oktober in het Geneesherenhuis (Louizastraat 8) gehouden wordt en de
geneeskunde uit Rubens' tijd evokeert bij middel van boeken, grafiek,
dokumenten en gebruiksvoorwerpen
Paradisus musicus - muziek uit Rubens tijd, van 31 augustus tot 16 oktot>er in het leeriingenatelier van het
Rukjenshuis, biestaat uit muziekdrukken en prenten die uziekuitvoenngen
in Rut)ens' tijd illustreren
Juristen en rechtsleven ten tijde van
Rubens, van 15 tot 30 oktober in het
Gerechtsgebouw (Bntse Lei), is een
tentoonstelling die ook gaat ter gelegenheid van het eeuvsrfeest van het
Antwerps Gerechtshof De opbloei
van de rechtswetenschappen wordt
o a aangetoond door de vele belangrijke rechtswerken die alsdan op de
persen van Plantin gedrukt werden
Het diamantjuweel in Rubens' tijd
mocht in de diamantstad Antwerpen
uiteraard met ontbreken De tentoonstelling loopt van 22 oktober tot 20
november in het Provinciaal Diamantmuseum aan de Jezusstraat
Ook te Brussel gaat van 15 juli tot 2
oktotier in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten (Regentstraat)
een huldetentoonstelling Beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de
Zuidelijke Nederlanden Deze expositie toont hoe de Rubens-stijl zich in
onze beeldhouwkunst manifesteerde,
naast andere strekkingen in de skulptuur van die tijd
BIJ al deze exposities is het opmerkelijk dat een groot aspekt van Rubens'
talent over het hoofd gezien werd
zijn architekturale schetsen voor
bouwwerken en feestversienng Aan
dit laatste tema zal Openbaar Kunstbezit evenwel een aflevering wijden

met als centraal punt de ontwerpen
voor triomfbogen, toneelvei hogen en
praalwagens die Rubens maakte voor
de Blijde Inkomst te Antwerpen van
de Kardinaal-Infant Ferdinandus in
1635

Rubenstentoonstellingen
in Europa
In Wenen loopt nu tot 15 juni een tentoonstelling Rubenstekeningen van
de Albertina In het British Museum te
Londen gaat van 15 juli tot 30 oktober
de expositie PP Rubens' Drawings
and Oil Sketches Rubens in Italië is
het tema van een tentoonstelling die
van 15 oktober tot 1 december te
Keulen wordt gehouden Ook Rubens' geboortestad Siegen komt in
juni en juli met een hommage-expositie voor de dag « Rubens en de traditie van de Zuid-Nederlandse landschapskunst" In Frankrijk zullen liefst
3
Rubenstentoonstellingen
gaan
Twee ervan openen eind oktober in
Panjs In het Grand Palais wordt een
overzicht gegeven van De eeuw van

Rubens in de Franse publieke kollekties en in het Louvre toont men Tekeningen van Rubens en zijn omgeving
Beide tentoonstellingen duren tot eind
januari 1978 De tentoonstelling De
Vlaamse Schilderkunst in de musea
van Noord-Frankrijk zal gedurende
1977 drie Frans-Vlaamse steden aandoen Rijsel, Calais en Valenciennes
Tenslotte zal ook het Ermitage Museum van Leningrad (USSR) een
Rubenstentoonstelling innchten over
een nader te bepalen tema op nog
met vastgestelde data
Ook de UNESCO, afdeling kuituur,
besliste een 10-tal lezingen over Rubens in te nchten te Antwerpen Tegelijk zal een speciaal nummer van het
in 39 talen verschijnende tijdschrift
« UNESCO Koener» aan Rubens gewijd worden
Kortom, u hebt keuze te over Over al
deze initiatieven en de vele andere
kunnen meer gedetailleerde inlichtingen en dokumentatiemateriaal bekomen worden bij de Dienst voor Toensme, Suikerrui 19 te Antwerpen (telefoon 32 01 03) Veel kijkgenot
Nic VAN BRUGGEN

Rubens, tot op het randje
van het historische
Een stad die eens de njkste ter
wereld was (net vóór Rubens
dan) en nu, dankzij haar beleidsmannen, een schuld van 10-tallen miljarden torst, heeft wel
eens de behoefte tot blazoenpoetsen en het weer op de
schouder voelen van de weleerse luister, al is het dan maar
voor 'n jaartje Naast de 13 tentoonstellingen gaat er in Antwerpen tijdens het Rubensjaar dan
ook nog heel wat meer toneelen balletvoorstellingen (KNS,
Jeugdteater, Reizend Volksteater. Ballet van Vlaanderen), beiaard- en andere koncerten (Rubenshuis, Vleeshuis, BRT, Jeugd
en Muziek), Rubenspenningen,
Rubenspostzegels, een historische feestschietng der Dne
Zustersteden, het Landjuweel
der Schuttersgilden, enz. Zelfs
de tuinbouw werd niet vergeten de tuin van het Rubenshuis
wordt opgeplant met planten die
volgens de bestaande dokumentatie tipisch zijn voor de 17de
eeuw, terwijl in de Hortiflora
(Nachtegalenpark) op 722 m2
een specifieke histonsche tuin
uit dezelfde eeuw wordt aangelegd
Maar ook de Smjoorse poorters
zelf blijven geenszins achterwege en met volkse originaliteit —
en naar Antwerpse geplogenheden ook een boel merkantiele bijbedoelingen — zien tegen een
adembenemend tempo een aantal produkten het licht die voor

autentiek Rubensiaans moeten
doorgaan Rubensbieren, Rubenswijn, Rubensgebak, Rubenspensen en de plaatselijke hotelschool ontwierp zelf vleestaarten en een Rubensschotel (BTW
en soevenirsteljoor inklusief) ten
behoeve van de Antwerpse horecawereld
Anderen planden zelfs Rubensverkiezingen, maar de oppergaai werd toch wel afgeschoten
door de vindingrijke Oranjehuismanager Bert de Bruyne die met
alleen een heuse Rubenshoed
maar ook een mannelijke en
vrouwelijke Rubensplunje de
hunkerende markt opsmeet De
hoed IS op modernistische wijze
gekopieerd van het befaamde
Rubens-zelfportret en wordt in
een unisex versie te koop gesteld vanaf 650 frank per deugdelijk volvilten exemplaar
Het prettigste idee dat Bert
evenwel lanceerde is de 14de
Rubenstentoonstelling van dit
gesatureerde jaar, onder de titel
Denkt u dat u een Rubens hebt
leder die dat inderdaad denkt,
mag z'n kostbaar bezit insturen
en mag dan tenminste
zeker zijn van een gratis expertisie, want Bert is er zeker van
dat geen konservator, veilinghouder of verzamelaar deze tentoonstelling zal willen missen (je
weet immers nooit) Dit jaar is
mets Antwerpen te bar Ons
ook met U hoort dus nog Rubensmeuws van uw « Wij'
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30 APRIL
BRT

BRT 1
1400
1800
1805
1830
1835
1905
1935
1945
2015
2040
2130
2135
2205
2245

Schooltelevisie
Bod (O
Rondomons
Korte film
De zevende hemel
Israelibsch-godsdienstige
uitzending
Kijk uit
Nieuws
Coronation street (f)
Panorama
Lachertjes
Standpunten
Premiere +
Nieuws

1400 Doe mee
1430 De Ruiter van het Verre
Westen
(The Westerner)
VS-western
1605 Schooltelevisie
1800 B O D ( f )
1805 Disneyland
18 55 Morgen wordt het beter
1945 Nieuws
2015 Wies Andersen Show
21 15 20 jaar Will Tura
2215 De Jordaches ( f )
2315 Nieuws
23 25 W K - I J s h o c k e y
Zweden-Tsjechoslovakije

NED. 1
NED. 1
1110
1500
1815
1845
1855
1905

Schooltelevisie
Van hart tot hart
Teleac
De Bereboot
Nieuws
Het Simplisties Verbond

21 30 Nieuws
21 50 Het Simplisties verbond
(vervolg)
2315 Eruit i (Simplisties Verbond)
2 3 2 0 Nieuws

NED. 2
1815
18 45
1855
1905
1920
19 35
2000
20 25
21 15
2205
2245
2310
2325

Teleac
Toenstische tips
Nieuws
Tom& J e n ^
Peppi en Kokki
Cijfers en letters
Nieuws
Centraal station (f J
Alias Smith and Jones (fJ
Brandpunt
Levensloop
De Haag vandaag
Nieuws
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1025
1530
15 32
1620
17 20
17 45
1815
1845
1855
19 04
1950
21 35
21 50
22 20
2315
2340
2345

Juliana's feestdag
Nieuws
Studio vrij
Klassewerk
De avonturen van Konny
en zijn vnenden ( f )
Lied van de Week
Teleac
De Bereboot
Nieuws
W I J hebben allemaal
wel eens geheimpjes
Het kind van de buurvrouw
TV-spel
Nieuws
Het kind van de buurvrouw
All Star Swing Festival
Tros Sport
Nieuws
W K IJshockey en W K
Bandstoten

NED. 2
1000 Teleac
1730 W K Biljarten
1815 Samenvatting
feest
op
Soestdijk
1845 TV-informatie voor Marokkanen
1855 Nieuws
1905 Bolke de Beer (f J
1914 Tweekamp
2000 Nieuws
2025 Michel Strogoff (fJ
21 20 Hint
2205 Hier en Nu
2245 Hier en Nu - Studio Sport
2310 Muzikale meditatie
2325 Nieuws

1700 Vesper
17 30 Bericht van de Wilde Ganzen
1732 W K Bandstoten
1815 Teleac
1855 Barbapapa ( f )

1900 Nieuws
1905 In de tuin van Hare Majesteit
19 55 Andrae Crouch and the Disciples
VS-gospelgroep
2 0 3 0 Wierook en tranen
TV-film naar W a r d Ruysselinck
21 55 De natuur en de Maestro
Muziek van Sibelius
2213 Ander nieuws
2 2 5 0 Het Humanistisch verbond

NED. 1
1045
1815
1845
1855
1905
2000
21 35
21 50
22 40
2305

Schooltelevisie
Teleac
De bereboot (fJ
Nieuws
't Spant erom
Kinderspelshow
Kommissans Maigret ( f )
Nieuws
Haagsche Knngen
Volgende patient (f J
De nieuwe ketters

NED. 2
1800 W K IJshockey
1845 TV-Informatie voor Spanjaarden
1855 Nieuws
1904 Koning Bolo (fJ
1929 Run Joe, run (fJ
2000 Nieuws
2025 O p losse groeven
21 25 De Jordaches (fJ
2215 A k t u a T V
2305 O Moeder, wat is het heet
(fJ
2 3 3 5 Nieuws

WIJ I t

1 MEI
BRT
9 00 Doe mee
9 30 Kijk mensen in het land
van alles anders
1020 Literaire wandeling door de
negentiende eeuw
11 05 Konfrontatie
1205 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden
1235 Dag aan dag
1410 Wielrennen
1545 De zoon van de Sahara ( f )
1600 Retroskoop
Filmkwis
1650 Lentekoncert uit het stadhuis van Leuven
1830 Bod ( f )
1835 Van Pool tot Evenaar

1945 Nieuws
2000 Sportweekend
2030 Mijn hart is rood
1 mei-programma
21 30 Aan de voet van het Belfort
Eerste deel van een programma in twee delen dat
wordt uitgezonden op 1 mei
en op Rerum Novarumdag
22 00 Ten huize van
Richard Declerck
2 2 5 0 Nieuws

1400
1800
1805
1835
1900
1945
2015
21 15

Schooltelevisie
Bod ( f )
De witte steen ( f )
W K IJshockey
Jazz in de schuur
Nieuws
W K IJshockey
Drukte op het kasteel
Franse Komedie (1965)

1630 1 mei-bijeenkomst
te Rotterdam
1830 TV-informatie voor Turken
1835 Polly in Spanje ( f )
19 00 Van gewest tot gewest
1915 Studio Sport
2030 1 mei-bijeenkomst
te Rotterdam
2050 '\/ara's Internationale
2200 Nieuws
2 2 0 5 Weggewerkt
Politiek vormingsteater
2305 Nieuws

1045
1815
1845
1855
1904
19 20
20 00
2040
21 35
21 50
2245

Schooltelevisie
Teleac
Barbapapa ( f )
Nieuws
Sterren o p klaarlichte dag
2 voor 12
Robert Long
Showprogramma
Achter het nieuws
Nieuws
FC Avondrood
Nieuws

NED. 2

2 MEI
BRT
1800 Bod ( f )
18 05 Klein klem, kleutertje
1820 De jongen met de gouden
broek ( f )
1845 De mens en zijn omgeving
1910 Lachertjes ( f )
1915 Sporttnbune
1945 Nieuws
2015 Mikro-Makro
2055 De boot is aan ( f )
21 45 Wikken en wegen
2220 Nieuws
2235 IJshockey

NED. 1
1045
1815
1845
1855
1905
2000

2135
2150
2300
2310
2314

1800
1835
1840
1855
1905

2000
2025

Schooltelevisie
Teleac
Barbapapa
Nieuws
Minivoetbalshow
De «lege» woestijn
Een aflevering uit de Engelse natuurfilmreeks « Survival»
Dne dagen in Szczecin
In 1971 stond de tijd dne
dagen stil in de Poolse stad
Szczecin, het vroegere Stettin
Nieuws
Internationale opera
Ja, maar
Symbiose
Nieuws

NED. 2
1845 TV-informatie voor Sunnaamse Nederlanders
1855 Nieuws
1905 Charlie Brown en het kleine
grut
Tekenfilm
1930 Dat ik dit nog mag meemaken
Seniorenshow
2 0 0 0 Nieuws
2025 Tussen wal en schip ( f )
21 15 Koning Klant
2 1 4 0 Terug naar de natuur
TV-spel
2210 Achter het nieuws
2300 Nieuws

21 15
2205
2250
2305

W K IJshockey
Kortweg
Politieke partijen
Nieuws
Avro's Toppóp
prezenteert de nationale hitparade
Nieuws
Mozes de wetgever
Derde aflevering
Wereldturntop 1977
Televizier Magazine
Den Haag vandaag
Nieuws

BRT 1

11 00
1600
1602
1627
1655

1400
1800
1805
1835
1900

Schooltelevisie
Bod ( f )
De witte steen ( f )
IJshockey
Jazz in de schuur

TY-SELERTIE
D O N D E R D A G 28 APRIL
2 0 u. 10, RTB D e kooi (Fr.

1975)
P s y c h o l o g i s c h d r a m a v a n Pierre Granier-Deferre
M e t Lino
V e n t u r a , Ingrid Thulin, S o p h i e
Sam, e a
Soepel psychologisch drama
2 0 u. 3 0 , F 3. — N a p e l s , d e vurig e s t a d (Fr. 1937)
Muzikale tragikomedie van A u g u s t o Genina m e t Tino Rossi,
Michel Simon, Viviane Romance
2 2 u. 45, D 3. — Frangaise bij
g e l e g e n h e i d ( V S A 1948).
K o m e d i e v a n Douglas Sirk M e t
D o r o t h y Lamour, en D o n A m e che
V R I J D A G 2 9 A P R I L 1^77
2 0 u. 4 0 , BRT. — H e t o n g e v a l
(Gr.-Britt. 1967)
Psychologisch drama van Jos e p h L o s e y M e t in d e h o o f d r o l len D i r k B o g a r d e , S t a n l e y B a ker, J a c q u e l i n e S a s s a r d , M i chael York, e a K n a p p e e n subtiele p o g i n g o m in d e m e n s e l i j k e
ziel t e k i j k e n
21 u. R T L — D e s c h o o n h e i d
v a n d e d u i v e l (Fr 1950).
Fantastische
film v a n
Rene
Clair D e o u d e D r Faust, d i e h e t
e i n d e v a n zijn d a g e n v o e l t n a d e r e n , o v e r d e n k t v e r b i t t e r d zijn leven, dat heenging zonder vreugde D a n verschijnt h e m d e duivel, d i e h e m j e u g d , r o e m e n f o r t u i n a a n b i e d t , t e r w i j l hijzelf d e
gedaante aanneemt van de oud e Faust U i t s t e k e n d e vertolking van Michel Simon V e r d e r
n o g G e r a r d Philipe

4 MEI
BRT
1630
1815
1820
1850
1945
1955
21 50

Tip-Top
Bod ( f )
IJshockey
De onzichtbare ( f )
Nieuws
Voetbal
Fundamenten
Kultureel programma

NED. 1
930
1500
1530
15 45
16 35
1705
1720
1815
1855
1900
19 04
1955
2010
21 25
21 35
21 40
21 55
22 20
2300
2315
2325

Schooltelevisie
Teleac
Scapa ( f )
Safari per ballon ( f )
Ren je rot
Tros penalty bokaal
W I J en onze huisdieren
Een film over ponyrijden
Teleac
Barbapapa ( f )
Nieuws
Van gewest tot gewest
Dodenherdenking op de
Waalsdorpervlakte
Esther
Oorlogsdrama
Intermezzo van Johannes
Brahms
Nieuws
Den Haag vandaag
Kenmerk
Studio Sport
Sprekershoek
Politieke partijen
Nieuws

NED. 2
1850
1855
1900
1904

1930

3 MEI

NED. 1
Omroepparochie
Nieuws
Sesamstraat ( f )
Volleybal
Voetbaluitslagen

BRT 2

NED. 1

2025 De tijd stond even stil
Schooltelevisie
Beertje Colargol ( f )
De mens en zijn omgeving
Dag aan dag
Trajekt
Nieuws
Allemaal beestjes
Het ongeval
Bntse film (1967) Kwotenng voor volwassenen
2220 K T R C
2250 Nieuws

Nieuws
Tussen wal en schip ( f )
Kijk mensen
Of zal ik eens gitaar spelen
22 20 Gastprogramma
2250 Nieuws

NED. 2

BRT
1400
1800
1815
1845
1910
1945
2015
2040

1945
2015
21 05
21 55

1955
2010
2030
2035
2330

Kortweg
Politieke partijen
Nieuws
Van onze speciale
verslaggevers
Gevangenis
Naar aanleiding van een
oorlogsdagboek
Dodenherdenking op de
Waalsdorpervlakte
Nieuws
Socutera
Veronica totaal
Nieuws

Door net teken ( f ) duiden
WIJ feuilleton aan

Z A T E R D A G 3 0 A P R I L 1977
1 4 u . 3 0 , BRT. — D e ruiter v a n
het V e r r e W e s t e n ( V S A 1940)
Avonturenfilm v a n William W y ler M e t G a r y C o o p e r , W a l t e r
B r e n n a n e n D o n s D a v e n p o r t In
Texas heerst een hevige stnjd
tussen de landbouwers en de
kuddekwekers
2 0 u . 2 0 , F 1. — D e s c h o n e
p l o e g (Fr 1936).
Sociaal psychologisch
drama
van Julien Duvivier m e t J e a n
G a b i n , C h a r l e s V a n e l , e a Interessant, d o c h ietwat melodramatisch
M A A N D A G 2 M E I 1977
2 0 u. 3 0 , F 1. — O b s e s s i e ( V S A
1965).
Psychologisch drama van William W y l e r M e t S a m a n t h a E g g a r e n T e r e n c e S t a m p in d e
hoofdrollen Waardevolle verwezenlijking
D I N S D A G 3 M E I 1977
21 u. 15, B R T 2. — D r u k t e o p
het k a s t e e l (Fr. 1965)
O o r l o g s k o m e d i e v a n J e a n Paul
Rappeneau met Cathenne Den e u v e , Philippe N o i r e t ,
Henn
Garcin, e a Knap vakmanschap
W O E N S D A G 4 M E I 1977
19 u. 5 0 , BRT. — H o t e l International.
Film v a n A n t h o n y A s q u i t h m e t
M a r g a r e t R u t h e r f o r d , Elisabeth
T a y l o r , Elsa M a r t i n e l l i e a
1 5 u . 45, N e d . 2. — S a f a r i p e r
luchtballon.
Natuurfilm met fantastische o p n a m e n v a n f a u n a e n f l o r a in d e
A f n k a a n s e vlakten vanuit e e n
luchtballon H e t doel v a n deze
reis d e h o o g s t e b e r g v a n Afrika,
d e K i l i m a n d j a r o in T a n z a n i a
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NOG STEEDS

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN

WEES VEELEISEND
Vanzelfsprekend blijven sommigen van onze medewerkers wel eens beneden hun taak... U moet daar
echter geen genoegen mede nemen !
U mag veeleisend zijn ! U is 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 begeleiding! Men mag U niet afschepen of alleen op pad
sturen!
U moet veeleisend zijn! U heeft recht op een voorstu(iiQ _ ya 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 U hem dat dadelijk 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 gronden uitsluitend ter beschikking van onze klanten en
verkopen wij deze niet aan spekulanten.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
ONZE INFORMATIFCENTRA .
2000
1000
3600
9000
3000
2700

ANTWERPEN, Meir 18
BRUSSEL, Kolonienstraat 50
GENK, Winterslagstraat22
GENT, Onderbergen43
LEUVEN, Brusselsestraat 33
SINT-NIKLAAS, Zamanstraat54

Tel.: (031) 31 78.20
Tel.. (02) 219.43.22
Tel.: (011)35 44.42
Tel : (091) 25.19.23
Tel.: (016) 23.37.35
Tel : (031) 76.73.27

GEOPEND : alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur.
Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur.

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, ambachtslieden 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 inzake gezond en behaaglijk wonen. Wij zijn tot nog toe de
eersten en de enigen die wat kennen van bouw-biologie.
Wie daarover méér wil weten moet een van onze speciale voordracht-avonden
meemaken.
Tienduizenden hebben ondervonden hoe veilig men
bij ons is. Dat moet, tot spijt van
wie 't benijdt, zó BLIJVEN.
^^^^^^ KUNNEN
algemeen voorzifter

lhT6RVil€W

JAN CAUDRON:
MENSEN VAN BIJ ONS

« W e moeten de straat op;

onze Vlaantsnationale
AALST. — VU-schepen Jan Caudron heeft als nieuwkomer in het Aalsters
stadsbestuur sinds ruim drie maanden onderwijs, kuituur en toerisme onder zijn
bevoegdheid. En toch legt hij er volgende week reeds het bijltje bij neer. Deze
populaire politicus In Vlaanderens welbekende karnavalstad is immers met
7.117 voorkeurstemmen tot volksvertegenwoordiger verkozen. Z o is Jan Caudron : een harde werker die ook voor zichzelf konsekwent durft te z i j n ; geen
kumul van belangrijke politieke mandaten! Daarom ruimt Caudron in Aalst de
plaats in voor zijn politieke vriend Van Mossevelde. Het typeert deze jonge politicus wel.

Jan Caudron laat zich reeds geruime
tijd in met de politiek. Maar het is pas
sinds 1 januari van dit jaar dat hij voltijds politicus werd.
Ook bij hem zat het politiek engagement in de familie. Vader was Daensist; stichter van een aktieve kern in
Moorse!. Een oom van hem is Jozef
Coene die voldoende bekend is als
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee.
Een andere oom, Jan Caudron, gaf
niet alleen zijn naam maar ook zijn
zetel in de provincieraad aan de jonge
politieke telg van de familie Caudron.
De familietak telt nog méér politieke
twijgen, waaronder waterscheuten. Zoals een nicht die getrouwd is met de
CVP-dokter De Vlies uit Leuven. Voor
Jan Caudron is het een politieke misgroei waarover hij liefst niet zoveel
praat.
Politiek levenssap was en is er in de
familieboom Caudron dus voldoende.

WEINIG WOORDEN
Jan trok van jongsaf de flamingantlsche weg op. En hij paarde daarbij het
aangename aan het nuttige.
Jan Caudron: «Ik liep klassieke humaniora (Grieks-Latijnse) bij de jezuïeten.
Dan belandde ik in Leuven, en behaalde er het diploma lichamelijke opvoeding en hellgymnastiek. Het waren
prettige en ook woelige
studentenjaren in die periode rond '58. Ik was lid
van het Verbond (KVHV), heb mij als
preses ingezet voor de studentenklub

door. Het is Jan Caudron wel aan te
zien dat hij z'n schepenzetel kordaat,
maar toch met een tikkeltje spijt zal
afstaan.

ideeën
Jan Caudron': «Zoals gezegd: ik heb
deze zetel hier nog maar pas warm
gemaakt Voordien stond ik eventjes
in het onderwijs en werkte ik gedurende 14jc>ar in de farmaceutische nijverheid. Dus geen'enkel gewichtig politiek
mandaat tot dan toe. Wel was ik
götneenteraadslid,
en heb ik de VU
gedurende 9 jaar vertegenwoordigd
in
de Oostvlaamse provincieraad. Maar,
ik heb ervaren dat zo'n
provincieraad
uiteindelijk weinig armslag heeft. Het
raadslid wordt weinig
gewaardeerd:
ook in de omgang niet De bestendige

«Een beroepspolitikus

mag zich

niet te buiten gaan aan icumul»

uitdragen»
deputatie
verzet daarentegen
heel
wat werk waarop weinig of geen politieke kontrole uitgeoefend kan worden. Zo'n bestendig afgevaardigde is
een provinciaal minister met verregaande bevoegdheden.
Afschaffing
van de provincieraden is daarom een
goede zaak als men het staatsbestel
degelijker wil organizeren. Van afdoende kontrole op de bestendige
deputa
tie is immers geen sprake.
Ik ben van oordeel dat zelfs een
beroepspoliticus
zich niet te buiten
mag gaan aan kumulatie. Daarom leg
ik, na mijn eedaflegging in het parlement, mijn schepenambt in Aalst neer
Het was nochtans een
aangename
job. Hoewel ik pas aan de rodageperiode toe was. Ik heb de grote problemen
gezien waarmee het gemeentelijk onderwijs worstelt: de perikelen van de
moederschool,
de graadklassen,
de
huisvesting, enz... In het
parlement
meen ik nochtans nog veel meer karweien voor de Vlaamse gemeenschap
te kunnen opknappen. »

O P STAP
Jan Caudron is g e h u w d ; nog niet zo
heel lang geleden. Het gezin telt twee
telgen: Sara en Jeroen. Vader gaat
evenwel veel op s t a p : op de politieke
toer. Hij is immers een harde werker
die het erg jammer vindt dat de Vlaamse beweging nu reeds 10 jaar ter plaatse trappelt. En, die er wat wil aan doen,
door zelf niet bij de pakken te blijven
zitten.
Tijdens de korte verkiezingsstrijd die
net voorbij is, trok hij de straat op om
mensen te overtuigen de Vlaamsnationale rangen te vervoegen.
Jan Caudron: «De baan optrekken •
dat is het wat wij moeten doen. Met
onze sympatieke
verruimingskandidaat Germain De Rouck, heb ik ettelijke huisbezoeken afgelegd. En het was
opvallend hoe vriendelijk wij haast
steeds ontvangen werden.
Volgende
keer gaan we deze aktie nog beter
organiseren. De mensen kennen ons
en onze Vlaamsnationale
argumenten
nog veel te weinig Daar moeten wij
meer aan denken in de politieke strijd.
We worden ten onrechte als taaipartij
versleten.»

"De Domper', en ook voor de Oostvlaamse gilde. We hebben veel studentenstrijd gestreden. Veel betoogd en
zo. De slogan «Leuven-Vlaams"
is
sinds toen almaar gegroeid. In die
periode ook heb Ik in het Aalsterse
hard gewerkt in het Priester Daenskomitee. We trokken op de bedeltoer,
van deur tot deur, om een Daensistisch monument op te richten. Dat is er
dan ook gekomen: aan de Sint-Annabrug. Enige tijd was ik aktief in de
Vlaamse volksbeweging. Maar, de partijpolitieke strijd lag mij veel beter Dat
voelde ik zo.

Jan Caudron is dus een kersvers
kamerlid en die van wanten weet. .
HIJ heeft een uitgesproken interesse
voor de volksgezondheid. Maar, uiteraard ook voor onderwijs en kuituur

Bij een korte terugblik op mijn studentenjaren mag ik uiteindelijk ook met
vergeten te melden dat ik in '60 tot
prins karnaval werd uitgeroepen.»

Hij beseft echter dat een nieuwe rodageperiode voor de deur staat; het parlementair werk stelt immers aparte
eisen.

In het kabinet van de Aalsterse schepen van onderwijs zit voor ons een
man-van-weinig-woorden. Een man uitéén-stuk mag je wel zeggen: kordaat •
in denken en optreden. Sympatiek
o o k : alleszins innemend én tegemoetkomend. Zijn sekretaresse en medewerkers benaderen hem beleefd met
«mijnheer de schepen», maar het
wordt telkefjs een vriendschappelijk
onderhoud, met een kwinkslag tussen-

Een rotsvaste overtuiging zal Jan Caudron in het parlement ongetwijfeld verdedigen : dat Vlaanderen een pluralistische samenleving moet blijven : en dat
een gewestvorming volgens het procédé van artikel 107 quater van de grondwet krachtig dient bestreden te worden Alleen door een grondwetsherziening kan het tweeledig federalisme
spoedig gerealiseerd worden.
(HDS)
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