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De VU en het 
formatieberaad 
Gisteren woensdag, twee en 
half weken na de 
verkiezingen, stond het 
formatieberaad nog bij zijn 
uitgangspunt. Ternauwernood 
was er enige klaarheid 
gekomen in de toestand, zoals 
hij zich reëel voordoet. De 
twee grote knelpunten 
tekenden zich dan toch af: de 
sociaal-ekonomische situatie 
in deze krisistijd en de 
gemeenschapsproblemen, 
beide op mekaar inspelend. 
Iedereen is het er wel over 
eens dat deze knelpunten 
slechts kunnen aangepakt 
worden door een stevige 
regering. 

De mogelijkheden tot het 
vormen van zo'n regering zijn 
niet talrijk. Een rooms-rode 
koalitie zou het land 
waarschijnlijk wel de 
syndikale vrede waarborgen, 
maar is niet opgewassen 
tegen de 
gemeenschapsproblemen. 
Een klassieke 
driepartijen-formule lijkt niet 
haalbaar en is overigens 
vanuit Vlaams standpunt 
allerminst te wensen; 
Vlaanderen heeft niets te 
verwachten van een 
heruitgave van de regering 
Leburton. Een rooms-liberale 
koalitie zou over geen 
meerderheid beschikken in de 
Franse kultuurraad. 
Er zijn geen tien oplossingen. 
Als men het ernstig meent 
met het vormen van een 
stevige regering, moet men 
ook de konsekwenties van 
deze optie aanvaarden. Bijna 
twintig dagen na de 
verkiezingen rees echter nog 
steeds de vraag naar wat de 
formateur eigenlijk en naar 
wat de CVP uiteindelijk 
wilden. 

Het beleid van de heer 
Tindemans is trouwens zeer 
aanvechtbaar. Hij zou liefst 
anderen de kastanjes uit het 
vuur laten halen. Men kan zich 
niet ontdoen van de indruk, 
dat hij zich laat drijven op zijn 
persoonlijke mening. Hij heeft 
zijn wrevel tegenover de 
federalisten niet kunnen 
verbergen. Zijn onverholen 
voorkeur voor een klassieke 
driepartijen-formule heeft hem 
belet volgens het klassiek 
maar degelijk recept naar een 
oplossing te zoeken : door zélf 
te zorgen voor de basistekst 
van een regeerakkoord en 
door die tekst dan voor te 
leggen aan alle mogelijke 
partners. 

De Volksunie volgt in deze 
lastige periode een 
konsekwente lijn. Reeds vóór 
de verkiezingen heeft ze 
gezegd in welke 
omstandigheden ze bereid 
was om verantwoordelijkheid 
te nemen. Ze blijft trouw aan 
deze gedragslijn; ze weigert 
niet om mee te werken. De 
heer Tindemans heeft het 
echter bij het verkeerde eind 
wanneer hij het er zou op 
aanleggen dat Vlaamse 
troeven verspeeld worden in 
schijngevechten en 
berekende partijpolitieke 
operaties. De Volksunie heeft 
zich in de voorbije 
verkiezingsstrijd de enige 
Vlaamse waarborg genoemd. 
Ze blijft daaraan trouw. Ze is 
beschikbaar voor een beleid, 
dat een grondige en eerlijke 
hervorming van de staat 
omvat en dat het einddoel van 
de Vlaamse Beweging binnen 
het bereik brengt. Ze is echter 
niet bereid een gratis 
nummertje weg te geven in 
een formatiecircus. tvo 
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• Een nieuwe Belgische stad ! p. 3 

• Sluit de baas zichzelf u i t? p. 3 

• De ABOS-taalkaders van Van Eisiande p. 5 

• VU-provincieraadsli jsten in Brussel-Halle-Vilvoorde p. 12 

• Een zilveren zangfeest p. 13 

• Merelbeke schrapt De Saegerlaan p. 14 

• Vlaanderen blijft betogen tegen A-wegen p. 15 

• Interview met notaris Paul Dae ls : 20 jaar W B p. 18-19 

9 Interview met Prof. Wil ly Desaeyere, P- 24 

VUJO op straat voor arbeid 
Een vijfhonderdtal Volksuniejongeren kwamen vorige zaterdag in Aalst - ter gelegenheid 
van het «feest van de arbeid» op straat achter de slogan: «arbeid is ons recht». 
De regeringspolitiek die nalaat de jeugdwerkloosheid krachtdadig te bestrijden, werd scherp 
aangeklaagd. 

Op een meeting pleitten Maurits Coppieters, Germain De Rouck en Johan Sauwens — 
voorzitter van de VU-jongeren — voor een nieuw « plan van de arbeid». 

Meer nieuws op biz. 9. 
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KOKENDE KOFFIE 

Ik schrijf je dit briefje, dio Genas, om 
je te feliciteren voor je raak artikel in 
« W I J » van 21 apnl 
Het doet me plezier dat mijn gevoe
lens ook nog elders naar de opper
vlakte borrelen, gelijk kokende koffie 
Als je 43 bent, bekijk je dit Vlaande
ren ook lucieder, zie je de ravage van 
zoveel jaren volksverlakkenj Je vi/eet 
v\/at nog kan en niet kan, maar je weet 
verdomd goed wat zou moeten En 
dan ben je ook nog bereid dagen 
voor de verkiezingen fionderden bel
len te proberen en honderden lieve 
gezichten te bekoren met je beste 
opgepoetste glimlach Want iedereen 
IS geen geboren verkoper, nietwaar 
Al die lieve gezichten stemmen je 
hoopvol, te hoopvol misschien Dan 
komt de avond van 17 april, na een 
ganse dag telwerk Is dit Vlaamse 
volk de inspanning van zijn 15 % 
zwoegers waard "̂  Een week later 
ben je er nog niet over heen Je denkt 
aan verleden en toekomst En dan 
lees je dio Genes, en je denkt aan de 
duizenden in Vlaanderen die met dat
zelfde gevoel zitten Heeft de massa 
van ons volk de slavernij in de genen 
zitten ' 

Ergens is er zelfvernietiging door mid
delmatigheid bij dit volk aanwezig Je 
denkt aan je eigen kleine leven, aan je 
toekomst, aan je steunende vrouw en 
aan je groter wordende kinderen die 
het ook al allemaal zo duidelijk zien 
43 jaar zonder omkijken, zonder twij
fel, altijd recht door zee En nu, 17 april 
1977, voor de eerste maal de kapitale 
vraag is dit volk het waard ' 

R.H., Wllsele 

MET DE DUIVEL 
Op de stnjdplaatsen (Brussel en 
sommige taalgrenskantons. Voeren 
uitgesloten) gaat de VU nog steeds 
voorui t Dit wil zeggen dat er steeds 
een stnjdgeest moet gehandhaafd blij
ven Daar is wel veel van verloren 
gegaan 
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Verantw uitg Hugo Schiltz, Te 
Couwelaerlei 134, 2100 Deume 

Daar waar de V U zich duidelijk voor 
plaatselijke problemen ingezet heeft 
IS de verkiezing zeer lonend geweest 
Kijk naar Limburg Van het eerste 
ogenblik af heeft de V U zich ingezet 
tegen de A-24 Dat de V U op andere 
plaatsen (zie Antwerpen, duwvaartka-
naal, luchthaven) slechts schoorvoe
tend meedeed aan het verzet tegen 
milieuschendende plannen vergeet de 
kiezer met gemakkelijk 
Zolang de V U voor de gewone man 
moeilijk te verstane standpunten in
neemt zullen WIJ deze kiezer niet berei
ken Ik doel hier duidelijk op de hou
ding tegenover de vakbonden Ik wil 
hier vooraf zeggen dat ik het stand
punt van de V U terzake wel deel Ik 
was ook niet akkoord met de sta
kingen maar heb steeds uit propagan
distische overwegingen, zonder deze 
akties goed te keuren, ze toch ge
bruikt om tegen de regering te age
ren Dit heeft de VU met gedaan en 
dat verstaat de gewone man niet 
Voorzitter Schiltz hekelde het feit dat 
sommige partijen hun programma 
met de computer samengesteld heb
ben Dit IS juist, maar zij hebben er 
mee gewonnen ook En vermits hij 
«met de duivels» zijn programma wil 
realizeren, zie ik met goed in waarom 
hij op dit gebied met wat minder princi
pieel IS 

H D M , Schilde 

GASTARBEIDERS 

Ik heb kennis genomen van het VU-
verkiezingsprogramma Tot mijn grote 
teleurstelling stelde ik vast dat me
mand van de VU met een woord rep
te over de zogenaamde gastar
beiders, die met dichte drommen naar 
onze stempellokalen trekken 
Daarbij profiteren zij van onze sociale 
voordelen en verpesten Brussel, zo
dat in sommige wijken onze huizen in 
waarde verminderen en wij uiteinde
lijk zelf gedwongen zijn te verhuizen 
naar een rustige buurt 
Hierbij vernemen wij eveneens dat 
42,6 % van de werklozen te Brussel 
vreemdelingen zijn Dat de 2 grote 
syndicaten daarover zwijgen ver
staan we, daar deze mensen goede 
klienten zijn van de ziekenfondsen en 
syndicaten 

Tot slot wil ik nog vragen « Wat kost 
aan de Belgen het onderwijs van hun 
kinderen ' » 

J L, Brussel 

Red. - We willen, zonder op de grond 
van de zaak in te gaan, er toch even 
op wijzen dat het vorig adres van 
ons sekretariaat gelegen was in een 
gastarbeidersbuurt en dat we de 
sfeer er stukken menselijker vonden 
dan in inheemse frankofone wijken 
van de hoofdstad ! 

MENINGSVERSCHILLEN 

Geregeld stel ik vast dat bepaalde 
mensen via ons weekblad met een 
hoop geleerde woorden elkaar duch
tig in het haar zitten Om maar een 
geval te vernoemen, zo las ik enkele 
weken terug, iemand was zeer veront
waardigd omdat « TAK » voor de wo
ning van Tindemans had gemanifes
teerd Het deed hem denken aan de 
oorlogse « Witte bngade » Waarop on
ze TAK-schnjver replikeerde dat het 
wel zijn reden zal gehad hebben, wan
neer de «Wit te» voor zijn deur kwa
men roepen 

Het staat als een paal boven water 
dat er hier al een generatieverschil is 
en beiden blijk geven van ongezond 
verstand De een kan het verleden 
met vergeten en de ander kan het met 
voorstellen Het is zelfs mogelijk dat 
beiden koude voeten leden voor de 
Vlaamse zaak, nochtans misbruiken 
ze onze « Wi j» om elkaar uit te kaffe
ren 

Er IS een Vlaamse beweging, en waar 
beweging is bestaat er kans iets mis 
te lopen, volgens uw persoonlijke 
optie natuurlijk Laat ons nog wat 
hoop stellen in onze leiders, ze doen 
het op enkele na voortreffelijk Denk 
maar eens aan de naoorlogse «Co
me-back» Als men tweedracht met 
kan vermijden, kan men nog altijd één 
goede daad stellen, dat is zich onttrek
ken van alles wat met de zaak te 
maken heeft 

H V d B . B o r s b e e k 

TINDEMANS'ALIBI 

Het IS geenszins de bedoeling ge
weest van formateur Tindemans om 
tot een akkoord te komen over het 
probleem Brussel met de communau
taire partijen In werkelijkheid heeft hij 
getracht een alibi te zoeken om de 
communautaire problemen nog maar 
eens op de lange baan te kunnen 
schuiven Donderdag 28 april stelt hij 
schriftelijk een reeks vragen aan voor
zitters Schiltz en Defosset (PDF) De 
dag daarop tegen de middag wenst 
hij reeds een formeel antwoord Een 
ongewoon korte tijd, zou ik zeggen 
Voorts zou volgens Tindemans een 
eventueel communautair akkoord ten 
laatste op 12 mei moeten zijn bereikt 
Stellen wij dat op maandag 2 mei met 
die moeilijke onderhandelingen zou 
kunnen zijn begonnen 11 dagen had 
men dan de tijd om tot een overeen
komst te komen Wat zou dat kunst
en vliegwerk geworden zijn i VU-voor-
zitter Schiltz stelde dan ook wijselijk 
voor de onderhandelingen te beper
ken tot de krachtlijnen van een begin
selakkoord Een zeer redelijk voorstel 
Tindemans verklaarde echter plots 
geen belangstelling meer te hebben 
voor de V U en het FDP Hij had zoge
zegd een test uitgevoerd en die was 
negatief uitgevallen Tindemans heeft 
echter geen ogenblik de intentie ge
had om seneus te praten met onze 
partij Hij wil absoluut zijn opzet een 
klassiek driepartijenkabinet — dus 
met katolieken, socialisten en libera
len — vormen, doorzetten Zijn ma
neuver van de voorbije week heeft 
alleen tot doel de Vlaamse CVP-kie-
zers zand in de ogen te strooien Het 
enige antwoord van de VU kan vol
gens mij zijn de Vlaams-nationalisti-
sche strijd radikalizeren Onze manda
tarissen moeten nu — om de rechten 
van de Vlamingen veilig te stellen - -
een harde en onwrikbare politiek 
gaan voeren 

F D, Antwerpen 

ADERLATING 

Meer dan ooit hebben de Vlamingen 
gekozen voor de aderlating Aderla
ting die door de « Wonderdokters van 
de CVP» kwistig zal toegepast wor
den op Vlaanderen om de zusterpar
tij, de Nothombisten, de Belgen van 
het zuiden en van la capitale toe te 
laten te leven zoals God in Frankrijk 
Wel bekome het u Honore de Ver

dwaasde Het IS aan de Volksunie 
Honore met de neus op de overgehe
velde miljarden te drukken Nog een 
woord over onze «sterke» munt, 
W Declerq Binnenkort gaan we 
«met een kruiwagen vol van die ster
ke » munt naar de winkel om uit te wis
selen tegen een handvol winkelwaar i 
De rode-rozen-zwaaiers hebben ons 
de «biefstek» beloofd ' Welke ar
beider loopt er gevaar zich te verslik
ken in dat al bijna 100 jaar beloofde 
vlees ' 

M C , Tervuren 

LES, FOUTEN EN 
NAKAARTEN ? 

De verkiezingen die zojuist voorbij 
zijn, waren welbepaald «voor of te
gen abortusmoord » Vooral dit laatste 
element heeft grote invloed uitgeoe
fend op de kiezers Vooreerst staat 
als 'n paal boven water dat 95 % van 
onze bevolking toch knstelijk wil be
graven worden De liberalen hebben 
zich het sterkst aangesteld als voor
standers voor «abortusmoord» Nu 
er te kiezen of te delen was betreffen
de dat godsdienstig punt zijn vele kie
zers uit hun rangen weggevlucht 

P V C , St -Pieters-Woluwe 

LENNEKEMARE 

Zaterdag 23 apnl moest de jaarlijkse 
b_edevaart ter verering van Lenneke 
Mare gehouden om 15 uur 
Ditmaal werd nog eens deze schone 
Vlaamse bedevaart gediscrimineerd 
Van 14 u 30 tot 15 u 50 moest een 
huwelijksinzegening van Franstalige 
oude vrienden van de Fransdolle pas

toor-deken plaatsgrijpen, om 16 u 
gevolgd door 'n tweede dergelijke 
huwelijksplechtigheid De trouwers en 
hun families, die van St-Gillis-Brussel 
zijn, stonden erbij te lachen, terwijl de 
bedevaarders (600-700 mensen) met 
konden begrijpen hoe zulk schandaal 
mogelijk en toegelaten werd 
Vele van de bedevaarders stelden 
zich de vraag of onze kerken en kapel
len hier moeten gaan dienen om veel 
geld te kloppen en om tegelijkertijd de 
Vlaamse bedevaarders nog eens wat 
meer te laten tergen 

P V C, St -Pieters-Woluwe 

NIET EEN, MAAR TWEE 

In « W I J » van 28 apnl jl schrijft een 
van uw redakteurs dat ik een Fransta
lig diplomaat benoemd heb als direk-
teur-generaal van de politiek, zeggen
de dat dit een sleutelpositie is en dat 
ik hier een Vlaamse personaliteit had 
moeten benoemen 
Ik moge hierbij twee opmerkingen 
maken 
1 Er werd helemaal geen benoeming 
gedaan maar een aanstelling ad inte-
nm (te voorlopigen titel) in afwachting 
dat de lange administratieve procedu
re voor de benoeming van twee direk-
teurs-generaal voor de politiek zou 
afgewerkt zijn 
2 Er zijn inderdaad sedert enige tijd 
fwee direkteurs-generaal in de direk-
tie-generaal van de politiek, 'n Neder
landssprekende en 'n Pransspreken-
de De Nederlandssprekende is de 
heer Van Den Bloock In de Frans-
sprekende post werd nu inderdaad 
de heer de Bassompierre als intenma-
ris aangeduid 

R Van Elslande 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 4 mei 1 977 

Waarde lezer[es], 
Vanuit het redaKtievenster hebben 
wij een uitzicht op het Barrika-
denplein en de gevleesde rug'van 
dokter Vesalius. Hij staat er om
geven van vijf grote struiken 
paarse bloemen. Een kleur die 
past bij de ernst van deze man. 
Met de lente die deze bloemen 
deed openspatten is ook het leven 
in en rond Vlaanderen begonnen. 
Het voorbije week-einde was één 
bruisend leven. Dat gaat dan zo: 
een redakteur holde naar Rijsel 
om er het jaarboek "De Franse Ne
derlanden" te helpen dopen. On
dertussen stevende een ander re
dakteur naar Limburg om er een 
kijkje te nemen ten huize van een 
nieuw kamerlid, en de jonge burge
meester van Bree aan het werk te 
zien. En de thuiswacht op de re
daktie niet vergeten, die Tinde
mans op de voet volgt want de 
nieuwe regering is nog niet uit 
de farde... 

En 's anderendaags ei zo na verge
ten dat de VUJO op stap gaat in 
Aalst . . . 
en dat de VVB 20 jaar bestaat en 
je konfrontatie op tv niet mag 
missen... 
en dat je tuin dringend je tussen
komst nodig heeft of de zomer van 
1977 wordt er een zonder bloemen, 
en dat zou toch zonde zijn... 

WIJ t 5 MEI 1977 
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37 VU-parlementsleden 
vertolken de stem 
van 560.000 kiezers 
De Volksunie heeft haar positie 
als derde partij in Vlaanderen 
bevestigd en verstevigd. Dat 
blijkt nu duidelijk uit de samenstel
ling van de VU-frakties in kamer 
en senaat. Door de grillen van het 
kiesstelsel heeft de partij in de 
kamer twee zetels moeten prijs
geven, en telt de VU-fraktie nu 20 
volksvertegenwoordigers. 

In de senaat daarentegen zal de 
VU, na de nationale koöptatie 
vandaag, donderdag, één zetel 
meer in de wacht slepen, en in 
deze hoge vergadering tellen wij 
dan 17 senatoren. De globale ver
lies- en winstsom is dus : in het 
totaal een zetel kwijtgespeeld in 
het parlement: 37 parlementsle
den. 

Deze slotsom dient bovendien ge
plaatst te worden tegenover de 
stemmen-cijfers. Het potentieel 
verlies van de VU bedraagt min
der dan één tiende van een pro
cent ; nl. 0,07 t.h.: nog 10,13 t.h. 

van het globaal aantal uitgebrach
te stemmen. 
Het aantal kiezers dat VU stem
de is nochtans toegenomen: 
23.500 stemmen méér dan in '74, 
zodat de VU nu om en bij de 
560.000 kiezers telt. 
De Vlaamsnationale fraktie is nu 
onomstootbaar de derde belang
rijkste in Vlaanderen, na de CVP 
en de BSP. De VU telt nu 85.000 
kiezers meer dan de liberale par
tij. Waarmee het duidelijk is dat 
de Vlaamsnationale kiezers zich 
niet hebben laten overdonderen 
door het Tindemanseffekt. In het 
parlement zullen de VU-ers meer 
dan ooit de stem van ruim een 
half miljoen Vlaamsnationalisten 
vertolken. Door de verruiming en 
verjonging van de partijrangen 
werd bereikt dat in verschillende 
arrondissementen van Vlaande
ren het kiezerspubliek van de VU 
sterk is aangegroeid. Dat de V U 
de enige Vlaamse waarborg is 
om spoedig het tweeledig federa

lisme te realiseren wordt voor 
steeds meer mensen duidelijk. 

Maar dat de VU ook een origi
neel en vooruitstrevend sociaal-
ekonomisch programma heeft 
moet in de komende jaren op het 
politieke forum met nog meer aan
drang verduidelijkt worden. Diege
nen die hoopten en beweerden 
dat de Vlaamsnationale partij na 
verloop van tijd zou wegkwijnen 
of doodbloeden, blijven met hun 
wensdromen zitten. 

Om voor Vlaanderen zelfbestuur 
te verkrijgen en de ontvoogde 
Vlaamse maatschappij sociaal en 
demokratisch uit te bouwen is de 
V U als volks-unie duidelijk aange-
wezen.Alleen de V U spreekt zich 
op dit ogenblik kategoriek en 
ondubbelzinnig uit tegen een 
voor Vlaanderen fatale drieledige 
gewestvorming. De VU-frakties 
hebben de zware opdracht om 
voor Vlaanderen een hoopvolle 
toekomst veilig te stellen. 

Nieuwe 
Belgicistische stad 
op brug 150? 
Om 150 jaar Belgische onafhankelijkheid te vieren is men zinnens op 
de taalgrens een symbolische meertalige stad te bouwen. 
Dit plan voorziet op een oppervlakte, ter grootte van een kwart van 
Leuven-Stad, de uitbouw van een sport- en kultuurcentrum met leef-
en kijkgeheel, langsheen de autosnelweg Brussel-Luik ter hoogte 
van de deelgemeenten Outgaarden-Goetsenhoven tot aan Opheiii-
sem en Neerheilissem. 
Het werd door het Nationaal Komitee voor de Viering van de 150e 
verjaardag van de Belgische Onafhanlielijkheid besproken met de 
Voorzitters van Kamer en Senaat en de Provinciegoeverneurs op 28 
maart 1977. 
Kamerlid Willy Kuijpers en senator Rob Vandezande hebben reeds 
tegen dit projekt geprotesteerd omdat: 

1. Een 100-tal ha waardevol na
tuur- en landbouwgebied te
loor gaan in een bij ontwerp-ge-
westplan voorgesteld land
bouwgebied. 

2. Op zowat 5 km van de verbin
dingsoprit E5-Tienen Centrum 
zullen de op- en afritten bij de 
verkeersspitsen een enorme 
verkeershinder vormen. 

3. De landelijke funktie van de 
omringende dorpsgemeen
schappen wordt erdoor be
dreigd. 

4. Het plan lijkt gegroeid uit een 
verouderd patriottisch-politiek 
inzicht dat geen rekening 
houdt met het groeiend volken
rechtelijk denken. 

5. Het ware wellicht beter per 
provincie de voorziene som te 
besteden in groen- of restaura-
tieprojekten van ± 150 mil
joen. Zoals Louvain-la-Neuve 
C800 ha) — op 5 km van de 
taalgrens — kan dit projekt 
een taalgrensontwikkelende in
planting worden, die de Vlaam
se gemeenschap geen enkele 
baat bijbrengt. 

6. De geplande viering zelf kan 
ons ten slotte weinig boeien 
omdat de Vlaamse volksge
meenschap nog steeds als 
meerderheid in dit Belgische 

staatsverband gediscrimi
neerd wordt ter grootte van 
± 65 miljard frank per jaar ! 

ERGERLIJK 

Dit ontstellend patriottisch pro
jekt zou reeds na de zomer met 
een eerstesteen-legging bedacht 

worden I De bouw van dit Belgi-
cistisch Las Vegas werd in alle 
stilte voorbereid, en men blijkt 
zich hoegenaamd niet te storen 
aan bezuinigingsoverwegingen 
(« die zo menigvuldig van de waar
de landgenoten wordt ge
vraagd»), en evenmin aan de 
gewestplannen, waar een gewo
ne burger wél respekt dient voor 
op te brengen. 

Ergerlijk is bovendien dat de initia
tiefnemers, die zinnens zijn met 
gemeenschapsgeld te goochelen, 
niet bereid zijn uitgebreide infor
matie te verschaffen. Journalisten 
worden met hun vragen van het 
kastje naar de muur gestuurd I 
Maar dat geeft niet: we hebben 
het vertrouwelijk dokument 
« Commemoration du 150'^'^^ anni-
versaire de l'indépendance de la 
Belgique» zopas bemachtigd. 
Volgende week brengen we uitge
breide informatie over dit onzin
nig Belgisch-frankofoon projekt 
dat nog maar eens een stukje 
Vlaams-Brabant op de zuidflank 
dreigt aan te vreten. 
Hoewel we ons geen begooche
lingen maken is het voor ons toch 
een uitgemaakte zaak: die Belgi
sche stad mag er niet komen I 

m 
•Mi 

(pdb) — Bij Boel in Temse 
staat de boel op zijn kop. 
Sedert januari heerst er weer 
onafgebroken spanning op de 
scheepswerven aan de Schel
de. Het sociale konflikt ging 
naar zijn hoogtepunt toe toen 

arbeidsovereenkomst niet ver
breekt. 
Andere bakens langsheen de 
weg van de sociale konflikten 
zi jn: de wet van 1965 op de 
bescherming van het loon, de 
wet op de prestaties van open-

PAHIS 

Sluit de baas 
zichzelf uit? 

de direkties van • Cockerill in 
Hoboken en Boel in Temse 
ermee dreigden de arbeiders 
uit de fabriek te sluiten. In 
Hoboken begonnen de ar
beiders toen zelf een staking ; 
in Temse lieten zij zich uitslui
ten. Daar sluit de direkteur 
dus de fabriekspoort voor de 
arbeiders die dan op hun 
beurt de bedienden de toe
gang tot het werk verhinde
ren. 

Daarmee beleven wij één van 
die zeldzame uitsluitingen in 
ons land. Uitsluiting, of lock
out, waarbij de baas een 
groep van het personeel of 
het gehele personeel tijdelijk 
de toegang tot het werk ont
zegt, komt zo zelden voor dat 
je er haast nooit wat over 
leest en dat als je er wat wil 
over lezen je er maar weinig 
over vindt. En dat zeker niet in 
een wettelijke regeling. 
Zoals ons land ook geen wet
telijke regeling heeft van het 
stakingsrecht. Wel kennen wij 
een feitelijke vrijheid van sta
ken. En van die vrijheid heeft 
elk zijn eigen interpretatie. Zo
wel de patroonsverbonden, 
als de vakbonden, als harde 
vakbondskernen, e.a. Elk han
delt dan ook volgens zijn ei
gen overtuiging. En zo botsen 
de tegengestelde meningen. 
Waarbij de groep die het 
meest macht heeft, de kans 
krijgt dat zijn recht het recht 
wordt. 

Deze dagelijkse latente en 
meestal individuele machts
strijd barst af en toe uit in kon-
flikten. Deze bewegen zich tus
sen enkele schaarse wettelij
ke bakens. Zo is het stakings
recht, zonder het evenwel te 
noemen, sedert 1921 erkend 
door de wet op de vrijheid van 
vereniging. Deze wet erkent 
o.a. de vrijheid om toe te tre
den tot een vakbond en de vrij
heid om dit niet te doen. Dat
zelfde jaar werd uit het straf
wetboek het artikel geschrapt 
dat verzamelen om te staken 
strafbaar stelde. Burgerrechte
lijk blijft de staking verboden. 
Sedert 1950 aanvaarden 
rechtspraak en rechtsleer met 
het Verbrekingshof evenwel 
dat hoewel een staking een 
wanprestatie blijft, zij toch 
maar een lichte fout is die de 

baar belang in vredestijd en 
de wet op de kollektieve ar
beidsovereenkomsten van 
1968 die de vakbonden het 
recht geeft dergelijke KAO's 
te sluiten en hen verplicht som
mige bepalingen («obligatoi-
re » zoals de sociale vrede) na 
te leven, zonder er evenwel 
juridische verantwoordelijk
heid voor te dragen. 
Voor de rest: niets. De sociale 
konflikten bewegen zich dan 
ook — en de jongste jaren 
steeds meer — buiten de 
schaarse perken van het strijd
perk voor de macht. Spontane 
stakingen, wilde stakingen, be
drijfsbezettingen, produktie en 
verkoop onder werknemersbe-
heer. 

Aan werkgeverszijde heeft 
men buiten de dagelijkse onde-
mokratische hiërarchische 
macht het wapen van de uit
sluiting. Zoals nu bij Boel in 
Temse. In het sociale konflikt 
aldaar sloot de baas de deur 
als strijdmiddel. Hier doemt 
echter weer een wettelijk ba
ken o p : dat van de wet op de 
bescherming van het loon. De 
werkgever moet immers aan 
de werknemer die zich aan
biedt en geschikt is om te wer
ken, het gewaarborgd dag
loon betalen. Alleen voor de 
staking maakt de wet een uit
zondering. Niet voor de uitslui
ting. 
Brengen we nu teorie en prak
tijk samen. De direkteur-gene-
raal van Boel betaalt aan het 
hiërarchisch hogere personeel 
in het bedrijf einde vorig jaar 
een premie uit, samen voor 
enkele tientallen miljoenen. De 
arbeiders moeten het zonder 
stellen om « ekonomische » mo
tieven. Wanneer dit uitlekt 
breekt een konflikt los. Er wor
den looneisen gesteld. Als het 
konflikt naar een machtsstrijd 
gaat, sluit de baas de deur. 
Voor wie ? 
Als diezelfde direkteur-gene-
raal in diezelfde week tot voor
zitter van Fabrimetal, de pa
troonsvereniging voor de me
taalverwerkende sektor, ver
kozen wordt, krijgt de kern
vraag in dit konflikt zelfs een 
landelijke betekenis. Sluit de 
baas in het huidige ondemo-
kratische bedrijfsleven met 
dergelijk gedrag uiteindelijk 
niet zichzelf uit ? 
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En bovendien 

. . ia l artikel 107 quater spoedig op
nieuw een topper in de politieke hit
parade worden. 
...maken PSB en PSC spoedig het 
schoon (?) weer. 
...wordt volgende zaterdag 20-jaar 
werking van de Vlaamse Volksbewe
ging bedacht met een strijdvergade-
ring; niet met een akademische 
feestviering. 
...was april voor het Belgisch leger 
niet zo'n beste maand. Niet minder 
dan 6 militairen hebben op vier 
weken tijd het leven verloren, en er 
vielen ook twee zwaargewonden 
.. bleken uit voorverkiezingen voor 
de samenstelling m het Brusselse 
het VNSU en het KVHV ferm vooruit
gang te boeken Het zogenaamd . 
Algemeen Studentenverbond behaal
de immers 10 - zetels », tegen 8 voor 
Tendens (RAD. 
...vroeg Jos Van Eynde in zijn 
« Volksgazet» zich af of het geen ver
gissing was geen informateur aan te 
duiden. 
...vergeet hij daarbij schromelijk dat 
Tindemans niet alleen kan ontbinden 
en «formeren •, maar ook informe
rend formateur kan spelen. 
...blijven firma's voor kabeltelevizie 
meer dan ooit ergernis wekken. Ter
wijl de TV-kijkers reeds geruime tijd 
ingelicht waren over de >• nieuwe nor
men >, bleek bi| de omschakeling dat 
heel wat abonnees van kabeltelevi
sie geen nieuw, maar een zwart 
beeld kregen.. 
..werden twee opperwachtmeesters 

van de BOB (Belgische Opsporings
brigade) voorgeleid voor diefstal en 
oplichterij. 
...werd er in de Torhoutse gemeente
raad met tafels en stoelen gesleurd 
omdat de oppositieleden zich door 
de opstelling van de debattafels 
benadeeld voelde. De burgemeester 
nam dat stoeltjespringen met en 
stuurde al de raadsleden naar huis. 
...is Tindemans van oordeel dat de 
VU niet rijp is voor regeringsdeelna
me. 

.. stelde hij tegen het FDF geen 
exclusieve. 
...kijkt men in Oost-Belgie verwon
derd op vanwege het groot aantal 
blanco-stemmen bij de parlements
verkiezingen 
..zei Willy Claes op 1 mei 'Het 
land heeft dringend behoefte aan 
een regering die beantwoordt aan de 
ernst en de omvang van de proble
men waarmee het land en de bevol
king te kampen hebben.' 
...zei André Cools in Luik- 'Ik hoop 
dat het tot een dialoog met de kris-
ten-demokraten kan komen om zo 
de Waalse progressistische krach
ten vooruitgang te kunnen doen boe
ken » 
...zei Willy Claes in Sint-Truiden: 
• We staan vandaag zover dat van 
de onnozelste dingen absurde maar 
reusachtige communautaire proble
men worden gemaakt' 
...zei gewestelijk ABW-voorzitter 
Louis Melis in Leuven : 'Men verwijt 
ons het kollektivistisch avontuur te
gemoet te gaan. Maar, in welk avon
tuur leven we nu met onze 300.000 
werklozen ' » 
...zei Jos Van Elewyck in Antwer
pen • - We zullen loyale en bekwame 
regeringspartners zijn, als die rege
ring fundamentele programma
punten van het BSP-programma wil 
verwezenlijken -
...zei Wim Geldolf van de Antwerpse 
BSP: - Op ons dient men niet te 
rekenen om het FDF in de regering 
te loodsen. Dergelijk affront kunnen 
wij de gewezen socialistische en 
Vlaamse stri/der Lode Craeybeckx 
niet aandoen -
...pleitte de Brusselse socialist Hen
ri Simonet voor de intrede van het 
FDF in de regering. 

En bovendien 

SCHOTTEN 

TE BRUSSEL 

Op maandag 16 mei zouden de 
Schotse vissers betogen te 
Brussel om een 50-mijlzone 
voor Groot-Brittannië te eisen. 

De Schotse Vissersorganizatle 
telt 8.000 leden. Op dezelfde dag 
beginnen te Brussel de EG-on-
derhandellngen over deze kwes
tie. Net als voor hun landbouw 
eisen de Britten voor hun vis
vangst uitzonderingen op de al
gemene regel. Het wil nu zijn 
eigen visvoorraad beschermen 
daar anders de vissers met werk
loosheid worden bedreigd. Het 
gemis aan een polit iek Europees 
gezag laat zich eens te meer gel
den ten nadele van de hele 
gemeenschap. 

LEER N E D E R L A N D S ! 

De herrie ti jdens de verkiezin
gen te Overi jse hebben een on
tegensprekelijke radikalizering 
van de Vlaamse inwoners — 
nog steeds de meerderheid — 
tot gevolg gehad. Het gemeente
bestuur werd trouwens niet al
leen door de kwasi hele bevol
king gesteund, ook vanuit gans 
Vlaanderen kwamen er felicita
ties. 
Sinds een paar dagen prijkt er 
aan alle loketten in het gemeen
tehuis een bordje met volgende 
teks t : ' Overi jse is eentalig Ne
derlands. Om U te helpen «Volg 
de Nederlandse taalkursussen ». 
Dit heeft gewerkt als de rode 
lap op de stier bij de Franstalige 
pers. Soir en Libre zijn in hun 
wiek geschoten. De Libre sleurt 
er het argument bij dat Overi jse 
tot het kiesarrondissement BHV 
behoort en dus tweetalige be
richten moet dulden. Dit beves
tigt slechts indirekt de stell ing 
van de Vlamingen in hun eis tot 
splitsing van dit arrondissement 
(Halle-Vilvoorde afhaken van 
Brussel). Ware dit reeds ge
beurd dan zouden de Fransta-
ligen te Overi jse (w.o. de CVP 
halfzuster PSC een leidende an
ti-Vlaamse rol speelt) een toon
tje lager zingen. En nu maar wen
sen dat ook de andere, bedreig
de gemeenten in Vlaams-Bra-
bant het voorbeeld van Overi jse 
zullen vo lgen ! 
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' FORCES WALLONNES » 

Een rechtstreeks gevolg van de 
aftakeling van het Rassemble-
ment Wallon is het verdwijnen 
van het RW-partijblad «Forces 
Wallonnes». In een afscheids-
nummer wijt de direktie deze 
stopzetting aan de te grote st i j 
ging van druk- en papierkosten. 
Feit is dat FW nooit is doorge
broken als blad en bleef steken 
in een soort weekschrift voor de 
leden. 

STUDENTEN ONTWAKEN 

Sinds de revolte van de jaren '68 
leek de studentenwereld in 
Vlaanderen voeling verloren te 
hebben met de Vlaamse Bewe
ging. In Leuven, Gent, Antwer
pen en elders bleken de studen-
tenleiders ingeslapen te zijn. 
Morgen zou dit onti j wel eens 
kunnen keren. Vorige dinsdag 
werd de oprichting bekendge
maakt van «Vlaams Jongeren 
Kontakt' (VJK). Vlaams Jonge
ren Kontakt wil een vrije en vri j 
wil l ige associatie zijn van de 
Vlaamse erkende en demokra-
t isch gestruktureerde studenten-
organizaties in Vlaanderen, met 
als doel onder mee": 
— in overleg met de Vlaamse 
Volksbeweging te ageren voor 
de federale hervorming van de 
Belgische staat tot een tweeledi
ge bondstaat, zoals omschreven 
in de 6-november-verklaring van 
het Overlegcentrum van Vlaam
se Verenigingen; 
— de deelstaat Vlaanderen uit 
te bouwen volgens de begin
selen van de demokratische 
rechtstaat. 
Op de perskonferentie in Brus
sel betoonden vooral studenten-
leiders van het KVHV en de 
VNSU zich bereid «om de 
Vlaamse Beweging opnieuw in 
studentenmilieus te brengen ». 

N I E U W E AKT IES 

Voorzitter Paul Daels van de 
Vlaamse Volksbeweging ver
heugde zich in de vernieuwde 
belangstelling van studentenlei-
ders voor de Vlaamse beweging. 
Het VJK zal een pluriforme aktie 
voeren, waarbij op de eerste 
plaats de aandacht zal gaan 
naar: de toepassing van de taai
wetgeving, de agglomeratie
raadsverkiezingen in Brussel (in 
het najaar '77), de tot-stand-ko
ming van het kiesarrondisse
ment Halle-Vilvoorde, het radi-
kaal verzet tegen een drieledige 
gewestvorming, en de tewerk
stell ing in Vlaanderen : in de uni
taire staat ontberen talloze 
Vlaamse academici en arbeiders 
een degelijke job, door de fran-
kofone vriendjespolit iek. 
Volgend akademiejaar zal er op
nieuw iets gebeuren aan onze 
Vlaamse universiteiten, zo stel
den de woordvoerders van 
«Vlaams Jongeren Kontakt» 
nog. Er zal een sensibil izerings-
aktie gevoerd worden rond de 
hervorming van de staat en de 
polit ieke aktualiteit aan de poor
ten én in de klaslokalen van de 
middelbare scholen. In alle uni
versiteitssteden zullen meetings 
gehouden worden ; alleszins bij 
de aanvang van het akademie
jaar. 

Wie \Nas vorig jaar tweede in Milaan-San Remo ? Slamedood 
azzik het nog weet Zo gaat het in de sport je onthoudt wie 
de eerste was De tweede blijft hoogstens een zwart gat in je 
geheugen Zo gaat het ook in de politiek Bloemen voor de 
rapste jongen aan de meet Foto in de krant van de prille kna
pen die hun blijde intrede doen in het parlement, soms na een 
voldragen politieke loopbaan van voluit dertien weken Naam 
in bovenkast 28 punt, artikeltje van minstens dertig lijnen één 
kolom Curnculum vitae Gedane studies, veroverde echtge
note, verwekte kinderen, hobby's en toekomstige politieke 
specialisatie 

Stoven - Jef 
Wie verdwijnt uit de Wetstraat wordt nauwelijks uitgeluid 
Artikeltje eveneens één kolom dertig lijnen, maar voor alle
maal samen Onder de titel «zij die met terugkeren » Rijtje 
namen, zonder meer Wie was vorig jaar tweede in Milaan-
San Remo"? 
Je zal hem missen Jef Olaerts Stoven-Jef in de volksmond, 
omwille van de familiale handel in kachels en vulhaarden 
Volksvertegenwoordiger voor Hasselt sinds 1968, nu afge
lost door de jonge prof Willy Desaeyere Stoven-Jef gewor
den na de oorlog, toen de gestudeerde ekonomist — ooit de 
jongste oorlogsburgemeester van het land — een nieuw 
bestaan moest opbouwen 
Puntbaardje, kalende schedel, geprononceerde jukbeende
ren niemand in de Wetstraat en ommelanden leek méér op 
Lenin dan hij Alleen fotografische gelijkenis *? Wie van Lenin 
een standbeeld-naar-het-leven wou maken, kon bij Jef 
Olaerts terecht. In 1966, tijdens de grote Limburgse revolte 
tegen de mijnsluitingen Boven de gebalde arbeidersmassa 
het Lenin-profiel van Jef Olaerts bewogen, meeslepend, eer
lijk tribuun en hartstochtelijk redenaar Puntbaard omhoog, 
de dreigende vinger gericht naar het harteloze Brussel dat 
het brood uit de mond der Limburgers stal 
Ook het hart en de geest van een profeet Tot en met in het 
engere, vertrouwde midden van de partijtop Als hij iets te 
zeggen had deed hij dat rechtop, de bezwerende vinger in de 
hoogte, met vier toehoorders even hartstochtelijk als voor 
een publiek van duizend Zijn bezetenheid Limburg Zijn vak
kundig tot in de finesses beheerst dossier het energiebeleid 
Zijn stokpaardje het integraal federalisme In het spoor van 
Alexandre Marc, zoals hij zegde Maar met een zweem Proud-
hon milde anarchist, overtuigd federalist, socialist van het 
hart 
Je zal zijn Zutendaalse buiten missen, het vennetje tussen de 
sparrenbossen Eén van de allerbeste partij-tradities jaren
lang in de nazomer de plaats van ontmoeting voor de kolle
ga's parlementsleden, de vrienden van de partijtop, inclusief 
de echtgenoten en de kinderen en de kindskinderen Limburg
se gulheid, met vlaaien als karrewielen, met Hasseltse jene
ver en 's avonds rond een reuzegroot houtvuur de bewogen 
belijdenis van zijn geloof in onze zaak 
Een buitenbeentje Het is niet makkelijk, te gaan in grootheid 
en in vrede Zet me op de plaats waar je me nodig hebt en 
waar ik mijn opvolger het maximaal aantal stemmen kan bij
brengen 
HIJ verdwijnt op een ogenblik dat de partij in Limburg een 
overwinning boekt Wie was vong jaar tweede in Milaan-San 
Remo Slamedood azzik het nog weet Maar je weet voor 
altijd, dat hij jarenlang de eerste is geweest in Limburg En 
hoe dan ook : je zal hem missen, de mens Jef Olaerts 
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De taalkaders van 

minister Van Eislande in ABOS 
Na vier parlementaire vragen ge
raakte VU-senator Vandezande 
uiteindelijk in het bezit van het cij
fermateriaal dat door de minister 
werd ter beschikking gesteld van 
de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht om de taalkaders in het 
ABOS (Algemeen Bestuur voor 
Ontwikkelingssamenwerking) op 
te stellen. 
Terloops weze gezegd dat het 
arrest van de Raad van State 
inzake het ABOS stelde dat de 
taalkaders het resultaat moesten 
zijn van de juiste toepassing van 
de taalwet in de buitenlandse 
diensten waar er een 50/50 moet 
heersen. 
Uit de hieronder aangehaalde cij
fers blijkt dat dit niet het geval is 
doch dat, integendeel, de cijfers 

V E R F R A N S E N D LEGER 

BI] het leger bestaat een volle
dig geautomatizeerde appara
tuur die de bloedgroep en de 
Rhesusfaktor bepaalt en de 
bloedgroepfiche drukt, doch vol
ledig In het Frans. De minister 
van Landsverdediging ant
woordt hierop aan senator 
Vandezande dat dit gebeurt om
dat deze apparatuur in Frankrijk 
werd gebouwd en in de Franse 
taal werd geprogrammeerd. Er 
zullen slechts wijzigingen aange
bracht worden van zodra men 
de nodige ervaring heeft opge
daan. Ondertussen hebben de 
Nederlandstaligen weer het na
kijken, zoals zo vaak ! 
De verdeling per taalstelsel op 7 
februari 1977 van het medisch-
en paramedisch personeel van 
het Mil i tair Hospitaal te Brussel, 
ziet er als volgt uit. 

N A A R T O T A L E 
V E R F R A N S I N G 
V A N Q U E B E C ? 

Vorig jaar veroverde de « Parti 
Quebequois» de volstrekte 
meerderheid in het provinciaal 
parlement, niet zozeer uitslui
tend op grond van hel streven 
van deze partij naar autonomie 
in het kader van de Canadese 
staat dan wel ook op grond van 
een vooruitstrevend sociaal-eko-
nomisch programma. Dit tot grote 
verrassing van de partij in kwes
tie zelf en van haar engelstalige 
tegenstrever. De autonomisti-
sche partij is thans heer en 
meester in parlement en rege
ring. De regering van Quebec 
vatte dezer dagen in een wit
boek haar voornemens samen. 
Inzake onderwijs wordt de voor
keur aan het Frans gegeven, ten
zij een van de ouders van de 
leerling engelstalig onderwijs ge
noot in een school buiten de pro
vincie, zij zelf reeds in een engels-
talige school zijn of nog indien 
ze broers en zusters in het emgels-
talig onderwijs hebben. Kinde
ren van inwijkelingen echter zul
len een franstalige school moe
ten volgen, i.p.v. de vri je keus tus
sen Frans en Engels te hebben 
(de voorkeur ging tot nog toe bij 
deze kategorie naar het Engels). 
De regering zal ook de verfran-
sing van de administratie nastre
ven, die thans nog tweetalig is. 
Idem wat het zakenleven betreft, 
waarvan de top eentalig Engels 

aantonen dat de wet schromelijk 
met de voeten wordt getreden. 
De vraag kan nu gesteld worden 
of minister Van Eislande, in strijd 

Ziehier deze cij fers: 

met de wet, uit deze cijfergege
vens rechten zal putten voor 
franstaligen en de nederlandsta
ligen benadelen. 

N. 

1. Internationale stukken 150 
2. Personeelszaken 1.709 

3. Algemene zaken 1.856 
4. Briefwisseling met andere openbare diensten 630 
5. Briefwisseling met gewestelijke en plaatselijke diensten 

198 
6. Briefwisseling met particulieren 1.699 

1.056 7. Briefwisseling met private bedrijven 

Totaal 

1.398 
3.922 
5.125 
2.023 

269 
4.136 
2.088 

7.298 18.961 

Wij zijn nieuwsgierig te vernemen of de minister uit deze onwettelijke 
toestand rechten zal putten voor de franstaligen dan wel of hij een stip
te naleving van de taalwetten zal nastreven. 

is. Het Frans moet binnen een 
niet al te lange termijn de taal 
van het bedrijfsleven worden. 
Dit witboek wordt begrijpeli jk 
als men weet dat 80 °/o van de 
Quebecse bevolking franstalig 
is... Onze eigen franstalige pers 
vindt dit streven heel normaal. 
Omdat het om een deeltje van 
de sacrosante frankofonie 
gaat. Vervang echter franstalig 
door nederlandstalig en Engels 

door Frans en dan zijn de franko-
fonen plots niet meer te spre
ken : « Ce n'est pas la même cho
se» zeggen ze zonder verdere 
argumentatie. Inmiddels leren 
we uit het Kanadese voorbeeld 
dat de nationaliteitenkwestie in 
ons land slechts een bevredigen
de oplossing zal verkri jgen wan
neer er een Vlaamse staat zal 
zijn. 
Eerder n ie t ! 

Vlaanderen in Nederland 

Geeneesheren 
Apotekers 
Tandartsen 
Burgerli jk param perso 

F 
67 

5 
3 

neel 
48 

N. 
25 
16 

1 

38 
•f-^ 

i 

Naar aanleiding van Koninginnedag doortrok Den Haag voor een 
menigte die op 200.000 kijkers werd geschat, de befaamde Brueghel-
stoet van Wingene (1.000 personen) de binnenstad. De bijval was over
weldigend, niet alleen door de kleurenrijke aankleding, de koddige tafe
relen, de dynamiek van de toneelspelende, zingende en dansende 
stoet, maar ook door de organizatie, die sloot als een bus. 
Toen de stoet «binnen» was na drie uren door Den Haag te zijn 
getrokken, hieven de duizenden Vlamingen spontaan en rechtstaand 
(het gebeurde tijdens de Breughelmaaltijd) de Vlaamse Leeuw aan, 
eveneens rechtstaand door de gastheren in de houding en bij de 
Haagse politie met de militaire groet aanhoord. 

Vooraf werden Frans Vroman, de bekende Vlaamse stoetenbouwer, 
en VU-senator Persyn, burgemeester van Groot-Wingene ten stad-
huize ontvangen. De uitnodigende Vereniging voor Toerisme sprak 
nadien haar bewondering uit voor de stijl van de stoet en de stipte en 
vlotte organizatie (stiptheid die blijkbaar van «die nogal slordige Vla
mingen, niet werd verwacht.,.). 
De Wingense Breughelstoet is op prinsjesdag een schitterend ambas
sadeur van Vlaanderen in het Nederlands regeringscentrum geweest. 

«Ik zweer 
f rouw aon 
de wetten 
von het 
Belgische volk» 

1. Op een vraag van VU-senator VANDEZANDE gericht aan 
minister van Openbare Werken, waarom het Centraal 
Bureau voor Benodigdheden nog steeds ééntalig-Franse 
omlegkalenders en agenda's levert in de openbare diensten 
in Vlaanderen, antwoordt de minister van Openbare Werken 
koudweg dat de drukker zijn produktie zó heeft gepland dat 
niet kan worden voldaan aan de taalwetten, doch er zal voor 
de toekomst onderzocht worden hoe aan de taalwetten zal 
kunnen worden voldaan. Een kanjer van een drukker-plannen
maker is dat. En onze minister is pog een grotere kanjer. 

2. Senator VANDEZANDE heeft vier vragen moeten stellen 
aan de minister van Buitenlandse Zaken om in het bezit te 
komen van de cijfers die gediend hadden voor de taalkaders 
in het ABOS, hoewel de taalwet de verplichting oplegt alles 
mee te delen aan de vakverenigingen. Na drie weigeringen 
voerde onze senator aan dat, wat krachtens de wet aan de 
vakverenigingen moest meegedeeld worden, toch zeker niet 
aan de parlementsleden kon onthouden worden. Bij de vierde 
vraag beloofde de minister dan een synteseverslag van de 
telling, dat hij echter nog steeds niet heeft toegestuurd. 

Een fraai stukje bewegingsstrategie is dat of om het met Tin-
demans te zeggen. « het wordt tijd dat zijn aktiekomitee ter 
verdediging van de parlementaire demokratie optreedt». 

3. Senator VANDEZANDE vroeg aan de ministes van Natio
nale Opvoeding (N. -|- F.) hoeveel Nederlandstalige scholen 
er in Wallonië waren en hoeveel Franstalige in Vlaanderen 
die bij ministerieel besluit toegelaten zijn en erkend werden. 
Het antwoord is onthutsend. In Wallonië zijn er 3 Nederlands
talige erkende gesubsidieerde scholen. In Vlaanderen 37 
erkende Franstalige scholen. Met het pittige detail dat heel 
deze aangelegenheid ons als werkingskosten 14.262.686 fr. 
kost, m.a.w. gelden die eens te meer genomen worden van 
wat aan de Vlamingen toekomt. 

4. Iedereen kent het taalincident in Overijse waar de gemeen
te openbare borden ter beschikking stelt van de politieke par
tijen om politieke propaganda te maken bij de verkiezingen. 
Volgens de taalwet gaat het hier om een koncessie met als 
gevolg dat de taalwet moet toegepast worden door de kon
cessionaris. 

De CVP heeft dit incident uitgelokt en wij zullen hen zeker 
niet afkeuren. Doch, waarom past minister Chabert dan het
zelfde niet toe in de stations van het Vlaamse land waar Publi-
fer eveneens Franstalige reklame voert ? Ook hier gaat het 
om een koncessie waar de taalwetten moeten toegepast wor
den. 

Senator VANDEZANDE stelde hierover reeds menigvuldige 
Parlementaire Vragen doch zonder sukses. 
Waarom doet Chabert dan niet hetzelfde in een niet-verkie-
zingsperiode als de CVP-burgemeester in een verkiezingspe
riode ? Graag een antwoord au.b. 

5. Kan de minister van Financiën ons verklaren hoe het komt 
dat Wallonië, dat 30 % van het spaarvolume levert via de 
Spaar- en Lijfrentekas, bijna 37 % van de investeringen 
krijgt ? 

Is dit de zo geroemde solidariteit in een éénrichtingsverkeer ? 

6. In 1976 zamelde de Nationale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nijverheid in Vlaanderen voor meer dan 11 miljard 
frank in. 
In Wallonië was dit iets meer dan 4 miljard. 

Wat daarbij niet mag uit het oog verloren worden is dat daar 
nog bij komt bijna 30 miljard niet-verdeelbare kredieten 
omdat het hier gaat om institutionele beleggers zoals banken, 
kredietinstellingen, enz. 

Indien men dezelfde verhoudingen neemt als voor de partiku-
lieren, wat niet overdreven is, dan zamelt men in Vlaanderen 
voor ongeveer 31 miljard frank in tegenover ongeveer 14 mil
jard in Wallonië. 

Van de investeringen krijgt Vlaanderen slechts 28 miljard 
frank en Wallonië 20 miljard frank. Weer eens verdelende 
rechtvaardigheid. 
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Noord-lerland 

in staking 

tegen zichzelf? 
Dinsdag begon de door de protestantse leiders afgekondigde alge
mene staking in Noord-lerland. Net als in 1974 — toen lan Paisley, 
de beruchte Noordierse dominee, een staking ontketende om de pas 
gevormde provinciale regering, bestaande uit gematigde katolieken 
en protestanten te kelderen wat ook gebeurde — willen de protes
tantse diehards het herstel van de Stormont en de Ulsterse regering, 
zoals deze fungeerden vóór de huidige burgeroorlog uitbrak. Ze wen
sen dus een verdere minorizering van het katolieke volksdeel, minori-
zering die juist de oorzaak was van de katolieke opstand. Londen is 
uiteraard gekant tegen een dergelijk terugdraaien van de klok en 
hoopte dat deze keer de staking zou mislukken of ten minste minder 
algemeen zou gevolgd worden dan verwacht werd door de inrichters 
«the United Unionist Action Council», een overkoepelend organis
me van de voornaamste Ulsterse protestantse verenigingen zoals 
bv. «the Ulster Workers Councils » en niet het minst de protestantse 
evenknie van de (katolieke) IRA, «the Ulster Defence Association» 
waarvan vele leden vroeger tot de speciale (protestantse) politie 
behoorden. 

De Britse pers was nochtans aan 
de vooravond van de i tweede 
«grote staking» doorgaans van 
mening dat er in 1977 duidelijk 
minder geestdrift bij de betrokke
nen was dan drie jaar geleden. 

Zo was toch de indruk van ver
scheidene Britse waarnemers en 
journalisten al moesten ze zoals 
Chnstopher Walker van «The Ti
mes» toegeven dat intimidatie 
niet achterwege zou blijven en 
dat veel arbeiders zouden ver
plicht worden om te staken. In 
ieder geval verwachtte men dat 
de arbeiders van Ulsters groot
ste werkgever, de Harland and 
Woff Scheepswerven normaal 

dominee lan Paisley 

niet zouden staken, ook al is de 
meerderheid van de 9.000 ar
beiders loyalist, dit is voorstander 
van een protestants meerder
heidsbewind en van een nauwe 
bond met de Britse kroon. Dit laat
ste is echter de jongste jaren aan 
zware erosie blootgesteld. 

Het is immers zo, dat de protes
tantse arbeiders, ook al werden 
en worden ze bevoorrecht door 
het protestants establishment, 
nog ver verwijderd zijn van wel
vaart, laat staan welzijn. De Ul
sterse arbeiders worden zelfs 
nog zwaarder dan hun Europese 
kollega's getroffen door de ekono-
mische krisis, vermits deze bur
geroorlog de Ulsterse ekonomie 
dreigt te ruïneren. De religieuze 
tegenstellingen, die een sociale 
tegenstelling inhouden, hebben 
tot nog toe een samengaan van 
alle arbeiders belet Vroeg of laat 
zal de religieuze scheidingsmuur 
in Ulster toch neergehaald wor
den en zelfs kunnen gepaard 
gaan met een hereniging van 
Noord- en Zuid-lerland. Ook in de 
Ierse republiek leeft nog een pro
letariaat, dat niet eeuwig de socia
le achterstelling zal dulden. W e 
mogen echter de zaken met voor
uitlopen. We stellen wel vast dat 
de meest verwoede voorstan
ders van de eenheid met West-
minster, de protestantse meerder
heid, vandaag de autonomie te
rugeist en lang niet meer zo 
« unionist» is als de benaming van 
de protestantse verenigingen zou 
doen vermoeden. Het grieft de 
protestantse leiders vooral, dat 
de Britse bezetter zowel het pro
testants als het katoliek gewa
pend verzet met een zelfde kor
daatheid bestrijdt. Dit leidde bij 
een gedeelte van de loyalists tot 
een «los van Londen» houding. 

Op beide kampen heeft zich 
bovendien een marxistische 
ideologie ingeënt, een minder
heid weliswaar maar dan toch type
rend voor de evolutie in de zes 
graafschappen. 

Ulster ligt voor als na onder de 
knoet van het geweld. De vredes
beweging van de vrouwen heeft 
tot weinig of niets geleid. Nade
ren we nu een nieuw kookpunt in 
de pan, waarin de vroegere aan
bidders van de Union Jack in hun 
eigen vet liggen te sudderen? 

Met andere woorden, zijn de pro
testanten op een punt aangeko
men, waarop ze feitelijk tegen 
zich zelf staken ? 

De eerste stakingsdag was geen sukses voor Paisley (die aan deze staking zijn politieke toekomst heeft 
verbonden), doch later bleek het aantal werkwilligen (80 % ! ) te slinken, omdat de intimidatiemachine 
(anonieme telefoons, dreigbrieven, machtsdemonstratie met stakingspiketten enz.) pas na enkele uren op 
gang kwam. Het wordt dus een spannende konfrontatie. Staat de politieke loopbaan van Paisley op het 
spel, ook het gezag van de Britse regering komt in het gedrang. Vandaar ook de indrukwekkende militai
re en politionele machtsontplooiing. 

Drie maanden Carter 
«Outsider» Carter blijkt zich 
wonderwel thuis te voelen in 
het Witte Huis ook omdat hij 
heel wat protokollair gedoe 
naar de rommelzolder heeft 
verwezen 
Het is in de VSA traditie dat 
een nieuwe president na hon
derd dagen bewind even on
der de loep genomen wordt. 
Dat IS weinig, om een staats
man te beoordelen maar er 
zijn toch reeds enkele krachtlij
nen, die zich aftekenen. 
In internationaal opzicht is de 
kentering van Washington 
tegenover Moskou met te loo
chenen. President Ford bleek 
doodsbang te zijn wanneer 
Breznjev bij wijze van spre
ken de (zware) wenkbrauwen 
fronste. Niets daarvan bij Car
ter die zelfs al lachend zei : 
« We hoeven toch niet op te 
schnkken telkens Leonid 
niest»... 
Carters visie — uiteraard de
ze van zijn ploeg — steunt op 
het pleidooi voor de rechten 

van de mens. Carter vraagt 
met alleen de toepassing van 
de akkoorden van Helsinki 
(spijtig genoeg interpreteren 
de diverse staten dit akkoord 
op een zeer uiteenlopende wij
ze), hij ontvlucht het gesprek 
met met de Russische dissi
dentie in ballingschap, o.w. 
Boekofski. Dat lijkt wel op een 
uitdaging en deze ontvang
sten (en de brief aan Sacha-
rov!) hebben wel een zekere 
afkoeling tussen beide groot
machten veroorzaakt Carter 
antwoordt daarop echter dat 
de Sovjets hoewel ze naar ont
spanning streven (zo beweren 
ze toch) met klem zeggen dat 
de «ideologische strijd daar
om niet stilvalt». Ze voegen 
overigens de daad bij het 
woord door zekere Afrikaan
se landen militair en ekono-
misch te steunen en bepaalde 
zwarte verzetsbewegingen 
eveneens te steunen. 
De voornaamste verdienste 
van de nieuwe president blijkt 

echter — althans voor zijn 
beginperiode — het (relatief) 
herstel van het aanzien van 
het presidentschap en van het 
zelfvertrouwen van de USA-
burger. Na Vietnam en Water
gate bleef er van beide zeer 
weinig over. Carter heeft de 
mensen een nieuw houvast ge
boden. En IS meteen ook be
gonnen aan de klassieke strijd 
om meer macht met het parle
ment dat door het falen van 
Nixon heel wat bevoegdheid 
aan zich heeft getrokken en 
thans heftig tegenstribbelt 
wanneer het Kongres meent 
dat de president er weer eens 
op uit IS, de macht van de 
exeeutieve te vergroten. 
Voor het overige blundert Car
ter net zo vaak als zijn voor
ganger. Het zal trouwens voor 
ons Europeanen altijd moeilijk 
zijn de Amerikanen te ver
staan want hoe men het ook 
draait of keert : ook Amerika 
is voor ons een vreemde we
reld. (SW) 
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bif 't sparen brengt 
de nacht geen raad 
Kapitalisatie, belegging op termijn, progressieve rente, 
opbrengst, vaste vervaldag, looptijden, interestvoeten, 
groeibons, kasbons, enz. Dat is teveel, zelfs voor uw 
slapeloze nachten. 

vandaag biedt het spaarwezen 
zovéél mogelijkheden, dat alléén een 
specialist er wijs uit geraakt! 
Uw N.M.K.N. -adviseur staat u graag bij: met raad en 
daad. 

UW NMKN-adviseur kan voor u een 
''persoonlijk spaarplan'^uitwerken, 
passend bi| uw eisen en mogelijkheden. 
Uit de vele mogelijkheden haalt hij de beste plaatsing 
voor uw geld: kasbons, groeibons, kapitalisatiebons, 
kasbons met progressieve rente, depositorekeningen op 
zicht of op termijn, al dan niet met vooropzeg, of een 
kombinatie van verschillende interessante mogelijkheden. 

Zijn zorg: u de meest rendabele oplossing voorleggen. 
Opdat u voortaan op beide oren zou kunnen slapen. 

bij de NMKN vindt u de mooiste 
spaarmogelijkheden,en de''bank-
service'̂ die u verlangt. En altijd 
onder Staatswaarborg. 

KREDIETA/O NUVERHEID 

verstandig sparen 
Waterloolaan 16 - 1000 Brussel - 02/5136280 

flflnBCuoLcn 
KOETSWERKEN VAN DER MIJNS-
BRUGGE & ZONEN Perfekte afwer
king juiste tinten Affligemstraat 18, 
1742TERNAT(St Kat Lombeek) 

poketino 
Specialist in grammofoonplaten, magneet
band, cassetten en toebehoren 
Em Jacqmainlaan 144-146. 1000 Brussel 
POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de VironstraaÜ, 1700 
Asse 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
Leuven Tel 016/234794 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 4254642 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettdaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
03V 374572 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

TeL 054/3337 56 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. 02/268.14.02 

DE OUDE KRING 
Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ELECTRA-BREE p.v.b.a. 
Electro-Groothandel 

Boneputstraat 38 - 2690 BREE 
011/461188-462477 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/441742-441743 
MIELE - AEG - LINDE 

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

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steen houwers vest, 52 Antwerpen TH 03 31.35 83, 

lOkmta-^s 
— Gevraagd wordt een huis
houdster, 50 jaar of ouder, om te 
helpen in een gezin bestaande 
uit vader en vier minderjarige 
kinderen Inwonen is mogelijk. 
Verdere inlichtingen via M Ser-
gooris, Brusselstraat 28, Sint-UI-
nks-Kapelle Tel 02/45271 99 

(N53) 

Senator E De Facq zoekt voor 
bevnende firma's 
1) commercieel afgevaardigde 
weegapparaten (elektronisch) 
voor provincies Oost- en West-
Vlaanderen, 
2) boekhouder voor konfektie-
industrie (GenO, 
3) winkelbediende (man of 
vrouw) (Dendermonde) 
Schrijven op het adres Europa
laan 11, 9820 St-Denijs-West-
rem 

TE KOOP- modern apparte
ment te St-Agatha-Berchem 
(dichtbij oprit E5) - 2 sik volledig 
ingericht Inlichtingen bij senator 
E De Facq die bij de eigenaar 
bemiddelend optreedt (Europa
laan 11, 9820 St-Denijs-West-
rem, tel. 091/22 64 23 N51 

— Man, 42 jaar, zoekt dnngend 
licht ongeschoold werk in Ize-
gem of onmiddellijke omgeving 
Z w Geert Bourgeois, Bon de 
Pelichystraat 25, Izegem Tel 
051/305287 (N 52) 
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Vele aspekten van het ooievaars
gedrag zijn nog niet gekend, on
dermeer omdat de in het wild 
levende ooievaars in Nederland 
sinds 1957 niet meer worden 
geringd. Voordien was dat wél 
gebeurd. In 1941 werden er nog 
negenenveertig ooievaars ge
ringd ; in 1950 nog acht. In 1951 
kwamen de laatste vier jongen 
aan de beurt. 
Het besluit om de ooievaars niet 
meer te ringen, werd genomen op 
grond van een brief van de Ne
derlandse ambassadeur in Span
je, waarin ondermeer geschreven 
staat dat een Spaanse jager hem 
een mooi houten kistje toonde, 
waarin een aantal Nederlandse 
ooievaarsringen werden be
waard. Daaruit kon hij afleiden 
dat Spaanse jagers op geringde 
ooievaars schieten en dat het dus 
beter was om deze vogels niet 
meer te ringen. De berichten dat 
ook Afrikaanse inlanders zich 
met ooievaarsringen sierden, heb
ben het Nederlandse ringverbod 
nog meer gemotiveerd. 

In « Het L i esve ld » 
te Groot -Ammers 

Om de zeldzaam geworden ooie
vaar in semi-vrijheid aan het 
publiek te kunnen tonen, werd te 
Groot-Ammers in de Alblasser-
waard, door enkele vogelvrien-
den een ooievaarsdorp opgericht. 
« Het Liesveld » bevindt zich niet 
ver van Dordrecht, in een typisch 

Ooievaars in Vlaanderen en Nederland 
Nu de lente langzaam maar zeker is terug
gekeerd, loont het de moeite om eens wat 
meer aandacht te schenken aan de vogel, 
die in onze gewesten zeer sterk verweven 
is met legenden en volksverhalen. Tegen
woordig zijn ooievaars zeldzaam gewor
den. Een maat voor de milieuvervuiling in 
de Lage Landen bij de Zee ? 

In Vlaanderen broeden de ooie
vaars al niet meer sinds het ein
de van de vorige eeuw. Wel wer
den er in het Zwin in 1957 ooie
vaars ingevoerd. In 1976 waren 
er negen broedparen. In Neder
land verminderde de ooievaars
stand eveneens. In 1955 vlogen 
bij onze Noorderburen nog 94 jon
ge ooievaars uit. In 1975 was dit 
aantal teruggelopen tot 15. Toch 
broedden ook verleden jaar nog 
een achttal koppels op verschil
lende plaatsen in Nederland, on
dermeer te Oudewater en 
Schoonrewoerd. In andere ge
meenten, zoals te Leerdam, wer
den de nesten verlaten. 

Bovendien is hij het slachtoffer 
van onverantwoorde jachtpraktij-
ken, die zijn westelijke trekroute 
onveilig maken. Ook in Nederland 
werden initiatieven genomen om 
de ooievaar te beschermen, om 
gekwetste eksemplaren te verzor
gen en om het aantal broedgeval-
len terug op peil te brengen. Het 
ooievaarsdorp «Het Liesveld» te 
Groot-Ammers nabij Dordrecht is 
daarvan een voorbeeld. Daar heb
ben in 1976 tien paren gebroed. 
Als propaganda voor de vogelbe
scherming is dit dorp in zijn opzet 
geslaagd. Toch kan het Rijksinsti
tuut voor Natuurbeheer in Neder
land zich niet achter het projekt 
plaatsen, omdat gevreesd wordt 
dat daardoor de ooievaar in 
plaats van een trekvogel een 
standvogel zou kunnen worden. 

In het Zwin 

Zij die de babybode enkel ken
nen van de reklamespots kunnen 
nog in het Zwin terecht. Daar heb
ben in 1976 negen paren ijverig 
gebroed, met als verheugend re

sultaat een vijftiental flinke jon
gen. 
Er gaat een magische aantrek
kingskracht uit van deze vogel, 
als hij zich in een sierlijke vlucht 
boven het Zwin verplaatst. De 
spanwijdte van zijn vleugels be
draagt ruim twee meter. Zijn ge
wicht schommelt tussen de drie 
en vier kilo. Ook de jongen heb
ben de vrijheidsdrang in zich. Aan
vankelijk blijven ze nog wat on
handig boven het nest hangen. 
Alle begin is moeilijk. Deze gere
gelde oefeningen zijn een goede 
aanloop. Maar, het zal nog een 
hele poos duren vooraleer ze de 
vluchttechniek van hun ouders 
zullen kunnen evenaren. 
In het natuurreservaat zijn de ooie
vaars niet alleen zomaar een 
attraktie. Ze beantwoorden aan 
een der doelstellingen van de ini
tiatiefnemers, met name deze vo
gels populair maken bij het groot 
publiek en zodoende bijdragen 
tot hun bescherming. 
Intussen mag niet worden verge
ten, dat wat nu in het Zwin op dit 
gebied verwezenlijkt werd, niet 
zonder moeite is verlopen. De 
vele belangstellenden die de ooie
vaars in het Zwin gaan opzoe
ken, moeten weten dat het laat
ste broedgeval in ons land da
teert van 1895. Deze blijde gebeur
tenis had plaats te Gistel. Meer 
dan een halve eeuw later, in 1957, 
werden twee volwassen ooie
vaars in het Zwin binnenge
bracht, in de hoop dat ze hun 
legendarische taak naar behoren 
zouden vervullen. Tevergeefs, 
want het eerste ei werd pas 
gelegd op 27 april 1965 nadat een 
kleine troep het tweetal was ko
men vervoegen. In 1967 verble
ven er drie broedparen in het 

Zwin, die zeven jongen voort
brachten. In 1976 vlogen er zowat 
vijftien jongen uit, afkomstig van 
negen broedparen. 
Wie de ooievaars gadeslaat als 
ze hun dagelijks rantsoen aan 
voedsel ontvangen, vraagt zich al
licht af waarom deze tussen
komst van de mens nodig is. 
Want, de ooievaars zoeken ook 
hier nog de stijgende luchtstro
mingen op en overvliegen dan 
traag en zelfzeker het vlakke 
land, dat hen het nodige voedsel 
zou moeten verschaffen. Maar, 
de polders zijn minder uitgestrekt 
dan vroeger en het water van de 
sloten en de plassen lijkt meer 
cola dan-spa. En vermits de kik
ker zich niet kon aanpassen aan 
deze roestbruine brij, komen de 
ooievaars meestal met een lege 
snavel terug naar hun nest. Wie 
hier van dichtbij ooievaars ziet 
vechten voor een kikker kan zich 
afvragen: werd hij opgepikt uit 
een vervuilde poldersloot? Of, 
heeft zijn vriend, de mens, hem 
deze lekkernij toegespeeld in een 
schuchtere poging om iets goed 
te maken ? Want een zaak is 
zeker: er is héél véél verloren. 
Om de vogels aan de grond te 
houden, kan een vleugel worden 
opgebonden. De ooievaar kan 
dan zijn vleugel niet meer strek
ken. Om verstijving te voorko
men, wordt na een drietal maan
den de andere vleugel lamgelegd. 
Ofwel worden de vleugels gekort
wiekt. Daarbij worden de slagpen-
nen geknipt. Beide ingrepen zijn 
tijdelijk, in tegenstelling tot het 
leewieken, wat neerkomt op het 
amputeren van een gedeelte van 
de vleugel. 

Merkwaardigheden 

De ooievaar legt drie tot vijf, zel
den zes witte, langwerpige eieren, 
die iets groter zijn dan een kip-
peëi. Ze wegen ongeveer hon
derd gram, en hun schaal is iets 
dikker. 

Bij de geboorte weegt een ooie
vaar 60 tot 70 gram. Pas vanaf 
de tweede dag neemt hij in ge
wicht toe. Na ruim twee weken 
weegt hij één kilo. In die periode 
wordt hij elke'dag honderd gram 
zwaarder tot de slagpennen zijn 
gevormd. Dan zijn daarvoor zo

veel bouwstoffen nodig, dat het 
groeiritme weer wat afneemt. Dit 
is na zowat drie weken. De jon
gen zijn in de beginfaze vrijwel 
hulpeloos. De snavel is soepel en 
zacht. Het is bijna niet te geloven 
dat hij later een vlijmscherp en 
geducht wapen wordt. 
Volwassen ooievaars proppen 
hun keel vol met voedsel en bra
ken de inhoud uit voor hun jon
gen. Het hele ritueel gaat gepaard 
met het nodige geklepper, dat 
toch wat meer aandacht verdient. 
De ooievaar buigt bij het kleppe
ren hals en kop achteruit tot de 
kop de rug raakt. Het tongbeen 
schuift daarbij naar achteren, en 
zo ontstaat er een doeltreffende 
geluidsversterker. De bewe
gingen van de snavel verlopen 
volgens een vrij snel ritme. Bij hun 
thuiskomt verwelkomen ooie
vaars elkaar al klepperend. Op 
deze wijze winden ze elkaar ook 
op, tijdens het paarspel. Pas uitge
komen jongen beoefenen het 
klepperen reeds met zwier. Voor 
dorstige kleine ooievaars een uit
stekend middel om aan drank te 
geraken. 

In Nederland 

Te Oudewater, het bekende histo
risch plaatsje in de provincie 
Utrecht, en in acht andere Neder
landse gemeenten zocht de ooie
vaar in 1975 een natuurlijke nest-
plaats op, en kwam er broeden. 
Dit was toen ook het geval in 
Zuid-Holland te Schoonrewoerd, 
Leerdam, Groot-Ammers en Slie-
drecht; in Noord-Brabant en 
Drongelen; in Gelderland te Wa-
penvelde en in Overijssel te Graf
horst. In 1976 viel het aantal 
broedparen terug op zeven. 
Volgens het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer in Nederland gaat 
de ooievaarsstand bij onze Noor
derburen sinds de eerste wereld
oorlog bijna kontinu achteruit. De 
jongste jaren schijnt de populatie 
zich te stabilizeren. Ze is er terug
gelopen tot minder dan tien nes
ten. 

Te Leerdam waar nog een koppel 
broedde in 1975 werd het nest 
verlaten, al kwamen er ook in 
1976 ooievaars op bezoek. Ze 
verhuisden. Niemand weet pre-
C'es waarom. 

vlak polderlandschap, dat rijk is 
aan water en ook aan voedsel. 
In 1976 waren er een tiental nes
ten, met in totaal ruim twintig jon
gen. Eén wild paar broedde er op 
drie eieren. 
Onze Noorderburen lieten zich in
spireren door het initiatief van 
Max Bloesch, die zowat dertig 
jaar geleden een ooievaarsdorp 
oprichtte te Altren, nabij Soloturn 
in Zwitserland. Pas de jongste 
jaren is er ruime internationale 
belangstelling voor. Te Wiesba
den in Duitsland werd een gelijk
aardig projekt uitgewerkt; in de 
Elzas werden een tweehonderd
tal aangekochte ooievaars bin
nengebracht ; zelfs Zweden en 
Japan overwegen zulke maatre
gelen. 
Te Groot-Ammers worden ook 
zieke en gekwetste ooievaars ver
zorgd : slachtoffers van hoog-
spanningsleidingen en andere 
pechvogels met gebroken vleu
gels bijvoorbeeld ; maar ook jon
gen die in de natuur geen kans 
zouden krijgen. 
Volgens de initiatiefnemers ge
beurt dit laatste enkel omdat de 
ooievaars bedreigd zijn. Het vier
de of vijfde jong wordt uit het 
nest genomen en door de mens 
grootgebracht. Daar ze veel later 
uitkomen, slagen deze kleine ooie
vaars er niet in, om aan voedsel 
te geraken. Hun grotere broers of 
zusters slokken alles op en zij 
zouden de hongerdood sterven. 
Tegen deze harde wet van de 
natuur wordt er hier dus gemoti
veerd ingegrepen, ook al staat de 
wetenschap skeptisch tegenover 
deze handelwijze. Sommige orni-
tologen vrezen dat door deze ver
gaande tussenkomst van de 
mens de ooievaar niet meer op 
trektocht zal gaan en dus een 
standvogel zal worden. 

De toekomst van de ooievaar in 
onze streken is onzeker. De 
wetenschap wil of kan niet ingrij
pen, voordat de oorzaken van 
zijn uitsterven met zekerheid ge
kend zijn. Intussen wordt ge
tracht om hem tóch te bescher
men, ook al is dit in hoofdzaak 
ten koste van zijn natuurlijk ge
drag als trekvogel. 

Dirk Buyes 
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VUJO manifesteerde 
tegen werkloosheid 
ARBEID 
IS ONS 
RECHT 

uit Nijlen animeerde op stijlvolle 
wijze de optocht. 

Onder de betogers bevonden 
zich de senatoren Coppieters en 
Jorissen, de volksvertegenwoor
digers Jan Caudron, Nelly Maes, 
Willy Kuijpers, André De Beul, 
Frans Baert, de schepen Jan De 

Zaterdagnamiddag stapten zo
wat 500 Volksuniejongeren door 
de Aalsterse centrumstraten. In 
het raam van de viering van het 
feest van de arbeid werd be
toogd voor het recht op arbeid. 
De betogers stapten op achter 
de slogan «Arbeid is ons recht». 
Zij droegen borden mee met hun 
eisen : « 36-uren werkweek », «lie
ver job dan dop », « werk in eigen 
streek», enz... 
De VU-harmonie «Kempenland» 

Neve en ex-kamerlid G. De Kegel. 
Aan het monument van pries

ter Daens op de werf werd een 
bloemenhulde gebracht door Jan 
Caudron en nationaal VUJO-
voorzitter Johan Sauwens. Op 
het Esplanadeplein beklemtoon
den vijf sprekers het sociale as-
pekt van de Vlaamse Beweging. 
Sauwens gaf een overzicht van 
de sociaal-ekonomische toestand 
en lichtte de doelstellingen van de 
betoging toe, terwijl Germain De 
Rouck enkele voorbeelden aan
haalde van de achterstelling van 
de Vlaamse ekonomie, onder 
meer de overdreven steun aan 
de Waalse staalindustrie. Nelly 
Maes trok van leer tegen het 
groot-kapitaal en waarschuwde 
voor korporatisme. Wim Jorissen 
laakte de syndikaten «die zich 
het monopolie van de oprichting 
van een vakbond toegeëigend 
hebben ». 

jt 

FOTO: STUDIO DANN 
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Senator 

Maurits Coppieters: 

«De bestrijding 

van de misbruiken 

in de werkloosheid 

is geen plan van 

de arbeid, maar 

je reinste geklungel. 

De werkloosheidsvergoeding 

is maar een voorbijgaande 

verzekering 

van een waardig leefgeld. 

Ook buiten de normale 

winstekonomie moet 

de overheid 

arbeidsplaatsen scheppen: 

3de circuit, 

produktie voor 

ontwikkelingslanden, 

enz...» 
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op 
afstand 
bekeken 

Wie het over macht heeft zou eerst denken aan krijgsmacht 
In de Belgische krijgsmacht betekenen wij weinig, althans niet 
in de topfunkties. 
Er bestaat geen Vlaamse krijgsmacht; de tijd is ook voorbij 
dat wij er de schijn wilden van wekken bij het aanmarcheren 
van een of andere pseudo-Garde-Civique, met wapperend 
vaandel en slaande trom. 
Wij bedrijven onze Vlaamse Beweging niet met geweld. 
Men denkt ook aan de macht van het getal. 
Ongeveer 20 miljoen Nederianders in de wijde wereld is ten 
sbtte niet zo veel In Belgié vormen wij inderdaad de meerder
heid, maar in onze meerderheid zitten er nog 2 % rijke Frans
kiljons, die absoluut niet ontwapend hebben. 
Op onze meerderheid hebben Vlaamse voormannen lange 
tijd hun hoop gesteld. Zij was voor hen een reden om de uni
taire staat te verdedigen. 
Wij zouden er de meesters in worden of toch de gelijken in 
zijn. De geschiedenis gaf hun ongelijk: wij hebben geen vrij-
heidsboom geplant op onze meerderheidspositie. Onze meer
derheidspositie wordt zelfs tegen ons uitgespeeld. Het 
gevaar van de - Vlaamse Meerderheid» wordt door de Fran-
kofone voormannen handig misbruikt om hun ware meerder
heidspositie inzake rijkdom en invloed te handhaven. «De 
Vlaamse meerderheid» is een geliefdkoosd tema om de Fran-
kofone massa op te jutten. 
Tot voor kort gingen wij trots op onze ekonomische macht en 
wij zongen: If I were a rich man. 
In vergelijking met een gemiddeld inkomen aan index 100 fr 
per hoofd van België, is het inkomen van Vlaanderen 97 fr., in 
Wallonië 96 fr maar in Brussel 145 fr Toch leven er in het rij
ke Vlaanderen nog duizenden die zich niet kunnen bedruipen 
met hun wettelijk minimuminkomen. Daarbij leveren wij het 
grootste kontingent van de 300.000 werklozen. 
De hefbomen van het ekonomisch leven in Vlaanderen zijn 
overwegend in handen van niet-Vlaamse geldmachten. Vlaan
deren is in Europa het lievelingsoord van de multinationals. 
Vele winsten, op onze arbeid gemaakt, worden ervan ver
vreemd ten bate van niet-Vlaamse brandkoffers. 
Wij hebben de politieke wil niet kunnen opbrengen met 
Vlaamse spaarcenten of Vlaamse belastingen, Vlaamse 
gemeenschapsbedrijven tot stand te brengen. 
Hebben de grote Vlaamse ekonomisten die de multinationals 
aantrokken zich niet vergist ? Men kan nu wel een fraai lijstje 
aanleggen van bedrijven die met Vlaams geld werden aange
trokken en besproeid en het nu «afstappen». Wij blijven zit
ten met hun failliete boel 
Of is het op onze (toch maar dunne] elite dat wij kunnen ver
trouwen ? Ik denk aan de Ballade van de Ratten van Jef 
Eibers: «ze spreken wel dezelfde taal maar willen ons niet 
kennen. In plaats van voor de mensen hier hun geld te inves
teren doen ze 't in Spanje ». 

Op school heeft men ons dat geleerd: kennis is macht 
In België werd het «kennis is macht» niet altijd bewaarheid, 
want het is op een onkunde, de gewilde onkunde van het 
Nederlands, dat de Franstaligen hun macht vestigden. 
Evenmin als kennis leidt kdtuur noodzakelijk tot macht I 
Ik las onlangs een boek getiteld:« Kuituur als instrument van 
heersende macht». Daarin wordt betoogd dat de huidige kul-
tuurpolitiek de heersende machten ondersteunt Zonder twij
fel valt dat op bij het kultuurbeleid van «onze» minister De 
Backer Ook bij ons verhoogd wetenschappelijk potentieel is 
een vraagteken te stellen. Staan onze geleerden, onze tech
nologen niet vaak in dienst van volksvreemde geldmachten ? 
Aantal, ekonomische macht, kuituur en ontwikkeling ? 
Onze grootste hoop hebben wij niet te stellen op dit «drie-
span der krachten »; Getal, Geld of Geleerdheid. 
De motor van onze definitieve ontvoogding is ons nationaal 
bewustzijn — onze samenhorigheid. 

Denken wij aan het Geuzenlied: uw pijlen vastgebonden hou
den. De Nederiandse Leeuw houdt gebundelde pijlen in zijn 
klauw! Denken wij aan 1302! De Slag der Gulden Sporen 
was niet de overwinning van een opstandig « franskiljonse» 
leenman tegen zijn leenheer of de zege van een elite maar de 
sociale overwinning van een samenhorig volk. 
Na eeuwen op de schopstoel gezeten te hebben is Vlaande
ren nu een natie geworden of een «natie in wording»... 
Maar I Haar samenhorigheid wordt bedreigd door verzuiling 
en neo-klerikalisme. 

Onze nationale samenhorigheid moet haar uitdrukking vinden 
in een Vlaamse staatsmachine. Het ware doel van de Vlaam
se Beweging is niet het veroveren van zgz. Vlaamse rechten 
in een Belgique de papa maar aan het natie geworden Vlaam
se volk, zijn eigen Staat bezorgen. Baas in eigen huis is niet 
alleen stappend en roepend op straat maar in de Staat 

M. van Haegendoren, oud-senator 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN STAD 

C.O.O.: Voor alle aangelegenheden, 
Antwerpen Stad betreffend, kunnen 
onze afgevaardigden De Boel en De 
Laet geraadpleegd worden. Tel. res-
pektievehjk 38.66.92 en 33.97.90. 
KONTAKTBLAD: Binnen enkele we
ken verschijnt weer terug het «Kon-
taktblad» voor de leden. Tijdens de 
verkiezingen werd het blad vervan
gen door de verkiezingspropaganda 
vervat in de verschilldende reklame-
bladen. Ook uw ingezonden brieven 
worden door de redaktie met dank 
aanvaard. 

DIENSTBETOON: Alle weken, tel
kens op maandag in de Wetstr. 12 
Antw. van 16 tot 19 u. door Volksver
tegenwoordiger A. De Beul, bijge
staan door provincieraadsW Mevr. 
Monseur. 
VUJO Kontaktadres: Erika De Mot
te, Venezuelastr. 6; 9120.30 Antw. 
ABONNEMENT «WIJ»: Schenk uw 
vrienden een abonnement op ons 
weekblad. Tot eind dit jaar 375 fr. U 
kan het bedrag storten op onze bank
rekening KB. 404-3036801-74 van 
VU-Antw. Stad. 

MEI 
13 

14 

KONTICH-WAARLOOS: VUJO-4de kleinkunstavond met Jef 
Eibers en Arrabella. Om 20 uur in het Parochiaal Centrum, Mag-
dalenastraat te Kontich. 
BERCHEM : TAK vertoont de film «De Slag om Schaarbeek-
om 20 uur in zaal Luxor, Zillebeeklaan. Spreker: Piet De Pauw. 

MECHELEN NAAR 

DIKSMUIDE 
Zoals in het verleden wordt ook dit 
jaar gezorgd dat Mechelen vertegen
woordigd is te Diksmuide op de IJzer
bedevaart van 3 juli. 
Waar vorig jaar twee autocars volge
boekt waren wordt er nu gezorgd 
voor drie. 
Er wordt vertrokken om 7 u. stipt aan 
de «London Taverne» aan de Vijf-
hoek, andere stopplaatsen zullen later 
bekendgemaakt worden. De terugreis 

vanuit Diksmuide gaat over leper en 
Gent waar telkens verpoosd kan wor
den, en het aankomstuur te Mechelen 
is rond 20 u. 

Reiskosten, drinkgeld en B.T.W. inbe
grepen, 185 fr. 

4 € VLAAMS I 
NATIONAAL 
ZANBFEEST 

15 mei 77 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

V A N WILRIJK: 

Volgende betrekking wordt openverklaard : 

1 KLERK-TYPIST(E) 
De kandidaturen worden ingewacht uiterlijk op 31 mei 1977. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de personeels
dienst van het OCMW, Bist 25 te 2610 WILRIJK, tel. 27.11.85 
-28.72.10. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ERASMUSSCHOOL 
Handels- en autorijschool: Begij-
nenvest 99. Antw. 
Tel. 33.60.58 en 45.05.31. 
Elke maandag om 19 u. ver
keersreglementen. 
10 o/o KORTING VOOR VU-LE
DEN 

LIMBURG 

VU-Heusden-Zolder nam 
afscheid van Jef Lemmens 

J 

Onze Volksunie-afdeling 
heeft een harde werker en 
een goede vriend verloren : 
Jef Lemmens. 

Hij werd geboren te Heusen 
op 23 februari 1925. Hij was 
voorzitter van de v.z.w. « De 
Oude Kring » en ondervoor
zitter van onze VU-afdelIng. 
Hij was een moedig man, 
een leider. Hij kende de 
weg van lijden en leiden. 
Jef was een strijder. 
Entoesiast van in de stu
dentenbeweging. 
Weerstander gedurende de 
laatste wereldoorlog. 
Vri jwil l iger in Korea. 
Militair tot een zwaar onge
val hem op rust stelde. 
Maar Jef rustte niet, over
won zelfs de zwaarste han
dicap. 
Jef zette zich in voor de 
Vlaamse zaak. Ook hij kon 
de onrechtvaardigheden 
tegenover het Vlaamse 
volk niet dulden. 

De VU kreeg zijn volledige 
inzet 
Waar hij kwam maakte hij 
vrienden, goede vrienden. 
Hij durfde, besliste kordaat, 
bemiddelde bij spanningen, 

dienstvaardig voor al wie 
op hem een beroep deed. 

Een trouwhartig man met 
pretl ichtjes in de ogen. 
Laat Jef voor ons een voor
beeld zijn dat ons bij zal bl i j
ven. 

De Volksunie-afdeling en 
de V.Z.W. « De Oude Kring » 
betuigen langs deze weg 
nogmaals hun diep mede-
voelen met zijn echtgenote, 
kinderen en familie. 

TONGEREN-MAASEIK 

ARRONDISSEMENTEEL 

OVERWINNINGSBAL 

Op zaterdag 7 mei 1977 om 20 u. in de parochiezaal van 
Tongerio (Bree). 

Toegang - Steun : 50 fr. 

Huldiging van de nieuwe VU-mandatarissen. 
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BRABANT 
Aanval van Koekelberg op Dilbeek 
Op de gemeenteraad van 26 april I.I., 
waren de punten op het agenda van 
de meerderheid zodanig administra
tief, dat deze op een saaie boel dreig
de uit te monden. Het ging over ter
mijnverlengingen van : 

Erediensten Kerkfabriek van Itter-
beek, Schepdaal en St.-Theresia Dil
beek, enz 

De hoofdschotel kwam met het laat
ste punt, « Uitbreiding van het kerkhof 
van Koekelberg». Het kerkhof van 

Romsee en 
Croonenberghs te 
Grimbergen herdacht 
Voor twee vooraanstaande Vla
mingen Mr. Gerard Romsee en 
Mr. Thieu Croonenberghs wordt 
op zaterdag 14 mei te 11 u. in de 
abdijkerk van Grimbergen een 
plechtige jaargeti jde opgedra
gen. Deze twee Limburgers stier
ven kort na elkaar in Brussel in 
de lente van vorig jaar na een 
voorbeeldig leven waarin zij zwa
re offers brachten voor de trouw 
aan hun Vlaamse overtuiging. De 
homelle zal worden gehouden 
door E.P. Van Thillo SJ. , en de 
eucharist ieviering zal worden op
geluisterd door het Gregoriaans 
Koor van Grimbergen. Gelegen
heid tot ontmoeting na de dienst 
in het Feniks Hof vlakbij de kerk. 

Koekelberg ligt binnen Vlaams-Bra-
bant Het zou gaan over een uitbrei
ding van 87 aren Dilbeekse grond. De 
voorzitter ze i : «Elke meter grond is 
ons lief. De uitbreiding is een verlies 
aan tuinbouwgrond ten nadele van 
onze tuinders. Dat 87 aren naar Brus
sel gaan, veroorzaakt een waardever
mindering van de omliggende gron
den en woningen De Brusselse drang 
om Vlaamse grond aan te hechten, 
zet zich verder op alle mogelijke 
gebieden». De aanvraag van het ge
meentebestuur van Koekelberg werd 
dan ook ongunstig geadvizeerd en 
wel met eenparigheid van stemmen. 
Laat ons in kort twee punten verge
lijken een aanvraag van Koekelberg 
en een motie van aanhechting van 
Neerpede. 

1. Uitbreiding van het kerkhof van 
Koekelberg: Wij komen tot de bevin
ding dat het hier gaat om een aan
vraag om 87 aren op Dilbeeks grond
gebied in beslag te nemen voor onbe
paalde duur, d.w.z. voor altijd. 

2. De motie van het VU-lid Fons Prin
sen, in de voorlaatste raad: Een 
motie die de mogelijkheid zou schep
pen een streek die dezelfde eigen
schappen en karakter heeft bij Dil
beek te voegen. Een motie om de 
tuinbouwers en hun gronden te ver
dedigen tegen inbeslagneming van 
de gemeente Anderlecht (agglomera
tie Brussel), die ze voor andere doe
leinden gebruikt. 

Een motie om bij het communautair 
dossier te voegen. 

Een motie om in de aanval te gaan 
tegen de Brusselse kapitalistische 
grondspekulanten. 

Deze motie werd verworpen door de 
CVP en haar twee akolieten van PVV 
en BSP. 

Zijn de tuinders en hun grond van 
Neerpede met belangrijk genoeg ? 

J.V.D.B. 

L E M B E E K 

H A A N T J E S K E R M I S 
Na een moeilijke start tussen twee 
verkiezingen in heeft de nog jonge 
afdeling Lembeek op 23 en 24 april 
haar eerste eetkermis gehouden. On
ze •' Haantjeskermis » werd een onver
wacht sukses, vooral daar we in een 
gemeente wonen waar de «traditione-
len» het voor het zeggen hebben. 
Voor vele inwoners zijn wij van de 
Volksunie trouwens nog een grote 
onbekende Dat onze kermis een vol
treffer werd, danken we in de eerste 
plaats aan onze « kookmoeder», The
resa Vermeersch, en aan onze pen
ningmeester Luk Petit die voor een 
vlotte organizatie zorgde en voor een 
film versierde zaal Langs deze weg 
tevens dank aan alle medewerkers. 
WINNENDE NUMMERS 
009 014 016 053 059 013 080 096 108 
110 138 139 140 141 145 198 300 305 
312 315 320 334 337 350 374 406 452 
502 510 518 532 535 644 655. 
Winnende nummers die hun prijzen 
kunnen afhalen bij Luk Langhendries, 
Beslaan 7, 1520 Lembeek. 

MEI 

6 BRUSSEL: VUJO-vormingsavond (Brussel-Halle-Vilvoorde) 
om 20 u. in het Kongresgebouw. Tema: ' Brussel een staats-
struktuur ». 

7 MOLLEM : Melklokjesbal om 20 u. 30 in zaal Alida te Bollebeek-
Mollem Org. : V U en VUJO. 

14 KORTENBERG : VU-bal om 20 u. 30 in Sporthal, Oude Baan, 
Erps-Kwerps Orkest : The Giant Band Inkom : 50 fr. 

27 BRUSSEL (Agglomerat ie) : VUJO 1» Grote T-dansant om 20 
uur in Waltrakelder. Inkom: 60 f r Voorverkoop • 50 fr. 

Diest, 

de monumentenstad 

.•?s: 

Voor een stevige VUJO-uitbouw 

in het arr. Leuven 
De uitbouw van een aantal VUJO-ker-
nen in het belangrijke en grote arron
dissement Leuven was reeds lang 
een noodzaak, deels omwille van het 
hoge aantal jongeren, zeker in de gro
te centra (scholen, universiteit), deels 
omwille van de specifieke aanpak van 
punten die de jeugd aanbelangen én 
onze interesse verdienen. Het uitdra
gen van het VU-program naar de jon-
gerer i ; op een spontane, direkte ma
nier I het mede betrekken van jeugd 
bij de VUJO-akties en de toevloed 
van de jonge gedachte naar de VU-af-
delingsbesturen is een taak die voor 
het arrondissementeel VUJO-komitee 
is weggelegd. 

De laatste maanden werd getracht — 
en met rezultaat — duidelijke prioritei
ten te stellen de uitbouw van VUJO-
kernen, het opstellen van VUJO-dos-
siers, (inzonderheid verkeersveilig-

VU-gemeenteraadsfrak-

ties 

en de Kultuurpaktwet 

Reeds twee VU-frakties hebben 
klachten ingediend tegen over
heden die ten nadele van de V U 
de kultuurpaktwet schenden. 

— Een Leuvense klacht werd 
ingediend tegen Interleuven dat 
de VU met betrekt bij een pro-
jekt samenlevingsopbouw. 

— Een Mechelse klacht tegen 
het Mechels bestuur dat het plu
ralisme niet respekteert in de 
vzw Mechels Poppenteater. 

Oud-senator M. Van Haegendo-
ren verstrekt graag inlichtingen 
over het indienen van dergelijke 
klachten die ons moeten bevei
ligen togen het onheil van de 
CVP-Staat. 

held, milieu, demokratie, wat is VU
JO ?). De VUJO-kernen Herent-Wink-
sele, Veltem, Kortenberg, Leuven en 
Keerbergen zijn reeds aktief. Eerstge
noemde kern oogstte een opmerkelijk 
sukses met vier Dosfelavonden rond 
interessante temata o.l.v. onze stuwer 
Johan Artois. Kortenberg pakte uit 
met de prikaktie rond de bescherming 
van de Prinsendreef, waar men het 
gemeentelijk administratief centrum 
midden een grachtig groen domein, 
wil inplanten. 

Prikakties rond de fietspadeninfra-
struktuur zijn voorzien. Een vredes-
tocht per fiets (met overnachting) 
naar de IJzerbedevaart op 3 juli is 
eveneens ons opzet. Een aanwezig
heid in de pers door moties, door inter

pellaties in de bestaande jeugdraden, 
adviezen aan VU-afdelingen wat jon-
gerenpolitiek betreft en een hechte 
mede- en samenwerking met de initia
tieven van VUJO-nationaal zijn verde
re punten die ons beleid bepalen. De 
aanleg van goede ledenlijsten (eerste 
en tweede werkkring) is voor al deze 
initiatieven belangrijk. VUJO rekent 
dan ook op de sympatie, de morele 
steun en echte inzet van elk VU-ka-
derlid. Dan eerst kan de jongere - en 
inzonderheid deze vanaf 16 jaar — 
langs onze voortdurende aktie inten
sief betrokken worden bij de Volks-

Polly Raskin 
Arr. VUJO-voorzitter 

Een na-prent je uit d e voo rb i j e verk iez ingss t r i jd . In Groo t -B ie rbeek In he t 
a r r ond i ssemen t L e u v e n t rok e e n j o n g e p loeg gees tdr i f t ige V U - e r s o p 
p a d a a n g e v o e r d d o o r Luk V a n h o r e n b e e k (kandidaat K a m e r - 600 s tem
m e n ) en H e r m a n V a n A u t g a e r d e n (p rov inc ie - 875 s temmen) . Hun erva
r ingen na d e z e « c a n v a s s i n g t o c h t » : p loeggeest , geestdr i f t , recht 
s t r e e k s kon tak t , « h a n d g e m e e n », m e t d e bevo lk ing . 
Een v o o r b e e l d o m na te vo lgen I 

Diest in zesvoud (6) 

Tijdens de jongste weken heb
ben wij Nieuw Diest in zesvoud 
bekeken. Wij tiebben getracht 
door gesprekken met mensen 
uit de deelgemeenten van deze 
fuzieomschrijving de lezers 
van « Wij» wat nader te laten 
kennismaken met dit gedeelte 
van Vlaams-Brabant 
In dit slot van de reeks laten 
we Renaat Rijnders uit Diest-
stad zelf aan het woord. Renaat 
was het eerste Vlaams-Nationa
listisch raadslid dat in 1971 het 
Diestse stadhuis betrad. 

Het fraaie stadje Diest ligt in een van 
de meest verarmde en achteruitge-
stelde streken van Vlaanderen, nl. het 
Hageland. Deze streek kent de mees
te pendelaars en ongeveer het hoog
ste aantal stempelaars. 

Toch heeft de oude stadskern een 
prachtig en rijk verleden. Noemen wij 
maar de St-Sulpitiuskerk, het majes
tueuze stadhuis, de Warande en het 

voortreffelijk behouden Begijnhof, 
waar de avondverlichting u terug 
voert naar een andere tijd. 
Wie om het even op welke dag op de 
markt aanbelandt, moet zoeken naar 
parkeergelegenheid, omdat de toerist 
spontaan hierheen getrokken wordt. 
Vergelijk dit met soortgelijke steden 
in Vlaanderen en je zal kunnen zeg
gen dat Diest een levende en aantrek
kelijke stad is. Dit weten de midden
standers trouwens ook, want de te
ring en nering draaien er nog zo 
slecht niet 

In Diest leeft de geest van Oranje. 
Sommige monumenten herinneren 
hieraan. Diest was in de zestiende 
eeuw gewikkeld in de vrijheidsstrijd 
tegen Spanje, die spijtig genoeg niet 
eindigde met de bevrijding van de Zui
delijke Nederlanden, van het Spaan
se juk. Ook in de Boerenkrijg liet Diest 
zich met onbetuigd. Hier vochten onze 
jongens voor outer en heerd tegen 
het Franse juk. 

Nu gebeurt de vrijheidsstrijd anders. 
Vandaag vecht de Volksunie onder 
de leeuwevlag voor het verbreken 
van een andere dwingelandij, nl. de 
Brussels-Belgische unitaire overheer
sing. 

Willy Somers 

IJzerbedevaartkomitee 
Nieuw Diest deelt mee 
Sinds enige tijd heeft het IJzer
bedevaartkomitee in Nieuw 
Diest een zetel in de Kultuur-
raad. Maurits Sels vertegen
woordigt hier de volks-nationale 
strekking. Hij maakt ook deel uit 
van de erkenningskommissie in 
deze raad. 
Wij houden eraan langs deze 
weg alle sukses toe te wensen 
aan deze mandataris en zijn ver
eniging. 
Op woensdag 27 april jl. verga
derde het IJzerbedevaartkomi
tee. Het dagelijks bestuur werd 
lichtjes gewijzigd. Voorzitster 
blijft: Dr. Hilde Coremans. Zij 
wordt in deze funktie bijgestaan 
door de ondervoorzitters: Frans 
Dijck (VOS. ) , Karel Thiels VAB-
VTB) en André Peeters (VU). 

Als sekretaris en afgevaardigde 
in de Kultuurraad fungeert Mau
rits Sels, terwijl Paul Maes pen
ningmeester blijft. 
De taken van propaganda en 
organizatieverantwoordelijkhe-

den gaan naar Karel Thiels en 
Frans Dijck. Willy Somers, die 
gemeend heeft zijn taak als 
arrondissementeel bestuurslid 
van de VU volledig ter harte te 
moeten nemen, neemt ontslag 
uit het dagelijks bestuur, maar 
blijft lid van de raad. 
Inmiddels besliste het IJzerbede
vaartkomitee een autocar in te 
leggen naar het Vlaams-Natio
naal Zangfeest en eveneens 
met verschillende bussen deel 
te nemen aan de IJzerbede
vaart. 
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De VU-provincieraadslijsten in B-V-H 
Op aanvraag van heel wat van onze lezers brengen wij deze week het sfem-
menaantal door de VU-provincieraadsli jsten behaald in het (nog steeds onge
splitste) arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. In vetjes de VU-verkoze-
nen voor de Brabantse provincieraad. 

BRUSSEL 

Lijststemmen 
1. Jacobs-Vaes Hedwiga 
2 Schermie Herve 
3 V D Straeten Isabella 
4 Jonckers Frans 
5 Beckers-Bousse Mana 
6 Hendnckx Marcel 
7 Van der Eist Wim 

ELSENE 

Lijststemmen 
1 De Waet Emiel 
2 De Smaele Jozef 
3 Menu Luk 
4 Seghers-VD BroeckJosée 
5 Rowies Anne 
6 HiersDirk 
7 Claes Lode 

2886 
497 

70 
60 
94 
40 
41 

453 

SCHAARBEEK 

Lijststemmen 
1. Pauwels Theo 
2 Schepens Mon 
3 Bonne Jeannine 
4 Depuydt Roger 
5 Mechels Jean 
6 De Man Jozef 
7 Broekaert Chns 

4913 
725 
527 
286 
198 
61 
93 
247 

HALLE 

Lijststemmen 
1. De Doncker Staf 
2 De Nayer Juul 
3 De Nul-Deweerdt 
4 Vervaet Daan 
5 Valkeniers Jef 

1255 

2615 
925 
466 
204 
134 
89 
372 
335 

ST.-JOOST-T.-NODE 

Lijststemmen 
1 V D Pontseele Rita 
2 Ceuppens Bob 
3 De V^ael Paula 
4 Hanssens Pieter 
5 Willems Jean-Pierre 
6 De Winter Gilberte 
7 Grootaers Els 

2525 8 Van Bellegem Lutgart 

2137 

3524 
562 
384 
325 
135 
215 

82 
141 
99 

Halle Lennik 
3452 1099 

794 2066 
1625 351 

176 839 
700 126 

1337 1932 

4632 5314 

ST.-JANS-MOLENBEEK 

Lijststemmen 3893 
1. Monteyne André 785 
2 Meyers Winn 218 
3. Cocquereaux Jaklien 283 
4. Labeau Fons 83 
5 Van Essche Staf 273 
6 De Berlangeer Jan 468 

ANDERLECHT 

Li jststemmen 
1. Panis Maurits 
2. Beeckman Karel 
3 Prinsen Fons 
4 Van der Spurt Cilia 
5 Eykenbos Willy 
6 Van Haelst Steven 

1943 

2110 

5279 
830 
446 

1041 
341 
220 
94^ 

ST.-GILLIS 

Li jststemmen 
1 De Saeger Willy 
2. Hendnckx Johan 
3 Fonteyn Wim 
4 Wilms-Lontie M A 
5 Dillen-Leemans 
6 RetinckxPiet 
7 Lenders Jean 
8 Van den Bergen L 
9 Wauters Cecile 

S.G, U. 

364 2491 
103 1034 

4 
7 
6 
9 

15 
2 
3 

189 
102 
70 

122 
21 
90 

111 
9 426 

158 2165 

Li jststemmen 
1. Kiesekoms Staf 
2. De Neve Pol 
3 Clerckx Erik 
4 Cassimons Jef 
5 Van Hecke-Thiebaut M.L 
6 Thomas Piet 
7 Philips Stan 
8 De Saeger Karel 
9 Van den Brande Jozef 

VILVOORDE 

Meise 
4696 

341 
1489 
172 

1888 
155 
108 
413 

61 
1152 

Asse 
5185 
2609 

213 
112 
143 
278 

1583 
205 

60 
292 

Vllv. 
4665 

255 
125 
813 

23 
433 

13 
35 

470 
85 

3823 

14546 
3205 
1827 
1097 
2054 
866 
1704 
653 
591 
1529 

5779 5495 2252 13526 

Een SMAK voor vzw Eigen Huis 
B E N E F I E T A V O N D 

24 A P R I L 

K U L T U R E E L C E N T R U M 

S T R O M B E E K 

Als eerste van een reeks aktiviteiten 
— die pas echt van stapel loopt wan
neer we vanaf september St-Maar
ten tegenover de gekommercialiceer-
de St-Niklaas stellen — starten we 
met een Benefietavond waaraan een 
vijftal groepen hun medewerking ver
lenen «The Condors» en «Jammer-
hout» uit Grimbergen, «'t Spinnet •• uit 
Vilvoorde, uit het Mechelse «Cassio
peia» en een viertal Bretoense Bar
den zorgen voor de internationale 
noot 

Een info-stand over het projekt Eigen 
Thuis zal iedereen nogmaals de moge
lijkheid bieden meer te vernemen 
over het gezinsvervangend tehuis 

B A K S T E E N S L A G 

Vanaf nu tot Pasen '78 hopen we van 
in de fusiegemeente deur tot deur 

Nieuw-Grimbergen 
slag te voeren 

onze Baksteen-

De idee van SMAK ontstond zowat een jaar geleden Het was de VUJO-
Nieuw Grimbergen toen opgevallen dat het aantal jongeren dat meewerkte 
aan de Boemerangaktie, mede ten voordele van Eigen Thuis, en aan de inza-
melaktie voor de getroffen inwoners van Ruisbroek (de watersnood van janu
ari '76) vrij beperkt was. Vlaanderens jeugd is nu wel meer dan ooit sociaal 
bewust, maar zowat alle aandacht gaat naar wat veraf, liefst ver over de 
oceaan gebeurt 
Door deze overaksentuering blijft de eigen medemens in Vlaanderen al te 
vaak in de kou staan. Onze welvaartmaatschappij vertoont immers nog vele 
zwakke plekken die men vaak weet Ie verbergen door alle aandacht af te lei
den naar andere en verre landen. 

S M A K wil pogen het evenwicht iet
wat te herstellen door gedurende éèn 
jaar (dit houdt evenwel geen beper
kingen in I) daadwerkelijk aktie te voe
ren ten voordele van een vaak verge
ten groep 
De legende over St-Maarten die zijn 
mantel in twee scheurde en hem deel
de met een minderbedeelde is be
kend 
Lange tijd was hij de Vlaamse St-Ni-
klaas, onder druk van kommerciele 
belangen moest hij plaatsruimen voor 
de zogenaamd universele maar kunst
matig opgedrongen St-Niklaas. 

Om die reden wil S M A K Sint-Maar
ten tegenover de gekommercialiseer-
de St-Niklaas stellen en zullen de 
meeste akties van SMAK plaatsgrij
pen tussen september en december 
Dat deze akties een filantropisch ka
rakter hebben kan slechts een zoveel
ste aanklacht zijn tegen de overheid 
die nalaat fundamentele hervormin
gen door te voeren die nodig zijn om 
te komen tot een welzijnsmaatschap-
pij In plaats van enkel die hervormin
gen te eisen, wil SMAK ook in afwach
ting ervan, daadwerkelijk aktie voe
ren 

Wat houdt dit in in een eerste fase 
zullen vanaf nu tot september 77 plas
tiek «bakstenen» te koop aangebo
den worden aan minimaal 20 fr per 
stuk Deze «bakstenen» kunnen dan 
gedurende een half jaar gebruikt wor
den als spaarpotten In de loop van 
het eerste tnmester van '78 hopen we 
dan deze «bakstenen-spaarpotten» 
goedgevuld terug te kunnen afhalen 
van deur tot deur 

Een kleine berekening leert ons dat 
aan een gemiddelde van lOfr per 
inwoner deze «baksteenslag» met
een 300 000 fr oplevert 

Daarom durven wij het globaal be
drag dat deze SMAK kan opleveren 
schatten op een half miljoen Dit is 
dan ook onze streefnorm 

Personen en groepen, verenigingen 
en organizaties die willen meewerken 
aan deze Sint-Maarten Aktie kunnen 
steeds kontakt opnemen met S 
RUMMENS, Beigemse steenweg, 146 
— 1850 Gnmbergen (tel 
02/2693160) - H V A N HEMEL-
RYCK p/a Kartuizerslaan, 1 9 - 1 8 6 0 
Meise (tel. 02/26903.73). 

D e g e k e n d e maar v e r w a a r l o o s d e Omnnegang van Ter Mu i len te L iede
k e r k e w e r d d o o r s c h e p e n Staf Kiesekonns e n zi jn « m a n n e n » in e e n 
n i euw k leed je g e s t o k e n 
H e t m o e t met g e z e g d da t hee lwa t d e v o t e L i edeke rkena ren en w a n d e 
laars hun g e n o e g e n o m dit p rach t ig initiatief b e t o o n d e n . He t is al leen 
maar erger l i jk dat de C V P - o p p o s i t i e z ich t i jdens de j ongs te g e m e e n t e 
raad sma lend uitl iet o v e r d e z e ve rbe te r i ng Noga l onbegr i jpe l i j k v o o r 
e e n z ich kr iste l i jk n o e m e n d e par t i j . . . 

Nieuw Diest 

Folkloristische 
eendagsvlieg won 
Het zou van een gebrek aan objekt ivi tei t getuigen, als we hier zouden schr i j 
ven dat er op de eerste zondag na Pasen geen spanning voelbaar was in de 
VU-gelederen van Nieuw D ies t Wat zou het worden voor deze groep met 
slechts één kandidaat op de Kamerl i jst en dan nog bij de opvolgers en één 
man op de vi j fde plaats van de Provincieraadsli jsL In 1974 werd het voor de 
Dietse VU-mensen bepaald geen overwinning. Zi j kregen toen zelfs af te reke
nen met een lichte maar toch niet te onderschatten achteruitgang. 
De gemeenteraadsverkiezingen in 1976 brachten slechts één zetel op. In ver
schil lende deelgemeenten van de fusie kwam toen voor de eerste maal de 
VU op, en haalde er heel wat stemmen. Maar toch... een nieuwe koalit ie tus
sen P W en BSP zou haar weerslag wel eens kunnen hebben op de Parle
mentsverkiezingen. 

Het IS dan ook met een opgeluchte 
Dirk Van de Weyer dat wij na de ver
kiezingen over de uitslag m Nieuw 
Diest mochten praten Dirk, als eerste 
kandidaat bij de opvolgers op de 
Kamerlijst behaalde 1024 stemmen 
(niet onaardig voor dit met zo grote 
gebied) en wordt meteen plaatsver
vangend kamerlid voor de VU in het 
arr Leuven en aldus ook de rechter
hand van Willy Kuijpers Tijdens ons 
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gesprek wil Van de Weyer met nala
ten de bloemen te delen met Herman 
Brems, die het op de 5e plaats provin
cie ook met slecht deed met bijna 600 
stemmen Als kersvers kandidaat een 
puik resultaat 
Waar enkele maanden geleden, ter 
gelegenheid van de gmeenteraadsver-
kiezingen, sommige politici voor de 
radio verklaarden dat de V U in Nieuw 
Diest slechts een folkloristische een
dagsvlieg was, waarmee men geen 
rekening diende te houden, moeten 
WIJ hier vandaag vaststellen dat de 
Vlaams-Nationale partij hier in de blau
we burcht een sterke vooruitgang 
maakt Diegenen, die zich op 10 okto
ber 1976 zo smalend uitlieten over de 
V U worden gekonfronteerd met een 
achteruitgang van meer dan 7 % en 
meteen met het verlies van de kamer
zetel in Diest 

De overwinning van de V U in Nieuw 
Diest IS op de eerste plaats zeker te 
danken aan de inzet van een aantal 
militanten, die dag in dag uit aan getui-
genisaktie hebben gedaan Boven
dien IS de VU een geloofwaardige par
tij met bovendien een duidelijk pro
gramma De VU IS en blijft de enige 
Vlaamse waarborg Dat hebben op 
17 apnl vele Diestse kiezers begre
pen en ZIJ hebben ernaar gehandeld-

WILLY SOMERS. 
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Een zilveren Zangfeest 
ORKEST: 

Uitgebreid koperensemble o.l.v. Theo 
Mertens. 

MUZIEK: 

Peter Benoit (Rubenscantate) en Ple-
ter Verlinden of Peter Cabus (intro) en 
Gebed voor het Vaderland (Theo Mer
tens). 

DIRIGENTEN: 

F Cuypers, E. Maes, T. Mertens, S. 
Van den Broeck, F. Van Durme en J. 
Wilmots. 

TEKSTEN: Anton Van Wilderode, Al
bert De Longie, Jos Van der Veken, 
Kor Van der Goten en' Hendrik Hol-
venius. 

PREZENTATIE: 

Kris Yserbijt en Arnold Willems. 

MEDEWERKERS: 

— Jef Eibers 
— Jef Burm 
— Miei Cools 

Marieke en Bart: duo uit Frans-
Vlaanderen. 

Robbert en Anja Van Lint: Neder
landse volksliedduo 
llona Van Brandt: kunstlied. 
Jo Haazen, stadsbeiaardier van 
Antwerpen 
Tine Balder. 
Kinderballetgroep «Groen Vlaan
deren ». 
Vendeliersgroep Piet Pottie. 
Het Jona-teater o.l.v. Ton Van Ar
ken. 

40'VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST-15 ME11977 

vinnnoEREn 
EER/T 

Zondag 15 mei zal voor de veertigste maal het Vlaams Natio
naal Zangfeest Vlaanderen doen zingen. Ze zullen weer van 
heinde en verre toestromen de zanglustigen en kijken naar 
het jaarlijks schouwspel van kleur en licht en ritme. En luiste
ren naar de speelse, de lieve, de ironische, de harde woorden 
over Vlaanderen. 
Voorzitter Valeer Portier, die reeds een kwarteeuw lang het 
ANZ onder zijn hoede heeft, zal de rede uitspreken, het zullen 
ongetwijfeld hard^ woorden zijn aan het adres van die politici 
die het niet goed menen met het land dat wij liefhebben. 
Hij zal voor de vijfentwintigste maal het sprekerspodium 
beklimmen en U zult het horen, de woorden zullen onveran
derd hard zijn. Het is ook nodig I 

Het Zangfeest is opnieuw in de goede handen van regisseur 
Remi Van Duyn, voor de vijfentwintigste maal en U zult het 
zien het zal een zilveren zangfeest zijn I 
De inrichters hebben een hele schare medewerkers ingezet 
om van dit Zangfeest een onvergetelijk feest te maken. Het 
motto is dan ook een feestelijk: Vlaanderen eerst! 

De Kornet, moderne koreografie. 
De volksdansgroep De Garve. 
De jeugdmuziekkapellen. Chiro-
Brussel, VNJ, Safari-band Ekeren 
en Jeugddrumband boen - Turn
hout. .- - ^.,,..-

-:i\ i 

— De koren • Vesperkoor, A Capella 
koor Schoonheid, St.-Martinus-
koor. Zing met ons, Val-se Merels, 
Dennengalm, De Schalmei, O.-L-
Vrouw Koor, Jubilate, Renaat Vere-
manskoor, Kantiek, St.-Cecilia-
koor. Lentestemmen dn het totaal 
500 koorzangers). 

KAARTENVERKOOP: 

— gereserveerde zitplaatsen • 250 fr. 
de rang), 200 fr (2e rang), 150 fr. 
(3e rang) en 125 fr. (4e rang). 

— niet-gereserveerde plaatsen : 70 fr. 

VERMINDERINGEN: 

— Groepen van minimum 20 perso
nen, houders van een Kultureel 
Jongerenpaspoort of van een 
Plus-3-Pas bekomen de kaarten 
aan volgende vermindering : 200 fr. 
(i.p.v. 250 fr.), 150 fr. (i.p.v. 200 fr.p, 
120 fr. (i.p.v. 150 fr.), 100 fr. (i.p.v. 
125 fr.) en 50 fr. (i.p.v. 70 fr.) 

— Voor gehandicapten (leden KVG 
en NFLG), oud-strijders (leden 
VOS) en bejaarden (leden VVVG) 
zijn er speciale gunstvoorwaarden 
voorzien. Alle inlichtingen hierover 
op de respektievelijke verbondsse-
kretariaten. 

WAAR EN HOE TE VERKRUGEN : 

ANZ-sekretariaat, Vrijheidstraat 30-32, 
2000 Antwerpen: ledere dag open 
van 9 tot 12 u. en van 12 u 30 tot 17 
u.; 's zaterdags gesloten. (Tel. 031/ 
37.93.92). 
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OOST-VLAANDEREN 

Merelbeke 

schaft Minister De Saegeriaan af 
Op de eerste gemeenteraad na de installatie van het nieuw bestuur konden 
wi| reeds testen hoe de CVP-oppositie zich zou opstellen Van een vlotte 
kohesie was geen sprake en haar tussenkomsten lagen op een laag pitje Zo 
dacht een CVP-raadslid het vuur aan de schenen te leggen van de nieuwe 
koalitie CLM-VU dooi aan te dringen op een gemeentelijke 11-juli herdenking. 
Zowel schepen Van Gijsegem (VU) als raadslid De Velie (VU) hadden het 
met moeilijk om de interpellant schaak te zetten er bestaat reeds jaren een 
11-juli komitee dat ook dit jaar de viering organizeert en vroeger was er nooit 
enige belangstelling vanwege het CVP-gemeentebestuur noch vanwege haar 
verenigingen ' Toen het CVP-raadslid toch de stemming vroeg voor een 1,1-
juli herdenking door het gemeentebestuur ingericht, maakten wij mee dat ex-
burgemeester baron Pierre Verhaegen meestemde voor een herdenking waar 
hij vroeger zelf nooit wilde aanwezig zijn Een nieuwe flamingant is geboren ' 
Ook werden straatnamen ve^anderd de meest opvallende wijziging was 
zeker de vervanging van de Minister De Saegeriaan door Guldensporenlaan 

V E R K I E Z I N G E N 

Alhoewel wij wellicht nog meer had
den verwacht toch mogen wij tevre
den zijn met de uitslag vooral Merel
beke zelf bereikt een hoge score De 
inzet van onze drie kandidaten is daar
aan met vreemd Dank aan alle mede
werkers De stunt van de dag waren 
de reuzevlaggen met het cijfer 4 die 
«onbekenden» s nachts hadden ge
hesen op een reuzekraan en op de 
watertoren En zij hebben dapper 
boven de hoofden van de kiezers 
gewapperd tot enkele minuten voor 
een uur i 

V R I E N D E N F E E S T 
Om te bekomen van de inspanningen 
van twee kiezingen en om allen te ver 
enigen rond dezelfde tafel die op een 
of andere manier aan ons sukses heb-
bien meegewerkt richten de Volks 
unie-afdelingen Melle Gavere Oester 
zele en Merelbeke een avond in op 
zaterdag 14 mei om 19 u in Hof ten 
Berg te Oosterzele Er wordt een uit
stekend feestmaal opgediend waar
voor WIJ een mschnjvingsrecht vragen 
van 200 fr per persoon als gedeeltelij
ke tussenkomst Er kunnen slechts 

200 inschrijv ngen worden aanvaard 
neem dus onmiddellijk kontakt op met 
een uwer bestuursleden 

S C H O O N A A R D E 

Meer dan 40 t h van de Schoonaard-
se kiezers stemde Volksunie voor de 
provincieraad op de persoon van Her
man Van Den Abbeele die op de 2de 
plaats in het kanton Dendermonde 
Wetteren zijn stemmenaantal wist te 
verhogen van 607 naar 1 226 

Grote raamaffiches en folders voor 
Vlaams Nationaal Zangfeest en IJzer
bedevaart zijn te bekomen bij Her
man Van Den Abbeele Losweg 11 
Schoonaarde 

D E N D E R M O N D E 

Verruiming 
arrondissementsbestuur 
Hartelijk welkom aan volgende arr 
bestuursleden Leo Callaert Lebbe-
ke Andre Van Der Haegen Zele M 

Verschelden Moerzeke-Hamme en 
Hugo Geennck Appels-Dendermon 
de 

N I N O V E 

I N V U L L E N B E L A S T I N G F O R M U 
LIEREN 

De aangifte van de inkomsten voor 
1976 moet in de streek van Ninove op 
5 5 7 7 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 

4 € VLAAMS I 
NATIONAAL 
ZANGFEEST 

15 mei 77 

m 
MEI 

7 Lovendegem 1^ Vlaams lentebal om 20 u 30 in de Parochie
zaal Kasteeldreef Orkest De Bartels 

7 Lede VU-Dankfeest met gratis inkom om 20 u 30 in zaal 
«Brouwershuis» Aangeboden door Gislain Hendenckx en 
Jules Hendenckx VU-Provincieraadslid Orkest Sonor Band 
met zangeres Inge Summerland 

13 ST-AMANDSBERG VUJO voordrachtavond Film filmverta-
ling en ondertiteling Om 20 uur in zaal « Tijl» Klinkkouterstraat 
Spreker de h Willy DHaeyer 

13 NINOVE Filmavond door het IJzerbedevaartkomitee om 20 u 
30 in zaal «De Denderhoeve» Burchtstraat Inleider de h J 
Coene voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee 

22 GENT VU-wandeltocht langsheen de kreken in het Meetjes-
land Vertrek met eigen wagen om 13 u 30 aan « Gasthof Jan 
Yoens» Borluutstraat 8 Daarna gezellig samenzijn in Vlaams 
Huis « De Veldbloem » te Ertvelde 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledij ruiteruitrustmgen ping 
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen 

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr tremen der beste merken auto e go carts trakloren pop 
pen poppenwagens en wiegjes burelen lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekaiiieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

0€K€KC3€ 
— Als jongeman van 29 jaar 
bediende te Antwerpen zoek ik 
een vriend om mijn vrije tijd 
door te brengen Schrijven kan
toor blad nr (N52) 

1 Boekhouder B3 BI 31 jaar 5 jaar 
praktijk zoekt werk als boekhouder in 
Antwerpen of in de Kempen 
2 20 jarige jonge dame diploma toeris 
tenschool zoekt werk als bediende 
Kontakt via senator W JORISSEN 
Louisastraat 31 2800 MECHELEN tel 
015/4135 96 

N53 

— Jonge dame zoekt werk als 
daktylo in Mechelen of omge
ving Wil echt werken Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot kamerlid Joos Somers Lier-
sesteenweg 11 te 2580 Sint-Ka-
telijne V\/aver of telefonisch op 
het nummer 015/21 79 00 (N54) 

- LENNIK (St-Martens) appar 
tement te huur Gelijkvloers 2 
kamers badkamer living gara
ge tuin Tel 02/5324238 (N55) 

SPANJE 
App van partik nog vnj juni juli 
augustub Costa Dorada zand
strand slapen voor 6 pers Tel 
053/21 2911 

F\A/-WERKING 
Arrondissementele vergade-
nngen 
5 mei 1977 arrondissement St-
Niklaas - Dendermonde - O -V f , 
10 mei 1977 arrondissement 
Gent -Eek io - O-VI 
Alle bestaande groepen of sym-
patisanten worden vriendelijk uit
genodigd op de arrondisse-
mentsvergadenngen Inlich
tingen steeds verkrijgbaar op 
het sekretanaat Bennesteeg 2 
9000 Gent Tel 091/233883 

///////////////// ^jy^^/ ' /^ ///////////////////////////////////////. y///////////////w///y///v///f'/ /'//<»//yy/////w/Mmmmm 

VU-mandata r issen t i jdens de 
VUJO-1 -me iman i fes ta t ie te 
A a l s t Wi l ly Kuijpers, Koen V a n 
M e e n e n , Jan D e Neve , Wa i te r 
Luyten, Frans Baert, Jan C a u -
dron, Nel ly M a e s , Germain D e 
Rouck en Georget te D e Kegel 
(Foto Studio Dann) 
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WEST-VLAANDEREN 

Roeselare telt zijn stemmen 
Gezien de erg belangrijke inzet: >• Fe
deralisme of gewestvorming met 
dne» was de hoop van velen onder 
ons — twee per honderd vooruit te 
gaan — gewettigd... ook voor Roese
lare. 

De taal der cijfers spreekt helaas 
anders, alhoewel deze ook voor inter
pretatie vatbaar is. Waar de VU, over 
geheel het arrondissement, op 17. 
april 24.852 stemmen haalde voor de • 
kamer, is dit een verlies van 1.946 
stemmen. 
Het kanton Roeselare behaalt hier 
10.050 stemmen, wat een verlies van 
336 stemmen betekent 
Met 40 % van het arrondissementeel 
aantal VU-stemmen, heeft het kanton 
Roeselare 17,30 % van het arr aantal 
verloren stemmen. (Wat Senaat en 
Provincie betreft behouden zowel het 
kanton als het arrondissement onge
veer het stemmenaantal van '74, wat 
echter in % uitgedrukt een lichte 
achteruitgang isJ 
Uit «De taal der cijfers» kunnen en 
moeten wij menige les trekken; 
zoals 

— Roeselare, als kanton, mag ge
woonweg niet meer zakken 
— De sterkste polen uit ons arrondis
sement (Roeselare en TielO moeten 
de zwakkere gemeenten beter en effi
ciënter helpen 
— In '74 ging ons arrondissement 
vooruit bij de volgende verkiezingen 
doen we dat opnieuw I 
Laat ons NU beginnen door aan te 
sluiten als lid van de partij.. 

ONZE KANDIDATEN... 

In «WIJ» van 14 april kreeg U een 
beschnjving van Uw kandidaten Hun 
resultaat was behoorlijk I 
Lode Vanbiervliet uit Moorslede, be
haalde voor de kamer het tweede 
hoogste aantal stemmen (1.929). 

Mik Babyion, onze kandidaat nr 1 
voor de kamer: behaalde 7.978 stem
men , waarvan 4.608 in het Kanton 
Roeselare waar hij enkele (14) stem
men minder scoorde dan in 74. Niet 
versagen Mik I Hou je kloek in de 
kamer I 

Dirk Vanleuven, 2e opvolger kamer: 
behaalde als opvolger het hoogste 
aantal stemmen 1.719. En dit als 
«nieuwkomer» 
Gerard Noterdaeme, 2e plaats Se
naat • behaalde 3 052 stemmen Vrien
den voorspelden het hem. Hij kon het 
met geloven. 
Lut Vermeersch, lijstduwster voor de 
senaat. Lut haalde op de laatste 
plaats nog een zéér behoorlijk-aantal 
stemmen 1 277. 
Annie Kindt, Ie kandidate provincie-
Annie behaalde in het distnkt Roesela
re 1 330 stemmen; dit is een lichte 
vooruitgang (48) 
Erik Lamsens, 4e plaats provincie
raad . behaalde als «nieuwkomer», 
pretentieloos en rustig, 778 stemmen 
in het distnkt Roeselare. 
De afdeling Roeselare dankt langs 
deze weg al haar kiezers voor het ver
trouwen aan hun kandidaten geschon
ken , al haar medewerkers voor hun 
onbaatzuchtige inzet in deze korte, 
maar harde kiesstrijd. De afdeling 
Roeselare dankt tevens al de milde, 
soms naamloze, steuners. 

Vlaanderen blijft betogen tegen A-wegen 

Evenals te Hasselt werd betoogd tegen de aanleg van de A 24-v\^eg, had te Brugge een betoging plaats 
tegen de aanleg van de A 17-autoweg, w/aardoor andermaal het landschap zal geschonden worden en heel 
wat goede landbouwgrond verkwanseld. Vele landbouwers stapten naast de jongeren en de komitees voor 
milieubescherming op. De Dnetand van het Boerenfront was eveneens van de partij. De klassieke landbouw-
traktoren omhangen met allerlei slogans ontbraken evenmin. Het talrijke publiek stak zijn goedkeuring niet 
onder stoelen of banken. Ook West-Vlaanderen verzet zich steeds heftiger tegen de verloedering van 
natuurschoon en landbouw. 

JORIS VAN SEVEREN 
HERDENKING 

BLANKENBERGE 

De 27e Bedevaart naar de graftombe 
van Joris Van Severen en Jan Rij-
ckoort gaat door op zondag 22 mei 
1977. 

Schikkingen voor de autocar Brug
ge—Westkust : 
Vertrek Knokke, Ste Margaretakerk, 
5 u 30, Zeebrugge, Watertoren, 
5 u. 37; Brugge, Burgplaats 6 u.; Oost
ende, Klein-Parijs, 6 u. 30, Veurne, 
Markt 7u 15, Diksmuide, Markt 
7 u 45 , Langemark, Markt 8 u.; leper, 
Markt 8 u 15 

EIGENAARS 
Wij wensen moderne apparte
menten te huren of te kopen in 
Koksijde. 
Agence Unico, Zeelaan 222, 
8460 Koksijde, tel. 058-51 18.89. 

St-Rlcquler, Abdijkerke: Herden
kingsmis te 12 u 
Abbeville, Kerkhof. kransennederleg-
gmg op de graftombe door de heer J. 
Werkers, namens het Centrum 
Inschrijving: zo spoedig mogelijk, 
ten laatste tegen 8 mei as bij G. De 
Bruyne, Noord Gistelhof, 10, 8000 
Brugge. 
Insgelijks kunnen telefonische inlich
tingen verkregen worden op de nrs. 
(050)3143.96 of 31.05.01, bij G. Van 
Pamel, Brugge. 
Reisprijs : 330 fr per persoon, verder 
naar goeddunken 
Middagmaal: 250 fr per persoon, het 
bewijs van inschrijving zal tijdens de 
reisroute overhandigd worden Gelie
ve het nodige bedrag te storten bij de 
KB te Brugge, op rekening nr 470-
0176049-18 van G De Bruyne met 
vermelding «Bedevaart Abbeville 
1977 ». (Medegedeeld) 

ZANGFEEST 

Wij hennneren er onze lezers aan dat 
er een autobus zal worden ingelegd 
naar het VI. Nat Zangfeest Vertrek 
aan het station om 9 u.; zo kunnen wij 
rustig een paar uurtjes doorbrengen 
in het centrum van Antwerjjen. Kaar
ten te bekomen bij Fr. Pulinckx, 2, 
Astridlaan - Bus 11. Tel 41.38.65. 

OCMW-NIEUWS 

Verleden week melden wij in ons blad 
dat, in de laatste gemeenteraadszit
ting, onze Miei als lid van de OCMW 
werd verkozen Elkeen zal wel begre
pen hebben dat het hier gaat om Miei 
Duysters Personen die menen met 
de diensten van het OCMW in kon-
takt te moeten komen kunnen zich 
steeds tot hem melden aan volgend 
adres. Astndlaan 32. Tel. 41 36.54. 

MEI 
13 KORTEMARK, HANDZAME, ZARREN, WERKEN: Algemene 

VU-ledenvergadenng met als spreker volksvertegenwoordiger 
Emiel Vansteenkiste 

In West-Vlaanderen 
bleef milieuzorg zoek 
Wie een jaar terug hoorde van de sinri-
patieke Westvlaamse provinciale ak-
tie «Opgeruimd West-Vlaanderen 
staat netjes» moet wel hebben ge
dacht dat er onder een provinciebe
stuur met dergelijke milieuvriendelijke 
aktiviteit geen milieuproblemen meer 
bestaan. 
Niets blijkt minder waar. West-Vlaan
deren en vooral het Kortrijkse arron
dissement blijft een der minst beboste 
streken van het land. 
Niets werd echter de laatste jaren 
ondernomen om dit tegen te gaan 
door b.v. groenbeplanting op de diver
se braakliggende terreinen en op de 
heuvels van de brede slierten autowre-
gen. 
CVP-milieuverantwoordelijke besten
dig afgevaardigde Monballyu, na 1977 
op rust bleef spijts herhaalde manifes
taties en akties maar doen alsof zijn 
neus bloedde. 
De Harelbeekse Gavers kregen wel 
reeds lang een kostelijke infrastruk-
tuur voor de elitaire, meestal buitenar-
rondissementele zeilers maar voor de 
ontspanning van Jan-met-de-pet in 
een nogal rekreatiearm, drukbevolkt 
Kortnjks gewest bleef blijkbaar geen 
cent over. 

Voor het Aalbeeks betonnen mon
ster, de Vlaamse sjouwer, had het pro
vinciebestuur meer dan 20 miljoen 
over, terwijl de paar duizenden voor 
wat opsmuk en groenaanleg in het 
desolate landschap niet meer werden 
gevonden. 

De Brugse Bayer-Rickmanaffaire 
blijft een doom in het oog van heel 
milieuminnend België. 
De Leie, in het hart van Kortrijk, stinkt 
meer dan ooit In diverse lokaliteiten: 
Kortrijk, Heule, Gullegem, Marke enz. 
werden de kollektieve buurklachten 
aan de provinciale overheid meestal 
nooit beantwoord, laat staan aange
hoord. 

In Marke werden na 1970, in een vol
krijke woonzone, spijts een voltallig 
buurprotest nog 2 hinderlijke bednj-
ven met specifieke lawaai-, tnlling- en 
stofhinder neergezet 

Ondertussen nam men het met te 
nauw met de stedebouwkundige mo
raal en werd het groen steeds verder 
aangevreten! 
Aan de VU om steeds op de nagel te 
blijven hameren, en onze provincie 
zijn «groen» gelaat terug te geven! 

DE TWEEJAARLIJKSE PRIJS 
VOOR DE VLAAMSE HUMOR 
BIJ de opening van het zeer geslaag
de twaalfde Salon van de Vlaamse 
Humor, te Antwerpen, herinnerde de 
voorzitter van de Vlaamse Toeristen
bond eraan dat zijn vereniging een 
tweejaarlijkse prijs voor de Vlaamse 
Humor heeft ingesteld, ter aanmoedi
ging van een volwaardige kunst 
Alle Vlamingen, waar ze ook wonen, 
kunnen aan de wedstrijd deelnemen, 
met een onbeperkt aantal inzendin
gen. Gevraagd worden «kartoens», 
hurnoristische tekeningen, spotpren
ten, zonder verklarende tekst 
ONDERWERP : «DE VROUW» (voor 
de heren-kartoenisten); «DE MAN » 
fvoor de dames-kartoenisten). 

De goed verzorgde inzendingen moe
ten tenminste 30/40 cm groot zijn en 
klaar om op te hangen. Zjij mogen 
ondertekend zijn Op de rugzijde dient 
te worden vermeld: naam, schuil
naam en adres 
PRIJZEN: 1 20000 fr. -I- een gou
den penning; 2.15 000 fr. -I- een zilve
ren penning , 3-5 5.000 fr. 
De tekeningen moeten vóór 15 de
cember behoorlijk verpakt met opge
rold, gezonden worden naar het 
bondsgebouw van de VTB, St-Ja-
kobsmarkt 45, 2000 Antwerpen, of 
mogen vóór 10 december afgegeven 
worden in een van de 17 VTti-kanto-
ren in Vlaanderen en Brussel. 

5 MEI 1977 
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SPOEICO! 
M A A N D A G : B i j S t a n d a r d k o m e n t w e e R u s s i s c h e v o e t b a l 
t ra ine rs s tage vo l gen . A l lez les rouges . . . • D I N S D A G : 
M e e v a l v o o r de s p o r t : t oen au to renne r Tubo i s t u s s e n het 
pub l i ek v l o o g w e r d e n a l leen o n b e l a n g r i j k e t o e s c h o u w e r s 
g e d o o d en g e w o n d . • W O E N S D A G : Fi l le zat to t 's nach t s 
v o o r z i jn tevee t je in de k o p p i g e men ing dat er a l le w o e n s d a 
gen v o e t b a l - o e p den t e e v e e - m o e t z i jn . • D O N D E R 
D A G : In één k o e r s w e r d e n zeven k o e r e u r s t ien keer « p o s i 
t i e f - b e v o n d e n Gee f toe dat het s t ra f fe mannen z i jn . 
• V R I J D A G : A l s ge een v o e t b a l l e r k e op voe t te v e r k o p e n 
hebt , het is de m o m e n t Eer de b e l a s t i n g e n w e e r v e r h o g e n . 
• Z A T E R D A G : Een lezer b e k l o e g z ich dat hi j in « V e u s t 
N a s j o n a l » a l leen Frans hoo rde . Na tuu r l i j k . M a a r wa t z o c h t 
h i j daar a ls V l a m i n g . • Z O N D A G : T e g e n s l a g v o o r de 
spor t . Deze keer s c h o o t de b r o k k e n p i l o o t er ze l f het l even 
b i j in. Pol g e l u k k i g na tuur l i j k . • 

H E R R F R A N Z K O M A F M A K E N 

Transfers 
Wij leven in de grote bjd van de voet
baltransfers De gazetten staan vol 
aanbiedingen van vedetten Wat voor 
zin heeft dat al lemaal ' Gaat een 
ploeg zoveel beter spelen omdat de 
heer X vervangen wordt door de heer 
Y ' En wordt een knaap uit de jeugd-
ploegen een zoveel beter voetballer 
als hij eerst enkele ke^en van klub ver
andert ' Bijlange met Komen er meer 
mensen kijken omdat de kiubs hun 
spelers ruilden ' Ach kom Een voor
beeld door de komst van Pele kreeg 
Cosmos 100000 gapers meer Naar 
sehatting bracht dit zowat 10 % 
meerontvangst op van het bedrag 
dat aan de «zwarte perel» werd h)e-
steed Zou het bij ons anders zijn ' Wij 
geloven het niet 

leder zijn mening natuurlijk, maar de 
belangnjkste bieweegredenen bij het 
kopen en verkopen van sjotters lijkt 
ons met te zijn het versterken van de 
ploeg Ook met het aanlokken van 
supporters WIJ denken dat het be
langnjkste motief doodsimpel is dat 
aan de handel in voetballers vulgaire 
procentjes vastzitten Voor de speler 

zelfs uiteraard, en dat vinden wij rede
lijk normaal Het is ten slotte zijn lijf 
dat verkocht wordt Maar ook voor 
anderen Tussenpersonen bij voor
beeld Of deskundige en bevoegde 
bestuursleden die uitstekend ge
plaatst zijn om transfers te aktiveren 
of te verhinderen En één procentje 
maar op 10 miljoen is 100000 frank, 
weet je wel En ni vu m connu En wat 
is 10 miljoen nog voor een vedet te ' ' 

Persoonlijk vinden wij dat gesjacher 
met mensen ter wille van procentjes 
min Als het van ons afhing zouden wij 
verregaande maatregelen daartegen 
nemen Zoals bij voorbeeld het heffen 
van minstens 100 % BTW op de ver
koop van dit luxe-artikel bij uitstek Of 
het bepalen dat een betaaW voetbal
ler slechts een kontrakt van één jaar 
mag aangaan, waarna hij vnj is te blij
ven of te gaan, maar in ieder geval 
zonder transfersom Natuurlijk zou
den er ook dan nog centen rollen, 
maar in veel mindere mate, en het zou 
fraude en dus straftiaar zijn Wij zijn 
er ons ovengens maar al te wel van 
bewust dat dergelijke reglementen er 
nooit zullen komen Voetbal is nu een
maal een kapitalistische onderneming, 
en dus moet het geld rollen 

Jubilee 
Het IS precies tien jaar geleden 
dat WIJ voor de eerste keer deze 
pagina volschreven Voor enkele 
weken, zei de baas. tot ik iemand 
«van stiel - gevonden heb Hij is 
ondertussen nog alt jd op zoek, en 
WIJ beklagen hem, want het moet 
vreselijk zijn tien jaar lang altijd 
maar wanhopig te zoeken en te 
zoeken, en met te vinden 

Zo'n Wikken jubileeken heeft na
tuurlijk niks om het lijf, tenzij dat 
het er stomweg aan hennnert dat 
men alweer tien jaar ouder is, en 
dat het onvermijdelijk de vraag 
oproept wat er in die tien jaar nu 
eigenlijk veranderd is 

BIJ het vluchög doorkijken van de 
berg dokumentatie die wij in de 
loop der jaren verzamelden — en 
waarmee wij nu van de kelder 
naar de zolder spuwen, om ze 
ergens kwijt te raken — en het 
doorbladeren van wat wijzelf daar 
aan stompzinnige en hopelijk af 
en toe aan zinnige dingen aan toe
voegden, dachten wij dat al die 
schnjvelarij met nodig was ge
weest want dat er in feite nage
noeg mets veranderd is De grrrro-
te prestaties worden nog altijd 
geleverd en dadelijk vergeten 
Van Looy ging, Merckx kwam, en 
de kleine coureur verdient nog 
altijd met moeite het zout op zijn 
patatten 

En toch, bij enig nadenken — wat 
zelfs ons al eens overkomt — 
blijkt er toch een en ander veran
derd, in positieve en in negatieve 
zin Ongemerkt bijna, zonder trom
geroffel of trompetgeschal, maar 
niet zonder tsetekems 
De sport heeft gewonnen aan 
maatschappelijk belang De men
sen werden zich daarvan meer 

bewust en gingen er dan ook knti-
scher tegenover staan De sport 
als terapie voor van alles en nog 
wat maakte grote vorderingen, en 
de infrastruktuur ervoor kende 
een groei als nooit voorheen, 
soms zelfs wat overdreven Het 
besef dat sportbeoefenaars en ve
detten mensen zijn, en slechts in 
tweede instantie bovennatuurlijke 
wezens, wegwerpartikelen of 
koopwaar op voet schijnt door te 
dnngen En Vlaanderen wordt er 
zich van b>ewust dat het ook op 
sportgebied op eigen poten staan 
kan Het zijn maar enkele voor
beelden van een evolutie die men 
over het algemeen postief kan 
noemen 

Er was ook de keerzijde De kon-
sumptiesport werd nog wat meer 
in handen gespeeld van Het Kapi
taal, met alle gevolgen vandien 
Onder meer een waanzinnige 
geldverspilling, waarvan de pro
centjes wie weet waar terechtko
men Met de maatschappelijke 
frustraties groeide de agressiviteit 
van de supporter, zo arm gewor
den dat hij van supporterschap 
zijn stiel ging maken, en in het bele
ven ervan zijn maatschappelijke 
betekenis ging herkennen De 
sport werd nog wat meer dan 
vroeger een middel tot volksver-
lakkenj, een propagandamiddel, 
en zelfs, zoals in Mexico en Mun-
chen, een machtsmiddel En dat bij 
dit alles steeds meer doden vallen, 
wordt gewoon als - normaal • 
aanvaard 

Zo vinden wij dat de evolutie in de 
sport het overtielichte beeld biedt 
van de evolutie in de maatschap
pij, met haar goede en haar slech
te kanten, haar bievestigingen en 
uitzondenngen Daarom blijft ze 
ons txjeien. en moet ze, dachten 
WIJ, met aandacht en kritische zin 
gevolgd worden 

Het kotnitee van redakteurs van het weekblad • WIJ • dankt haar 
sportmedewerker van harte voor zijn gewaardeerde medewerking 
een decennium lang en wenst hem geluk voor de volgehouden 
manier waarop hij de - s p o r t , kri t isch beki jk t 

De vraag die elke ware sportliefheb
ber momenteel bezighoudt is deze 
met wie zal keizer Franz Beckenbau-
er nu eigenlijk naar Amerika trekken 
met de fotografe of met de aktrice "̂  
Want met zijn eigen vrouw gaat hij 
met HIJ schijnt trouwens officieel ook 
beschuldigd te zijn van overspel Zo
dat het er eigenlijk een beetje op lijkt 
dat zijn verdwijnen naar Amenka eer
der een vlucht is dan wat anders 
Ouderwets als wij zijn vinden wij dat 
veel van al die formidabele vedetten 
als mens met zoveel tiewondering ver
dienen als voor hun zogezegde sport
prestaties voortdurend wordt op
geëist En dat onze meter het uiteinde
lijk nog bij het rechte eind heeft als ze 
zegt dat de weelde een kwaaie beest 

IS 

Er wordt nu al een hele tijd ge
schermd met uitslagen van dopingon-
derzoeken die binnenkort bekend zou
den worden gemaakt, en waarbij (dik
ke) koppen zouden vallen Wij lazer al 
de namen van Maertens, Merckx, Pol-
lentier, Ranckaert, Kuiper, Van Kat
wijk en Sybille Dus inderdaad «gro
ten » Nu zouden wij liegen als we zou
den zeggen dat het ons zou verwon
deren dat ook de heren af en toe van 
vertxxlen flesjes en pilletjes proe
ven Maar dat gezever van - nu zulde 
binnenkort eens gaan verschieten zie 
van wat wij gaan bekendmaken », dat 
lijkt ons volkomen verkeerd Men 
doet het of men doet het met en als 
men het doe t dan maar ineens en zon
der komplimenten 

G O E D INIT IATIEF 
W I E S EN E D D Y 

Het plan bestaat om aan de universi
teit van Brussel een soort sportadvies-
centrum op te richten dat als taak 
zou hebben, zoals de naam het zegt 
advies te verstrekken aan jongens en 
meisjes die een of andere sport zou
den willen gaan beoefenen Wij den
ken dat dit een uitstekend initiatief is 

Er zullen dan minder mensen op de 
verkeerde plaats terechtkomeii en de 
spijtige gevolgen daarvan (opgeven 
van studies, leeglopenj e d m 3 zullen 
alweer wat beperkt worden Wij ver
nemen ook dat onze ouwe maat 
Urbain Braems aan dat centrum zou 
meewerken als voetbaldeskundige 

Volgens ons kon men moeilijk een 
betere keuze doen En bij het overlo
pen van de namen komt het ons voor 
dat dit ook voor de anderen geldt 

Wies Andersen had zaterdag tijdens 
zijn TV-show maar weinig vnendelijke 
woorden over voor Eddy Merckx 
Waarom Wies het nodig vond erop te 
wijzen dat Merckx nooit antwoordt 
op uitnodigingen om deel te nemen 
aan dergelijke programma s weten wij 
met W I J kunnen alleen veronderstel
len dat er al een aantal instellingen 
zijn geweest die hem vroegen voor 
hen te spelen, en dat hij er met op 
inging Afgezien van het feit dat een 
vraag altijd een antwoord waard is, 
ook van vedetten, en ook als het nega
tief moet zijn, kunnen wij ons toch 
voorstellen dat Merckx nogal werk 
zou hebben als hij op alle uitnodi
gingen moest ingaan En als sommi
gen mochten veronderstellen dat hij 
met veel voelt voor het helpen lenigen 
van wat nood, dan zijn ze beslist fout 
W I J hebben bewijzen dat Merckx op 
dat gebied al grote daden stelde 

Ongenaakbaar 
in Vuelta 

B E M A N D E R U I M T E V A A R T 2 

Na de reeks verbluffende presta
ties van mensen in de ruimte (zo
als koppelingen van ruimtetuigen, 
wandelingen buiten de capsule, en 
vooral de landingen op de maan) is 
het momenteel een beetje stiller 
geworden Het Is begrijpelijk. Aan 
reizen naar de maan wordt voorlo
pig niet meer gedacht — men 
heeft nog jaren werk om al de ver
zamelde gegevens te onderzoeken 
— en voor de voorbereiding ervan 
moet men dus geen mensen meer 
uitsturen 

Aan reizen naar Mars en Venus is 
men nog niet toe, voor zover het 
voor deze laatste planeet ooit mo
geli jk zal zijn, gezien de daar heer
sende omstandigheden Aan reizen 
naar sterren — of eventuele plane
ten In hun ekosfeer — kan nu nog 
met eens gedacht worden. Met de 
tulgen die men nu heeft zou een 
reis naar de dichtstbi jzi jnde ster 
(Promixa CentaurI) nog Iets van 
een 2 a 300.000 jaar in beslag 
nemen. 

Er schijnt voor lopig maar één aktl-
viteit over te blijven : het werk aan 
en in de ruimtelaboratorla. Aan 
Amerikaanse zijde Skylab, aan Rus
sische zijde Sal joet 
Deze aktlvitelt zal in de toekomst 
ongetwij feld uitgebreid worden. Er 
is namelijk een hoeveelheid weten
schappeli jk werk dat vanop aarde 
niet kan verricht worden, omdat de 
dampkring die de aarde omringt 
het onmogeli jk maakt 
Tot op dit ogenblik Is het beman
nen van een ruimtelaboratorium 
echter een nog omslachtige bedoe
ning. Er dient telkens een peperdu
re raket uitgerust, waarvan bij de 
terugkeer op aarde niets overbl i j f t 
Daarom wordt al geëxperimen
teerd met een turg — de zogenaam
de Space Shuttle — dat vertrekt 
vanop een vliegtuig op grote hoog
te Met deze Space Shuttle zouden 
de wetenschapsmensen dan over 
en weer vliegen van de aarde naar 
het ruimtelaboratorium. 
Voor een well icht verdere toe
komst denkt men ook aan tuigen 
die voor tr ips In de ruimte zouden 
vertrekken vanop de ruimteplatfor
men. Om nu een tuig te lanceren 
heeft men een raket nodig van 
ruim honderd meter hoog — de 
Saturnus — met meer dan twee mil
joen ki logram brandstof Allemaal 
om de reusachtige kracht te over
winnen die ons aan de aarde b indt 
Als men zou kunnen vertrekken 
vanop een plaats waar de aantrek
kingskracht van de aarde al veel 
kleiner is, en waar bovendien de 
dampring geen remmende werking 
meer uitoefent, zou men het kun
nen stellen met heel weinig brand
stof, met veel lichtere en goedko
pere tuigen Maar dat Is nog niet 
voor morgen. 

Er dient bij de bemande ruimte
vaart nog een bedenking gemaakt 
Dat ze o.m. de medici voor reusach
tige problemen stelde, dat spreekt 
vanzelf. De kwestie van de voe
ding was er één van. Onmogeli jk 
bij voorbeeld In een toestand van 
gewlcht loosheid te drinken, want 
men kan met gieten, omdat de 
vloeistof ook zweeft. De kwestie 
van de stofwissel ing spreekt mis
schien niet zo direkt tot de verbeel
ding, maar ze was niet minder ree-
el en moeili jk. Men heeft voor alles 
een oplossing kunnen vinden, en 
nu reeds worden verschil lende van 
die oplossingen ook al toegepast 
In diverse klinieken. Om maar bij 
ons Ietwat triviaal voorbeeld te bl i j
ven : er zijn patiënten die voedsel 
kri jgen zoals de ruimtevaarders 
dat geen of een minimum aan stoel
gang veroorzaakt En er werden 
verbluffende resultaten bereikt 
met lenzen en hoorapparaten die 
zo « uit de kosmos • werden over
genomen. 

Info KOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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OPIMI€S 

DE VLAAMSE PERS 
D e k o m m e n t a r e n deze w e e k g ingen n o g s teeds rond de v raag me t w i e 
s t e e k t sch ippe r t T indemans nu van wa l en w ie wil hij ee rde r tussen wa l 
en sch ip d u w e n , na een aantal sch i j nmaneuve rs 

D e z e mist o p de Be lg ische b i nnenwa te ren w a s n o g met opgek laa rd o p 
he t ogenb l i k dat w i j onze rubr iek s c h r e v e n 

W I J p i kken er dan o o k de s tuk jes uit d ie he t on t l eedmes o p het Volks-
unie-li j f h e b b e n geze t t i jdens de voo rb i j e dagen . 

DE 
NIEUWE GIDS 
« Of vreest de BSP de liberale oppozi-
tie minder dan die der kommunautaire 
partijen "̂  Zij heeft vroeger met de libe
ralen geregeerd Nu acht zij de libera
le partij minder hinderlijk voor haar in 
de oppozitie dan mede aan het be
wind Terwijl de VU en het FDF (met 
RW-aanhang) haar als mogelijke rege-
nngspartner minder afschrikken dan 
als oppozitie 

Het 18 allemaal een beetje verward, 
men zal het toegeven Maar wij weten 
al lang dat de post-elektorale realiteit 
nooit beantwoordt aan de pre-elekto-
rale retoriek der slogans en pamflet
ten, en dat verkiezingscumpagnes 
iets anders zijn dan hoge staatkunde 
Dat de socialistische partij de politie
ke roeping der VU om regenngsver-
antwoordelijkheid op te nemen nu 
plots erkent wordt misschien enigs
zins belicht door het feit dat een pro
minente personaliteit van het Vermey
lenfonds onlangs overzwaaide naar 
de partij van de h Schiltz -

Het Volk 
«Het nieuwe voorstel om de kommu
nautaire partijen bij het beraad te 
betrekken — en daarmee bedoelen 
de socialisten de Volksunie, het FDF 
en het RW — is een nieuw maneuver 
om deze taaipartijen tegen elkaar uit 
te spelen Wij geloven met dat het in 
de bedoeling ligt van de socialisten 
om werkelijk samen met Volksunie en 
FDF te regeren Trouwens, men kan 
zich moeilijk een regering voorstellen 
die water en vuur zou verenigen in 
eén ploeg waarvan iedereen ver
wacht dat ze meer dan de vonge 
regenng aan elkaar zou klitten De 
socialisten hebben dus m een eerste 
etappe de liberalen willen uitschake
len in een tweede etappe zullen zij 
vermoedelijk pogen de taaipartijen uit 
te schakelen door ze met hun neus 
op de onoverkomelijke tegenstel
lingen te duwen Want wanneer de 
socialisten nu verklaren dat de stel
lingen van BSP en liberalen op so-
ciaal-ekonomisch gebied niet te ver
zoenen zijn, en deze partijen dus met 
samen kunnen regeren, geldt dit voor 
wat het kommunautaire probleem be

treft nog meer voor de Volksunie en 
het FDF 

Zo komt men dan uiteindelijk tot de 
tweeledige formule van knsten-demo-
kraten en socialisten » 

TIETBEIAHCVAHLIMBUPC^ 

«Tussen knsten-demokraten en socia
listen IS een kaatspartij ontstaan rond 
de mogelijke uitstoting van de regiona-
'en De partijbureaus van beide forma
ties hebben elkaar via formateur Tin
demans, de hele dag de bal toege
speeld om de buitenwipper van V U 
en FDF in het andere kamp te kunnen 
plaatsen Van kristelijke zijde werd 
daarbij handig gebruik gemaakt van 
de verdeeldheid die tijdens de 1-mei

toespraken tussen Vlaamse en Brus
selse socialisten is gebleken Zoals 
bekend wees de Antwerpenaar Gel
dolf elke participatie van zowel het 
FDF als de Volksunie rezoluut van de 
hand, terwijl de Brusselaar Simonet 
de taalpoujadisten van de hoofdstad 
daarentegen nog wel lieflijk aan de 
borst koesterde Die interne verdeeld
heid zorgde gisteren alvast voor de 
nodige heibel in het BSP-bureau, 
maar naar buiten uit mocht daar 
natuurlijk mets van blijken De socialis
ten kaatsten dan de bal terug naar de 
formateur en verzochten Leo Tinde
mans om opheldenngen over de kort-
sluitng die eind vonge week tussen 
hem en de Volksunie yvas ontstaan » 

De Standaard 
« De VU meende ook dat ae termijn 
van twaalf dagen voor het uitwerken 
van de blauwdruk, te kort was Haar 
werd geantwoord dat men tijdens het 
konklaaf van Steenokkerzeel dat 24 
uren duurde, bijna tot een gedetail
leerd akkoord was gekomen 

Voorlopig zal het formateberaad 
weer het klassieke spoor gaan vol
gen Op hun 1 mei-vienngen hebben 
de Vlaamse socialisten beklemtoond 
dat ze met de knsten-demokraten wil
len regeren en met niemand anders 
De Franstalige socialisten zien het 
anders • zij willen het FDF erbij Voor 
de Vlaamse opinie is een kabinet met 
FDF en zonder VU echter niet verteer
baar Sommige FDF-leiders beweren 
wel dat ZIJ redelijkheid betrachten 
maar hun basis blijft agressief anti-
Vlaams 

Wanneer het vandaag of morgen tot 
een gesprek komt tussen de groten 
zal de aandacht bij voorrang gaan 
naar de ekonomische toestand Zal 
de formateur dan ook aandnngen op 
een regeerakkoord binnen de twaalf 
dagen over de staatshervorming "̂  Of 
valt die behoefte weg, nu de onderling 
verdeelde regionalen met meedoen ' 
De vraag is daarbij of ook socialisten 
en knsten-demokraten op dat punt 
met verdeeld zijn ' Volgens Simonet 
vallen de programma's van FDF en 
BSP hier samen, en dat moet de CVP 
toch wel wat bevreemden » 

é 

Ptd 

Hop en hop en hop... 
Jan in « G a z e t van A n t w e r p e n » het f o rma t i ebe raad 

HET LAATSTE NIEUWS 
« Zou de VU op haar beurt de dans
vloer oetreden in de zevenledige 
regenng, die Cools en Claes woens
dag hebben voorgesteld ' 

Zouden Schiltz en zijn politieke vrien
den het risiko lopen van een beraad, 
dat hen onvermijdelijk op de weg van 
de drieledige gewestvorming zou dnj-
ven 7 

Kunnen zij aanvaarden, dat het Brus
selse FDF met de instemming en de 
steun van de socialistische partij het 
berucht artikel 107 quaterm de werke
lijkheid omzet terwijl de Vlamingen 
vrede zouden moeten nemen met de 
belofte, dat de grondwetsherziening 
later zal gebeuren ' 

Tindemans heeft destijds zelf ver
klaard liever geen gewestvorming te 
willen dan een slechte gewestvor
ming En Wilfned Martens heeft nog 
onlangs een mogelijke deelneming 
van het Brusselse FDF bestempeld 
als een nog hachelijker onderneming 
dan die met het Rassemblement Wal
len 

De Vlamingen zouden aldus de ge-
westvorming en de splitsing van het 
Brusselse kiesarrondissement beko
men tegen een pnjs, die het FDF als 
regenngspartj zelf zou bepalen 
Aanvaarden Vlaamse politici van wel
ke partij ook, de strop der Brusselse 
potentaten, dan belanden wij allen wel
dra in een Brusselse FDF-staat-

VOLKSGAZ^ 
«Uitgaande van deze duidelijke taal 
zijn toch enkele bedenkingen niet 
overbodig om met te zeggen noodza
kelijk 

Sommigen stellen dat de laatste poli
tieke samenstelling van de uittreden
de regering (zonder RW dus) nu een 
meerderheid in het parlement heeft 
En daaruit trekken ze zekere konklu-
zies Of IS het chantage ' 

Een wijziging in de politieke onente-
nng zou zich met opdnngen. men zou 
aldus gerust voort kunnen gaan met 
het doordnjven van de voor de verkie
zingen gevolgde ekonomische en so-
ciale rechtse politiek i 

Mag ik eraan hennneren, dat het aktie-
plan van het gemeenschappelijk front 
slechts opgeschort werd en dat het 
opleggen van dezelfde politiek, die 
door entoesiaste stakingen bevoch
ten werd zonder twijfel dezelfde reak-
ties en het verder toepassen van het 
aktieplan met zich zouden meebren
gen ?> 

DE FRANSTALIGE PERS 
In de Franstal ige pers werd nagekaart over de verkiezingen maar 
dan eerder in het licht van de eerste konfrontat ies i.v.m. de regerings
vorming. Deze pers schrijft over de drieledige gewestvorming als 
over een verworven toestand, geen enkel blad schijnt te beseffen 
dat de C V P , de V U en de P W slechts een tv/eeledige gewestvor
ming aanvaarden, zonder etteli jke social ist ische leiders te vergeten 
die eveneens tegen een drieledige gewestvorming zijn, doch dat 
(nog) niet luidop durven zeggen. 

D e beurskrant « C O U R R I E R DE LA B O U R S E » pleit voor een rege
ring met de BSP. Het is het bekende standpunt van het grootkapi 
taal . met de social isten in de regering hebben we sociale vrede. . . 
RW-voorz i t ter P.H. Gendebien peilt naar de oorzaken van de RW-
neder laag die hij echter slechts voorlopig z i e t ; het R W zal zich her
vat ten. . . 

(R.C.) 

LA LIBIE BELmilüE 
De socialisten beweren dat ze vooral 
begaan zijn met de ekonomische kri-
sis en bewust te zijn van de nood
zaak, het land een goede en op een 
brede basis steunende regenng te 
geven Maar hun gedrag van beelden
stormers staat in schrille tegenstelling 
met deze nobele opvatting En waar
om stellen ze aan de liberalen vier vra
gen, getrokken uit de kleine katechis-

LE COURRIER DE LA BOURSE 
Men dient zich nu af te vragen of men 
een huwelijk kan sluiten zonder ver
liefd te zijn Op politiek vlak luidt het 
antwoord bevestigend Het is inder
daad wenselijk dat de socialisten in 
de regenng opgenomen worden We 
zien hen moeilijk in de oppositie blij
ven Waarom ' Omdat ze eensdeels 
maar een slechte herinnering hebben 
aan hun eerste oppositiekuur Ander
deels omdat men hen nodig heeft Er 
kan geen volwaardige regenng zijn in 
dit land zowel rekenkundig als moreel 
gezien zonder de Waalse socialisten 
en de Vlaamse knsten-demokraten 

omba 
mus van het handvest van Quareg-
non terwijl ze zich nauwelijks 48 uren 
geleden bereid verklaarden in een 
regenng samen te wonen met bet 
FDF en de Volksunie, zonder deze 
partijen iets te vragen voor de eigenlij
ke onderhandelingen beginnen ' De 
socialistische stijl paart hent onsamen
hangende aan de cynische ongege
neerdheid 

De gewestvorming via artikel 107 qua-
ter lijkt dus meer en meer de voor
naamste taak van de toekomstige 
regenng te zijn Het aan de formateur 
overhandigde memorandum van de 
Waalse Gewestelijke Ekonomische 
Raad laat daarover geen de minste 
twijfel toe 
Zondag is het tien jaar geleden dat 
Leo CxDlIard tot de progressieve front

vorming opnep W I J hopen dat deze 
een mei de voorbode van deze front
vorming zal zijn, in de harten en in de 
strukturen, opdat het Wallonië van 
morgen, eindelijk meester over zijn 
lotsbestemming, die linkse politiek zou 
kunnen voeren, die het naar het eko-
nomisch herstel en naar sociale recht
vaardigheid zal leiden Edgar Magis 

LE SOIR 
Een andere les die men uit de verkie
zingen te Brussel kan trekken is de 
onmogelijkheid van een duurzame 
kommunautaire vrede in het land zon
der een breed akkoord onder de Brus
selaars zelf of van hun natuurlijke ver
dediger, het FDF 

Het verlies van het RW in Wallonië 
lag voor de hand De oorzaken van 
deze achteruitgang zijn verschillend 
ze gaan van het ongenietbaar gedrag 
van de ministers overlopers naar de 
karikatuur die onze tegenstanders 
van onze stellingen hebben gemaakt 
zonder het feit uit het oog te verliezen 
dat alle partjen zichzelf tijdens de 
kieskampagne een Waals imago heb
ben opgezet P H Gendebien 

PAN 
De uiteenzetting van Renaat Van Els-
lande Cm Knack's vraaggesprek) over 
de motieven van de Franse politiek in 
Afnka hebben zowat overal vleiende 
kommentaar uitgelokt vooral in de 
«Quatre Bras-sb-aat (mimstene van 
Buitenlandse Zaken - n v d r j Het 
scheelt weinig of er wordt beweerd 
dat deze verklanng gewild en met 
voorbedachtheid werd afgelegd 
— Van Elslande weet heel goed dat 
een verlenging van zijn ministerschap 
op Buitenlandse Zaken een regelrech
te revolutie zou uitlokken Daarom 
gaat hij liever in schoonheid weg als 
slachtoffer van zijn stoute taal ten 
aanzien van de Fransen dan wegens 
luiheid en fanatisme Dit is elektoraal 
gezien rendabeler 
Dat IS een versie die met al te goed 
njmt met de kommentaar van diezelf
de Quatre Bras op de benoeming ad 
intenm van Jean de Bassompierre — 
zeg liever Johnny — tot direkteur-ge-
neraal van de afdeling politiek 
— HIJ (de minister n v d r J heeft op 
een goedkope manier willen bewijzen 
dat hij breeddenkend is tegenover de 
adellijke en frankofone diplomaten. 
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Jarenlange akties. 

MECHELEN. — -Twintig jaar vergaderen, betogen, studeren, moties 
maken, perskonferenties houden, kongressen, debatten, praten met 
politici... 

De Vlaamse Beweging op dreef houden. Ontmoedigingen zijn ons 
niet bespaard gebleven. Maar, in al die jaren heeft'de Vlaamse (volks)-
beweging toch wel resultaten geboekt Omtrent de reallzatie van het 
tweeledig federalisme is er bij de grote Vlaamse strijdverenigingen 
een eensgezindheid gegroeid. Er is nog een hardnekkige tegenstand 
vanwege het Brusselse frankofone kamp. Juist daarom mogen we 
niet op onze lauweren gaan rusten. Het unitarisme heeft afgedaan, 
maar de drieledige gewestvorming behoort vandaag nog tot de poli
tieke mogelijkheden. En dat is uiteraard voor ons volkomen onaan
vaardbaar. Nu de Vlaamse Volksbeweging terugblikt op twintig jaar 
aktieve werking wil ik er ook dit nog aan toevoegen: federalisme is 
ons belangrijk politiek streefdoel, maar het kan slechts een middel 
zijn om, na de realizatie ervan, voort te bouwen aan een eerlijke 
demokratische Vlaamse samenleving, waarbij het menswaardig 
bestaan en de verdraagzaamheid centraal moeten staan.» 

Notaris Paul Daels, jarenlang 
voorzitter van de Vlaamse Volks
beweging, is een onrustig voor
vechter in de Vlaamse strijd. Hij 
kent uur noch tijd. Zaterdagen, 
verlofdagen... notaris Daels zit 
achter zijn bureau of is op weg. 
Zijn kantoor is alsmaar een druk
ke bedoening. Natuurlijk aller
eerst omdat er veel -aktes verle
den worden »... VVB-voorzitter 
Daels ziet er bijwijlen vermoeid 
uit Waarom hij die Vlaamse 
spoorslag reeds zolang vol
houdt ? 

Paul Daels: «Mij werd na de 
Tweede Wereldoorlog de gele
genheid geboden op staatskos-
ten (achter de tralies) na te den
ken over de Vlaamse Beweging 
en over de waarden van het 
leven. Ik geraakte er spoedig van 
overtuigd dat de Vlaamse Bewe
ging nooit iets zou kunnen berei
ken zonder een samenwerking 
van goedgezinden, zonder het be
stendig overbruggen van ideologi
sche verschillen of kleinmenselij-
ke tegenstellingen. Onze volksbe
weging moet de mens centraal 
stellen in plaats van de ijle mytes. 
De fxjiitieke doktrine die hierbij 
hoort was voor mij van In den 
beginne; de verwezenlijking voor 
Vlaanderen van het integraal fe

deralisme en van een waarachti
ge demokratische samenleving. 
Tijdens de jaren die achter ons lig
gen heb Ik gepoogd te handelen 
In de geest van de idealen van 
mijn vader. (N.v.d.r. Prof. Frans 
Daels). 

« De Vlaamse gemeenschap ver
werpt kategoriek een drieledige 
gewestvorming, en verwacht 
van de nieuwe regering konkre-
te maatregelen om Vlaanderen 
in alle opzichten politieke auto
nomie te verlenen.» 

In mijn eerste strijdjaren heb ik 
ook veel geleerd van o.m. Mr. 
Hendrik Borginon, Maurlts Cop-
pieters, Michlel Van de Kerckho-
ve en Germain Lefèvre.» 

STRIJDVAARDIG 

— Vlaamse strijd betekende 
voor U spoedig een voltijds enga
gement In de Vlaamse Volksbe
weging. .. 
Paul Daels: «Ik heb steeds ge
loofd In het belang van een plura
listische politieke, maar ook partlj-
onafhankelljke, Vlaamse druk-
klngsgroeperlng. De VVB werd 
van meet af aan zo'n pluralisti
sche studie- en aktiegroep. Voor 
de Vlaamse Beweging Is het lo
nend gebleken dat wij alsmaar 
losbleven van partijpolitieke bin
dingen. Wat niet wil zeggen dat 
wij een misprijzen zouden heb
ben voor diegenen die zich in een 
Vlaamse partij engageren om de 
rechtmatige belangen van het 
Vlaamse volk te behartigen. Elk 
heeft zijn specifieke rol.» 

— De VVB heeft een jarenlange 
werking achter de rug: twee de
cennia volksbeweging. Er wordt 
nochtans getwijfeld aan de goe
de resultaten van de algehele 
Vlaamse strijd. Sommigen bewe
ren zelfs dat na «Leuven-
Vlaams » niet zoveel meer gereali-
zeerd werd. 
Paul Daels: «De suksesrijke 
Vlaamse betoging te Halle had 
allereerst als bedoeling een zeke
re ontmoediging In Vlaamse ran
gen na het Steenokkerzeel-kon-
klaaf om te bulgen tot een ver
nieuwd eendrachtig engagement. 
Het politiek effekt van die mani
festatie mag men niet onderschat
ten, hoewel (terecht!) gewezen 
moet worden op het uitblijven 
van fundamentele politieke beslis
singen. 
De werking van de kultuurkom-
missie voor de Brusselse Vlamin

gen (NCO heeft het Vlaams 
sociaal-kultureel leven in de 
hoofdstad onmiskenbaar een In-
lektie gegeven. De jongste ge
meenteraadsverkiezingen heb
ben ook een relatief gunstig resul
taat op)geleverd voor de Brussel
se Vlamingen. 

Van historisch belang is het be
kende 6-november-memorandum 
van het Overlegcentrum van 
Vlaamse verenigingen in verband 
met de gewenste staatshervor
ming. De grote Vlaamse vereni
gingen (waaronder Davidsfonds, 
Willemsfonds, Vermeylenfonds, 
en VVB) hebben eensgezind een 
gedetailleerd plan uitgewerkt 
voor de realizatie van een tweele
dig federaal België.» 
— Komt de VVB niet te weinig 
op straat ? 
Paul Daels: «Het Is onbegonnen 
werk in één adem al onze straat
manifestaties van de voorbije ja
ren op te sommen. We deelden 
pamfletten uit voor de pendelaars 
naar Brussel, we kwamen de Vla
mingen In de Brusselse randge
meenten een hart onder de riem 
steken, we hebben bestendig met 
kleine groepjes propagandisten 
in Vlaams-Brabant de Vlaamse ei
sen naar buiten uit kenbaar ge
maakt. Daarbij hebben we steeds 
betracht onze eigen ruiten niet In 
te gooien.» 

FORMATEUR 
WAARSCHUWEN 

— De VVB heeft ook tal van « bij
eenkomsten» georganizeerd: de
batavonden, meetings, konfronta-
ties... Was dat allemaal praat 
voor de vaak ? 
Paul Daels: «Alleszins niet. We 
hebben Inderdaad reeds talloze 
gesprekken uitgelokt over de 
hoognodige grondwetsherzie
ning, over Vlaams-Brabant, het 
kiesarrondissement Halle-Vilvoor-
de (waarop we met ongeduld 
wachten), de globale kommunau-

taire debatten, over de organlza-
tle van de Europese verkiezingen, 
enz... De VVB heeft zich steeds 
gelijktijdig ingezet voor studie-
werk, overleg. Informatie, konfron-
tatie, petities en ook — als het 
opportuun was — met gepaste 
agitatie. 
De politieke dokumenten en voor
stellen die we voor het voetlicht 
hebben gebracht werden In ge
zaghebbende politieke middens 
zeker ernstig genomen, en zelfs 
met aandacht bestudeerd. 
Ik wil herinneren aan de belang
wekkende Staten-Generaal van 
de Vlaamse verenigingen, vorig 
jaar. De aandacht voor de fjer-
soons- en de plaatsgebonden ma
teries voor de oplossing van het 
probleem-Brussel Is sindsdien als
maar gegroeid.» 
— Zaterdag houdt U, met de 
WB, nogmaals een strijdvergade-
ring. Er zullen eisen geformuleerd 
worden met betrekking tot de 
regeringsvorming, en het pro
gramma van de nieuwe rege
ring. .. 
Paul Daels: « Wij pleiten met aan
drang voor een spoedige reallza
tie van een tweeledige federale 
staatsinrichting. En, uiteraard wil
len wij bij deze gelegenheid met 
klem benadrukken dat elke driele
dige struktuur volkomen uit den 
boze IS. Zaterdag zal de VVB de 
regenngsformateur In preclese 
bewoordingen duidelijk maken 
wat de Vlaamse Volksbeweging 
verwacht omtrent de gewestvor
ming, de realizatie van het kiesar
rondissement Halle-Vilvoorde, de 
organizatie van de Brusselse ag-

glomeratieraadsverkiezingen 
(voorzien voor het najaar), en de 
verkiezing van het Europees par
lement (voorzien voor volgend 
jaar). 
Ik ben ervan overtuigd dat de 
VVB baanbrekend werk in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd heeft 
verricht en dat we dat ook mor
gen nog zullen doen.» 

(hugo de schuyteneer) 
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20 jaar VVB 
IN DE BEURSSCHOUWBURG 
(Ortsstraat) TE BRUSSEL 
Op deze < Herdenkings- en 
Strijdvergadering» van de 
Vlaamse Volksbeweging zullen 
twee kroongetuigen en een poli
tiek deskundige de jarenlange 
werking van de W B beoordelen 
in een korte toespraak -
Prof. Wilfried De Wachter: over 
de zelfbestuursgedachte en de 
sociaal-ekonomische proble
men in de Vlaamse beweging; 
Prof. Walter Prevenier over het 
pluralisme en de samenwerking , 
Davidsfondsvoorzitter Clem De 
Ridder over Brussel en Vlaams-
Brabant. 
Professor Alois Gerio brengt 
een groet van het Overiegcen-
trum van Vlaamse Verenigmgen, 
waarbi] de Vlaamse stellingen 
ten aanzien van de regeringsvor
ming en het regeringsprogram
ma ter sprake komen 

Notaris Paul Daels, voorzitter 
van de W B , houdt de slottoe
spraak waarin de visie en de 
eisen van de W B over de poli
tieke aktualiteit geformuleerd 
worden. 

Deze feest- en strijdvergadering 
wordt opgeluisterd door de 
volkskunstgroep «De Vagan
ten". 

De inrichters van deze manifes
tatie hebben beloofd de aanwezi
gen niet te vervelen met een 
ellenlang overzicht van de W B -
aktiviteiten Op de vergadering 
wordt immers een WB-brochu-
re met een syntetische terugblik 
op 20 jaar werking aangeboden. 
Op het einde van dit jaar mag de 
pubiikatie verwacht worden van 
een boek, waarin de WB-aktie 
in historische kontekst van de 
Vlaamse beweging wordt ge
plaatst 

Vlaamse beweging in een notedop 

Opdracht voor formateur 
De VVB heeft herhaaldelijk urgentieprogramma's bekendge
maakt. De regeringsfornnateur zal spoedig volgende dringen
de VVB-eisen in zijn postbus vinden : 
« Men staat aan de vooravond van een politieke stri jd omtrent 
het artikel 107 quater van de grondwet. De VVB staat tenvolie 
achter het standpunt van het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen. Elke spoedige uitvoering van het artikel 107 
quater tegen een belofte van franstalige zijde om later de 
grondwet te herzien, moet verworpen worden. 
Dit betekent dus : geen drieledige staatsinrichting van België, 
zoals frankofone kringen die willen afleiden uit artikel 107 qua
ter. 
De agglomeratieraadsverkiezingen te Brussel zijn wettelijk 
voorzien voor het najaar '77 
De VVB benadrukt dat deze verkiezingen uitsluitend mogen 
geschieden met een stelsel van gesplitste lijsten volgens taal
stelsel. 
Het kiesstelsel voor de Europese verkiezingen verdient nog 
méér belangstelling. Alleen een duidelijk stelsel van twee 
kiesomschrijvingen — een Vlaamse en een franstalige — is 
voor de VVB aanvaardbaar. (Dit druist regelrecht in tegen de 
ideëen van Tindemans). 
De VVB benadrukt tevens dat er uiteindelijk ook dringend 
moet gewerkt worden aan een integrale toepassing van de 
taalwetten, en het definitief veilig stellen van het Nederlands 
onderwijs te Brussel. » 
Deze en nog andere eisen, zoals de realizatie van een kiesar
rondissement Halle-Vilvoorde, worden op de VVB-bijeen-
komst van zaterdag toegelicht. 

De Vlaamse Volksbeweging 
(VVB) herdenkt dit weekend 
twintig jaar stnjd Een kwar
teeuw strijd, zeggen sommigen 
Immers, in vergeelde papieren 
kan men lezen dat - de Vlaamse 
Volksbond in 1951 poogde alle 
Vlamingen te aanvaarden die 
los van elke partij de Vlaamse 
strijd wilden voeren » 
Sinds toen noteren histonci ver
scheidene belangwekkende ini
tiatieven «om de samenwerking 
van personen met genuanceer
de opvattingen over de Vlaam
se ontvoogdingsstrijd en met 
verschillende levensbeschouwin
gen te betrachten » 
De overtuiging dat een druk-
kingsgroep een algemene niet-
partijpolitieke Vlaamse stnjdor-
ganizatie een belangrijke zoniet 
noodzakelijke faktor in de 
Vlaamse beweging kon zijn 
groeide mm of meer gelijktijdig 
in verschillende milieus in de 
loop van de periode na de twee
de wereldoorlog 
Wie tot de oudere generaties 
behoort zal graag lezen dat jon
geren bekommerd waren om 
het lot van de Zuidnederlandse 
gemeenschap Zoals jongeren 
het initiatief namen om op «be
devaart van eerherstel» te trek
ken naar de gedynamiteerde IJ-
zertoren vroegen andere 
Vlaams-bewuste jongeren zich 
af wat er nodig was om de 
Vlaamse beweging een nieuw 
gelaat te geven zonder aan de 
wezenlijke inhoud ervan afbreuk 
te doen Zakelijk mischien enigs
zins beïnvloed door Angelsaksi
sche metoden dachten ze aan 
een «pressiegroep» die buiten 
partijpolitieke verbanden voor 
het algemeen welzijn van de 
hele gemeenschap zou ijveren 
Ook in sommige knngen van het 
verzet meenden een aantal 
Vlaamsgezinden dat de Vlaam
se beweging in de na-oorlogse 
tijd met een drukkingsgroep ge
diend zou zijn Ze waren goed 
geplaatst om vast te stellen dat 
de bewustwording van ons volk 
door de geestesgesteldheid die 
vele verzetslieden leidde ge
remd zou worden Ze waren 
allicht gevoelsmatig bevreesd 
voor exclusief partij-politieke ex
perimenten 

Hun kontakten met andersden
kenden in het verzet had hen de 
voordelen van samenwerking 
op basis van aktieve verdraag
zaamheid leren inzien 
De vj-aag hoe na de tweede 
wereldoorlog de Vlaamse strijd 
— toen zwaar gehavend door 
bezetting en repressie — zou 
kunnen voortgezet worden 
bracht ook velen van hen die 
hadden gemeend onder een of 
andere vorm aan de kollaboratie 
te moeten deelnemen tot naden
ken over nieuwe en aangepaste 
metoden 

Zonder op voorhand het herop
leven van een Vlaamsnationale 
partij te willen be- of veroorde
len meenden ze dat een niet-par-
tijgebonden beweging die door 
alle partijen aanvaard kon wor
den voor de Vlaamse zaak van 
grote waarde zou zijn Onder 
meer beoogden ze de samen
werking van personen met genu
anceerde opvattingen over de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd en 
met verschillende levensbe

schouwingen Het getuigt van 
trouw dat ze nuchter en zonder 
vooringenomenheid over toe
komstplannen nadachten 
Bewuste Vlamingen die onder 
de bezetting een louter passieve 
houding hadden aangenomen 
zagen de noodzakelijkheid in 
van een beweging die buiten par
tijpolitiek verband de bewust
wording en het nationale welzijn 
van de gemeenschap zou bevor
deren en moest streven naar 
welzijn voor alle leden ervan 
Een belangrijke spoorslag ging 
uit van de Brusselse Club van 
het verbond van Vlaamse aka-
demici onder leiding van Mr 
Paul Beeckman Mr Hendrik 
Borginon stond mee aan het 
roer In 1952 kwam de eerste 
Vlaamse Volksbeweging tot 
stand en er werd een veertien
daags blad («Opstanding- ge
naamd) gepubliceerd 
Het Rodenbachjaar (1955) heeft 
uiteindelijk de definitieve « Door
braak» van de Vlaamse Volks
beweging veroorzaakt Een eer
ste VVB-urgentieprogramma 
werd op 17 mei 1956 afgekon
digd Even later, op 7 oktober 
werd de VVB officieel boven de 
doopvont gehouden 
Op deze bijeenkomst voerden 
om het woord voorzitter Paul 
Beeckman, sekretans Reiners, 
Maunts Coppieters (over pro
bleemstelling en samenwerking) 
Edgard Van Cauwelaert over 
« het probleem Brussel» en Flor 
Grammens over «urgentiepro
gramma en eerste objetieven » 

SPOEDBETOGING 

Op de algemene vergadenng 
van 12 mei 1957 werd Maunts 
Coppieters tot VVB-voorzitter 
verkozen In 1958 hebben VVB-
leden tijdens de «Vlaamse dag 
op de wereldtentoonstelling» 
het hoofd moeten bieden aan 
ernstige incidenten 
In datzelfde jaar werd het tijd
schrift « Doorbraak » gelan
ceerd 
Kontakten met vrijzinnigen, 
Vlaamse socialisten en liberalen 
verliepen spoedig suksesvol 
Het eerste grote VVB-kongres 
in Mechelen kende een onge
woon grote belangstelling, en 
kreeg een ruime weerklank 
Sindsdien werden de aktiviteiten 

van deze drukkingsgroepenng 
almaar opgedreven 
Na verscheidene programmada-
gen volgde op 4 februan 1962 
het tweede VVB-kongres in Ant
werpen De tweede mars op 
Brussel was in dat jaar een 
hoogtepunt in de Vlaamse stnjd 
1963 was het jaar van Hertogin-
nedal Uitgerekend toen werd 
notaris Paul Daels VVB-voorzit-
ter terwijl de Vlaamse aktie zich 
toespitste op de 3e mars die in 
Antwerpen plaatsgreep 
In '64 hield de VVB een betoging 
in Ovenjse (reeds toen O voor 
de beveiliging van Vlaams-Bra-
bant, en ook dat jaar werd een 
algemeen VVB-kongres druk bij
gewoond 
Het jaar daarop werd vooral de 
VVB-aktie tegen de grendel
grondwet gevoerd 
In '66 en 67 noteerden we de 
politieke hoogtepunten rond 
«Zwartberg • en «Leuven-
Vlaams » 
Dan volgden de protestakties 
«geen regering tegen Vlaande
ren» en voor «demokratie en 
federalisme » 
In het begin van de jaren '70 vol
gen spoedbetogingen manifes
ten protestvergadenngen en 
dies meer mekaar in een snel 
tempo op 
In 1972 werd een grootse beto
ging gehouden in Vilvoorde 
« voor de vnjwanng van het leef
milieu en van het Vlaams karak
ter van Vlaams-Brabant » 
Na de Hallebetoging dn '74) 
werd tenslotte vorig jaar de his
torische Staten-Generaal van 
de Vlaamse Verenigingen ge
houden waaraan de VVB aktief 
deelnam 
Het overzicht van wat de VVB 
in 20 jaar presteerde zou zeer 
onvolledig blijven indien er met 
zou op gewezen worden 
— dat het presidium van de 
VVB en de kaderleden dikwiils 
in kontakt traden met regerings
leden partijleiders en parlemen
tairen waarbij ze steeds de par
tijpolitieke ongebondenheid van 
de beweging eerbiedigden 
— dat de VVB goede betrek
kingen onderhield met de pers 
— dat ZIJ bestendig met tainjke 
aktualiteitsmoties reageerde op 
het politieke gebeuren 
— dat ze onafgebroken haar 
medewerKing verleende aan 
specifieke Vlaamse manifesta
ties zoals IJzerbedevaarten 
Zangfeesten, Vlaams-Franse kul-
tuurdagen, Heel-Nederlandse 
Kongressen, de werkgroep van 
Kulturisatie van de Braille-Liga 
enz 
— dat ze jaar in jaar uit de 11-
juli vienngen op talloze plaatsen 
hielp innchten en stimuleerde in 
radikale zin, 
— dat ZIJ in een geest van 
oprecht en positief pluralisme 
(wat radikalisering met uitsloot) 
een onvervangbare en bestendi
ge bijdrage leverde voor het tot 
stand komen van de gemeen
schappelijke Vlaamse aktie in 
koordinatiekomitees en in het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
verenigingen 
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Het Davidsfonds werd in 
1975 honderd jaar oud. Het 
gaf brj die gelegenheid aan 
de Leuvense Lode Wils op
dracht om « een geschiede
nis van de kulturele en poli
tieke Vlaamse beweging op 
te maken, waarin de voor
aanstaande rol van onze ju
bilerende vereniging zou 
worden onderstreept Niet 
om een loflied te schrijven, 
maar met een objektief-his-
torische juistheid, zou zo
wel de algemeenheid van 
de Vlaamse beweging als 
de groei van het Davids-
fondswerk moeten worden 
behandeld » 
Volgens de uitgever kon nie
mand beter dan Wils dat werk 
aanvatten en tot een goed einde 
brengen Zoals bekend verde
digt Wils sinds jaar en dag de 
stelling dat het katholieke volks
deel vanaf 1840 veruit de belang
rijkste stuwer en drager is ge
weest van de politieke Vlaamse 
beweging Daarbij breekt hij met 
graagte de beeldvorming af zo
als die door de vrijzinnige CFrede-
ricq) en nationalistische (Elias 
Willemsen) geschiedschrijvers 
van de Vlaamse beweging is 
opgebouwd 
Zijn ideeën bevestigd hij in dit 
jongste werk met nog meer stel

ligheid en een grote brok stnjd-
lust Het Davidsfonds zag in de 
volkstaal met uitsluitend — men 
lette op de nuancering i — een 
godsdienstige maar ook een na
tionale waarde die eigen rech
ten had ook tegenover de kerk 
en de katholieke partij Het kon 
zijn aktie voeren omdat het in 
ceenklank was met een brede 
katholieke vlaamsgezinde opi
nie die mede werd gedragen 
door de geestelijkheid van laag 
tot hoog (biz 243) 
Dat ook de hoge klerus mede 
de vlaamsgezinde opinie droeg 
wordt volgens Wils bewezen 
door het feit dat kardinalen bis
schoppen vikarissen-generaal 
en dekens in vele gevallen ere-
voorzitter bestuurslid of oprich
ters van DF-afdelingen waren 
Bovendien heten ze zich bij hun 
besluitvorming inzake onderwijs-
aangelegenheden door be-
stuursleden-pnesters adviseren 
De konklusie dat die hoge gees
telijken dus vlaamsgezind waren 
IS toch lichtjes in tegenspraak 
met een andere vaststelling van 
de auteur over de notabelen die 
na de DF-bestuursvergadering 
gezellig bleven napraten in het 
Frans En de door Wils bezon
gen « eenklank » heeft alvast met 
belet dat de beruchte Instruc
tions collectives van de bis
schoppen in 1906 («het Neder
lands IS ongeschikt als taal van 

hoger onderwijs») bij de katolie-
ke Vlaamsgezinden groot pro
test uitlokten behalve bij Frans 
Van Cauwelaert 
Uit het verhaal van Wils treedt 
het Davidsfonds te voorschijn 
als een instrument dat de leiders 
van het katholieke volksdeel — 
klerus en voormannen van de 
katolieke partij — hebben uitge
dacht om te beletten dat de vrij
metselarij vat zou krijgen op de 
Vlaamse beweging Direkte aan
leiding tot de oprichting van het 
DF was het liberale overwicht in 
het reeds sinds 1851 bedrijvige 
Willemsfonds en de verheerlij
king van de geuzenstrijd in 
vlaamsgezinde kringen Van bij 
zijn stichting werd het Davids
fonds geleid door een bestuur 
met een dneslachtig uitzicht fla
minganten wie het vooral om de 
Vlaamse zaak te doen was 
vlaamsvoelende katolieken voor 
wie de godsdienst hoofdzaak 
was en politici die hun positie wil
den verstevigen Het ontstaan 
van de vereniging leidde tot pole
mieken in de hele pers zodat 
van in den beginne het godsdien
stige element er sterker werd 
beklemtoond dan het flamingan-
tische De eerste DF-boeken wa
ren agressieve werken tegen de 
geuzen en de vrijdenkers In die 
jaren spelen de Davidsfondsers" 
vooral een aktieve rol in de 
schoolstrijd en in het ontstaan 

van de knsten-demokratie in 
Vlaanderen waarbij de klem
toon valt op het anti-socialisme 
De DF-leiders blijken tweede-
rangsfiguren Wils publiceert 
hun fotos voorzien van denigre
rende onderschriften Zelfs bij 
Vlieberg insinueert hij een stuk 
machtswellust hoewel die dan 
toch moet beschreven worden 
als de centrale figuur van de 
katolieke Vlaamse beweging in 
de periode 1910-1914 Blijkbaar 
zijn de politici belangnjker 
Schollaert en Helleputte vooral 
die onder de parlementsleden 
na Coremans en Van Cauwe
laert wordt uitgeroepen tot de 
grootste figuur in heel de ge
schiedenis van de Vlaamse be
weging Geleid als het werd 
door verbeeldingloze tweede-
rangsfiguren en waterdragers 
van de katolieke partij kon het 
DF met tot een onginele aanpak 
komen de metodiek was hele
maal afgekeken van het Willems
fonds de boekenuitgaven ston
den op een heel laag niveau en 
— maar dat versluiert Wils — 
de toekomstgerichte Vlaamse 
gedachte ontwikkelde zich bui
ten het DF bij de door Wils met 
redemptoristengeweld aange
pakte vrijzinnigen (Mac Leod L 
de Raet Vermeylen) en bij kato-
lieken die met in het partijlijntje 
liepen (Stracke Verschaeve) 
Goed werk leverden de Davids 

fondsers vooral op organisato
risch vlak door het op de been 
brengen van massa s voor tnom-
falistische betogingen blijkbaar 
vooral als dat in het kraam van 
de katolieke partij paste 
Let wel dit is het beeld dat Wils 
ophangt van het Davidsfonds 
Zijn gegevens haalt hij hoofdza
kelijk uit het centrale DF-archief 
en uit zijn 19 vorige werken 
Men kan zich indenken dat een 
studie van de lokale DF-werking 
een andere kijk zou opleveren, 
vooral als de aandacht hierbij 
zou gaan naar de «veld
werkers» die het dag in dag uit 
deden Maar kunnen wij dat wel 
verwachten van een Wils die 
zich nog maar eens heeft laten 
kennen als een onverbeterlijke 
flamingantenvreter' 
Een laatste slakje waarop we 
zout willen leggen met de Ne
derlandse woordkeuze loopt het 
in dit boek op vele bladzijden 
mis Allicht omdat de Davids-
fondsidealen godsdienst (lees 
partijkatolicisme) en (Belgisch) 
vaderland de auteur nader aan 
het hart liggen dan ae taa l ' 
(JDD) 

LODE WILS • Honderd jaar 
Vlaamse bewegmg I. Ge
schiedenis van het Davids
fonds. Tot 1914 
Davidsfonds, Leuven, 1977, 
252 bIz, ing. 495 fr 

Nieuw boek over Vlaamse Bewegmg 
Vlak voor de jongste verkiezin
gen verscheen een boek van de 
Limburgse leraar en kunstkriticus 
Flor Wulms van Hasselt onder de 
titel < Wi j in België ». 
In tegenstelling met andere wer
ken die over de geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging handelen, 
heeft het boek van Flor Wulms 
geen wetenschappelijke preten
ties Dit betekent niet dat de 
auteur mets over geschiedenis 
weet of dat hij een loopje neemt 
met de historische waarheid In
tegendeel I Wulms boek is be
hoorlijk gestoffeerd en kan zeker 
niet als amateuristische geschied
schrijving worden bestempeld 
Kenmerkend voor « Wij in België » 
18, dat de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging op een lees

bare, op een voor ieder toeganke
lijke wijze wordt voorgesteld 
Waar de vakhistoricus voorname
lijk syntetisch werkt en bijgevolg 
een vnj abstrakte taal hanteert, 
heeft VVulms vooral oog voor de 
momentopname, voor het detail, 
voor de anekdote Bovendien 
schrijft hij beeldrijk en vloeiend, 
zodat hij de lezers onmiddellijk 
weet te boeien 

Persoonlijk ben ik bij de lezing 
van « W I J in België» nog diefier 
dan vroeger getroffen geworden 
door wat reeds dikwijls het mira
kel der Vlaamse Beweging werd 
genoemd De auteur van dit boek 
heeft op een meesterlijke en in
drukwekkende wijze geschetst 
hoe talrijk en vooral hoe machtig 

de vijanden van Vlaanderen wa
ren — en het dikwijls nog zijn — 
en hoe desondanks het Vlaamse 
volk, gedoemd om te verdwijnen, 
zijn nationale identiteit heeft we
ten te bewaren Wulms heeft nog 
eens aangetoond, op de hem 
eigen wijze dat niets de opmars 
van het volksnationalisme kan 
tegenhouden zo de wil tot overle
ven aanwezig is 

Ik kan mets anders dan de lektuur 
van dit boek aan oud en jong 
warm aanbevelen 

« W I J in België» kan worden ver
kregen bij de auteur Flor Wulms, 
Spaarzaamheidstraat 40, Hasselt 
door storting van 290 fr op bank
rekening 455-7109391-18 van Kre
dietbank te Hasselt E RASKIN 

De Franse 
Nedeiianden 

Het tweede jaarboek, 
uitgegeven door de Vlaams-Nederlandse 

«Stichting Ons Erfdeel vzw» 
wil ook op wetenschappelijk verantwoorde 

wijze, informatie verstrekken 
over diverse aspekten van de 

Franse Nederlanden en hun betrekkingen met 
Belgisch-Vlaanderen en Nederland. 

Te Rijsel werd vnjdag 11 het tweede jaarboek « De Franse Nederlanden 
— les Pays-Bas Frangais » 77 aan de pers voorgesteld In onze volgen
de uitgave komen wij uitgebreid op deze uitzonderlijke uitgave terug 

WIJ l O 
5 MEI 1977 



KRITISCH D6K6K6M 

20 jaar 
Ons Erfdeel 

De verkiezingen hebben tot nog 
toe verhinderd, de aandacht te 
vestigen op een jubileumuitgave 
van « Ons Erfdeel», het prestigieu
ze tijdschrift — vijf nummers per 
jaar — dat zowat het speerpunt 
vormt in onze belangstelling voor 
Frans Vlaanderen, dat precies 
drie eeuwen geleden van de zui
delijke Nederlanden werd afge
scheiden na de slag te Pede tus
sen troepen van de Franse zonne
koning Louis XIV en Nederlandse 
strijdkrachten onder het bevel 
van de toen 27-jarige Willem lil 
van Oranje, laatste mannelijke af
stammeling van de grote Zwijger. 
Misschien zal «Ons Erfdeel» zelf 
een bijdrage wijden aan deze 
droevige verjaardag; ook al 
hecht de uitgever meer belang 
aan het heden en aan de toe
komst. Dat wordt beklemtoond in 
een korte inleiding voor nr. 1/77. 
Daarin wordt ook gewezen op de 
langzame aksentverschuiving, 
van het publiceren van warme 
pleidooien naar de informatie 
over alles wat reilt en zeilt in 
Noord en Zuid; kritisch en in een 
sfeer van verdraagzaamheid. 
Het eigennlijk nummer wordt inge
leid door prof. dr. J.P. Snapper, 
hoogleraar aan de universiteit te 
Berkeley, Californie. Op de vraag 
of Nederlands in het buitenlarKJ 
als kursus nog zin heeft ant
woordt hij zeer positief op grond 
van zijn persoonlijke en jarenlan
ge ervaring aan voornoemde uni
versiteit. Hij was aanvankelijk 
zeer sceptisch doch het entoe-

siasme van de studenten veroor
zaakte een heel ander inzicht... 
In een volgend artikel betreurt 
professor Adnaan Verhulst de 
voortschrijdende politieke verzui
ling op kultureel gebied in ons 
land. Dat geldt volgens de auteur 
vooral voor de katolieke bevol
king. 
Hoofdredakteur Jos Deleu ver
heugt zich over het Initiatief tot 
vestiging van een Nederlandse 
Taalunie. Daarin wordt ook ge
pleit voor de oprichting van een 
Raad voor de Nederlandse Taal 
en Letteren. De geestdrift van de 
mensen van «Ons Erfdeel» ligt 
geheel in de lijn van dit tijdschrift. 
Verdere bijdragen zijn gewijd aan 
de Vlaamse schilderkunst na Per-
meke, de poëzie van Hans An
dreus, politiek teater, James Joy
ce in de Nederlandse letteren 
(een moeilijk auteur...), de vaste 
kronieken, en de Nederlandse 
taal- en kultuur-politiek. 
Een aan gedachtengoed rijke uit
gave, en technisch uitstekend ver
zorgd. (R.CJ 

Luk Bral in mineur. 

ONS ERFDEEL 

N I twiMis i u r / 1957-1977 
NcrfcriMds i l bet MtmluHl' ' 

PoHtkkc TCfzulUng op ludtoml gebied 

Vbanse scUMcrkMst vk Penneke 

De yobie v u H m Aadmts 

PoHtM tester 
JuMf Joyce ia de Nederiuidse letteren 
Kritw«le kroaiek 
Ncdeflaiidsc tsai- ca kuttimrpolilwk 

TwimlitptejtMniÊKg 1/77 

en 

vluchtelingen aan de deur 

Abonnement 475 fr. P.R. 00-
0907100-53 Ons Erfdeel, Murison-
straat 8530 Rekkem. 

Zopas verscheen een verzamelal-
bum met de bedoeling nog maar 
eens de aandacht te vestigen op 
het vluchtelingenprobleem in de 
wereld, en de bijdrage van de 
artiesten gaat dan ook volledig 
aan de U.N.H.C.R., tak van de Ver
enigde Naties die zich In het bij
zonder hiermee bezig houdt. 
Voor liefhebbers van kommercië--
le soulmuziek uit de late zestiger 
jaren is het alvast een kluif je naar 
hun tand, met hoogvliegers als de 
diepbetreurde Otis Redding met 
zijn prachtige « Doek of the bay », 
met Wilson Picketts «Midnight 
hour», Ben E. King met «Spanish 
Harlem», en toppers zoals Percy 
Sledge's «When a man loves a 
woman », het denderende « Show 
me » van Joe Tex en Aretha Fran
klins «Natural Woman», een van 
haar veertien hits. Tussendoor 
minder bekend maar zeer dege
lijk werk van King Curtis, de Spin
ners en natuurlijk de Drifters. Met 
als toemaatje de wat uit de stijl 
klinkende pop-klassieker «What I 
say » van de jazz- en blues « geni
us» Ray Charles. 
Luk Bral blijft op zijn manier een 
buitenstaander in zowel ons klein-
kunstwereldje als de andere sho-
wuitlngen van eigen bodem. Zijn 
stevige basis aan de Antwerpse 

kleinkunst-akademie heeft hem 
echter naast vakmanschap ook 
de zin gegeven voor experimente
ren en een zeer eigen stijl te ont
wikkelen. Zodat hij zich niet hield 
bij het liedjeszingen of chanson, 
maar met een teatrale aanpak 
een zeer persoonlijke show heeft 
opgebouwd. Dat hij veel aankan 
is voor velen overduidelijk gewor
den bij zijn Eurosong-aberraties 
die niet bij iedereen in goede aar
de vielen, maar toch van benij
denswaardig talent getuigden. 
Luk Bral paste niet meer In de 
bestaande vakjes waarin het 
showgebetfren is ingedeeld, en 
timmerde inmiddels aan zijn eigen 
weg. Wat in zijn recenter werk 
opvalt is dat hij dit alleenstaan 
erg scherp aanvoelt en dit komt 
op zijn laatste elpee «Het tedere 
geweld» (Harlekijn-België, verdel. 
I.B.C.) sterk naar voren. Ergens 
mis je doorheen gans de plaat 
het frisse en spontane van zijn 
«vrije vogel «-periode, en het jon
ge en hoopvolle van toen is een 
zachte berusting geworden in het 
tijdsbeeld van vandaag. Het inlei
dende «Peter» klinkt nog even 
strijdlustig en toekomstvol, met 
een fijne kameraadschap als on
dertoon, die tekstueel wordt 
voortgezet In de titelsong «Mijn 

tedere geweld», dat op de voor
bije tijd even terugblikt Fijn is de 
versie van George Kajanus' « De 
straat» door Luk zelf vertaald 
en muzikaal bijgestaan door een^ 
achttal degelijke musici waaron
der niemand minder dan gitarist 
Harry Sacksloni. Vokaal weet 
Bral van wanten, maar zoals in 
« Tot kijk » blijft het bij in toon klin
kende voordracht die niet zo 
gezellig overkomt en eveneens 
het origineel geproduceerd eind-
nummer wat langdradig doet klin
ken. In «Album» aan de omme-
kant nog maar eens terugblikken 
naar de prille jeugd, en het aan
wenden van phasing op de stem' 
en andere technische snufjes 
doorheen trouwens de ganse 
plaat mogen er zijn. Het num
mer «Alleen» klinkt bekend; 
spreekt helemaal voor zichzelf. 
Terwijl «Leeg» In stevige jazz-
blues van pianist Dirk Stues de 
lijn In koncept voortzet Opwek
kend stevig Is de prachtige 
gitaarintro door Harry Sacksloni 
voor het afsluitende « Morgen zal 
alles beter gaan»; meteen een 
der beste nummers van de plaat 
die lekker swingend wordt afge
rond met de vokale hulp van Lllia-
ne Dorekens en het «ArsTVIusl-
ca» uit Merksem. Sergius 

Teun De Vries, 
de vrouweneter 
Dat Teun de Vries een boeiend 
verteller is, die tevens een sterk 
aanwezige sfeer kan oproepen, 
iweet iedere lezer van deze 
vruchtbare schrijver. 
De excentrieke Russin Maria Bas-
hkirtseff zoekt kontakt met Guy 
de Maupassant die zijn eerste 
schrijversroem kent. Ze schrijft 
hem een brief waarop de «vrou
weneter» zeer grof antwoordt 
Desondanks ontstaat er bij de 
schrijver belangstelling voor de 
vrouw, die als dilettante van alle 
kunstuitingen snoept maar ten 
slotte aan tering sterft. Tot een 
echt kennismaken met de Mau
passant IS het nooit gekomen. De 
heldin van het verhaal weet dat 
ze jong zal sterven, bij de Mau
passant duiken de eerste sympto
men op van de venerische krank
zinnigheid, die hem zal neervellen. 
De vrouw wil haar onvervulbare 
eerzucht opheffen door haar 
dood, de Maupassant zoekt in 
een koortsachtige aktivitelt een 
wereld, waar de ziekte hem niet 
kan achterhalen 

Een nogal ongewoon onderwerp, 
dat Theun de Vries zeker niet zon
der studie van de personages en 
van «hun landschap» zal uitge
werkt hebben tot een omvangrij
ke roman. De sfeerschildering 
van het Parijs in de vorige eeuw, 
evenals de herinnering aan het 
geboorteland van Marie Bashklrt-
seff (Oekraïne) Is treffend zoals 
men dat van deze auteur mag ver
wachten. 
De Maupassant had de reputatie 
een onverbeterlijke rokkenjager 
te zijn. Theun De Vnes' roman 
haakt daar uiteraard op in zonder 
te vervallen In wat men vroeger 
«gewaagde passages» noemde. 

Vergeleken met de seksueel ge
obsedeerde schrijvers van nu 
doet dit boek ouderwets aan, al 
zullen velen deze overigens on
juiste appreciatie verkiezen bo
ven de mijlpalen van de seksgolf. 
Deze biografische roman — « geïl
lustreerd» met brieven, die de 
twee hoofdpersonages aan me
kaar schreven (dat was toen 
behalve een kunst ook nog een 
noodzaak, want andere verbln-
dingsmogelijkheden dan de post 
bestonden er nieO — geeft 
Theun de Vries opnieuw gelegen
heid aan karakter-ontleding te 
doen, afwisselend mevrouw Bas-
hklrtseff en Guy de Maupassant. 
Dat verbreekt de eentonigheid, 
een welkom «contrapunt» dus. 
Een zeer ernstig levensverhaal In 
een tijd die men «wuft» noemde. 
(CVB) 
Omslag: Ary Langbroek - 255 
biz. - EM. QUERIDO'S Uitgeverij 
BV, 1976. 
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5 MEI 

BRT 1 

14.00 
•18.00 
18.05 
18.40 
119.05 
119.35 
119.45 
20.15 
20.40 
21.30 
21.35 

21.55 
22.25 

BRT 2 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Bod (f.) 
18.05 IJshockey 
18.40 Kim & Co (f.) 
19.05 Première 
19.35 Kijk uit 
119.45 Nieuws 
20.15 Wereld in oorlog 

Dokumentaire. Tweede afle
vering. 

21.05 IJshockey 

NED. 1 

10.45 Schooltelevisie 
15.00 De Waltons (f.) 
18.15 Teleac 
18.45 Barbapapa (f.) 
18.55 Nieuws 
19.05 Popeye 
19.10 Landgenoten 
19.25 Mary Hartman, Mary Hart

man I (f.) 
19.50 De affaire-Dassault 
20.20 Mary Hartman, Mary Hart

man ! (f J 

20.45 Verkiezingen in Nederland 
21.35 Nieuws 
21.50 De bijbel open 
22.15 Ars Musica 
22.45 Bevrijding: toespraak 
22.50 Politieke partijen 

aansluitend: nieuws. 

NEP. 2 

18.00 WK. IJshockey 
18.35 Toeristische tips 
18.40 Politieke partijen 
18.55 Nieuws 
19.05 Tom and Jerry (f.) 
19.20 Peppi en Kokki (fj 
19.35 Cijfers en letters 
20.00 Nieuws 
20.25 Centraal Station (f J 
21.15 Rondje teater 
22.05 Brandpunt 
22.45 Napraten op donderdag 
23.15 Den Haag vandaag 
23.30 Nieuws 

6 MEI 

BRT 

14.00 
18.00 
18.15 
18.45 
19.10 

19.45 
20.15 
20.45 

23.05 

Schooltelevisie 
Beertje Colargol (f J 
IJshockey 
Dag aan dag 
Sportportret van Jean 
Dockx 
Nieuws en sportberichter 
Allemaal beestjes 
Elmer Gantry, 
de kwakzalver 
VS-speelfilm. (1960) 
Nieuws 

NED. 1 

10.45 Schooltelevisie 
18.15 Teleac 
18.45 Barbapapa 
18.55 Nieuws 
19.05 Wie van de dne ? 
19.35 Een van de acht.. 
21.20 Gesprek met de minister

president 
21.35 Nieuws 
21.50 Vandaag 

21.55 Avro's Sportpanorama 
22.35 Mash (f.) 
23.00 Java 

Dokumentaire 
23.45 Politieke partijen 
23.55 Nieuws 

NED. 2 

Schooltelevisie 
Bod (f.) 
IJshockey 
Kim en zijn vrienden (fJ 
Première 
Kijk uit 
Nieuws 
Coronation Street Cf J 
Panorama 
Lachertjes (f J 
Standpunten 
Vandaag horen wij een 
standpunt van het Dosfel
instituut 
Premiere + 
Nieuws 

18.35 TV-informatie voor Span
jaarden 

1840 Politieke partijen 
18.55 Nieuws 
19.04 Calimero (f.) 
19.17 Disko Cirkus 
20.25 De Jordaches (f) 
21.15 Koning en Keizer Cf.) 
22.05 Aktua TV 
22.55 Nieuws 
23.00 WK. IJshockey Groep A 

» i ^ ^ H ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 

<^^Ka^^H^^Sn 

7 MEI 

BRT 

14.00 Doe mee 
14.30 Zo is vader 

VS-filmC1947) 
18.00 Gedeon Cf.) 
18.05 De harde tocht 

VS-jeugdfilm. 
20.15 Wies Andersen show 
21.10 Terloops 
21.50 Nieuws 
22.00 Eurovisie Songfestival 

NED. 1 

1000 Teleac 
15.30 Nieuws 
15.32 De film van Ome Willem 
16.05 O, gaat dat zo I 
16.45 Familieportret 
17.30 Lied van de week 
18.15 Barbapapa Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.05 De Willem Ruis show 
20.30 De laatste kogel 

VS-western Cl 970). 
21.35 Nieuws 
21.50 De laatste kogel: vervolg 

film. 
22.35 Klaus Doldinger jubileum-

koncert 
23.20 Nieuws 

NED. 2 

18.45 TV-Informatie voor Marok
kanen 

18.55 Nieuws 
19.04 Pommetje Horlepiep CfJ 
20.00 Nieuws 
20.25 Michael Strogoff Cf J 
21.20 Hier en nu 
21.55 Tot besluit 
22.00 Eurovisie Songfestival 
24.00 Nos-Sport 
00.25 Nieuws 

8 MEI 

BRT 

9.00 Doe mee 
9.40 Koncert 

10.00 Eucharistieviering 
Vanuit Geel, 

11.00 Konfrontatie 
12.00 Nieuwsoverzicht voor ge

hoorgestoorden 
12.30 Dag aan dag 
15.00 De zoon van de Sahara Cf.) 
15.15 De Kawelka-stam 

Dokumentaire. 
16.10 IJshockey 
17.00 Op de toeristische toer 
17.30 Sportuitslagen 
17.32 Wij bouwen een plein 

Kindermusical. 
18.30 Gedeon (f.) 
18.35 Openbaar kunstbezit 
19.00 Vrijwilligers en MS-patiën-

ten 
19.45 Nieuws 
20.00 Sportweekend 
20.30 Lente in Wenen 

Lentekoncert 
21.55 Weer thuis 

Amerikaanse tv-film C1975). 
23.05 Nieuws 

NED. 1 

13.30 Teleac 
16.00 Nieuws 
16.02 Supermuis Cf.) 
16.07 Ti-Ta-Tovenaar 
16.32 Ode aan de vreugde 

Ballet 
16.55 Voetbaluitslagen 
17.00 Vesper 
17.30 Wilde ganzen 
17.32 WK-ijshockey 
18.15 Teleac 
18.55 
19.00 
19.05 

19.35 
20.25 
21.15 

Barbapapa Cf.) 
Nieuws 
De poorten van Azié 
Zesde en laatste aflevering 
Switch Cf J 
TV-Privè 
Martine Bijl-Show 

NED. 2 

18.30 TV-Informatie voor Turken 
18.35 Polly in Spanje Cf.) 
19.00 Van gewest tot gewest 
19.15 Studio Sport 
20.30 Varen, maar... 
21.10 De malle professor 

Film uit 1902. 
21.35 Nieuws 
21.40 Liebeslieder-walzer 

Ballet. 
22.30 Nieuws 

9 MEI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Gedeon Cf.) 
18.05 Klem, klein kleutertje 
18.20 De jongen met de gouden 

broek Cf) 
18.45 Fietspadenaktie 
19.15 Sporttnbune 
19.45 Nieuws 
20.15 Rad der fortuin 
21.00 De boot is aan Cf.) 
21.50 Nieuws 
22.05 Gandhi. Dokumentaire. 

NED. 1 

10.45 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
18.45 Barbapapa Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.10 The Allrounders. Sport-

show 
20.40 Alias Smith and Jones CfJ 
21.35 Nieuws 
21.50 Zakken of overgaan 
23.00 Uitzending Symbiose 
23.05 Politieke partijen 
23.15 Nieuws 

NED. 2 

18.35 TV-informatie voor Suri
naamse Nederlanders 

18.40 Politieke partijen 
18.55 Nieuws 
19.05 Charlie Brown en het kleine 

grut CfJ 
19.30 Dat ik dit nog mag meema

ken 
20.00 Nieuws 
20.25 Tussen wal en schip (f J 
21.15 Vara-ombudsman 
21.40 Terug naar de natuur. Doku

mentaire 
22.10 Achter het nieuws. 

10 MEI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Gedeon Cf.) 
18.05 De witte steen Cf.) 
18.30 De mens en zijn omgeving 
19.00 Festival in 8 
19.45 Nieuws 
20.15 8.15: Sergio Mendes 
20.40 Verover de aarde 
21.35 Standpunten 
22.05 Lied van mijn land 
22.15 Nieuws 

BRT 2 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Gedeon Cf.) 
18.05 De witte steen Cf.) 
18.30 De mens en zijn omgeving 
19.00 Festival in 8 
19.45 Nieuws 
20.15 Panorama 
21.10 Patton. VS-film. 

NED. 1 

10.45 Schooltelevisie 
1815 Teleac 
18.45 Barbapapa Cf.) 
18.55 Nieuws 
19.04 De man van zes miljoen Cf.) 
19.45 De Carpenters 
20.15 Pepper (f.) 
21.05 Simonskoop 
21.35 Nieuws 
21.50 Aktua special 
22.15 Kenny Ball and His Jazz

men 
22.35 Politieke partijen 

NED. 2 

1835 
18.40 
18.55 
19.05 

20.00 
20.25 
21.25 

Barbapapa CfJ 
Politieke partijen 
Nieuws 
Avro's toppop prezenteert 
de nationale hitparade 
Nieuws 
Avro's puzzeluur 
Mozes de wetgever Bijbel
film 

22.15 Televizier magazine 
23.00 Den Haag vandaag 
23.15 Nieuws 

11 MEI 

BRT 1 

16.30 Tip-top 
18.15 Gedeon 
18.20 Jonger dan je denkt 
18.50 Space 1999 
19.45 Nieuws 
20.10 Voetbal 

Anderlecht —SV Hamburg 
2215 Première-magazine 
23.05 Nieuws 

NED. 1 

9.30 Schooltelevisie 
15.00 Teleac 
15.30 Kinderprogramma's 
18.15 Teleac 
18.45 Barbapapa 
18.55 Nieuws 
19.04 Van gewest tot gewest 
19.55 Die Moldau van Smetana 
20.10 Finale Europa-cup II 
22.15 Nieuws 
22.30 Den Haag vandaag 
22.45 Panoramiek 
23.15 Politieke partijen 

NED. 2 

18.40 Politieke partijen 
18.55 Nieuws 
19.04 Van onze speciale verslag

gevers 
Dokumentaire. 

19.29 Kenmerk 
20.00 Nieuws 
20.25 Socutera 
20.30 llonka en Marika 

De geschiedenis van twee 
Hongaarse meisjes 

21.55 NCRV-Springtrofee 
22.45 Ja, maar... 
22.55 Nieuws 

Door net teken (f.) duiden 
wij feuilleton aan. 

TV-SELEKTIE 
DONDERDAG 5 MEI 1977 
F-2 — The Russians are co
ming, the Russians are coming 
- De Russen komen, de Russen 
komen. (USA 1966) 
Komedie van Norman Jewison. 
Mengeling van gedempte hu
mor en getemperde burleske 
waarvan de ondertoon Iets bit
ter blijft, spijt de gekke situaties 
en de talrijke gags. Zeer goed 
spel van Eva-Marie Saint en 
Brian Keith, met verder nog 
Carl Reiner, Theodore Bike! en 
Jonathan Winters. 
VRIJDAG 6 MEI 1977 
BRT — Elmer Gantry - Elmer 
Gantry, de kwakzalver (USA 
1960) 
Psychologische film verwezen
lijkt door Richard Brooks. In de 
hoofdrollen Burt Lancaster, uit
stekend en Jean Simmons ; ver
der Shirley Jones, Dean dagger, 
e.a. Origineel en typisch Ameri
kaans verhaal. 
VRIJDAG 6 MEI 1977 
RTL — Fahrenheit 451 (Gr. 
Britt. 1966) 
Symbolisch drama van Frangois 
Truffaut Origineel argument in 
science-fiction-stijl en in direkte 
filmtaal. Suggestieve nuchtere 
beelden. Uitstekend spel van 
Oskar Werner, en van Julie 
Christie in een dubbele rol. Met 
verder nog Cyril Cusack, Anton 
Diffring, e.a. Satire op een tot 
verdwazing toe gelijkgeschakel
de en gereglementeerde samen
leving waarin alle persoonlijk 
denken als een misdaad be
schouwd wordt. Dit filosofisch 
getint verhaal is een verdedi
ging van de individuele vrijheid 
en kuituur. 

VRIJDAG 6 MEI 1977 
D-1 — A foreign affair - De ver
leidster van Berlijn (USA 1948) 
Satirische film van Billy Wilder. 
Geslaagde en levendige satire. 

Mariene Dietrich karikaturiseert 
zichzelf. Jean Arthur uitstekend. 
Goed spel van John Lund. 

ZATERDAG 7 MEI 1977 
N-1 — One more train to rob -
De laatste trein voor Frisco 
(USA 1970) 
Komische avonturenfilm over 
een treinrover van Andrew V. 
McLaglen. Met George Pep-
pard, France Nuyen, John Ver
non, Diana Muldaur, Marie 
Windsor en Harry Carey, j r 

ZONDAG 8 MEI 1977 
F-1 — The hanging tree ! De 
galgenheuvel (USA 1959) 
Western gerealiseerd door Del
mer Daves. 

Dramatisch tema dat af en toe 
de tragedie benadert. Gary 
Cooper uitstekend, samen met 

Maria Schel!, Karl Malden en 
Ben Piazza. 

DINSDAG 10 MEI 1977 
BRT 2 - Patton (USA 1969-70) 
Psychologische oorlogsfilm van 
Franklin J. Schaffner Met Geor
ge C. Scott, Karl Malden, Ste
phen Young, Frank Latimore, e.a. 
1943. Het komplekse portret 
van de legendarische generaal 
Patton uit de tweede wereldoor
log . 

WIJ 11 
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NOG STEEDS 

600 ARBEIDERS EN 1001 MOGELIJKHEDEN 

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

Enkel een degelijke voorstudie geeft U een 
reëel basisdokument m handen. Daarom bie
den wij een GRATIS VOORSTUDIE VOOR 
DE KLANT. Ernstig werk vraagt een ernstige 
voorlichting. 

U kan ook onze realisaties komen bekijken 
ter plaatse, of op plaatjes! Het kan allebei. 

Een afspraakje verplicht U tot niets, en biedt 
U ongeveer alles wat U zien en horen wil. De 
VEILIGE WEG naar wat U zou moeten weten. 

Voordelige BOUW- en VILLAGRONDEN 
worden zeldzaam ' Daarom reserveerden wi] 
voor U — voor onze klant ' — een aantal niet-
meer-te-vmden aanbiedingen 

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

Bouw-, villa en bosgronden van 400000 - 700000 tot 
1 180 000 fr ' 

WIJ VERKOPEN NIET AAN SPEKULANTEN. 

Zulke kans laat je niet voorbijgaan' 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
ONZE INFORMATIECENTRA. 

2000 
1000 
3600 
9000 
3000 
2700 

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

Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 

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

GEOPEND: alle weekdagen van 9 tot 12.30 en van 14 tot 18 uur 

Ook op ZATERDAG van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. 



IMKRVII^W 

MENSEN VAN BIJ ONS 

/ 

Professor Willy Desaeyere uit Zuten-
daal werd met 6.644 voorkeurstem
men als kersvers volksvertegenwoor
diger voor het arrondissement Genk 
naar het parlement gestuurd. Het is 
een gelukkige keuze van de Limbur
gers. Willy Desaeyere (34 jaar) heeft 
een aantal originele en levenskrachti
ge beleidsopties in zijn studiemappen 
zitten. Hij spreekt geen ijdele politieke 
woorden : in de voorbije tien jaar heeft 
hij zich als jong ekonomist met tal van 
belangwekkende onderzoeksrappor
ten en referaten in de kijker gewerkt. 
Hij wordt in ekonomische kringen fel 
gewaardeerd om zijn werk. Of dat ook 
in politieke salons het geval zal zijn...? 
Wllly Desaeyere: "Aanvankelijk dacht 
ik nog wat te wacliten om tiet politieke 
podium te beklimmen. Er was trou
wens ook de grote vraag of het 
publiek een kamergeleerde wel een 
stem zou waard vinden. Wie van nabij 
toeziet hoe het ekonomisch federalis
me met alle unitaire krachten bestre
den wordt, en hoe men Limburg geen 
volwaardige kansen op ekonomische 
ontwikkeling gunt, kan moeilijk bij de 
pakken Nijven zitten.» 

O N D E R D R U K K I N G 

Professor Desaeyere was reeds een 
flamingant in zijn jeugdjaren: op het 
kollege in Antwerpen, bij de scouts, en 
toen hij universiteit liep. Maar Vlaams
nationalist werd hij pas toen hij Mar
leen Liebrecht leerde kennen. Zijn 
schoonvader — wijlen Mark Liebrecht 
— bracht hem in kontakt met Jef 
Olaerts. Spoedig werd Willy Desaeye
re (vandaag professor in Antwerpen 
en in Diepenbeek) een graaggeziene 
gast op VU-kongressen. Hij werkte 
sindsdien als ekonoom achter de poli
tieke schermen. 
Willy Desaeyere vestigde zich in Lim
burg (Venstraat 2, in het dorp Wiemis-
meer), en nam de streekproblemen ter 
harte. 
Willy Desaeyere: 'Ik werd meteen 
getroffen door de onderdrukkingsroJ 
die het provinciaal bestuur hier speelt 
Men heeft de Limburgers jarenlang 
braaf willen houden. Het Limburgs uni
versitair onderwijs wordt ook vandaag 
nog gezien als een vooruitgeschoven 
tweedehandse pion van de Leuvense 
universiteit Mijn tussenkomsten om
trent de aanleg van de A-24 hebben 
me veel geleerd. Een publikatie in het 
tijdschrift voor omgevingswetenschap
pen « Extern » zorgde voor een politie
ke storm in het Limburgs wijwatervat 
Ik werd ervan beschuldigd door mijn 
publikaties miljardensubsidies voor 
Limburg te laten verloren gaan. Het 
provinciebestuur weigerde nochtans 
mijn argumenten in een tegenstudie te 
bestrijden. . Ook mijn boek tegen de 
kernenergie, gefundeerd op ekonomi
sche en ecologische gronden, viel niet 
in goede aarde. Mijn wetenschappelij
ke werk — zoals dat van kollega's — 
verdween steevast in de onderste 
lade van de beleidvoerders.» 

TEWERKSTELLING 

Toen hij trachtte opgenomen te wor
den in het Ranbureau werd Desaeye
re de weg afgesneden omwille van 
zijn VU-sympatieën... 

Z U T E N D A A L — «In Limburg is het vier vóór 

twaalf. Deze provincie is al te lang een kolonie 

geweest voor Brussel en voor Luik. Het hoger 

onderwijs werd bewust op een laag pitje ge

houden. En met de instandhouding van de mono-

ekonomie (steenkolen) heeft men Limburg veroor

deeld tot een wingewest Bij de cokeskolen in Win

terslag hoort staalindustrie perfekt op haar plaats. 

O o k de carbochemie is aangewezen om in het Lim

burgse een behoorlijke tewerkstell ing te bereiken. 

Ik ben er mij wel van bewust dat deze (en nog 

andere) gerechtvaardigde e i sen het voorwerp moe

ten uitmaken van een kontrakt-op-lange termijn 

met Wallonië.» 

De geëngageerde professor gooide 
het dan maar over een andere boeg. 

Hij werd lid van de Gewestelijke Eko
nomische Raad voor Vlaanderen, hield 
stevige pleidooien om Limburg met 
een polyvalente ekonomie te beden
ken, en werkte zijn sociaal-ekonomi-
sche visie gedetailleerd uit in studies 
en rapporten. Een belangrijke politieke 
injektie kreeg Desaeyere toen hij als 
lid van de kommissie-Van de Kerckho-
ve (voor de hervorming van de instel
lingen) zijn betoog voor de invoering 
van regionale fiskaliteit onbeantwoord 
zaq. 

Willy Desaeyere; «Het werd mij snel 
duidelijk dat de minister het debat wou 
bevriezen en graag de verschillende 
gesprekspartners tegen mekaar 
trachtte uit te spelen. Daardoor ge
raakten de werkzaamheden van deze 
kommissie in het slop. Regelmatig 
erger ik mij nog aan verklaringen van 
Pulinckx, de woordvoerder van de Bel
gische patroons, die zomaar beweert 
dat ekonomisch federalisme voor on
ze ekonomie een ramp zou betekenen. 
Ik heb mij voorgenomen nu in het par
lement de ekonomische leefbaarheid 
van de deelstaat Vlaanderen aan te 
tonen, tot men naar mij luistert, en men 
mijn stelling met wetenschappelijke ar
gumenten beantwoordt!' 

Willy Desaeyere zal ook de uitbouw 
van het universitair onderwijs in Lim
burg betrachten, en trachten te verhin
deren dat het onderzoekswerk volko
men in CVP-handen terecht komt. 

Willy Desaeyere: «Er zijn pasklare 
beleidsmaatregelen voorhanden om in 
Vlaanderen de tewerkstelling opnieuw 
op peil te brengen. Alleen blijven die 
uit omdat men een breekpunt tussen 
Vlamingen en Walen vreest» (HOS) 

„Wetenschappen j 
rapporten op 
politieke tafels gooien r i 

Professor Wil ly Desaeyere vatte 
zijn universitaire loopbaan aan 
op het centrum voor ekonomi
sche studiën in Leuven. Daar 
kreeg hij trouwens de eerste fer
me spoorslagen om ook polit iek 
aktief te worden. Hij merkte tot 
zijn grote ergernis dat dit Leu
vens ekonomisch centrum door 
Gaston Eyskens ingepalmd 
werd om studiewerk voor de 
CVP te verrichten. 
Sindsdien betoonde Desaeyere 
zich bijzonder aktief als ekono
misch technokraat die nationale 
en regionale knelpunten van de 
ekonomische polit iek onder de 
loep nam. 

Zo realiseerde hij een kosten-
en batenanalyse omtrent de om
streden Limburgse autoweg A-
24. Zi jn konklusies groeiden uit 
tot een heftig pleidooi tegen de 
aanleg van deze autoweg door 
waardevolle landbouw- en na
tuurgebieden. 

In andere onderzoeksrapporten 
kantte Desaeyere zich resoluut 
tegen de ontwikkeling van de 
kernenergie, toonde hij op eko
nomische gronden aan dat een 
polit iek zelfstandig Vlaanderen 
ekonomisch perfekt leefbaar is, 
en wees hij op de rendabiliteit 

van benzinewinning uit Limburg
se steenkolen. 
Op het VU-kongres van 7 1 be
handelde Desaeyere op een ori
ginele en ophefmakende manier 
de sociale zekerheid, waarbij hij 
een stevig pleidooi hield voor 
herverdeling van de inkomens, 
en voor een gewaarborgd mini
muminkomen. (Het idee van het 
leefgeld hebben andere partijen 
naderhand in hun programma's 
overgenomen). 
Wil ly Desaeyere zal de kroon op 
zijn wetenschappeli jk werk zet
ten met de publikatie van een l i j
v ig boek over « de sociale onder
neming en haar omgeving » ; het 
wordt een publikatie van een 
duizendtal bladzijden. Omdat 
studiewerk al te veel in de onder
ste lade van de beleidsvoerders 
belandt, wil professor Desaeye
re voortaan zelf zijn ekonomi
sche en maatschappelijke bevin
dingen op het polit iek forum 
gaan verdedigen. 
« Momenteel trek ik een streep 
onder mijn wetenschappeli jk on
derzoekswerk. Ik wil nu mijn 
visie op de sociale en ekonomi
sche problemen in het wereldje 
van de polit ici aan bod laten 
komen.» 
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