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WILLEN
DE WALEN
EEN
TOTALE BREUK ?
De Waal Defraigne, minister van Openbare
Werken bij de genade van eerste-minister
Leo Tindemans, heeft het verduldige volk
van Vlaanderen deze week een gevoelige
trap tegen de schenen gegeven. Het volstond nog niet dat Defraigne, evenals zijn
voorganger De Saeger, geen belangstelling
opbracht voor de dijken in Vlaanderen waardoor nu duizenden mensen in de ellende zitten. Het volstond nog niet dat de hulpverlening die ook onder zijn leiding moest worden gegeven, de eerste dagen nergens op
leek. Nee, de heer Defraigne is van oordeel
dat hij méér dan zijn plicht heeft gedaan en

IN DE
WURGGREEP
VAN DE
FRANSTALIGEN
In Vlaanderen acht men de grondwetsherziening van 1970 een mislukking,
en vindt men vooral het beruchte artikel 107 quater een onding. Dit is het
minste wat men kan besluiten na het
Antwerpse colloquium over de staatshervorming, waaraan bevoegde Vlaamse prominenten van alle strekkingen
deelnamen.
Niemand verdedigde er de « gewestvorming met drie » zoals ze via de wet
Perin-Vandekerckhove van 1 augustus
1974 door deze regering-Tindemans stelselmatig wordt doorgevoerd. Er viel bij
de leden van het pannel over de partijgrenzen heen eerder een voorkeur
waar te nemen voor een doorgedreven
federalisme-met-twee.
De opvattingen van de Volksunie winnen dus veld, en dat verheugt ons. Het
verheugt ons vooral dat ook steeds

hij is in geen geval bereid voor dijkenversterking in Vlaanderen ook maar één
frank weg te nemen van de budgetten die
voorzien zijn voor de rijkelijk geplande
openbare werken in Wallonië. Als de Vlamingen hun dijkenstelsel willen verstevigen, dan moeten zij daarvoor maar zelf het
geld opbrengen, zo zei de minister, die wel
geen Nederlands spreekt maar toch bevoegd is voor heel het land.

(lees door blz. 3)

meer CVP-ers een nieuwe grondwetsherziening willen, omdat zij tot het inzicht zijn gekomen dat die van 1970
doorslecht is en voor Vlaanderen nadelig. De publieke opinie in Vlaanderen
mag echter toch wel weten dat diezelfde CVP-ers Gaston Eyskens, de
« vader » van die slechte grondwetsherziening, destijds hebben geroemd
om zijn « meesterwerk » en de Volksunie hebben beschuldigd van « vluchtmisdrijf » omdat zij had geweigerd
nog verder mee te werken aan wat een
wangedrocht aan 't worden was.
Nu stelt iedereen vast dat de Volksunie vijf jaar geleden gelijk had. Zelfs
de CVP-voorzitter moet vandaag toegeven dat het Vlaamse land een keuze
heeft gedaan die NIET overeenstemt
met de definitieve uitvoering van artikel 107 quater. Hij zegt er vanzelfsprekend niet bij : en evenmin met de
voorlopige uitvoering van dit artikel !
Wel heeft hij het lef eraan toe te voegen « dat men moet oppassen voor onomkeerbare beslissingen » nu de balans van die voorbereidende gewestvorming wordt opgemaakt. En Rika De
Backer die er zich nog niet zolang geleden in verheugde (jawel !) dat de
gevolgen van de < voorlopige » drieledige gewestvorming onomkeerbaar waren geworden I

[Defraigne

Wil HELPEM NU DUBBEL!
Vorige week vroegen wij onze lezers de Vlaamse mensen in de watersnoodgebieden te helpen, en wij stelden onze postrekening ter beschikking daarvoor. Ondanks het feit dat de post ons blad vorige week zeer
laattijdig aan onze abonnees bezorgde, bereikten ons toch reeds stortingen van 52 lezers en een VU-afdeling voor een totaal bedrag van
54.000 fr. In naam van onze beproefde volksgenoten, hartelijk dank voor
dit gebaar van solidariteit. Wij zijn ervan overtuigd dat nog velen, na
de uitdagende woorden van minister Defraigne, hun voorbeeld zullen
volgen. Men kan storten op prk 000-0171139-31 van « Wij », Voldersstraat
71, 1000 Brussel. Vermelden : Watersnood. Volgende week publiceren
wij de lijst van storters.

Wat voor hypokrieten zijn de CVP-ers
eigenlijk ? Onder de leiding van een
van hun « staatslieden » wordt Vlaanderen eerst een grondwetsherziening
opgedrongen, waarvan ze vijf jaar nadien moeten toegeven dat ze slecht is.
Maar ondertussen worden die slechte
en voor Vlaanderen nadelige grondwetsartikelen, weer onder leiding van
een van hun « grote mannen », toch
maar in uitvoering gebracht. Zogezegd
« voorlopig » worden steeds meer administratieve strukturen en budgetten
in drieèn opgesplitst. En over die gang
van zaken, waar niemand in Vlaanderen
voorstander van is, verheugt zich dan
nog ene mevrouw De Backer, vooraanstaande CVPdame en minister voor
Vlaamse aangelegenheden...
De CVP-ers doen dus precies het tegen overgestelde van wat zij zeggen !
Meer dan een akademische konsensus
interesseert ons echter wat de regering DOET op het gebied van de staatshervorming en op alle andere gebieden
die voor Vlaanderen belangrijk zijn. Uit
wat voorafgaat is duidelijk dat dit precies het tegenovergestelde is van wat
in Antwerpen als gemeenschappelijke
opvatting naar voor kwam.
Deze regering-Tindemans is dus in wezen een anti-Vlaamse regering en moet
in het belang van de Vlaamse gemeen-

schap dan ook zo vlug mogelijk verdwijnen. Vooral nu elke dag steeds
meer en duidelijker blijkt in welke mate Vlaanderen niet alleen socio-kultureel maar ook sociaal-ekonomisch vastzit in de wurggreep van de Franstaligen. De Franstaligen die de wet stellen
in deze regering-Tindemans.
En het wordt erger met de dag. Niet
alleen trachten ze de Vlaamse ekonomische navelstreng van Antwerpen toe
te knijpen, niet alleen gedragen ze zich
als echte watersjeiks, nu komt een Defraigne ons ook nog vertellen dat de
Vlamingen kunnen stikken in het slijk
van hun overstromingen, maar dat zij
op geen frank solidariteit uit Wallonië
moeten rekenen.
En dan te weten dat de hele Waalse
natie al bijna 150 jaar lang parasiteert
op de werkkracht en de spaarzin van
het Vlaamse volk, op wiens solidariteit
het voortdurend beroep doet. Het wordt
de hoogste tijd dat de Vlaamse politici,
ook die van de regeringspartijen, eens
krachtig gaan reageren op dergelijke
Waalse taal. De tijd is inderdaad gekomen om met de Walen eens ernstig te
gaan praten over de inkomsten van de
staat, de herkomst en de verdeling ervan. Men zal dan kunnen zien wie wie
uitbuit !
Paul Martens
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o VRIJHEID...
Is het niet « grappig » dat het
telegram « België barst toch I «
niet mocht verzonden worden
naar Piet De Pauw ? Te meer
daar het niet gericht was tot het
publiek, doch tot één bepaalde
persoon.
Uitwisseling van gedachten in
woord en schrift Is toch vrij in
een demokratisch land ?
P.D.R., Lier.
GASTARBEIDERS
In uw blad van 11 dec. '75 lees ik
het artikel over de « Wanhoop
der Zuid Molukkers » :
« Mensen horen thuis in hun natuurlijke omgeving en leven het
gelukkigst binnen strukturen, die
hen toelaten zichzelf te blijven ».
Ik stel mij de vraag of dit ook
niet slaat op de gastarbeiders,
die hier werk komen zoeken, dat
onze eigen arbeiders niet meer
aanvaarden. Het woord gastarbeider zou eigenlijk op een tijdelijke vestiging moeten wijzen,
maar deze vreemdelingen vestigen zich hier met hun gezin en
gewoonten. En de vraag mag oprijzen of ze allen wel zullen opgaan in onze eigen bevolking.
Wie de opmerkingen van dr. Albert over zijn belevenissen met
IVlarokkaanse arbeiders in het
Brusselse
Molenbeek
gelezen
heeft zal daarover gaan twijfelen.
Dit geldt dan vooral voor de gastarbeiders uit Noord-Afrika en wellicht ook voor de Turken, en
misschien zelfs voor Zuid-Italianen Daar deze mensen zich vestigen in verouderde stadswijken
en door onze eigen mensen worden geschuwd, ontstaan er als
het ware gettos, waardoor ook
bij ons wel eens gebeurtenissen
zoals nu pas in Nederland zouden kunnen ontstaan.
Ik meen te weten dat onder het
grote aantal werklozen ook gastarbeiders voorkomen Zou het
eigenlijk niet gepast zijn dat deze
na enige tijd naar hun land van
herkomst zouden worden terug
gezonden ? En moet er geen herwaatdering plaats grijpen van
sommige
werkzaamheden,
die
thans door gastarbeiders worden
uitgeoefend opdat zij door onze
eigen mensen niet langer zouden
worden geschud ? Zou de westerse industriële wereld er niet
moeten naar streven dat geen
gastarbeiders meer nodig zijn ?
L.D.S., Antwerpen.

MATRAKKENSABAT
Op 9 december hebben wij deelgenomen aan de nationale studentenbetoging tegen de plannen
van Humblet en De Croo. Omstreeks 18u30 verlieten wij een
van de groepen waarin de betoging na herhaalde o.i. nutteloze
en provocerende charges van de
gendarmerie was uiteengevallen.
Samen tnet een paar anderen bereikten
we
de
Milcampslaan
op het moment dat een groot
aantal
rijkswachters
daar
in
overvalwagens werd aangevoerd
(« een zelden gezien machtsvertoon », radionieuws van 22u).
Vermits ze pas waren uitgestapt,
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en ook gezien ons klein aantal
en duidelijk vreedzame bedoelingen, kon hier van provokatie van
onze kant niet de minste sprake
zijn. Niettemin vonden de ordehandhavers het nodig ons zonder
verwijl met geweld terug te drijven. Met de matrak sloegen ze
uit alle macht op hoofd en wervelkolom van de ongelukkige die
het meest achteraan liep, een
meisje dat net als wij probeerde
te vluchten en natuurlijk net als
wij ongewapend en ongehelmd
was. Luid huilend kon ze, alleen
ondersteund door een vriendin,
weggeraken.
Wij achten het onze plicht ruchtbaarheid te geven aan dit staaltje
van de ongelooflijke bestialiteit
waarmee minus habentes van de
rijkswacht hun frustraties afreageren op de gehate universitairen — en andere potentiële
slachtoffers.
M.B., en J.N.
Laboratorium voor Ekologie
en Sistematiek
Vrije Universiteit Brussel
REAGEREN I
Als regelmatig lezer van het
Franse dagblad « Le Monde »
kan ik slechts beamen wat U geschreven hebt over de sistematische antivlaamse berichtgeving
van de Brusselse korrespondent
in voornoemd blad.
Ik vraag mij echter af waarom
niet even sistematisch gereageerd wordt bij de hoofdredakteur in Parijs.
De VU kan dat doen, maar ook
b.v. het Dosfelinstituut, de Vlaamse Volksbeweging of dergelijke
Vlaamse organisatie. Wij moeten
ons ook op internationaal gebied
laten gelden en een einde stellen aan ons provincialisme.
B.B., Putte (NL)
WAAR IS DE PLAATS
VAN DE VLAMING IN BRUSSEL ?
Als Vlaamse burger stationeerde
ik op 12 mei '75 te Jette mijn
wagen. Volgens de « bevoegde »
personen was dit op een verkeerde wijze gebeurd met het gevolg
dat ik enkele dagen later een
franstalige « Pro Justitia » toegezonden kreeg.
Als Vlaming vroeg ik aan de politie, schriftelijk, een nederlands-

talig afschrift, doch zonder gevolg.
Op 29 mei kreeg ik van de politie
van Mechelen een uitnodiging tot
betaling, maar vanzelfsprekend
werd hieraan niet voldaan, want
« Geen Vlaams, geen centen ».
Als reaktie daarop ontving ik een
dagvaardiging
om
verschijning
voor de politierechtbank, 2de
kamer, te Brussel.
Zonder raadsman verscheen ik
op 24.11.75 voor de rechter, hield
mijn pleidooi, legde mijn schriftelijke besluiten neer en verwees
naar voorgaanden (Luyten - o.m.
van 21 mei) maar als slotsom
werd ik veroordeeld tot 20 fr.
maal 30 met 1 jaar uitstel en
natuurlijk de betaling van de gerechtskosten .
De onrechtvaardigheid was te
groot, want voor de Vlaming paste men de wet niet toe (wet van
15 juni 1935 i.v.m. het taalgebruik in gerechtszaken te Brussel) en daarom tekende ik onmiddellijk beroep aan tegen het
vonnis.
Eén maand later, 24.12.75 verscheen ik in beroep voor de korrektionele rechtbank, 20ste kamer te Brussel.
Na de normale procedure, pleidooi en neerleggen van de schriftelijke besluiten, hield de rechter de zaak in beraad en zal de
uitspraak volgen op 14.1.76.
Toch stel ik mij de vraag : hoe
lang gaat men nog sollen met de
Vlaming in Brussel en wanneer
wordt die onrechtvaardigheid de
wereld uitgeholpen ? Heeft de
Vlaming rechten of alleen maar
plichten ? Heeft men in Brussel
zoveel werk dat er nog altijd
geen tweetalige PV's gemaakt
zijn ?
-'
Jeurissen J.
Paardenkerkhofstraat 188
2800 Mechelen
Tel. 015/41.79.47.
Waar ook alle inlichtingen kunnen
verkregen worden.

JOS VINKS, DE W B
EN DE WAARHEID
Ik mag niet nalaten te protesteren tegen de 17e bijdrage over
« Dertig Jaar Vlaamse Strijd :
1945-1975 » door Jos Vinks.
Waar de auteur in zijn vorige bijdragen soms op ergerlijke wijze

een onvolledig en derhalve soms
wat scheefgetrokken beeld ophing, kon ik dat aanvaarden. Maar
in de jongste bijdrage over de
groei van de amnestie-gedachte
doet de auteur de waarheid geweld aan.
Ik laat de misprijzende evaluatie van de VVB in de jaren 19561961 voor rekening van de auteur.
Hoewel dan toch vragen rijzen
i.v.m. het impakt van de VVB op
de gemeentebesturen en de suksesrijke marsjen op Brussel.
De auteur beweert dat de VVB
een « domper » zou gezet hebben
op de groeiende amnestle-aktie,
en dat om de « linkse vrienden »
te ontzien.
Tegenover deze bewering stel ik
de volgende feiten :
r Bij haar (her-)oprichting in juni
1956 stelde de W B in haar beginselverklaring dat algehele amnestie een voorwaarde was voor
een normale ontwikkeling van de
Vlaamse volksgemeenschap. De
VVB heeft deze stelling nooit
verloochend noch verdoezeld.
De toenmalige VVB-leiding (waaronder P. Beeckman, Rik Borginon,
Flor Grammens, e.a.) was echter
de mening toegedaan dat de amnestie-aktie niet haar eerste aktiepunt zou zijn, dit niet omwille
van « linkse vrienden », maar om
primordiaal een breed front te
vormen rond de urgentieëisen
van die tijd : zetelaanpassing, talentelling, enz.
2° De VVB zelf was mede-inrichter van de grote amnestiebetoging te Antwerpen.
3° Ik zelf (destijds algemeen voorzitter van de VVB) heb de amnestle-aktie op alle mogelijke
wijzen gesteund of ingezet, sinds
1949, in het raam van de Bedevaartkomitees, met medewerking
van L. Kiebooms.
Vanaf de vroege vijftiger jaren als
mede-oprichter van het « Verbond van het Vlaams Verzet ». In
deze situatie heb ik o.m. prof.
W. Opsomer en prof. F. Blockmans (f) overtuigd om in het
openbaar voor amnestie op te
komen. In talloze grote en kleine
meetings ben ik opgetreden als
voorzitter en/of spreker.
Op geen enkel ogenblik hebben
de « linkse vrienden » in het
hoofdbestuur van de VVB hiertegen enig bezwaar laten blijken.
Ik verontschuldig mij voor deze
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persoonlijke bedenkingen, maar
het is historisch onjuist dat de
VVB, of ikzelf, de amnestie-aktie
in enige omstandigheid of op
enig ogenblik zouden hebben afgerond.
M. Coppieters,
Nieuwkerken-Waas.
ERG WELWILLEND
Dhr. Frans Van der Eist is wel
erg welwillend (« Wij • 18.12.75)
wat het repressie-artikel betreft
van René Victor, in de Encyklopedie van de VI. Beweging.
Mag ik dit staven ?
1° Motieven : dat de aanhoudingen en wegvoeringen van mei
1940, met o.m. de moord op van
Severen, voor velen een aanleiding is geweest tot kollaboratie,
wordt niet eens vermeld door 9Victor.
2° Rechtsgronden repressie : dat
de retroaktieve strafwetten in
strijd zijn met de, ook door België onderschreven, Rechten van
de mens, wordt al evenmin vermeld.
Is dit niet belangrijker dan de
wettig verklaring door het Hof
van Kassatie ?
3° Victor schrijft : « dat de advokaten ruimschoots de gelegenheid kregen, de beschuldigden bij
te staan ». Heeft hij nooit gehoord van de talrijke advokaten
die, ook in zaken waar de doodstraf gevorderd werd, een beperkt aantal punten toegewezen
kregen om te pleiten ?
4° Alleen de terechtstelling van
Irma Laplasse schijnt voor Victor
aanvechtbaar. Met die van dr.
Borms, Leo Vindevogel, Stefaan
Laureys en vele andere, is dus
alles dik in orde ?
5" « Deze organisatie van het
krijgsgerecht, werd geleid door
een zeer bekwame en uiterst dinamische persoonlijkheid, de auditeur generaal W. Ganshof van
der Meersch ». Zou van Dieren
zich niet omkeren in zijn graf ?
Ik meen dat hierop in uw Vlaams
Nationaal weekblad wel de aandacht mocht gevestigd worden.
Ten slotte nog een suggestie :
zou het niet mogelijk zijn de Encyklopedie voor veroudering te
behoeden, bv. door de uitgave
van een Jaarboek, met de nodige
rektifikaties en aanvullingen ?
J.F.S., Antwerpen.
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WILLEN DE WALEN EEN TOTALE BREUK ?
den van zijn bevoegdheid inzake
Openbare Werken voor geheel
Defraigne blaast nogal hoog van het land gebruik om zoveel mogelijk Waalse projekten te subde toren In zijn Interview met
. Le Soir », en stelt het bijna sidiëren en daarvoor ook rijkelijk het geld van de Vlamingen
voor alsof hij een groot dijkenbouwer zou zijn die méér dan om aan te wenden, maar als diezelfde Vlamingen in een noodsituatie
het even welk minister van Openbare Werken vóór hem heeft gekomen krijgen zij van mijnheer de
daan voor de beveiliging tegen
minister als enig antwoord : los
overstromingen. Dit is natuurlijk
het maar zelf op met uw eigen
larie. Nog in februari van het
geld !
voorbije jaar moest hij tegenover
Met dat geld van de Vlamingen
vu-senator Van Ooteghem toe- wil Defraigne o.m. een autosnelgeven dat er op de begroting
weg aanleggen van Moeskroen
niets voorzien was voor de vernaar Komen, je weet wel dat
sterking van de Scheldedijken
stukje grondgebied dat in 1962
tussen Antwerpen en Gent. Maar
van West-Vlaanderen werd afgewe laten het liever aan de CVPnomen en bij Wallonië werd geer De Saeger, oud-minister van voegd Dat projekt dient immers
Openbare Werken met heel wat de Waalse expansiepolitiek. De
boter op zijn hoofd, over om op
minister heeft die weg zelfs voor
dat punt Defraigne van antwoord
een deel gepland over het Vlaams
te dienen.
gebleven grondgebied in Zuidelijk
Maar het gaat alle Vlamingen West-Vlaanderen, tegen het proaan waar Defraigne zich opwerpt test van Vlaamse zijde in. Is hij
immers geen minister, bevoegd
als een ekskluzief verdediger van
de Waalse belangen, terwijl hij voor geheel- het land ?
Een Waal durft alles. Voor de
het budget van een unitair ministerie onder zijn bevoegdheid versterking van het dijkenstelsel
heeft Hij maakt met andere woor- werd nog niet eens beroep ge(vervolg van blz 1)

daan op de « nationale solidariteit » van Vlaamse zijde. Toch
voelde Defraigne zich er al toe
verplicht te verklaren dat daarvan geen sprake kan zijn.
Wallonië zelf doet daar nochtans
voortdurend beroep op, en kreeg
in naam van die nationale solidariteit al een ontelbaar aantal miljarden toegeschoven. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet de 50
miljard die in de bodemloze
Waalse mijnputten werd gestort
destijds. Om maar dat te noemen.
Die Waalse arrogantie is echter
maar mogelijk omdat er een soort
Vlamingen blijft bestaan dat dergelijke vernederingen blijft slikken. Laten wij het kort en bondig
zeggen : als Defraigne vandaag
zo'n taal kan voeren dan is het
omdat een Tindemans hem geplaatst heeft waar hij nu zit, en
geen ruggegraat genoeg heeft om
een dergelijk sujet op zijn nummer te zetten.
Als de Vlamingen CVP blijven
stemmen, dan mogen ze nog heel
wat van die Defraignetrappen verwachten.

DE VOLKSUNIE IN ROUW

HELPENDE HANDEN VOOR RUISBROEK
Een initiatief dat door Hugo
Weyers (Vlaamse Kring Bornem)
vorige week werd gelanceerd en
dat erin bestaat •> werkploegen «
samen te stellen die, na het wegtrekken van het water te Ruisbroek zouden ingezet worden om
aan de « grote kuis en herstel »
te beginnen, krijgt meer en meer
weerklank.
NIET ALLEEN GELD IS ER NODIG
VU-volksvertegenwoordiger
Joos
Somers peddelde in de voorbije
week reeds tweemaal, samen met
de koördinatoren van « Helpende
Handen voor Ruisbroek •, door
de overstroomde straten en kwam
tot de vaststelling dat alleen
maar financiële hulp ontoereikend zou zijn. Hij verklaarde tijdens een werkvergadering te
Bornem dat men een integrale
schadevergoeding verwacht van
de staat, die hij als de grote verantwoordelijke beschouwde, omdat het ministerie van Openbare
Werken, ondanks herhaalde waarschuwingen sinds 1965 door o.m.
senator Wim Jorissen, de thans
getroffen dijken gewoonweg verwaarloosd heeft.
Maar naast die financiële hulp
is materiële hulp absoluut noodzakelijk : er dient geschrobt, getimmerd, gemetseld en geschilderd, waar mogelijk. Tuinen moeten in orde gebracht worden, afsluitingen dienen hersteld... Ruis-

broek moet
worden.

opnieuw
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ALLE HULP IS WELKOM
Naast de KWB Arr. Mechelen,
die voor werkploegen zorgt en
waar men terecht kan om zijn
medewerking aan te bieden, vormen de VUVA (socio-kulturele
werkgroepen :
Volksunie-Vrouwen-Aktie) St.-Kat.-Waver, O.-L.Vr.-Waver, Duffel, Lier en Mechelen o.m. « kuisploegen ». Kandidaat-medewerkers
melden zich
bij de Bestuursleden van de
VUVA. Koördinatie VUVA : Hilda
De Wit, IJzerenveld 130, St.-Kat.Waver (Tel. : 015/21.31.26).
Het Vlaams-Nationaal Jeugdverbond (VNJ) Antwerpen en Mechelen staat klaar met een 100-tal
vrijwilligers tussen 17 en 22 jaar
en roept andere jeugdorganisaties op om zich met hun leiders
en leidsters aan te sluiten bij de
aktie Helpende Handen voor Ruisbroek (Kontakt via het VNJ-Sekretariaat. Tel. : 031/35.57.89). Ook
VUJO Arr. Mechelen en TAKNeteland en het Vlaams Kruis rekruteren via hun verantwoordelijken « werkploegen ». Het Neutraal Vlaams Ziekenfonds Tak
Mechelen - Steun Elkander, noteert elke maandag, dinsdag en
donderdag van 14 tot 16 uur en
elke woensdag van 16 tot 19 uur
op haar sekretariaat, Bleekstraat
6 te Mechelen en via Tel. :
015/21.11.18 de adressen van be-

reidwilligen. Op het Sekretariaat
van Tak Willebroek, Dendermondsesteenweg 72 te Willebroek kan
men elke maandag van 9 tot 11
uur en elke vrijdag van 18 tot
20 uur terecht om zijn medewerking aan te bieden (Tel. : 031/
86.95.91). Op het Sekretariaat van
Tak Lier, Antwerpsestraat 145/
147 te Lier (Tel. : 031/80.04.66)
werft men « helpende handen »
elke dag van 9 tot 12 uur en van
13 tot 17.30 uur (woensdag tot
19 uur) en op het Sekretariaat van
Tak Nijlen, Markt te Nijlen elke
donderdag van 19 tot 21 uur.
KOÖRDINATIE
Wie zijn naam, adres en eventueel telefoonnummer opgeeft om
mee te helpen, vermeldt ook hoe
hij buiten het « kuisen » en « opruimen » nog diensten kan bewijzen en welke weekeinden hij in
de nabije toekomst vrij is (of alleen zaterdags of zondags). Zodra
het water weggetrokken is, start
de daadwerkelijke aktie en wordt
men opgeroepen voor de « grote
job ».
Men kan ook rechtstreeks in kontakt treden met Hugo Weyers,
Reigerslaan 6 Bornem (Tel. :
031/89.15.71 of tel. : 031/76.45.84)
en met volksvertegenwoordiger
Joos Somers, die de aktie met
zijn medewerkers buiten KleinBrabant koördineert via Liersesteenweg 11, St.-Kat.-Waver (Tel.
015/21.79.00).

SENATOR
EDGUn BOUWENS
OVERLEDEN
In de nacht van dinsdag op woensdag is VU-senator Edgard
Souwens in zijn woning te Lier overleden na een maandenlange, pijnlijke ziekte. De overledene is amper 48 jaar oud.
Hij laat een weduwe en twee kinderen na.
Met hem verliest de VU-senaatsfraktie een waardevol en aktief lid, en de Volksunie in haar geheel een van haar meest
toegewijde partijbestuursleden.
Het is op het eind van de vijftiger jaren dat Edgard Bouwens
lid werd van de Volksunie. Hij was op dat ogenblik ateneumleraar. Als zoon uit een gekende en vooraanstaande Lierse
familie, betekende zijn toetreding een gevoelige versterking
voor de Lierse afdeling van de Volksunie die hij jarenlang met
vaste hand zou leiden en begeleiden. Spoedig werd Edgard
Bouwens echter ook op andere vlakken in de partij aktief.
In het arrondissement Mechelen werd hij de rechterarm en
vertrouwensman van Wim Jorissen, en vanaf 1965 werd hij
lid van het nationale partijbestuur. Van 1967 tot 1973, een zo
belangrijke periode in het bestaan van de Volksunie, was hij
de eerste ondervoorzitter van de partij en een door algemeen
voorzitter Frans Van der Eist vaak geraadpleegd en zeer gewaardeerd politiek raadsman. Slechts de insiders van de
Volksunie weten welke onschatbare diensten Bouwens de
partij intern en ook bij delikate onderhandelingen op diverse
vlakken heeft bewezen. Hij was immers geen man van de
tribune, hij trok niet de aandacht op het publieke forum,
maar hij was des te waardevoller in allerlei werkgroepen en
kommissies waar hij telkens opviel door zijn gedegen dossierkennis, zijn scherp inzicht en klaar oordeel. Bij de jongste
vernieuwing van het partijbestuur —- in november — werd
Edgard Bouwens opnieuw tot lid van het partijbestuur verkozen. Algemeen voorzitter Schiltz rekende, evenals zijn voorganger* Van der Eist, vast op de legendarische toewijding en
politieke raad van Edgard Bouwens. Voor hem en voor de hele
nieuwe bestuursploeg betekent zijn overlijden dan ook een
zware klap.
En VU-fraktieleider Jorissen verliest zijn trouwe strijdmakker
uit het arrondissement Mechelen en tevens zijn « whip » in
de Senaat. In april 1968 werd de heer Bouwens provinciaal
senator voor Antwerpen. Hij bleef dit tot 1974, toen hij nationaal gekoöpteerd senator werd. Ook in de Senaat was Edgard
Bouwens niet zozeer een man van de tribune, maar van de
kommissies waar meestal het echte werk wordt geleverd. Hij
is al die jaren een aktief en deskundig lid geweest van de
Senaatskommissies van Landsverdediging en van Nationale
Opvoeding. Samen met Maurits Coppleters zetelde hij namens de VU ook in de Nationale Schoolpaktkommissie. De
problemen van ons onderwijs, de militaire aangelegenheden
en onze buifenlandse politiek in het algemeen hadden zijn
grote belangstelling. Op die terreinen was de senator Bouwens een buitengewoon belezen man. Hij volgde tevens met
grote aandacht, en tot op zijn sterfbed toe, de binnenlandse
politieke aktualiteit.
De Vlaamse beweging verliest in Edgard Bouwens een man
uit de eerste linies, een intellektueel militant, een nuchter en
bekwaam verdediger van de belangen van Vlaanderen.
Wie met hem in de loopgraven van de eerste, moeilijke jaren stond weet ook dat een makker is heengegaan waarop
men kon bouwen.
Vaarwel, Edgard, beste vriend.
Mededeling : de rouwdienst heeft plaats op zaterdag 17 januari a.s. te Lier. De overledene kan worden gegroet ten sterfhuize (Eeuwfeestlaan 163) tusen 10u15 en 10u45. De begrafenisstoet vertrekt aan het sterfhuis om 10u45 naar H. Hartkerk,
Antwerpsesteenweg, waar om 11u de uitvaartmis begint.
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o VRIJHEID...
Is het niet « grappig » dat het
telegram « België barst toch ! »
niet mocht verzonden worden
naar Piet De Pauw ? Te meer
daar het niet gericht was tot het
publiek, doch tot één bepaalde
persoon.
Uitwisseling van gedachten in
woord en schrift is toch vrij in
een demokratisch land ?
P.D.R., Lier.
GASTARBEIDERS
In uw blad van 11 dec. '75 lees ik
het artikel over de « Wanhoop
der Zuid Molukkers » :
« Mensen horen thuis in hun natuurlijke omgeving en leven het
gelukkigst binnen strukturen, die
hen toelaten zichzelf te blijven ».
Ik stel mij de vraag of dit ook
niet slaat op de gastarbeiders,
die hier werk komen zoeken, dat
onze eigen arbeiders niet meer
aanvaarden. Het woord gastarbeider zou eigenlijk op een tijdelijke vestiging moeten wijzen,
maar deze vreemdelingen vestigen zich hier met hun gezin en
gewoonten. En de vraag mag oprijzen of ze allen wel zullen opgaan in onze eigen bevolking.
Wie de opmerkingen van dr. Albert over zijn belevenissen met
IVlarokkaanse arbeiders in het
Brusselse
Molenbeek
gelezen
heeft zal daarover gaan twijfelen.
Dit geldt dan vooral voor de gastarbeiders uit Noord-Afrika en wellicht ook voor de Turken, en
misschien zelfs voor Zuid-Italianen Daar deze mensen zich vestigen in verouderde stadswijken
en door onze eigen mensen worden geschuwd, ontstaan er als
het ware gettos, waardoor ook
bij ons wel eens gebeurtenissen
zoals nu pas in Nederland zouden kunnen ontstaan.
Ik meen te weten dat onder het
grote aantal werklozen ook gastarbeiders voorkomen, Zou het
eigenlijk niet gepast zijn dat deze
na enige tijd naar hun land van
herkomst zouden worden terug
gezonden ? En moet er geen herwaardering plaats grijpen van
sommige
werkzaamheden,
die
thans door gastarbeiders worden
uitgeoefend opdat zij door onze
eigen mensen niet langer zouden
worden geschud ? Zou de westerse industriële wereld er niet
moeten naar streven dat geen
gastarbeiders meer nodig zijn ?
L.D.S., Antwerpen.

MATRAKKENSABAT
Op 9 december hebben wij deelgenomen aan de nationale studentenbetoging tegen de plannen
van Humblet en De Croo. Omstreeks 18u30 verlieten wij een
van de groepen waarin de betoging na herhaalde o.i. nutteloze
en provocerende charges van de
gendarmerie was uiteengevallen.
Samen tnet een paar anderen bereikten we
de
Milcampslaan
op het moment dat een groot
aantal
rijkswachters
daar
in
overvalwagens werd aangevoerd
(« een zelden gezien machtsvertoon », radionieuws van 22u).
Vermits ze pas waren uitgestapt,

wu t

en ook gezien ons klein aantal
en duidelijk vreedzame bedoelingen, kon hier van provokatie van
onze kant niet de minste sprake
zijn. Niettemin vonden de ordehandhavers het nodig ons zonder
verwijl met geweld terug te drijven. Met de matrak sloegen ze
uit alle macht op hoofd en wervelkolom van de ongelukkige die
het meest achteraan liep, een
meisje dat net als wij probeerde
te vluchten en natuurlijk net als
wij ongewapend en ongehelmd
was. Luid huilend kon ze, alleen
ondersteund door een vriendin,
weggeraken.
Wij achten het onze plicht ruchtbaarheid te geven aan dit staaltje
van de ongelooflijke bestialiteit
waarmee minus habentes van de
rijkswacht hun frustraties afreageren op de gehate universitairen — en andere potentiële
slachtoffers.
M.B., en J.N.
Laboratorium voor Ekologie
en Sistematiek
Vrije Universiteit Brussel
REAGEREN !
Als regelmatig lezer van het
Franse dagblad « Le Monde »
kan ik slechts beamen wat U geschreven hebt over de sistematische antivlaamse berichtgeving
van de Brusselse korrespondent
in voornoemd blad.
Ik vraag mij echter af waarom
niet even sistematisch gereageerd wordt bij de hoofdredakteur in Parijs.
De VU kan dat doen, maar ook
b.v. het Dosfelinstituut, de Vlaamse Volksbeweging of dergelijke
Vlaamse organisatie. Wij moeten
ons ook op internationaal gebied
laten gelden en een einde stellen aan ons provincialisme.
B.B., Putte (NL)
WAAR IS DE PLAATS
VAN DE VLAMING IN BRUSSEL ?
Als Vlaamse burger stationeerde
ik op 12 mei '75 te Jette mijn
wagen. Volgens de « bevoegde »
personen was dit op een verkeerde wijze gebeurd met het gevolg
dat ik enkele dagen later een
franstalige « Pro Justitia » toegezonden kreeg.
Als Vlaming vroeg ik aan de politie, schriftelijk, een nederlands-

I

brasser-

talig afschrift, doch zonder gevolg.
Op 29 mei kreeg ik van de politie
van Mechelen een uitnodiging tot
betaling, maar vanzelfsprekend
werd hieraan niet voldaan, want
« Geen Vlaams, geen centen ».
Als reaktie daarop ontving Ik een
dagvaardiging
om
verschijning
voor de politierechtbank, 2de
kamer, te Brussel.
Zonder raadsman verscheen ik
op 24.11.75 voor de rechter, hield
mijn pleidooi, legde mijn schriftelijke besluiten neer en verwees
naar voorgaanden (Luyten - o.m.
van 21 mei) maar als slotsom
werd Ik veroordeeld tot 20 fr.
maal 30 met 1 jaar uitstel en
natuurlijk de betaling van de gerechtskosten .
De onrechtvaardigheid was te
groot, want voor de Vlaming paste men de wet niet toe (wet van
15 juni 1935 i.v.m. het taalgebruik in gerechtszaken te Brussel) en daarom tekende ik onmiddellijk beroep aan tegen het
vonnis.
Eén maand later, 24.12.75 verscheen ik in beroep voor de korrektionele rechtbank, 20ste kamer te Brussel.
Na de normale procedure, pleidooi en neerleggen van de schriftelijke besluiten, hield de rechter de zaak in beraad en zal de
uitspraak volgen op 14.1.76.
Toch stel ik mij de vraag ; hoe
lang gaat men nog sollen met de
Vlaming in Brussel en wanneer
wordt die onrechtvaardigheid de
wereld uitgeholpen ? Heeft de
Vlaming rechten of alleen maar
plichten ? Heeft men in Brussel
zoveel werk dat er nog altijd
geen tweetalige PV's gemaakt
zijn ?
Jeurissen J.
Paardenkerkhofstraat 188
2800 Mechelen
Tel. 015/41.79.47.
Waar ook alle inlichtingen kunnen
verkregen worden.

JOS VINKS, DE W B
EN DE WAARHEID
Ik mag niet nalaten te protesteren tegen de 17e bijdrage over
•< Dertig Jaar Vlaamse Strijd :
1945-1975 » door Jos Vinks.
Waar de auteur in zijn vorige bijdragen soms op ergerlijke wijze

een onvolledig en derhalve soms
wat scheefgetrokken beeld ophing, kon ik dat aanvaarden. Maar
in de jongste bijdrage over de
groei van de amnestie-gedachte
doet de auteur de waarheid geweld aan.
Ik laat de misprij?ende evaluatie van de VVB in de jaren 19561961 voor rekening van de auteur.
Hoewel dan toch vragen rijzen
i.v.m. het impakt van de VVB op
de gemeentebesturen en de suksesrijke marsjen op Brussel.
De auteur beweert dat de VVB
een « domper » zou gezet hebben
op de groeiende amnestle-aktie,
en dat om de « linkse vrienden »
te ontzien.
Tegenover deze bewering stel ik
de volgende feiten :
r Bij haar (her-)oprichting in juni
1956 stelde de VVB in haar beginselverklaring dat algehele amnestie een voorwaarde was voor
een normale ontwikkeling van de
Vlaamse volksgemeenschap. De
VVB heeft deze stelling nooit
verloochend noch verdoezeld.
De toenmalige VVB-leiding (waaronder P. Beeckman, Rik Borginon,
Flor Grammens, e.a.) was echter
de mening toegedaan dat de amnestie-aktie niet haar eerste aktiepunt zou zijn, dit niet omwille
van « linkse vrienden », maar om
primordiaal een breed front te
vormen rond de urgentieëisen
van die tijd : zetelaanpassing, talentelling, enz.
2° De VVB zelf was mede-inrichter van de grote amnestiebetoging te Antwerpen.
3° Ik zelf (destijds algemeen voorzitter van de VVB) heb de amnestie-aktie op alle mogelijke
wijzen gesteund of ingezet, sinds
1949, in het raam van de Bedevaartkomitees, met medewerking
van L. Kiebooms.
Vanaf de vroege vijftiger jaren als
mede-oprichter van het « Verbond van het Vlaams Verzet ». In
deze situatie heb ik o.m. prof.
W. Opsomer en prof. F. Blockmans ( f ) overtuigd om in het
openbaar voor amnestie op te
komen. In talloze grote en kleine
meetings ben ik opgetreden als
voorzitter en/of spreker.
Op geen enkel ogenblik hebben
de « linkse vrienden » in het
hoofdbestuur van de VVB hiertegen enig bezwaar laten blijken.
Ik verontschuldig mij voor deze

persoonlijke bedenkingen, maar
het Is historisch onjuist dat de
VVB, of ikzelf, de amnestie-aktle
in enige omstandigheid of op
enig ogenblik zouden hebben afgerond.
M. Coppleters,
Nieuwkerken-Waas.
ERG WELWILLEND
Dhr. Frans Van der Eist is wel
erg welwillend (« Wij » 18.12.75)
wat het repressie-artikel betreft
van René Victor, in de Encyklopedie van de VI. Beweging.
Mag ik dit staven ?
r Motieven : dat de aanhoudingen en wegvoeringen van mei
1940, met o.m. de moord op van
Severen, voor velen een aanleiding is geweest tot kollaboratie,
wordt niet eens vermeld door 5Victor.
2° Rechtsgronden repressie : dat
de retroaktieve strafwetten in
strijd zijn met de, ook door België onderschreven, Rechten van
de mens, wordt al evenmin vermeld.
Is dit niet belangrijker dan de
wettig verklaring door het Hof
van Kassatie ?
3" Victor schrijft : « dat de advokaten ruimschoots de gelegenheid kregen, de beschuldigden bij
te staan ». Heeft hij nooit gehoord van de talrijke advokaten
die, ook in zaken waar de doodstraf gevorderd werd, een beperkt aantal punten toegewezen
kregen om te pleiten ?
4° Alleen de terechtstelling van
Irma Laplasse schijnt voor Victor
aanvechtbaar. Met die van dr.
Borms, Leo Vindevogel, Stefaan
Laureys en vele andere, is dus
alles dik in orde ?
5" •• Deze organisatie van het
krijgsgerecht, werd geleid door
een zeer bekwame en uiterst dinamische persoonlijkheid, de auditeur generaal W. Ganshöf van
der Meersch ». Zou van Dieren
zich niet omkeren in zijn graf ?
Ik meen dat hierop in uw Vlaams
Nationaal weekblad wel de aandacht mocht gevestigd worden.
Ten slotte nog een suggestie :
zou het niet mogelijk zijn de Encyklopedie voor veroudering te
behoeden, bv, door de uitgave
van een Jaarboek, met de nodige
rektifikaties en aanvullingen ?
J.F.S., Antwerpen.
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WILLEN DE WALEN EEN TOTALE BREUK ?
(vervolg van biz 1)
Defraigne blaast nogal hoog van
de toren in zijn interview met
. Le Soir •, en stelt het bijna
voor alsof hij een groot dijkenbouwer zou zijn die méér dan om
het even welk minister van Openbare Werken vóór hem heeft gedaan voor de beveiliging tegen
overstromingen. Dit is natuurlijk
larie. Nog in februari van het
voorbije jaar moest hij tegenover
VU-senator Van Ooteghem toegeven dat er op de begroting
niets voorzien was voor de versterking van de Scheldedijken
tussen Antwerpen en Gent. Maar
we laten het liever aan de CVPer De Saeger, oud-minister van
Openbare Werken met heel wat
boter op zijn hoofd, over om op
dat punt Defraigne van antwoord
te dienen.
Maar het gaat alle Vlamingen
aan waar Defraigne zich opwerpt
als een ekskluzief verdediger van
de Waalse belangen, terwijl hij
het budget van een unitair ministerie onder zijn bevoegdheid
heeft. Hij maakt met andere woor-

den van zijn bevoegdheid inzake
Openbare Werken voor geheel
het land gebruik om zoveel mogelijk Waalse projekten te subsidiëren en daarvoor ook rijkelijk het geld van de Vlamingen
aan te wenden, maar als diezelfde Vlamingen in een noodsituatie
komen krijgen zij van mijnheer de
minister als enig antwoord : los
het maar zelf op met uw eigen
geld I
Met dat geld van de Vlamingen
wil Defraigne o.m. een autosnelweg aanleggen van Moeskroen
naar Komen, je weet wel dat
stukje grondgebied dat in 1962
van West-Vlaanderen werd afgenomen en bij Wallonië werd gevoegd Dat projekt dient immers
de Waalse expansiepolitiek. De
minister heeft die weg zelfs voor
een deel gepland over het Vlaams
gebleven grondgebied in Zuidelijk
West-Vlaanderen, tegen het protest van Vlaamse zijde in. is hij
immers geen minister, bevoegd
voor geheel- het land ?
Een Waal durft alles. Voor de
versterking van het dijkenstelsel
werd nog niet eens beroep ge-

daan op de « nationale solidariteit » van Vlaamse zijde. Toch
voelde Defraigne zich er al toe
verplicht te verklaren dat daarvan geen sprake kan zijn.
Wallonië zelf doet daar nochtans
voortdurend beroep op, en kreeg
in naam van die nationale solidariteit al een ontelbaar aantal miljarden toegeschoven. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet de 50
miljard die in de bodemloze
Waalse mijnputten werd gestort
destijds. Om maar dat te noemen.
Die Waalse arrogantie is echter
maar mogelijk omdat er een soort
Vlamingen blijft bestaan dat dergelijke vernederingen blijft slikken. Laten wij het kort en bondig
zeggen : als Defraigne vandaag
zo'n taal kan voeren dan is het
omdat een Tindemans hem geplaatst heeft waar hij nu zit, en
geen ruggegraat genoeg heeft om
een dergelijk sujet op zijn nummer te zetten.
Als de Vlamingen CVP blijven
stemmen, dan mogen ze nog heel
wat van die Defraignetrappen verwachten.

DE VOLKSUNIE IN ROUW

HELPENDE HANDEN VOOR RUISBROEK
Een initiatief dat door Hugo
Weyers (Vlaamse Kring Bornem)
vorige week werd gelanceerd en
dat erin bestaat « werkploegen »
samen te stellen die, na het wegtrekken van het water te Ruisbroek zouden ingezet worden om
aan de « grote kuis en herstel »
te beginnen, krijgt meer en meer
weerklank.
NIET ALLEEN GELD IS ER NODIG
VU-volksvertegenwoordiger
Joos
Somers peddelde in de voorbije
week reeds tweemaal, samen met
de koördinatoren van « Helpende
Handen voor Ruisbroek », door
de overstroomde straten en kwam
tot de vaststelling dat alleen
maar financiële hulp ontoereikend zou zijn. Hij verklaarde tijdens een werkvergadering
te
Bornem dat men een integrale
schadevergoeding verwacht van
de staat, die hij als de grote verantwoordelijke beschouwde, omdat het ministerie van Openbare
Werken, ondanks herhaalde waarschuwingen sinds 1965 door o.m.
senator Wim Jorissen, de thans
getroffen dijken gewoonweg verwaarloosd heeft.
Maar naast die financiële hulp
is materiële hulp absoluut noodzakelijk : er dient geschrobt, getimmerd, gemetseld en geschilderd, waar mogelijk. Tuinen moeten in orde gebracht worden, afsluitingen dienen hersteld... Ruis-

broek moet
worden.

opnieuw

leefbaar

ALLE HULP IS WELKOM
Naast de KWB Arr. Mechelen,
die voor werkploegen zorgt en
waar men terecht kan om zijn
medewerking aan te bieden, vormen de VUVA (socio-kulturele
werkgroepen :
Volksunie-Vrouwen-Aktie) St.-Kat.-Waver, O.-L.Vr.-Waver, Duffel, Lier en Mechelen o.m. « kuisploegen ». Kandidaat-medewerkers
melden zich
bij de Bestuursleden van de
VUVA. Koördinatle VUVA : Hilda
De Wit, IJzerenveld 130, St.-Kat.Waver (Tel. : 015/21.31.26).
Het Vlaams-Nationaal Jeugdverbond (VNJ) Antwerpen en Mechelen staat klaar met een 100-tal
vrijwilligers tussen 17 en 22 jaar
en roept andere jeugdorganisaties op om zich met hun leiders
en leidsters aan te sluiten bij de
aktie Helpende Handen voor Ruisbroek (Kontakt via het VNJ-Sekretariaat. Tel. : 031/35.57.89). Ook
VUJO Arr. Mechelen en TAKNeteland en het Vlaams Kruis rekruteren via hun verantwoordelijken « werkploegen ». Het Neutraal Vlaams Ziekenfonds Tak
Mechelen - Steun Elkander, noteert elke maandag, dinsdag en
donderdag van 14 tot 16 uur en
elke woensdag van 16 tot 19 uur
op haar sekretariaat, Bleekstraat
6 te Mechelen en via Tel.
015/21.11.18 de adressen van be-

reidwilligen. Op het Sekretariaat
van Tak Willebroek, Dendermondsesteenweg 72 te Willebroek kan
men elke maandag van 9 tot 11
uur en elke vrijdag van 18 tot
20 uur terecht om zijn medewerking aan te bieden (Tel. : 031/
86.95.91). Op het Sekretariaat van
Tak Lier, Antwerpsestraat 145/
147 te Lier (Tel. : 031/80.04.66)
werft men « helpende handen »
elke dag van 9 tot 12 uur en van
13 tot 17.30 uur (woensdag tot
19 uur) en op het Sekretariaat van
Tak Nijlen, Markt te Nijlen elke
donderdag van 19 tot 21 uur.
KOORDINATIE
Wie zijn naam, adres en eventueel telefoonnummer opgeeft om
mee te hefpen, vermeldt ook hoe
hij buiten het « kuisen » en « opruimen » nog diensten kan bewijzen en welke weekeinden hij in
de nabije toekomst vrij is (of alleen zaterdags of zondags). Zodra
het water weggetrokken is, start
de daadwerkelijke aktie en wordt
men opgeroepen voor de « grote
job ».
Men kan ook rechtstreeks in kontakt treden met Hugo Weyers,
Reigerslaan 6 Bornem (Tel. :
031/89.15.71 of tel. : 031/76.45.84)
en met volksvertegenwoordiger
Joos Somers, die de aktie met
zijn medewerkers buiten KleinBrabant koórdineert via Liersesteenweg 11, St.-Kat.-Waver (Tel.
015/21.79.00).

SENATOR
DGARD BOUWENS
OVERLEDEN
In de nacht van dinsdag op woensdag is VU-senator Edgard
Bouwens in zijn woning te Lier overleden na een maandenlange, pijnlijke ziekte. De overledene is amper 48 jaar oud.
Hij laat een weduwe en twee kinderen na.
IMet hem verliest de VU-senaatsfraktie een waardevol en aktief lid, en de Volksunie in haar geheel een van haar meest
toegewijde partijbestuursleden.
Het is op het eind van de vijftiger jaren dat Edgard Bouwens
•ld werd van de Volksunie. Hij was op dat ogenblik ateneumleraar. Als zoon uit een gekende en vooraanstaande Lierse
familie, betekende zijn toetreding een gevoelige versterking
voor de Lierse afdeling van de Volksunie die hij jarenlang met
vaste hand zou leiden en begeleiden. Spoedig werd Edgard
Bouwens echter ook op andere vlakken in de partij aktief.
In het arrondissement Mechelen werd hij de rechterarm en
vertrouwensman van Wim Jorissen, en vanaf 1965 werd hij
lid van het nationale partijbestuur. Van 1967 tot 1973, een zo
belangrijke periode in het bestaan van de Volksunie, was hij
de eerste ondervoorzitter van de partij en een door algemeen
voorzitter Frans Van der Eist vaak geraadpleegd en zeer gewaardeerd politiek raadsman. Slechts de insiders van de
Volksunie weten welke onschatbare diensten Bouwens de
partij intern en ook bij delikate onderhandelingen op diverse
vlakken heeft bewezen. Hij was immers geen man van de
tribune, hij trok niet de aandacht op het publieke forum,
maar hij was des te waardevoller in allerlei werkgroepen en
kommissies waar hij telkens opviel door zijn gedegen dossierkennis, zijn scherp inzicht en klaar oordeel. Bij de jongste
vernieuwing van het partijbestuur — in november — werd
Edgard Bouwens opnieuw tot lid van het partijbestuur verkozen. Algemeen voorzitter Schiltz rekende, evenals zijn voorganger* Van der Eist, vast op de legendarische toewijding en
politieke raad van Edgard Bouwens. Voor hem en voor de hele
nieuwe bestuursploeg betekent zijn overlijden dan ook een
zware klap.
En VU-fraktieleider Jorissen verliest zijn trouwe strijdmakker
uit het arrondissement Mechelen en tevens zijn « whip » in
de Senaat. In april 1968 werd de heer Bouwens provinciaal
senator voor Antwerpen. Hij bleef dit tot 1974, toen hij nationaal gekoöpteerd senator werd. Ook in de Senaat was Edgard
Bouwens niet zozeer een man van de tribune, maar van de
kommissies waar meestal het echte werk wordt geleverd. Hij
is al die jaren een aktief en deskundig lid geweest van de
Senaatskommissies van Landsverdediging en van Nationale
Opvoeding. Samen met Maurits Coppieters zetelde hij namens de VU ook in de Nationale Schoolpaktkommissie. De
problemen van ons onderwijs, de militaire aangelegenheden
en onze buitenlandse politiek in het algemeen hadden zijn
grote belangstelling. Op die terreinen was de senator Bouwens een buitengewoon belezen man. Hij volgde tevens met
grote aandacht, en tot op zijn sterfbed toe, de binnenlandse
politieke aktualiteit.
De Vlaamse beweging verliest in Edgard Bouwens een man
uit de eerste linies, een intellektueel militant, een nuchter en
bekwaam verdediger van de belangen van Vlaanderen.
Wie met hem in de loopgraven van de eerste, moeilijke jaren stond weet ook dat een makker is heengegaan waarop
men kon bouwen.
Vaarwel, Edgard, beste vriend.
Mededeling : de rouwdienst heeft plaats op zaterdag 17 januari a.s. te Lier. De overledene kan worden gegroet ten sterfhuize (Eeuwfeestlaan 163) tusen 10u15 en 10u45. De begrafenisstoet vertrekt aan het sterfhuis om 10u45 naar H. Hartkerk,
Antwerpsesteenweg, waar om 11u de uitvaartmis begint.
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De Volksunie kreeg gelijk :
grondwetswijziging ran Eyskens blijkt een volslagen mislukking

NAAR EEN NIEUWE GRONDWETSHERZIENING 7
DE UNIE-GEDACHTE
VAN PROF VERMEYtEN

Te Antwerpen ging vorige zaterdag, op initiatief van minister Vandelterckhove, een
belangwel<l<end colloquium over de Staatshervorming door In aanwezigheid van
talrijke Vlaamse vooraanstaanden uit de wetenschappelijke, politieke en administratieve wereld. Ook minister Perin woonde een deel van de gedachtenwisseling

bIJ.
Aan dit colloquium gingen geen politieke of andere besprekingen vooraf. Aan de
BSP, de CVP, de P W en de VU werd enkel gevraagd twee « deskundigen » aan te
duiden om aan dit colloquium deel te nemen, dat zou gebaseerd zijn op de preadviezen van vier hoogleraren grondwettelijk recht aan de Vlaamse universiteiten.
Deze « deskundigen » zouden niet in naam van hun partij spreken, hoewel uiteraard niet zou verborgen gehouden worden tot welke strekking zij behoren. Ondergetekende vertegenwoordigde, samen met professor Van Rompaey van de Gentse
universiteit, de Vlaams-nationale strekking.
Op de enige voorbereidende vergadering voor alle deelnemers (op woensdag 7
januari) ten einde de werkwijze uit te stippelen, werd uitdrukkelijk gezegd dat het
niet de bedoeling wad dit colloquium te laten dienen als een aanloop tot welke
politieke bespreking ook. Trouwens, de hoedanigheid van de pre-adviseurs en van
sommige pannel-leden sloot dit uit : men mag van een raadsheer bij de Raad van
State, en a fortiori van de eerste voorzitter van die Raad, geen politiek venwachten.
De pre-adviseurs, de professoren Mast, De Meyer, Vermeulen en Rimanque, hebben elM op hun manier een kijk gegeven op de grondwettelijk-juridische kant van
de staatshervorming.
Het zijn vier tum/en van referaten geworden, die bol staan van de voetnoten, verwijzingen en vergelijkingen. Voer voor specialisten in grondwettelijk recht dus,
uitstekende teoretische, historische, rechtsvergelijkende stukken over alle mogelijke grondwettelijke aspekten van het federalisme.
Ook de pannel-leden (en tevens de voorzitter) waren meestal juristen van formaat
en bekendheid (ondergetekende voelde zich nogal beklemd als enige niet-prof in
dat hoge gezelschap), en zetten hun beste juridische beentje voor. Het publiek
bestond uit professoren, magistraten, politici, sociologen, politologen en juristen
van allerlei slag.
Dus een zuiver akademische, zij het ook nuttige studiedag over grondwettelijke
problematiek ? Zonder enige politieke betekenis ? Men zou het kunnen denken.
Maar toch...

SNELLE EVOLUTIE IN DE GEESTEN
Want vooreerst reeds bij de preadviseurs IS het politiek getinte bloed
gaan kruipen waar het niet gaan kan.
De unitair geïnspireerde (overigens
deskundige) waarschuwingen van prof.
Mast, het door prof De Meyer aanbevolen provincialisme, de in de lijn van
de huidige evolutie niet zonder aanvoelingsvermogen
ontworpen
konstruktie van prof. Rimanque, en de
frisse uit de band springende oplossing van prof. Vermeulen (naast zijn
intuitief-briljante analyse van de Belgische situatie) lieten evenveel politieke achtergronden en strevingen
doorschemeren
Daar de pannel-leden openlijk politiek
geëngageerd waren, was dat bij hen
natuurlijk nog duidelijker, al liepen de
verschillen in de voorgestelde staatshervorming bij hen merkwaardig genoeg niet steeds samen met de partijgrenzen.
Doch ook mèt deze elementen had het
gewoon een juridisch degelijke, politiek gekleurde en hoffelijke diskussledag kunnen zijn, indien men niet bepaalde belangrijke konstanten had kunnen aanduiden, die inderdaad nieuw
en in zekere mate verrassend zijn, en
die op een snelle evolutie in de geesten wijzen

GRONDWETSHERZIENING
VAN 1970 WAS EEN MISBAKSEL
Zeker onze lezers zullen het mij niet
ten kwade duiden, wanneer ik vooreerst laat opmerken, dat iedereen er
nu eindelijk van overtuigd schijnt te
zijn, dat de grondwetsherziening van
1970 een mislukking is geweest, en
dat men beter doet, die niet verder
uit te voeren, en men met name het
fameuze artikel 107 quater betreffende de gewestvorming maar best in het
archief opbergt als kuriosum voor latere generaties. De Volksunie heeft
dat in 1969 - 1970 - 1971 tot in den
treure betoogd en herhaald : in de
kommissies, in het parlement, in
volksvergaderingen, in debatten, op
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straat. Doch de traditionelen van alle
partijen waren het er toen roerend
over eens : de grondwetsherziening
zou alles oplossen, er zouden nadien
geen Vlaams-Waalse problemen meer
bestaan...
Nu zeggen zij allemaal dat het met die
grondwetsherziening niets is, en dat
o.' zo vlug mogelijk een nieuwe en
totaal
andere
grondwetsherziening
moet komen. Het is met enige bittere
genoegdoening dat wij vaststellen 5
jaar vóór de anderen gelijk te hebben
gehad...

FEDERALISME
IS GEEN TABOE MEER
Verder hebben wij kunnen vaststellen
dat zelfs diegenen onder de pannelleden die het woord « federalisme »
nauwelijks of niet over hun lippen
kunnen krijgen, in de door hun geschetste staatshervorming en nieuwe
staatsstruktuur gewoon een schets
gaven van een tweeledig federalisme.
Zoals de oude heer Houben (CVP)
heeft een tweeledige staatsstruktuur
geschetst, weliswaar met een sterke
voorrang voor het nationale parlement.
Niemand verdedigde een drieledige
staatsinrichting, ook geen drieledige
gewestvorming (art. 107 quater voorziet zonder meer drie gewesten )

EYSKENS' GRONDWET VAN 1970 WAS
EEN SLECHTE VERTREKBASIS.

En ook de provincialistische konstruktie van prof. De Meyer (de overigens
geleerde en oprechte professor wil
alles, van drie provincies tot 12 of
meer, als het maar geen tweeledig
federalisme is) vond bij zowat niemand enige aanhang.

BRUSSEL
GEEN DERDE PARTNER !
Een punt waarover iedereen het overigens ongeveer eens was : Brussel
mag in geen geval derde partner zijn,
het Brusselse gewest of hoe men het
ook noeme mag niet op dezelfde
voet als de Vlaamse en Waalse deelstaten (of gewesten) worden behandeld, mag niet dezelfde bevoegdheden hebben, noch wat de materies betreft waarover Brussel zal bevoegd
zijn noch wat de kwaliteit van de normen aangaat (geen « wetten »).
Tevens was er overeenstemming over
de noodzakelijkheid van waarborgen
voor de Vlamingen te Brussel : zowel
in de Brusselse raad (dubbele meerderheid of veto- of schorsingsrecht
van de'Nederlandse taalgroep) als in
het kollege (paritair), verkiezingen op
eentalige lijsten en dergelijke.
Ook over de noodzakelijkheid van een
'eigen parlement en een voor dat parlement
verantwoordelijke
Vlaamse
respektievelijk Waalse regering bestond nauwelijks verschil van mening.
U ziet het, waarde lezer(es) : de
Volksunie maakt school.

KOGEL NOG NIET DOOR DE KERK
Natuurlijk staat iedereen nog niet even
ver : er is nog een groot verschil
tussen de opvatting van de heer
Houben en ondergetekende, tussen de
opvattingen van de heer Baeteman en
de heer Derine. Van een algemeenVlaams standpunt is nog geen sprake,
het minimalisme verliest wel veld,
maar verdedigt zich intussen nog handig.

Een bijzonder woordje over het preadvies van professor Vermeulen.
Ik had het reeds over zijn knappe analyse van de dominantie in de Belgische staat : overheersing van de
Vlaamse gemeenschap door de frankofone burgerij, in alliantie (helaas)
met de Waalse arbeidersbeweging.
Dominantie ( = overheersing) die nog
altijd aanwezig Is. Waartegenover de
Vlaamse beweging als een werkelijke
bevrijdingsbeweging (vrijheidsnationalisme) dient te worden gezien ; zij is
véél meer dan een taalstrijd.
Behartenswaardige taal voor elke nationalist.
Prof. Vermeulen heeft dan, uitgaande
van die beschouwingen, een systeem
van staatshervorming ontworpen dat
zeer verregaand is, nl. niet een bondstaat wil, doch in feite een soort statenbond, wat hij een « unie » noemt
van twee praktisch volledig zelfstandige gemeenschappen, de Vlaamse en
de Waalse.
Het komt eenvoudig gezegd hierop
neer : de beide gemeenschappen zijn
als het ware volledig onafhankelijk,
en kunnen èlle problemen zelf voor
zichzelf regelen ; doch zij proberen
eerst al die problemen gezamenlijk
door middel van overeenkomsten (dat
zijn dan de « nationale wetten ») te
regelen voor beide samen.
Er is geen nationaal parlement en geen
nationale regering meer, enkel een samengaan van de twee regeringen en
de twee parlementen.
Alleen de buitenlandse politiek en
Brussel moeten gezamenlijk geregeld
worden.
Nu is dit systeem (prof. Vermeulen
beklemtoonde dit zelf) tamelijk embryonair gebleven, ik heb het « niet
voldragen » genoemd. Technisch mankeert er nogal wat aan. Doch aan de
andere kant zou het wel eens het ei
van Columbus kunnen zijn : uiterst
eenvoudig, met een bijna onbeperkte
mogelijkheid tot zelfbestuur, en weinig
of geen bevoegdheidskonflikten.
Ik heb dan ook gemeend deze idee
(alsnog wellicht meer een idee dan
een konstruktie) au sérieux te moeten
nemen ,en er nadrukkelijk mijn sympathie voor te betuigen. Het zou wel
eens kunnen zijn dat de zaken zo op
de spits gedreven geraken, dat wij nog
eens gelukkig zullen zijn, dergelijk
systeem bij de hand te hebben...
EEN BESLUIT
Wellicht het belangrijkste van dit colloquium is de vaststelling dat door een
stel eminente Vlaamse juristen, deels
niet én deels wel politiek geëngageerd,
is gesteld dat niet meer dient te worden gedacht aan de uitvoering van de
grondwetsherziening van 1970 maar
dat
een
goede
staatshervorming
slechts mogelijk is via een nieuwe
grondwetsherziening.
Dit moet alle verantwoordelijke politieke leiders tot nadenken aanzetten, in
het biezonder wanneer men nog eens
spreekt van een gesprek « van gemeenschap tot gemeenschap »,
Het zou nauwelijks zin hebben op dit
ogenblik om het even welke hervorming aan te pakken, om het even welk
gesprek te beginnen, dat hiermee geen
rekening zou houden.
Slechts voor een totale vernieuwing
van de staatsstruktuur, tevens totale
bevrijding van onze gemeenschap, kunnen wij ons inzetten. De Volksunie
moet ook op dit terrein de ploeg blijven trekken. De anderen lopen uiteindelijk wel in onze voren.
FRANS BAERT
Volksvertegenwoordiger
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KOmM^TO/IR
VERHEUGEND
PLAGIAAT
in het begin van dit parlementair jaar diende senator E. De
Facq een wetsvoorstel in waarbij hij een gevoelige belastingsverlaging voorstelde voor de gehandikapte personen ten laste
van belastingsplichtigen. Vroeger was het namelijk zo dat enkel de mindervaliede kinderen,
en niet de echtgenote of de andere gezinsleden die gehandikapt waren van die belastingsvermindering konden genieten.
In de kommissie van Financiën
van de Senaat werd het wetsvoorstel De Facq « uitgesteld »
omdat « de tijd niet rijp was ».
In de programmawet werd nu
« stoemelings » dit wetsvoorstel overgenomen zonder vermelding van de bron, en minister
De Clercq loopt nu van de ene
gehandikapten-vergadering naar
de andere om zijn « uitvinding »
dik in de verf te zetten.
Wij verheugen ons natuurlijk dat
er toch iets goed in de programmawet komt, maar wij veroordelen ten zeerste dit plagiaat, deze
intellektuele oneerlijkheid tegenover een parlementair initiatief van een oppositielid.

PAK VAST,
DE CROO
Kamerlid
Vandemeulebroucke
(VU-Oostende) vond in een brochure van het ministerie van Nationale Opleiding een groot aantal woorden en uitdrukkingen

die als fout bestempeld worden
in het werk « Taalbeheersing in
de administratie » en in alle
handboeken voor taalzuivering.
Hij heeft nu aan minister De
Croo gevraagd hoe een departement, dat blijkbaar geen aandacht heeft voor een keurig taalgebruik, nog het recht kan hebben bij de beoordeling en benoeming van leerkrachten mede rekening te houden met hun taalbeheersing ; of op een geloofwaardige wijze de leerlingen kan
aanzetten tot keurig spreken en
schrijven.

splitsing van ABOS-administratie
en budget naar het voorbeeld
van de Kultuur-departementen.
Het VVO schandvlekt de racistische drijverijen van franstalige
kringen, die sistematisch Vlaamse medewerkers uit de ontwikkelingssamenwerking weren.
Het VVO richt een oproep tot de
Vlaamse parlementsleden om
met het Verbond krachtig aan
te dringen bij de minister van
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking opdat aan
de onverzadigbare machtsdrang
van de Belgische frankofone gemeenschap perk en paal zou gesteld worden.

ONVERZADIGBAAR
Het Verbond van het Vlaams
Overheidspersoneel stelt met
verontwaardiging vast dat het
Rassemblement Wallon stelling
neemt tegen elke maatregel die
ertoe strekt de Vlamingen een
rechtmatig aandeel te gunnen In
de
ontwikkelingssamenwerking
en 80% van de betrekkingen in
het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS)
voor franstaligen opeist.
Het VVO stelt dat het arbeidsveld van het ABOS in het buitenland gelegen is en dat de financiële inbreng van de Vlaamse
gemeenschap méér dan 60% bedraagt.
Het VVO eist voor de Vlaamse
gemeenschap een rechtmatig
aandeel in de personeelsbezetting van het ABOS en de ontwikkelingssamenwerking in verhouding tot haar bevolkingscijfer en pleit daarom voor een

FRANS RAPPORT
In « De Standaard » heeft professor Van de Putte met veel
lof geschreven over het goede
Nederlands in het rapport-Tindemans over de Europese eenmaking. Hier past wel een kleine
rechtzetting bij. Ingewijden vertellen dat onze « Vlaamse » eerste-minister en zijn medewerkers het stuk eerst in het Frans
hebben
geschreven.
Daarna
werd ten behoeve van de Vlamingen en andere minder-ontwikkelde kiezers door ambtenaren van verschillende departementen een vertaling in het Nederlands gemaakt.
En de hemel weet waarom de
Vlaming Tindemans dat rapport
in het Frans aan de pers heeft
voorgesteld. Wordt het dan toch
niet anders ?

BESCHUIDICEN

LAAT
VLAANDEREN
BRUSSEL LOS ?
DRIELEDIGE GEWESTVORMiNG
De dwangarbeid waartoe de regering Tindemans de jongste tijd de
parlementsleden gedwongen heeft en de daarbij horende kommentaar
in de bladen hebben de aandacht afgeleid van enkele andere, voor
Vlaanderen zeer belangrijke punten. Daarom willen wij het hier nogmaals hebben over de door het RW opgedrongen (en volgens de snuggere CVP slechts voorlopige) gewestvorming met drie.
Zo zullen, naar het schijnt, in het raam van die drieledige gewestvorming niet minder dan 2.500 rijksambtenaren betrokken worden bij het
uitbouwen van de drie autonome administraties, maar nu schijnt daarbij, voor de zoveelste maal, het netelige probleem van het taaistatuut
van het derde gewest — Brussel — te rijzen.
De zaak zit zo : wordt de administratie van het gewest Brussel beschouwd als eenvoudig maar een onderdeel van de centrale administratie, dan ondergaat het statuut van de betrokken ambtenaren geen
wijzigingen, zodat die ongestoord een volledige loopbaan als eentalige
kunnen doorlopen. Daarbij komt dan wel dat zal moeten overgegaan
worden tot een telling van het volume van de zaken, die in elke taal
moeten behandeld worden, en tot het bepalen van het aantal en de
graad van de ambtenaren, die in de Brusselse gewestadministratie
kunnen aanspraak maken op die volledige loopbaan als eentalige.
Maar indien, integendeel, de gewestadministratie beschouwd wordt als
een plaatselijke dienst, dan valt zij onder toepassing van de wet op
het taalgebruik ijj. bestuurszaken, zodat de ambtenaren een voldoende
kennis van de andere landstaal moeten hebben om benoemd en bevorderd te kunnen worden. En juiist dat willen de frankofonen niet !

FRANKOFONE BETRACHTINGEN
Terwijl aan Vlaamse zijde gediskussieerd wordt over het al dan niet
voorlopige of definitieve karakter van de oplossing, die zal gegeven
worden aan de laatste faze van de wet Perin-Vandekerckhove van 1
augustus 1974, blijven de frankofonen niet bij de pakken zitten, maar
bestuderen zij nu reeds hoe zij, zoals gewoonlijk, het laken naar zich
toe kunnen trekken. Tot staving daarvan hierna een uittreksel uit een
betoog van de h. Maingain, algemeen sekretaris van de Vereniging van
Waals en frankofoon personeel in overheidsdienst.
« In het raam van de taalwet van 1963 worden thans de dossiers, die
betrekking hebben op Brussel, verdeeld over twee eentalige taalrollen,
dit volgens het beginsel van de ééntaligheid van de ambtenaren en van
de tweetaligheid van de dienst. Worden de geregionaliseerde administraties beschouwd als plaatselijke diensten, dan moeten al de ambtenaren tweetalig zijn, en dan zouden dus nog enkel tweetaligen kunnen
aangeworven of bevorderd worden, zodat de overgrote meerderheid
van de Walen en de Brusselse frankofonen uitgesloten zijn ; dit betekent voor hen een verlies van duizenden betrekkingen ». En de h. Maingain konkludeert dat « de franstaligen zullen benadeeld zijn in een
gewest, waar zij 85% van de bevolking vertegenwoordigen ».
Het is overduidelijk dat de frankofonen het erop aanleggen van Brussel
een derde volwaardig en gelijkgerechtigd gewest te maken met 85%
fransééntalige ambtenaren.
En terwijl ook aan PSC-zijde herhaaldelijk door Vanden Boeynants, Fallon en anderen de verdienste van de totstandbrenging van het gewest
Brussel is opgeëist, wordt aan CVP-zijde tot in den treure beweerd dat
de huidige regeling inzake de gewestvorming slechts voorlopig is,
hoewel minister De Backer verklaard heeft dat het huidige eksperiment de aanloop vormt van de definitieve staatshervorming.
Hoe dan ook, met de voorlopige gewestvorming met drie zijn de Vlaamse leiders van de regeringspartijen terecht gekomen op een hellend
vlak, waarop geen terugkeer mogelijk zal blijken te zijn. Het lot dat
de Brusselse Vlamingen in het autonoom gewest Brussel zal beschoren zijn ligt nu reeds besloten in wat te Schaarbeek geschiedt. In
Vlaanderen moet men dit beseffen en mag men niet lijdzaam van op
afstand blijven toekijken I Het is inderdaad vijf vóór twaalf I

VOORTSCHRIJDENDE VERFRANSING

Vergramde boeren kwamen maandag massaal op straat te Meulebeke om te protesteren tegen de A9-aanleg
in hun streek De opschriften die zij meevoerden waren meer dan duidelijk '

VLAMINGEN BETER KANONNENVLEES
Reeds vroeger had VU-kamerlid
Reimond Mattheyssens (Antwerpen) vastgesteld dat er in het
Rekruterings- en Selektiecentrum
jaarlijks veel meer Franstalige
dan Nederlandstalige miliciens ongeschikt worden verklaard voor
de militaire dienst. Dit percentage
loopt op van 30% in 1969 tot 65%
In 1975. Wij maakten van dit zonderlinge verschijnsel reeds melding in ons blad.
In de Kamer maakte de heer Mattheyssens net voor het kerstverlof nog een andere onthutsende
vaststelling openbaar : het aantal
ontheffingen van militaire dienst
is, om niet nader opgegeven redenen, verbazend hoger bij de
Fransprekenden dan bij de Nederlandssprekenden.
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In 1968 waren er 46% méér ontheffingen bij de Franssprekenden
dan bij de Nederlandssprekenden.
In 1969 waren er 100% meer,
67% in 1970, 6 1 % in 1971, 62%
in 1972, 52% in 1973, 95% in
1974. Voor 1975 waren de cijfers
nog niet bekend.
Kamerlid Mattheyssens verzocht
daarom de miniister met aandrang een streng onderzoek te laten instellen naar die geheimzinnige redenen tot ontheffing, die
alleen maar in het voordeel van
de Franstaligen schijnen te spelen. Hij besloot zijn tussenkomst
als volgt : « Het ziet ernaar uit
dat de Vlamingen, die ekonomisch
en financieel In dit land worden
bedonderd, wier grondgebied onbeschaamd wordt Ingepalmd, wier

scholen in Brussel worden gesaboteerd en vernield, ook nog eens
extra worden belast met de verdediging van het lieve vaderland.
Daarvoor bedanken wij feestelijk ! ».
Toen de CVP-er Gheysen de onthulling van Reimond Mattheyssens probeerde te ontkrachten
door te insinueren dat de opgegeven cijfers misschien niet juist
waren, kreeg hij van de VU-man
volgende uppercut : « ik heb die
cijfers uit officiële dokumenten,
die ook in uw bezit moeten zijn ».
Minister
van
Landsverdediging
Vanden Boeynants was kennelijk
verrast en uit zijn lood geslagen.
Deze week kwam deze zaak in de
Kamer opnieuw ter sprake (zie
biz. 12).

Te Brussel voltrekt zich thans, meer dan ooit, de geleidelijke verfransing van de hoofdstad met de aktieve medewerking van de zogenaamde
Vlaamse leiders van de Vlaamse kleurpartijen en de schaapachtige meeloperij van hun parlementaire volgelingen. De Vlaamse regeringsleden
zijn niet opgewassen tegen onze frankofone tegenspelers, die steeds
blijk hebben gegeven van een benijdenswaardige vindingrijkheid.
Zo hebben wij dus moeten ervaren dat, enkele Vlaamse winstpunten
van sekundaire aard niet te na gesproken, al de fundamentele opties
van de jongste jaren wondergoed passen in het raam van de geleidelijke en onomkeerbare voortschrijding van de verfransing te Brussel :
1) wederinvoering van de vrijheid van het gezinshoofd inzake taalkeuze
voor het onderwijs ;
2) achterpoortjes in het stelsel van de randfederaties, waardoor de
frankofonen van de faciliteitengemeenten de bestuursééntaligheid van
die federaties konden aanvechten ;
3) afschaffing, zonder inspraak, van diezelfde federaties, waardoor die
faciliteitengemeenten alle bescherming tegenover de Brusselse slokop
verliezen ;
4) agglomeratieraad en agglomeratiekollege in handen gespeeld van
een absolute frankofone en Vlaamsvijandige meerderheid ;
5) Vlaamse onmondigheid in de Brusselse gewestraad ;
6) vernederende lokettenregeling te Schaarbeek.
De volgende stap zal zijn een zelfstandig derde gewest Brussel met
85% fransééntalige administratie. Dan zal de zaak helemaal rond zijn,
en valt Brussel als een rijpe prooi in de schoot van frankofonie.
Het is begrijpelijk, dat de Brusselse Vlamingen, na zoveel ontgoochelingen, terecht wantrouwig zijn geworden, en geen geloof meer kunnen
hechten aan wat valse profeten hun voorspiegelen.
Al de mizerie, die wij telkens weer met de Walen en Brusselse frankofonen ondervinden stijven ons hoe langer hoe meer in de overtuiging,
dat er met die valsd broeders, geen land te bezeilen is, en dat enkel
een Vlaamse staat, los van alle frankofone voogdij, met eigen administratieve, ekonomische, politieke en financiële beslissingsmacht het
raam kan vormen, waarbinnen Vlaanderen zijn eigen lot en de welvaart
van zijn eigen bevolking kan behartigen.
M.V.d.B.
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OriZ€ W^RCLD
BURGEMEESTER VAN GOES WIL
HET BURGEMEESTERSCHAP
AFSCHAFFEN

(jeeveedee) Een burgemeester die zich openlijk
uitspreekt
voor afschaffing van het ambt dat hij bekleedt, dat is een
verschijnsel dat in Nederland helemaal nieuw is. De man die
onlangs
dit
<• weg-met-ons '-betoog
uitsprak,
is
de
eerste burger van de gemeente Goes in de provincie Zeeland, mr F. Huber. Zijn stelling is tweeledig : ten eerste :
de burgemeester is gemakkelijk vervangbaar en daarom kan
dit ambt beter worden opgeheven ; ten tweede : de wijze
waarop tegenwoordig de Nederlandse burgemeesters
benoemd worden, past niet meer bij deze funktie.
Met deze uitspraak — waarover dadelijk meer — heeft mr.
i-luber een diskussie die enige tijd geleden voorgoed In de
ijskast leek te zijn weggezet, nieuw leven ingeblazen. Het
was vooral door initiatieven van D'66 (Demokreten '66), een

partii die aan de huidige regering-Den Uyl meedoet, maar
overigens grote moeite heeft om het hoofd boven water te
houden, dat een aantal jaren geleden het burgemeesterschap
in Nederland op de helling werd gezet. Het ging daarbij zowel om de inhoud van deze funktie als om de wijze waarop
de aanduiding van het gemeentelijk hoofd tot stand kwam.
Volgens de grondwet wordt de Nederlandse
burgemeester
door de Kroon (dat is de Koning onder
verantwoordelijkheid
van de ministers) benoemd voor zes jaar en kan dan weer
herbenoemd worden. Hij is voorzitter van de gemeenteraad,
maar mag in vergaderingen niet meestemmen Hij zit natuurlijk ook het kollege van burgemeester en wethouders (schepenen) voor, is hoofd van de gemeentepolitie
en kan in
bepaalde gevallen « noodverordeningen » uitvaardigen.
D'66 pleitte vanaf de eerste dag van haar oprichting voor
een gekozen burgemeester die dan onder kontrole van de
gemeenteraad zou moeten staan. Dit idee kreeg een plaats
in de jarenlange gesprekken die over een herziening van de
grondwet gevoerd zijn, maar uiteindelijk ging het parlement
er niet mee akkoord. Evenmin trouwens als met de gekozen
eerste-minister, óók een wens van D'66.
Toch is er in de praktijk van de
burgemeestersbenoemingen
sinds 1970 wel wat veranderd. Kwamen voorheen de meeste
burgemeesters voort uit de ambtenarij of uit de semi-overheidswereld zoals het onderwijs of de politie,
tegenwoordig
speelt bil de keuze en de benoeming van de « burgervaders »
meer en meer de politiek een rol. Vooral in de grotere steden treft men thans oud-ministers en oud-Kamerleden als
burgemeester aan, beroepspolitici dus die uiteraard bindingen onderhouden met hun partijen. En niet altijd valt dat in
de smaak van de gemeentraad en de * gewone » burgers.
Burgemeester Hubers van Goes die nu de kat de bel heeft
aangebonden, richt zijn pijlen dan ook vooral op de situatie
in de grotere gemeenten, zo van boven de dertigduizend
inwoners. In zulke gemeenten, aldus Huber, is de burgemeester voor de gewone burger onbereikbaar
geworden.
Hij is niet meer de romantische figuur van vroeger die de
vertrouwensman was van het publiek. Veeleer is hij een
politieke figuur die zich vóór zijn benoeming nog nooit met
het besturen van een gemeente heeft ingelaten. Het is dus
niet zijn vakbekwaamheid die de hoofdrol speelt, maar zijn
politieke bekendheid.
De heer Huber (58 jaar en al sinds 1961 burgemeester van
de Zeeuwse stad) vindt dat het voorzitterschap van de gemeenteraad even goed om de beurt door de wethouders zou
kunnen worden vervuld. Hij verwijst daarbij naar de Eerste
Kamer (senaat) en de Tweede Kamer waar telkens uit de
leden een voorzitter wordt aangewezen, een voorzitter die
ook helemaal niet uit de frakties van de
regeringspartijen
behoeft te komen.
Zo is vanuit Zeeland de knuppel in het hoenderhok gesmeten. In de ambtelijke wereld is over de uitspraken van de
heer Huber heel wat te doen. Maar er zullen in Goes nog
heel wat mosselen gegeten moeten worden vóór het op
zich niet onredelijke idee van de burgemeester in de praktijk
zal zijn omgezet.

WIJ 6

RODE VLOOT,
STERKSTE VLOOT
« De marine is geldverspilling ».
Lenin in 1917.
« Aan de heerschappij ter zee van
de imperialisten hebben wij een
einde gemaakt ».
Sergei Gorsohkov {Russisch vloothoofd) in 1975.
Tussen beide uitspraken ligt een periode van afwisselend remmen en
prikkelen van de opbouw van de Rode Vloot. Uiteindelijk hebben echter
de Sovjets gekozen voor de snelle opbouw van een oorlogsvloot, die
vandaag op alle wereldzeeën vaart. Een vloot die veel meer schepen
dan het Westen telt, die sneller varen en beter bewapend zijn. De
Amerikaanse vloot is niet langer de sterkste vloot, en de Sovjet-Unie
Is niet langer slechts een kontinentale supermacht maar ook een maritieme mogendheid van eerste rang : « Russia rules the waves »...
De Sovjet-vloot is niet langer een
gevangene in de ijszeeën van het
Noorden of van de Zwarte Zee.
Haar eenheden doorkruisen de
Middellandse Zee, de Atlantische
Oceaan, de
Grote
of
Stille
Oceaan. Ze bestaat eigenlijk uit
vier vloten : de Noordzeevloot,
de Oostzeevioot (Mare Sovietlcum), Zwarte Zeevloot en de Pacifiekvloot. De Sovjets zoeken
momenteel toenadering tot Turkije, dat zich wegens het wapenembargo van Washington afwendt
en met Sovjet-kapitaal te Iskenderun een reusachtig staalbedrijf
heeft opgericht. De Sovjets verhopen trouwens dat Ankara gemakkelijker dan vroeger toelating

zal verlenen aan de Sovjetvloot
om de Zwarte Zee te verlaten. De
konventie van Montreux verbiedt
echter doorvaart van vliegtuigmoederschepen, maar geen nood:
de vliegtuigmoederschepen van
de Zwarte Zeevloot heten officieel
« onderzeeboot-jachtkruisers ». Ze zijn niettemin de modernste vliegtuigdragers van het
ogenblik, die niet alleen sneller
dan de westerse oorlogsbodems
varen doch ook geen eskorte van
kruisers en destroyers meer nodig hebben Deze « wonderschepen » zijn 282 m lang, en hebben
een waterverplaatsing van 42.000
ton.
Aan de jongste sovjet-vlootma-

neuvers namen niet minder dan
220 eenheden deel. De NATO is
vooral verontrust door « de pijnlijk nauwkeurige samenwerking
tussen de marine-luchtmacht en
de onderzeebootvloot >, een samenwerking die een dodelijke
bedreiging uitmaakt voor de maritieme verbinding tussen WestEuropa en Amerika.
Volgens de bemanningsterkte is
het onderscheid niet groot (USA:
558.000 koppen, SU 500.000 koppen) maar dit beeld verandert als
men het aantal bovenwaterschepen gaat vergelijken : 508 USA
en 1442 SU, en 110 Amerikaanse onderzeeërs tegenover 408
Russische !
De cijfers worden nog ongunstiger in de « speciale reeksen »,
zoals bvb. wat de O-Boot-jagers
betreft : 33 voor de USA en 501
voor de SU of 1 tegen 15. Tegenover de Russische achterstand
i.z. vliegtuigmoederschepen stelt
de SU de raketbewapening van
de meeste Sovjet-schepen (reeds
in 1967 demonstreerden de Russen deze vuurkracht, door de
vernietiging met raketten van de
Israëlische destroyer « Elath »,
afgevuurd vanop een simpele
Egyptische snelboot).
Wat moet men dan denken van
het FK-wapensisteem, van de
zgn. Golfklasse, geïnstalleerd op
U-boten, met een draagwijdte van
600 km., precies als uitgedacht
om de Amerikaanse vliegdekschepen met hun grote oppervlakte naar de dieperik te sturen.
Onbegrijpelijk is hier ook de
Amerikaanse kortzichtigheid, die
de Russen in de kaart speelt. Bij
Salt I werd het aantal onderzeeërs vastgelegd : 62 voor de
SU en slechts 44 voor de USA,
omdat deze laatsten toen over
de MIRV (Meervoudige springkoppen] beschikten en de Sovjets
niet. Intussen hebben de Sovjets
ook de MIRV, maar 18 boten
meer I
Gemiddeld zijn de Sovjet-oorlogsbodems 30 % sneller dan de
Amerikaanse. Maar ook te land
is de SU het sterkst : geen enkele mogendheid beschikt over
zoveel en zulk grote scheepswerven als de SU. De grootste bevindt zich te Sewerodwinsk, 35
km. noordwestelijk van Archangelsk, met een oppervlakte van
20 km2. Twee dokken van elk
337 m. lang en 137 m. breed zijn
tegen luchtspionage beschermd
door een volledige dakbedekking
en een direkte aansluiting op het
spoor.

Dit is de stoere Janmaat van de huidige Sovjet-vloot,
uitstekend
gedrild en bewapend. Ook deze opleiding is grotendeels het werk van
Vlootadmiraal Sergei Gorschkov die een eeuwenoude Russische droom
verwezenlijkte : van Rusland een maritieme mogendheid van eerste
rang maken.
Sergei Gorschkov werd in 1910 in de Oekraiene geboren, zijn grootvader was nog een lijfeigene, maar z'n vader werkte zich op tot schoonschrijver en onderwijzer. Zeventien jaar oud, ging Sergei binnen in de
marineschool van Leningrad. Zijn gevoeligheid voor zeeziekte overwint
hij door autosuggestie. In 1930 Is hij luitenant ter zee, dient zowel in
Vladivostok als In de Zwarte Zee, in half-diplomatieke dienst, raakt
bevriend zowel met de latere partijleider Bresnjev als met de kernfisikus Sacbarov, maar verliest zijn doel niet uit het oog, de uitbouw
van een echte, geduchte oorlogsvloot. Voor hem riep het Kremlin de
graad van Vlootadmiraal in het leven, de maarschalkstltel In de marine.
Vandaag zegt de Vlootadmiraal zelfverzekerd : « Nog nooit was onze
vloot zo machtig en zo strijdvaardig als vandaag ».

Berustend stelde « US Naval Institute
Proceedings » vast :
« Eens waren de US toonaangevend in technologie, schepen en
personeel, vandaag hebben de
Sovjets hun achterstand ingehaald en ons op bepaalde terreinen reeds overvleugeld »...
De USA moeten feitelijk op deze
uitdaging ingaan. Zo staan we
dan ook aan het begin van een
bewapeningswedloop ter zee, zoals de wereld nog nooit beleefde. Prettig vooruitzicht...
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FEDERALISME GEEN VIES WOORD MEER ^^
Over het colloquium dat vorige zaterdag in de grote aula van de Universitaire Instelling (UIA) doorging, vinden onze lezers een nabeschouwing van Frans Baert
op biz 4. Hieronder geven wij — omdat het zo leerzaam is — de koppen in de
kranten van maandag 12 januari. Daaruit blijkt duidelijk welke de algemene indrukken waren van de deelnemers aan dit colloquium. Alleen boven het verslag van
Piet Van Brabant in « Het Laatste Nieuws » stond een totaal afwijkende titel : wie
neemt op HLN nog zijn wensen voor werkelijkheid ? Wij stellen alleen maar vast
dat velen in Vlaanderen nu treden waar wij van de Volksunie reeds zoveel jaren
zijn gegaan. Waar is de tijd dat « federalisme » een vies woord was dat niet
paste in de mond van een welopgevoede, achtbare burger van dit land, maar enkel
behoorde tot de schuttingtaai van een stelletje halvegare flaminganten...
't kan verkeren, zei Bredero. Wat nog niet wil zeggen dat de federale kogel ai
goed en wel door de unitaire kerk is !
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NIEUWE KNELPUNTEN
Angola heeft nu definitief
de
plaats ingenomen van Vietnam,
als vaste nieuwsbron. Het konflikt tussen « links » e/7 « recfits »
— voor zo ver men
dergelijke
• indeling » op de gewezen Portugese kolonie kan toepassen —
is uitgegroeid tot een burgeroorlog in regel, met de steun van
de Sov'tet-Unie, Amerika en ZuidAfrika. Wie er van deze drie het
eerst met hulp aan de verwante
ideologische groepering in Ango-
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la is begonnen, valt moeili'ik uit
te maken. Beide partijen geven
mekaar de schuld, zoals gebruikelijk.
In feite gaat het om een oorlog,
die het gevolg is van de Portugese kolonisatie, doch ook van
het in de wereldpers zelden aangehaalde
etnisch
verschil
in
Angola : er bestaat
inderdaad
geen Angolees volk, laat staan
een Angolese natie. Er zijn Bakongo's verwant met deze van

Zaire, in het zuiden
verschillen
de inboorlingen sterk van deze
van Midden-Angola. In deze heksenketel opereren nu Kubanen,
Zuid-Afrikanen,
blanke
huurlingen, gewezen Katangese gendarmen enz. De opsomming volstaat,
om aan te tonen welk een broeinest Angola geworden is.
Daarom valt het te betwijfelen of
de zoveelste aanbeveling, om het
geschil bij te leggen en een drieledige koalitie-regering
te vor-

men (MPLA-FNLA-UNITA),
deze
keer uitgaande van de te Addis
Abeba in spoedzitting
bijeengekomen OAE {Organisatie
vooi
Afrikaanse Eenheid) enige weerklank zal hebben. De nagenoeg
35 leden-landen zijn grondig verdeeld : de ene helft neemt het
op voor de « linkse » MPLA, de
rest voor de * rechtse » groeperingen. President Moboetoe heeft
zelfs krasse taal gesproken : uitgerekend te Addis Abeba dreigde bij met openlijke militaire en
financiële steun aan de Eritrese
bevrijdingsbeweging
(dus tegen
de militaire regering van Addis
Abeba in) ! Deze bedreiging al-

leen toont de kloof middendoor
de Afrikaanse staten. Moboetoe
kan trouwens vlakbij zijn grenzen geen regime dulden, dat een
rechtstreekse
bedreiging
voor
zijn eigen bewind uitmaakt.
Tweede nieuw knelpunt is de
Libanon, bedreigd met uiteenvallen en/of inlijving bij Sirië, dat
weer een kans voor de GrootSirische droom ziet. Tegen deze
droom in dreigt Israël met rechtstreeks ingrijpen. In feite stelt
Israël zich dus garant voor Libanons zelfstandigheid,
doch zou
het een opdeling in een kristen
en in een moslem-staat begroeten
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ARMOEDE m DE EEG

KAPITALISTISCHE
REVOLUTIE

Van 1914 tot 1975 is de welvaart in België niet nninder dan vijf maal groter geworden. Daarbij komt nog dat de verscheidenheid en de kwaliteit van de aangeboden produkten heel wat verbeterd
is en dat de prijs van veel duurzame gebruiksartikelen relatief gedaald is. Zodat
de werkelijke stijging van de welvaart
groter is dan de zuiver statistische vijfhonderd procent. Daarenboven is ook de
kwaliteit van het leven gestegen : meer
vrije tijd, betere arbeidsvoorwaarden, toegang tot ontspanning en kuituur, onderwijs voor iedereen, enz.
Desondanks is men er niet in geslaagd
iedereen in dat welvaartsproces op te
nemen. Ongeveer tien procent van de
bevolking leeft op de rand en zelfs beneden de armoedegrens. Deze armoede is
en blijft een uitdaging voor de regeringen van de zgn. hoog-ontwikkelde landen, waaronder België.
Tot vandaag werd het probleem van de
armoede door de verschillende staten
van de Europese Ekonomische Gemeenschap afzonderlijk bestudeerd. De EEG
zelf had zich, sinds haar oprichting in
1956, vooral bekommerd om de ekonomische vooruitgang en haar sociaal beleid hoofdzakelijk gericht op personen In
hun hoedanigheid van werknemers. Deze
aandacht voor het bevorderen van de algemene welvaart is er echter niet in
geslaagd te voorzien in de behoeften van
bepaalde sektoren van de bevolking. Er
zijn kwetsbare sektoren gebleven waar
armoede wordt geleden door zeer veel
personen in verschillende stadia van hun
leven en een belangrijke minderheid
schijnt nooit aan deze toestand te zullen
ontsnappen.
In die eenzijdige gerichtheid van de EEGorganen blijkt nu enige verandering te
komen. Op 22 juli 1975 trof de Raad een
besluit waarbij de Kommissie werd gemachtigd modelprojekten te bevorderen
of financieel te steunen die erop gericht
zijn nieuwe metoden te beproeven en te
ontwikkelen om personen die in de Gemeenschap in armoede verkeren, te helpen.
Ingevolge voornoemd besluit van de
Raad, hechtte de Kommissie onlangs haar
goedkeuring aan de financiële steun voor
een programma van modelprojekten en
onderzoek voor de bestrijding van de armoede in de lid-staten. Het totaal aantal
projekten waarvoor bijstand (in beginsel:
50 % van de geraamde kosten) werd
goedgekeurd, bedraagt 23. Twee van deze
projekten betreffen modelstudies waarbij verschillende landen zijn betrokken
een Duits-Frans-Britse studie en een Europese studie), de 21 andere studies zijn
modelprojekten die door de verschillende
d-staten zijn ingediend.

« Als alle stemmen — van kristelijk-sociale denkers — eenstemmig tot de slotsom komen dat de Maxistische opvatting
over de klassenstrijd (...) onverstandig
en onkristelijk is » (biz. 73), wat is daarvan de oorzaak ? Volgens Helmut Gollwitzer in « De kapitalistische revolutie »
is deze eenstemmigheid het gevolg van
de vooringenomenheid waarmee bv. teologen en etiekers hun onderwerp benaderen. Dat deze eenstemmigheid ook het
gevolg kan zijn van het doodsimpele feit
dat Marxisme en kristelijke sociaal-etiek
onverenigbaar zijn, zegt U ? Ja, kijk, dat
past niet in de Marxistische schema's
van het historisch materialisme. En dus
wordt deze mogelijkheid door H. Gollwitzer zelfs niet eens vermeld.
« Z e — de kristelijk-sociale denkers —
vrezen dat ze bij een sociale revolutie
hun voorrechten zullen verliezen » (bIz.
74), gaat de auteur verder. Dat de kristelijk-sociale denkers misschien ook vrezen in een Marxistische maatschappij hun
recht tot spreken te zullen verliezen ?
Ja, kijk, ook deze mogelijkheid past niet
in het Marxistisch schema. En dus doet
H. Gollwitzer opnieuw alsof zijn neus
bloedt.

Ten behoeve van het programma van modelprojekten en studies werd een bepaling gegeven van het begrip « armoede ».
Personen en gezinnen worden geacht in
armoede te leven wanneer zij zulk een
ekstreem gebrek aan middelen hebben
dat zij uitgesloten zijn van het minimaal
aanvaardbaar leefpatroon, de gewone gebruiken en aktiviteiten van de lidstaat
waarin zij leven. Onder middelen wordt
verstaan ; materiaal bezit, financiële inkomsten en door de overheid of de partikuliere sektor georganizeerde diensten.
De gesteunde projekten zijn als volgt
over de EEG-lidstaten verdeeld : België
(1), Denemarken (1), Frankrijk (4), Duitsland (3), Ierland (3), Italië (1), Luxemburg
(2), Nederland (1), Verenigd Koninkrijk
(5) en grensoverschrijdende projekten
(2).
Op de lijst van de goedgekeurde projekten komt België voor met een studie van
de Brusselse Marollenwijk. Deze wijk telt
momenteel zowat 15.000 inwoners, waar-

van een groot deel op de rand van de
armoede of zonder meer in armoede
leeft. Het algemeen aktie-komitee van de
Marollen wil de armoede bestrijden door
het oprichten of het versterken van bestaande werkgroepen voor akties op gebied van huisvesting en op ekonomisch
en kultureel gebied. De EEG-bijdrage voor
dit projekt bedraagt 5,7 miljoen Fr. in
1975 en 6,5 miljoen Fr. in 1976.
Een programma van modelprojekten zal
zeer zeker niet volstaan om de armoede
meteen op te ruimen. Maar het kan ontegensprekelijk bijdragen om een duidelijker beeld te krijgen van een uiterst
ingewikkeld probleem en om nieuwe technieken te ontwikkelen ter bestrijding van
de armoede. Het bijkomend voordeel van
deze in EEG-verband verrichte studies is
de mogelijkheid om ervaringen uit te
wisselen en zodoende de grondoorzaken
van het armoede-probleem duidelijker tot
uiting te zien komen.
Willy Cobbaut

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
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ARBEIDSONGEVALLEN (1)

O

De wetgeving op de arbeidsongevallen is sinds
1903 onttrokken aan de gewone regels van het Burgerlijk Wetboek. Het slachtoffer is inderdaad niet
gehouden het bewijs te leveren van de fout van bv.
de werkgever om aanspraak te kunnen maken op
de voorziene vergoeding. Op dit ogenblik is het
trouwens niet meer de werkgever, maar de verzekeraar — of, bij ontstentenis, het Fonds voor Arbeidsongevallen — die de wettelijke vergoedingen
verschuldigd is.
Wie is onderworpen ?

o

Iedereen die, als werkgever of als werknemer, onderworpen is aan de sociale zekerheidsregeling
(algemeen stelsel, mijnwerkers, zeelieden), is onderworpen aan de wetgeving op de arbeidsongevallen.
Vallen eveneens onder toepassing van de wet :
tijdens de vakantie tewerkgestelde studenten ; personen die gewoonlijk niet langer dan twee uur per
dag in dienstverband werken ; de ni'et-inwonende
dienstboden ; personeel van vakantie-kampen, onder bepaalde voorwaarden ; sommige personeelsleden-artiesten van de BRT.
Vallen niet onder toepassing van de wet : de overheidsdiensten (behalve de uitzonderingen) ; de
militairen en gelijkgestelden, omdat die onder toepassing vallen van de wet van 5-10-48.
De vergoedingen door de wet voorzien kunnen uitbetaald worden aan alle personen reeds opgesomd,
evenals aan hun rechthebbenden.
Wat is een arbeidsongeval ?
De wet geeft geen begripsomschrijving en derhalve
wordt rekening gehouden met rechtsleer en recht-

spraak. Volgende elementen komen in aanmerkina :
— een plotse gebeurtenis ;
— een (minstens gedeeltelijk) uitwendige oorzaak ;
— een lichamelijk of mentaal letsel met overlijden,
arbeidsongeschiktheid of medische kosten als
gevolg ;
— een gebeurtenis tijdens of door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst (inbegrepen : taken als vakbondsafgevaardigde, taken als lid van de ondernemingsraad, enz.) ;
— een ongeval op de plaats waar de werknemer
werkt (zelfs buiten de arbeidsuren — zie hoger)
of op de weg naar en van het werk (inbegrepen:
naar en van de plaats waar de werknemer gaat
eten, waar hij zijn loon ontvangt, waar hij leergangen volgt met het oog op zijn beroepsopleiding, enz.).
Er
de
de
—

is een principieel vermoeden ten voordele van
getroffene. Om niet te moeten uitbetalen, dient
verzekeraar te bewijzen :
dat het optreden van het gebeuren uitsluitend
te wijten is aan een inwendige oorzaak ;
— dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen
de plotse gebeurtenis en het letsel ;
— het ontbreken van een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het feit van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst.
Wie moet het ongeval aangeven ?
Het ongeval moet door de werkgever binnen de
tien dagen aangegeven worden bij de verzekeraar
en bij de griffie van de Arbeidsrechtbank. Ook het
slachtoffer of zijn rechthebbenden kunnen deze
aangifte doen.

Cw.

_
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Weet de lezer waarom achter het IJzeren
Gordijn een « systeem van onderdrukking » (bIz. 52) nu reeds sinds meer dan
vijftig jaar onverminderd voortduurt ? Die
« verkeerde ontwikkeling » van het socialisme is « grotendeels te wijten aan de
druk die wordt uitgeoefend door de kapitalistische wereld, de Westerse militaire
interventies van 1917 en 1941 en aan de
bewapeningswedloop waartoe het Westen de socialistische landen gedwongen
heeft » (bIz. 52). Dat kan trouwens niet
anders, want « de wapenindustrie hoort
in het Westen bij het systeem (...). In de
socialistische landen daarentegen is ze
een last die in strijd is met het systeem ».
Enzovoort. Dat het allemaal prietpraat
is ? Tja, ondergetekende zal U niet tegenspreken. Het is allemaal prietpraat ! En
niet eens origineel verpakt I Zelfs de
manier waarop de auteur de kristelijksociale etiek als konservatief, achterlijk
en kortzichtig tracht te doodverven, is
opgewarmde kost. Men leest die bladzijden — bIz. 71 e.v. — met stijgende
verbazing en vraagt zich af waar dergelijke zgn. kristelijke standpunten vandaag
nog ergens zouden verdedigd worden. En
men denkt aan de hedendaagse kristelijke
sociaal-etische denkers die niets, maar
totaal niets gemeen hebben met de karikaturen die Helmut Gollwitzer van hen
tracht te maken !
Maar heeft het allemaal wel belang ?
Het standpunt van de auteur is even
klaar als bekend : Alle onheil in de wereld is de schuld van uitbuiting en kapitalisme, waarbij de Kerk aan de kant van
de uitbuiters stond en nog staat. Zelfs
de verdrukking in de kommunistische staten is in feite de schuld van het kapitalisme. Alleen Marx had juist gezien en
daarom moet iedereen, de Kerk inbegrepen, zich rezoluut achter de klassenstrijd
en de Marxistische revolutie scharen.
Alle reformisme is nutteloos en uit den
boze !
Los van de vraag of dit standpunt juist is
— het standpunt Is onjuist — begrijpt
toch niemand of het werkelijk nodig was
rond deze stellingen 104 bladzijden lang
linkse eenzijdigheden te plakken en de
denkfouten opeen te stapelen op een
wijze die men niet alle dagen ontmoet.
Dat is trouwens de enige reden waarom
we het boekje, ondanks alles, toch willen
aanbevelen. Voor 180 Fr krijgt U de volledige verzameling linkse eenzijdigheden
waarmee het Westen nu reeds decennia
lang bestookt wordt en het is zeker nog
niet gedaan.
Of er dan werkelijk niets in het werkje
staat dat de moeite loont ? Jazeker.
Maar het is zo weinig, dat we niemand
willen vragen voor deze zeldzame verstandige paragrafen zoveel geld neer te
tellen.
Cw.

Helmut Gollwitzer — « D e
kapitalistische
revolutie » — Uitgeverij Ten Have, Baarn
— 1975 — 104 bIz. — 180 Fr. Verspreiding voor België : Uitgevrij
Westland,
Merksem.
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ANTWERPEN (Arr.)
PROFICIAT
De VU-arr. raad wenst kollega
en mevr. Jaak Decru-Sturm van
harte geluk bij de geboorte van
kleine Dries, als eerste broertje
van Tom.
ANTWERPEN (Stad)
VUJO
Geregelde samenkomsten. Voor
informatie gelieve te kontakteren : De Motte Erika en/of Monseur An. Adres : resp. Venezuelastr. 6/91, Antwerpen 2030 ; Letterkundestr. 12, Wilrijk.
ABONNEMENTENSLAG
Een abonnement op ons weekblad kan u schenken aan een onzer minder bemiddelde leden.
Neem kontakt op met ons sekr.,
tel. 38.84.65.

gelieve uw nam op te geven aan
der bestuursleden of op het sekretariaat, tel. 35.36.58. Er kan
dan een bus ingelegd worden. Inkomkaarten voorverkoop : 100 fr.
TENTOONSTELLING
ACHILLES COOLS
Van 9 tot en met 27 januari
heeft in de gemeentelijke feestzaal van Borgerhout een tentoonstelling plaats van werken van
kunstschilder-grafikus
Achilles
Cools. Achilles Cools werd geboren te Grobbendonk op 24 oktober 1949. Van 1968 tot 1974 studeerde hij aan de Kon. Akademie
voor Schone Kunsten van Antwerpen, met o.a als leraar Jan Wouters In 1975 werd hij onderschei-

29 februari 1976

GALABAL
Voor de achtste keer richt onze
vereniging « Vlaamse Aktie- en
Kultuurgemeenschap » haar traditioneel galabai in, genaamd «Vroeger en Nu ». Dit bij uitstek dansfeest voor alle flaminganten grijpt
plaats in de Handelsbeurs op zaterdag 21 februari. Kaarten op ons
sekretariaat. Prijzen voor tombola en reklames voor het programmaboekje zeer welkom.
BORGERHOUT
EURANJE
Trefpunt van volkszangers uit
Europa op zondag 29 februari om
14u30 in het Sportpaleis te Gent.
Indien ge wenst deel te nemen.

maer
e'^waiter

VERZEKERINGSKANTOOR
SPAARKAS - HYPOTHEKEN
LENINGEN
Drie Koningenstraat 12
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82
MAANDAG GESLOTEN
Huwelijl( - Brand - Familiale
1 i. GRATIS
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den met de Provinciale Prijs voor
Plastische Kunsten, afdeling Prent
kunst, en werden zijn werken zeer
opgemerkt tijdens de tentoonstelling « Jong Talent 6 », ingericht
door het Provmciebestuur Hij was
toen eveneens laureaat van de
« Prijs Jussiant ». Hij exposeerde
reeds te Antwerpen, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg en Boom.
De expositie is vrij toegankelijk
alle dagen van 10 tot 18u.
MECHELEN (Arr.)
DIENSTBETOON JORISSEN
Het voorziene sociaal dienstbetoon op maandag 19 januari te
Vorselaar, Herentals, Noorderwijk,
Olen en Nijlen wordt verschoven
naar dinsdag 20 januari, zelfde
uren.
MERKSEM
VK ATLANTA
In
het
kalenderboekje
van
KKSFB, lezen wij vandaag : « Moedig steeds uw ploeg aan, ook al
gaat het minder goed », dat doen
wij dan ook graag na de verlieswedstrijd Voorspoed-Atlanta 4-1.
Wij ontmoeten elkaar op zondag
18 januari om 14u30 bij de wedstrijd tegen SFV op het vroegere
terrein van Tubantia [Rivierenhof).

Nieuwe abonnees werven voor « Wij » moet niet enkel het werk zijn
van onze aktieve « top-twintigers », maar is een taak voor elke leeuw
en elke leeuwin !

KONTICH

Mariene en VUJO-Kontich : « Doel in xicht » I
Toen VUJO-Kontich op 10 oktober '75 zijn standpunt inzake het niet
meewerken aan de 11.11.11-aktie publiceerde, lieten zij echter een achterpoortje open voor een eigen en regionaal initiatief. Het heett dan
ook niet lang op zich laten wachten of één van onze leden (Diane Van
Den Bergh) kwam met de idee een 43-jarige MS-patiënte, « Mariette »,
die afgezonderd leeft in een bejaardentehuis en zich niet kan bewegen,
te helpen door middel van verschillende akties. Het doel : een rolwaqentje ! Op 9 november '75 startte de aktie • Mariette » met een omhaling tijdens de TAK-film te St-Katelijne-Waver. En van toen af hield
het niet meer op. Omhalingen, berichten in de streekpers, in • Wij »,
resulteerden in goed gevulde omslagen bij onze leden thuis. Kaartenverkoop, scholenakties.. De bloemenverkoop (niettegenstaande het
verbod van het schepenkollege, maar met een goedkeurende blik van
de burgemeester, die kwam met wat hulp van onze VU-fraktievoorzitter dr Verbaet), werd een sukses. Alle kerken in Kontich en Waarloos
werden met bloementuiltjes bestormd. Het kroonstuk op deze akties
had plaats op Kerstavond zelf. Radiowagen met een boodschap en
kerstliederen voorop, daarachter een stootkar, versierd met dennetakken en lampjes en volgeladen met echte kerstbroden. Daarrond een
30-tal entoesiaste jonge mensen van VUJO en TAK die van deur tot
deur verkochten. Tot na de nachtmis ging het zo door. Gans Kontich
Centrum werd overspoeld door een geest van samenwerking, blijdschap en meevoelen. Het traditioneel doorbrengen van Kerstavond in
familiekring werd voor deze aktie opgeofferd, maar het loonde de moeite. Het werd een Kerstavond om nooit te vergeten en een « echte » 1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
15)
16)

Tot nu toe is de opbrengst de volgende : 24.420 fr.

Sint-Niklaas
—
Hotel Serwir
22 februari 1976

15 JANUARI 1976

Daarnaast heeft een andere aktiegroep (buiten de gemeente) eveneens
reeds 30.000 fr. bij mekaar gewerkt. 'Dit betekent nu reeds een totaal
van 54.420 fr. Hier en daar hebben wij nog wat te verwachten : VUJOSt-Kat.-Waver zal eveneens de opbrengst van een aktie schenken,
Vlaamse Kring Kontich zal ook een bijdrage leveren uit de opbrengst van haar bal en verder zullen wij nog een verkoop organiseren
tijdens het komende VU-ledenfeest (24 jan. ' 76).
In ieder geval aan al diegenen die zich hebben ingespannen, nu reeds
in naam van « Mariette », hartelijk dank.

19)
20)

1.680
Kris Versyck, Cent
754
Georgette De Kegel, Ninove
549
Bert De Cremer, Denderhoutem
546
Jef Nagels, Oostende
411
Juul Moens, Antwerpen
384
jan Caudron, Aalst
372
jef Vinex, Erps-Kwerps
348
Geert Bourgeois, Izegem
312
Daniel Denayer, Aalst
276
Joris Depré, Tervuren
228
jozef Labaere, Kortrijk
216
Ferre De Beuckelaer, Kontich
156
Theo Beenders, Zaventem
156
Willem Nollet, Hove
132
jan Roux, Genk
108
Liliane Stevens, Zwijndrecht
108
Roger Vandenbiicke, leper
Miei Van Langendonck,
108
St-Katelijne-Waver
96
Koen Van Meenen, Heusden
84
Francis Anthonis, Herentals
84
Raf Lintermans, Veurne
84
Frans Van Dessel, Nijlen
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EKEREN
GEMEENTERAAD
iDe eerstvolgende zitting van de
gemeenteraad zal plaats hebben
op donderdag 22 januari te 20u In
de gewone zittingszaal, ten gemeentehuize, Kasteel Veltwyck.
GALABAL
Zoals alle jaren richt de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap
In de Mandelsbeur te Antwerpen
haar galabal In op zaterdag 21 februari. 'Kaarten verkrijgbaar op het
VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 36.84.65.
GEMEENTEVERKIEZINGEN
VU-medewerkers en medewerksters zijn steeds welkom in onze
afdeling. Stel u in verbinding met
het VU-sekretariaat, Geestenspoor
72, Ekeren, tel. 41.04.41.
KONTICH
DEELNEMING
Met de jaarwisseling ontvielen
ons : dhr Jan Dekeyser, zeer
trouw kaderlid van onze afdeling ;
mevrouw De Gendt, overleden te
Hove, moeder van Maurits en bestuurslid Nieke Van Den BerghDe Gendt ; dhr Jozef Van Hecke,
overleden in zijn geliefd Meetjesland, vader van Lizzie en afdelingsvoorzitter Frank Van Oorschot-Van Hecke.
Het bestuur betuigt de achtbare
families langs deze weg nogmaals
haar oprechte deelneming.

De senator Van Dieren-herdenking en de gevolgen

KflLCriDCR
JANUARI
15.
Hoboken : Vlaamse Kult. Kring Jan Peeters. Trekking
van grootse tombola. Loten en steunkaarten bij de bestuursleden.
16.
Mol : Opening van ons lokaal, het « Vlaams Ontmoetingscentrum, vzw », Turnhoutsebaan 15 (rechtover Tekstielfabriek) om 20u. De vzw samen met Jan en Martje
bieden u gratis drinken aan.
16.

Duffel : Arrondissementsraad Mechelen. Zaal Gildenhuis, 20u30.

16.

Kontich : Vlaamse Kring, toneelvoorstelling door het
Mechels Miniatuurteater met « Ingefclikt » van Vic Lanoux. Zaal Trianon, om 20Ü15.
Mol : Vlamingenbal in Parochiehuis te Ginderbuiten met
het orkest « Frank Marty Trio » om 21 uur.
Edegem : Worstenbrood In « Drie Eiken ». Inschrijving
is verplicht.
Merksem : Bal VK-Atlanta om 20u30 in zaal Tijl, Bredabaan 298. Inkom vrij.
Nijlen : 'Repetitie fanfare Kempenland In lokaal vanaf
20u30 voor muzikanten en kandidaat-muzikanten.
Merksem : VU-KernledenvergaderIng om 20u30 in Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298.
Borgerhout : Ledenvergadering en worstenbroodavond
met attrakties in lok. De Worstenpan, Turnhoutsebaan 9.
Kontich : VU-ledenfeest om 20u30 in lokaal Alcazar.
Edegem : Kaartavond. Lok. Drie Eiken, Drie Eikenstr. 128.
Helst o/d Berg : 9de Vlaamse Nacht der Zuiderkempen
in feestzaal Eden, Bergstraat. In de zaal : Harry en de
Spoetniks en Will Sompel, zanger, animator, TV-vedette.
In de kelder : Hold Up. In de bar : Hammondorgeliste
Beatrijs.
Edegem : Mosselfeest in Drie Eiken. Inschrijving verplicht.

17.
Na de herdenking op 30 oogst 1975, hebben wij het genoegen U te
melden dat de film « Herdenking senator Van Dieren » klaar is.
De auteur van deze film (kleur - 30 minuten) Is de gekende kineast
uit Kontich, de heer Rik Hellemans. De film werd samengesteld door
lic. Walter Luyten, uit Berlaar, kommentator is Jan Verbist uit Lier.
Zowel de opnamen, kiank en afwerking zijn uiterst knap verzorgd.
De film kan worden gehuurd aan 600 Fr. De folder die van de herdenking gemaakt werd, kan bekomen worden aan 30 Fr. Wie deze film
wenst te huren, kan de folder aan verminderde tarief verkrijgen. Voor
het huren van de film wend U dan tot dhr. Jos Heylen, Markt Herenthout, tel. 014/51.17.97 of tot dhr. Marcel Mertens, De Ghellinklaan 14
te Noorderwijk. De folder kan men bekomen bij dhr. M. De Boe, Zandkuil 35, 2420 Noorderwijk. Voor het verzenden : 30 Fr. -f 10 Fr. =
40 Fr. P.K. 525563.

17.
17.
20.
21.
23.
24.
24.
31.

De herdenking « senator Van Dieren » krijgt een staartje...

FEESTZALEN

HOF VAN ARACON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. (031)80.15.68

Op 31 december 1975, heeft senator Van Ooteghem (Gent) een parlementaire vraag gericht aan de minister van Justitie over de rol van
Ganshof van der Meersch, i.v.m. de deportaties van mei 1940, de
spooktreinen, de slachting van Abbeville, de verklikking en de. . dood
van minister van Justitie ,de heer Jansen.

31.

Wij wachten ongeduldig op het antwoord van de heer Vanderpoorten.
Wij wachten naar nieuws van u, en wie weet : krijgen we in 1976 een
proces Ganshof van der Meersch...

FEBRUAfll
6. Hoogstraten Afdolingsfeest in café De Wachtzaal, Stasie, om 19u30.

Onze foto's : samensteller W. Luyten en kineast Rik Hellemans.

BRABANT
BRUSSEL (Arr.)
CEKRETARIAAT
Het arr sekretariaat is open van
maandag tot en met donderdag
van 19 tot 20u.
LEUVEN (Arr.)
PARKEERSCHiJVEN
Zopas kwam een nieuwe voorraad van die prachtige parkeerschijven terug binnen. Aan de ene
zijde onze Leeuw en aan de andere de iJzertoren. U kan ze bestellen op volgend adres : W. Somers, Klappijstr. 55, Molenstede.
Denk eraan : een briefje van 20
fr en voor 9 fr. postzegels bijvoegen.
VOORDRACHTCYCLUS
Zoals twee jaar geleden, wordt
ook deze winter weer een voordrachtenreeks ingericht ten behoeve van de jeugd, waar echter ook
de ouderen welkom zijn. Het inrichtend komitee slaagde erin
voor elk onderwerp een bevoegd
specialist te overtuigen om te komen spreken. Alle voordrachten
gaan door in de kleine Aula, StMichielsstraat, in het Maria-Theresia-kollege te Leuven om 20u.
Gratis toegang voor de jeugd ;
30 fr. voor de ouderen.
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DOSFELINSTITUUT

Noteer dus het volgende :
Woensdag 21 januari: volksvert.
Willy Kuijpers «De Europese volkeren ontwaken ».
Donderdag 5 februari : prof. dr
K. Van Isacker « Vlaamse strijd,
sociale strijd ».
Woensdag 18 feruani : dichter
Anton Van Wilderode « Studentenbeweging : eens de bezieling van
de Vlaamse strijd ».
Op basis van deze uiteenzettingen wordt een kwis ingericht (lente '76) voor studenten, scholieren en jeugdgroeperingen.
Kontaktadressen : KVHV, Krakenstr. 13, Leuven ; schooldirekties ; jeugdraad, stadhuis Leuven;
voorzitter prof. De Puydt, Slotgracht 26, Linden.
NOORD-MALDEREN (Gewest)
DOSFELINSTITUUT
Kadervorming
• Gemeenteraadsverkiezingen '76 ». Op 15,
22 26 en 29 januari in 't Molenhuis te Malderen, telkens van 20
tot 22u30.

OVERUSE
VERKIEZINGSFONDS
De anti-Vlaamse regering Tindemans haalde haar slag thuis en
plaatst Overijse nog meer op de
helling Waarom mocht Overijse
met Hoeilaart niet fusioneren ?
In de gemeente Overijse moet
de VU een zeer krachtig halt kunnen roepen aan de franstalige drijverijen waarvan wij reeds een
15-tal jaren het slachtoffer zijn.
Maar koken kost geld. Willen wij
een degelijke verkiezingspropaganda voeren, dan hebben wij uw
financiële steun broodnodig. Stort
daarom uw milde bijdrage op onze
rekening : 437-8092751-79.

VILVOORDE (Fed.)
10 en 13 februari, in het Fenikshof te Grimbergen, telkens van 20
tot 22u30. Voor rtadere inlichtingen : Hollaender B., prov. verantw.
Brabant, Brusselsestwg 51a, 1850
Grimbergen, tel. 02/269.27.68.

JANUARI
23.
Halle : Kleinkunstavond met Jef Eibers in de Parochiezaal, Melkerijstraat, om 20u. Toegang 50 fr. (voorverkoop 40 fr.).
25.
Overijse : Pensenfestijn in het Vlaams Sociaal Centrum,
Heuvelstraat 40. Onafgebroken tussen 1i1u30 en 20u. Er
is ook een bar voorzien.
31.
Dilbeek : Smulpartij vanaf 18 u. Roelandsveldstraat 40.
Toegangskaarten aan 100 fr. bij de de bestuursleden.
(Ook op 1 februari vanaf 12u).
31. Roosdaal : Pens- en kotelettenkermis bij Fred en Annie,
Dorp, Pamel-Roosdaal, vanaf 19u. Ook op 1 februari vanaf 12u. en op 2 februari vanaf 18u.
FEBRUARI
6. Hofstede : Algemeen ledenfeest in café « De Sportvriend » om 20u., met een gezellig etentje tegen de
pri'js van 100 fr. per persoon. De leden krijgen bij aanwezigheid hun inschrijvingsgeld terug. Kamerlid V. Anciaux zal er spreken over de aktuele problemen.

Kursus « Politieke basiswerking en participatie op het gemeentelijk niveau »
Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van
Deze kursus omvat 4 delen en handelt over :
1. De gemeente als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-Nationaal en federalistisch standpunt.
2. Welke noden en behoeften ontstaan in een (beleids-) programma en vertalen naar politieke werking.
3. Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda.
Naast teoretische inzichten zijn er vooral praktische oefeningen
en groepsopdrachten.
4. Samenvoeging en lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen.
WAAR ?
MALDEREN : 15, 22, 26 en 29 januari 1976, telkens van 20u tot
22.30 uur.
Plaats : 't Molenhuis te Malderen.
Inschrijvingen : B. Hollaender, Steenweg op Brussel 51 A,
1850 Grimbergen. Tel. (02)269.27.68.
ROESELARE-TIELT : 26, 30 januari 1976, 8, 13 februari 1976, telkens van 20.30 tot 23 uur.
Plaats : Nieuw Gemeentehuis, Izegemstraat 2, 8701 Kachtem.
OOSTENDE : 20 en 26 januari 1976.
Plaats : Hotel Melinda, Mercatorstraat 21, 8400 Oostende.
VEURNE : 15, 22, 28 januari 1976, 5 februari 1976, telkens van
20u tot 22.30 uur.
Plaats : Zaal « De Beurs », Grote Markt 32 te Veurne.
DIKSMUIDE : 16, 23, 30 januari 1976, 6 februari 1976, telkens van
20u tot 22.30 uur.
Plaats : Vlaams Huis, IJzerlaan 83 te Diksmuide.
Inschrijvingen : Oostende, Veurne en Diksmuide : R. Planke, provinciaal verantwoordelijke West-Vlaanderen, Jos Nellenslaan 128,
8300 Knokke. Tel. (050)60.05.77.
Kursus « Goed vergaderen en spreken In het openbaar »
DUFFEL : 16, 23 februari, 1, 8 en 15 maart 1976, telkens van 20u
tot 22.30 uur. Een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor hun werking in het verenigingsleven.
Plaats : Zaal Luna, Handelsstraat te Duffel.
Inschrijvingen : Claes Elisabeth, Ganzenkoor 6, 2570 Duffel.
DIEGEM : gepland voor februari-maart 1976.
Beknopte handleiding « Gemeenteraadsverkiezingen 1976 ».
Deze handleiding wil een praktische gids zijn bij de voorbereiding
van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976.
Uit de inhoud vermelden wij o.a. « Waarom de VU op gemeentelijk vlak ? ». « Hoe de verkiezingen voorbereiden ? Programma,
propaganda, lijstvorming ». « Enkele bijzondere problemen ».
Deze zeer nuttige brochure kan U bestellen door storting op
bankgiro : 061-7607090-39 (Johan Beke, Mariakerke) met vermelding van het aantal, de afdeling en het juiste adres.
Bestelling per één stuk : 20 fr. Vanaf 5 stuks : 15 fr./stuk.
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GEMEENTE SCHEPDAAL KREEG SPORTCENTRUM
of de mogelijkheden van een kleine gemeente
Zaterdag 10 januari werd in de
goede gemeente Schepdaal, waar
ons l<anrierlid Jef Valkeniers zijn
zesde jaar als burgemeester inzet, met groot vertoon en een
l<anjer van een akademische zitting het polyvalent sportkompieks
Caerenbergveld
ingehuldigd.
Wij zouden deze verwezenlijking
kunnen betitelen als <• men moet
niet groot zijn om veel te bereiken ». inderdaad, al telt de
Vlaams-Brabantse gemeente amper 4.000 inwoners, Schepdaal
bezit een droom van een sportkompleks, waar heelwat grotere
en rijkere gemeenten een voorbeeld kunnen aan nemen.
Het is de verdienste geweest van
burgemeester Valkeniers dat hij
in deze gemeente sinds zijn aanstelling eind 1970 op heelwat
vlakken vernieuwing bracht.
In een kader waar de sportlui
(voetbalveld) en de jeugd (lokalen)
samenkomen, werd
het
sportkompleks opgericht. Het bevat een grote sportzaal waar alle
binnensporten kunnen beoefend
worden (28 op 42 m.) met een
tribune, de nodige sanitaire installaties, een cafetaria, en een
vergaderruimte
die
uitstekend
geschikt is als gemeenschapszaal voor socio-kulturele bijeenkomsten.
Om dit te illustreren halen we

even de woorden aan van dhr M.
Appelmans, voorzitter van de
v.z.w. Caerenbergveld :
« Alhoewel de klemtoon ligt op
sport, zijn wij ervan overtuigd
dat het geenszins een « prestatietempel » mag worden doch
wel
een
ontmoetingscentrum,
waar deelnemen belangrijker is
dan winnen, waar, door beoefening van sport, menselijke kontakten worden gelegd ».
De openingsplechtigheden
werden vooraf gegaan door sportmanifestaties waar alle wijken van
de gemeente bij betrokken waren Zo speelde de wijk « het
centrum » minivoetbal tegen de
wijk « Pede » en toonden de volleybalveteranen hun beste beentje in een tornooi van zes ploegen. Gehandikapten uit het plaatselijk MP! namen het in een zaalvoetbalwedstrijd op tegen een instituut uit de buurt en zo ga zo
maar door.
Zaterdag was het dan de grote
dag. Op het laatst moest de fanfare van de Oostenrijkse zustergemeente Obervellach het laten
afweten, maar aangezien Schepdaal rijk Is aan fanfares was
feestmuziek niet uit de lucht.
Minister De Backer deed de plechtige opening, zij was de laatste
in een rij van niet minder dan
zes sprekers...
Het kan niet anders of het sportcentrum van Schepdaal Is meer

dan goed geopend. In de gekende volkse pajottenlandse sfeer
werden de feestelijkheden maandag gesloten met een groots kippenfeest voor de derde leeftijd,
een feest dat opgevrolijkt werd

door de Schepdaienaar Urbanus
van Anus.
De burgemeester van Schepdaal,
dokter Valkeniers en zijn mensen
wensen wij van harte geluk met
hun verwezenlijking.

Zo ziet het Schepdaalse sportcentrum Caerenbergveld er uit. Het staat er mooi in al zijn eenvoud
maar met zijn vele mogelijkheden op de Pajottenlandse sportminnaar te wachten. Aan sportleven
zal er echter geen tekort zijn, want nu reeds staan
tientallen verenigingen op de wachtlijst om regel-

Gemeenteverantwoordelijken die
met dezelfde plannen in hun
hoofd lopen, doen er goed aan
eens een kijkje te nemen in
Schepdaal. Het is een schitterend voorbeeld.

matig te sporten. Is voor de Schepdalenaars het
sporttijdvak begonnen, voor burgemeester Valkeniers kwam een gelukkig einde aan een zware administratieve procedure die reeds in 1971 in gang
was gezet. Op de vooravond van een samenvoeging
met Dilbeek zal Schepdaal niet hoeven te blozen.

DE ONTMANTELING VAN HET LARORATORIUM VOOR DOUANEN EN AKSIINZEN TE LEUVEN
Te Leuven hielden senator Rob
Vandezande en kamerlid Willy
Kuijpers op vrijdagavond 9 januari een perskonferentie over de
ontmanteling van het Laboratorium voor Douanen en Accijnzen te
Leuven. Eens te meer kan het
Leuvense
worden
getroffen
door een vermindering van tewerkstelling. De perskonferentie
werd druk bijgewoond. Ons blad
was ter plaatse en nam een
vraaggesprek af.
« Wij » : Wat is er feitelijk aan
de hand ?
WiJly Kuijpers : In Leuven bestaat
er een dienst, afhangend van het
ministerie van financiën, nl. het
laboratorium van douanen en
aksijnzen. Deze dienst stelt 18
personen tewerk en daaronder
zijn er vier franstalig, waaronder
een fDF-militante, die met alle
mogelijke middelen probeert bedoeld laboratorium over te brengen naar Brussel. Het is niet erg
wanneer tienduizenden Vlamingen
dagelijks vanuit het Vlaamse land
naar Brussel pendelen, doch wanneer vier franstallgen in Vlaanderen moeten werken dan is dat een
ramp, waaraan stante pede dient
verholpen te worden. Dan wordt
senator Lagasse ingespannen om
dringend bedoelde dienst te helpen overplaatsen. De eerste-minister wordt geïnterpelleerd, parlementaire vragen worden gesteld
en... de Vlaamse ministers nemen
maatregelen om de verwende
kindjes in het gelijk te stellen.
Omwille van de vier franstallgen
zullen voortaan 14 nederlandstali-

gen naar Brussel mogen pendelen, indien de maatregel doorgaat.
Men is reeds aan het zoeken om
een gebouw in Brussel te vinden.
Dat is wat men noemt de ontvetting van Brussel !
« Wij » : Is dit alles wettelijk ?
Rob Vandezande : Het laboratorium is een instelling waarvan de
bevoegdheid zich uitstrekt over
het ganse land, zoals bvb. het
vliegveld te Zaventem, de Rijksplantentuin te Meise, het Rijksopvoedingsgesticht te Doornik, enz.
Er bestaan + 50 van zulke instellingen verspreid over het ganse
land, d.w.z. dat in deze diensten
taalrollen, taalkaders, enz. bestaan
en dat hetzelfde taairegime toepasselijk is als in de centrale
diensten. De taalwet bepaalt bovendien dat het aantal diensten
met werkkring over het ganse land
binnen de 5 jaar tot een strikt minimum moest herleid worden. De
bedoeling van de wetgever was er
gewestelijke diensten van te maken en zo mogelijk zelfs taalhomogene, d.w.z. na splitsing. Door de
maatregel die door de minister
van Financiën onder ogen wordt
genomen wordt die bedoeling van
de wetgever niet ingelost. Integendeel.de dienst blijft zijn karakter behouden.
« Wij » : En wat deed de Volksunie reeds in dit verband ?
Rob Vandezande : Wel, ik stelde
in dit verband verschillende parlemerttaire vragen, doch door de
minster Declerck werd eenvoudigweg meegedeeld dat hij slechts

een beslissing uitvoerde van zijn
voorganger minister Vlerick. En zo
beleven we dan dat Vlaamse ministers buigen terwille van vier
franstallgen.
« Wij » : Kan u nog dergelijke
voorbeelden opsommen ?
Rob Vandezande : Jazeker, het
kan diezelfde Vlaamse ministers
geen zier schelen wanneer met
de rechten van de Vlamingen
wordt gesold, bv. in de Sabena en
in het
Rijksopvoedingsgesticht
van Doornik. Van 1958 tot 1968
en ook nu weer hebben we een
« Vlaamse » minister van Volksgezondheid, De Saeger, en telkens
werd hun aandacht gevestigd op
de lamentabele toestand in het
gesticht te Doornik, waar + 300
Vlaamse zieken
ondergebracht
zijn, zonder één enkele Vlaamse
dokter, zonder één enkele Vlaamse verpleegster, zonder één enkele Vlaamse beambte. Doch nooit
kon dit hun aandacht gaande houden en minister De Saeger heeft
zelfs verklaard dat vele Vlaamse
zieken Doornik niet wilden verlaten. En daarmee is dan de zaak
afgedaan. Wat kan er nog gehoopt
worden wanneer men meer dan
10 jaar voor Vlaamse zieken aan
dovemansdeur klopt bij Vlaamse
ministers. Zij durven gewoon niet,
doch sidderen voor de eisen van
de franstallgen. Daaraan worden
de belangen van de Vlamingen in
eigen streek ondergeschikt gemaakt. « Vlaanderen, de knechten
van uw knechten zijn meesters in
uw huis », zo dichtte René De
Clercq en men moet het geloven

wanneer men het droevig spektakel, de zwakheid, de lafheid, ja
het verraad gadeslaat van onze
zogenaamde prominenten.
« Wij » : Dit staat wel in tegenstelling met het huidige dekoncentratiebeleid, dat zo genoemd
wordt, senator...
Rob Vandezande : Inderdaad, op
een ogenblik dat minister Vandekerckhove grootse decentralizatieen dekoncentralieplannen maakt.
Jammer genoeg blijft het bij plannen. Wat baat het de openbare
diensten op papier te dekoncentreren wanneer men moet toegeven aan de geeuwhonger van de
franstallgen voor een dienst die
nog maar amper 18 personeelsleden telt, waarvan slechts 4 franstallgen. Al de plannen van minister Vandekerckhove zijn kletskoek
als bv. het Laboratorium van Douanen en Aksijnzen van Leuven
naar Brussel overgeplaatst wordt.
« Wij » : Wellicht vergt de samenstelling van het personeel een
overheveling ?
Willy Kuijpers : Van de 18 personeelsleden wonen er 5 te Leuven,
3 te Kessel^Lo, 2 te Zoutleeuw, en
verder 1 te Linden, 1 te Aarschot,
1 te Sint-Truiden, 1 te Eretnbodegem,
hetzij in totaal 14 Nederlandstaligen. Wat de 4 franstallgen betreft deze komen uit Waver,
Namen, Charleroi en Brussel. En
voor die 4 vertegenwoordigers
van het « Herrenvolk » moeten de
andere 14 de laan uitgestuurd worden. In welke tijd leven wij ? Hoe
is het mogelijk dat men aan de

grillen van die verwende kinderen gevolg geeft ?
« Wij » : Welk is uw besluit nu ?
Willy Kuijpers : Indien de Vlaamse ministers bereid zijn dit labo
naar Brussel over te plaatsen,
doch geen belangstelling betonen
voor het Rijksopvoedingsgesticht
te Doornik, dan zeggen wij kordaat : handen af van het labo te
Leuven. Geen enkele franstalige
heeft over dat labo te klagen, doch
alle Vlamingen hebben te klagen
over de instellingen, met werkkring over het ganse land. Zaventem, Sabena, Doornik zijn slechts
voorbeelden. Dit weze de heren
Vlaamse ministers eens en voorgoed gezegd. Hopenlijk begrijpen
zij !
3e DIALOOGDAG
DE VAKBOND
IN ONZE SAMENLEVING
VERSTARRING
OF VERNIEUWING

Sint-NIklaas
—
Hotel Serwir
22 februari 1976
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SCHULDIGE REGERING

Van het debat over de begroting van
Landsverdediging 1976 maakte VU-kamerlid Emiel Van Steenkiste gebruik,
om de erg laattijdige inzet van het
leger in het rampgebied aan de Schelde aan de kaak te stellen, wat hem
een onmiddellijke repliek van minister
Vanden Boeynants bezorgde, die feitelik de verantwoordelijkheid naar de
provinciale overheid en naar een paar
andere ministeries poogde toe teechuiven. Bemerkingen van andere kamerleden bewezen echter dat zijn betoog
niet overtuigde.
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NALATIGE EN
SCHULDIGE REGERING
MIDDENSTAND
ONVOLDOENDE INGELICHT

Bij de bespreking van de IVIiddenstandsbegroting 1976 ontleedde VU-kamerlld Paul Peeters vooral de ekonomische en sociale aspekten van het
middenstandsbeleid.
Een
algemene
doch zeer
belangrijke
vaststelling
blijkt te zijn dat de middenstand zeer
onvoldoende is ingelicht over zijn rechten en mogelijkheden. Een sprekend
voorbeeld : in verband met de fiskale
voordelen van de wet van 13 december 1970 waren er slechts 3 aanvragen
in Wallonië en 2 in Vlaanderen I Spreker achtte het verkeerd dat de arbeidsplaatspremies slechts in de rekonversiegebieden uitgekeerd worden : ze
moeten overal uitkeerbaar zijn. Bovendien moeten de bedragen van deze
premies vastgelegd worden. Een van
de oorzaken van niet-irtformatie is de
gebrekkige bijstand aan de KMO's via
konsulenten. Is de toename van investeringen in de KMO's zeer groot toch
stellen we een daling van het krediet
voor rentetoelagen vast, nl. tot 43%,
hoewel deze toelagen stegen in andete sektoren.
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Er zijn heel wat bedrijven in moeilijkheden, wat men tracht te verhelpen
door het sisteem der knipperlichten.
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maar dan alleen voor de grote bedrijven. De overwogen uitbreiding tot de
KMO's blijft uit.
Ook wat de mogelijkheid tot belastingsfaciliteiten betreft, vooral iz. BTW,
zijn de middenstanders niet of onvoldoende ingelicht.
Inhakend op de watersnood stelde de
h. Peeters vast dat vele middenstanders in de getroffen streek hun bedrijf
bedreigd zien. Is de prioriteit voor
hulp aan partikulieren begrijpelijk, er
valt te hopen dat de regering toch iets
voor deze getroffenen zal doen.
Er wordt momenteel gepoogd de buitenlandse afzet van de KMO-produktie
te verhogen, maar dat leverde tot nog
toe weinig resultaat op, omdat er geen
specifieke instantie ter zake is. Daarom kondigde het kamerlid een wetsvoorstel aan, dat voorziet in de oprichting van een Hoge Raad voor de
KMO's, omdat deze bedrijven thans te
veel verloren lopen in de waaier van
de grote ondernemingen en van de
zelfstandige arbeiders.
De h. Peeters pleitte vervolgens voor
de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten, welke vereenvoudiging hopelijk niet tot de fiskale zal
beperkt zijn. Paul Peeters is ook van
mening dat de bevoegdheid tot sankties op overtredingen iz. uitverkoop bij
de minister van Middenstand moet berusten en niet langer bij zijn kollega
van Ekonomische Zaken.
Wat de wet op de bedrijfsboekhouding
betreft : de uitvoeringsbesluiten mogen geenszins met terugwerkende
kracht uitgevaardigd worden.
Waar blfjft intussen de fiskalisering
van de sociale bijdragen, des te meer
daar de andere partijen steeds meer
dit VU-standpunt aankleven. Inzake beroepsopleiding dient er gestreefd naar
regionaal beheer, nu kost dit alles veel
geld met weinig resultaat, het is teveel een zaak van amateurs, die in
deze opleiding een bijverdienste zien.
Daarom moet de middenstand de beroepsopleiding zelf in handen nemen.

1

heid van de franstaligen verslecht
wanneer ze mlMoien-soIdaat worden en
verrassend beter is wanneer ze beroepsvrijwllliger wensen te worden I
Zijn kollega Emiel Vansteenkiste zei
hierop, daarover niet verwonderd te
zijn, vermits de eoldij ven de vrijwilligers hoger ligt *
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor
in de hiërarchie : franstaligen blijken
vooral geschikt te zijn om officier te
worden. Er hapert dus liets ofwel aarr
de gezondheid van de franstaligen of
aan de metodes van het Rekruteringsen Selektiecentrum.
Vooraf had de h. Mattheyssens nog
gevraagd, waarom het leger zo laat tegen de overstromingen werd ingezet.
De verklaring hieromtrent door de minister werd formeel door de goeverneur van Antwerpen tegenspreken. Wie
heeft het nu bij het rechte eind ?
Het antwoord van de minister op deze
twee pertinente vragen (overstromingen en de rekbare gezondheid van de
franstaligen) klonk niet erg overtuigend
(ook kranten van de meerderheid hebben deze vaststelling gemaakt).
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Emiel Van Steenkiste rekende dan af
met de ontwapervingsmyte en waarschuwde voor te lichtvaardige of onvoorzichtige konklusies na Helsinki.
Hij oefende ook kritiek uit op de te
doorslaggevende rol van de USA in de
NATO en drong dan aan op een betere
standardisering van de NATO-bewapening.
Over de taaiverhoudingen in ons leger
was het Oostendse kamerlid niet te
spreken : nog steeds zijn er aan de
top te veel franstaligen en te weinig
nederlandstaligen en dat in een leger
met een duidelijke meerderheid Vlaamse soldaten. Er blijkt zelfs dat er meer
franstalige dan nederlandstalige vrouwen worden aangeworven. Zal datstraks leiden naar meer franstalige
vrouwelijke officieren ? In de militaire
opleijJingsinstellingen zijn de taaiverhoudingen al evenmin rechtvaardig te
noemen.
Kamerlid Van Steenkiste vroeg de minister dan op de man af of het gerucht
klopt, dat nl. de minister er nu toch
aan denkt, taalkaders in het leger in
te voeren.
Tot slot drong hij aan op een rechtvaardiger politiek inzake vergoedingen
van bepaalde lasten, wat een einde zou
maken aan de bestaande diskriminatie
tussen de officieren, de keuronderofficieren en « andere » militairen.

GEZONDHEID EN GEZONDHEID
IS TWEE
VU^kamerlid Matheyssens interpelleerde de minister van Defensiie over het
verrassend verschijnsel van de wisselvallige gezondheid van de franstalige
dienstplichtigen en franstalige beroepsvrijwilligers voor het leger. De Interpellant heeft inderdaad — cijfers bij
de hand — vastgesteld dat de gezond-
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EN STEEDS DE W A T E R S N O O D

Minister Michel {'Binnenlandse Zaken
en ... Fusies) pakte wel met enkele
cijfers over de hulpverlening aan de
slachtoffers van de watersnood uit,
maar zijn antwoord op een desbetreffende spoedvraag van VU-kamerlid
Somers bewees precies, dat de hulpverlening wel mooi op papier staat
doch in de praktijk neerkomt op geklungel. Het staat overigens vast dat
de centrale overheid veel te laat heeft
gereageerd, hoewel ze ti|dig werd verwittigd. (R.C.).
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HIJ KOMT NAAR EU RAN JE

Bevrijding
Wij zullen onze harten
van boeren en van zeevissers openen
voor alle volkeren van de planeet aarde.
En wij zullen de wereld onze ogen aanbieden.
Is het hovaardig ons gelijkwaardig te voelen ?
Is het te veel gevraagd te willen leven ?
Wij zullen de regen op de geschonden wereld
laten neervallen ;
en het smerige bloed
waarmee de zogenaamde machtigen zich voeden,
zullen wij wegwissen ;
en hen die dorsten naar rechtvaardigheid
zullen wij laven.
En de wereld zal weer groen worden
van Bretanje tot Spanje,
van Mali tot Chili,
van Indochina tot Palestina.
(uit " Délivrance » van Alan

Met dit manifest, gereciteerd tegen een achtergrond van Keltische
volksmuziek in pop-gedaante, begmt de Bretoense volkszanger
Alan Stivell elk optreden. Meteen
maakt hij de toehoorders duidelijk
dat hij meer is dan een talentvolle
jongen uit de show-business, dat
voor hem het lied een middel is
tot bewustmaking van zijn volk
en een boodschap aan gans de
wereld.
In deze geest is ook EURANJE
opgezet. EURANJE moet meer

Stivell)

worden dan een Europees liedjesfestival. Het wordt een grandioze
muzikale happening met volkszangers uit alle hoeken van Europa, een getuigenis voor het Europa der volkeren, een trefpunt van
artiesten die de hoop van hun
volk op bevrijding uitzingen.
Van nu af zullen wij wekelijks
een of meer zangers voorstellen.
Vandaag begmnen wij met de vertegenwoordiger
van
Occitanië,
Claude Marti.

AUTOBUSSEN NAAR EURANJE
Reeds op heelwat plaatsen werden bussen ingelegd.
Hieronder de eerste lijst, met de kontaktadressen.
VUJO-kernen en VU-afdehngen die ook bussen inleggen gelieven dit aan het VUJO-sekretariaat te melden.
Arr. Antwerpen :
— Borgerhout : inschrijvingen in het sekretariaat, tel.
35.36 58.
— Zwijndrecht : kontaktpersoon : Hedwig Van de Velde,
Tassijnstraat 76.
— Kontich : E. Faes, Reepkenslei 72.
— Mortsel : V. Veron, A. Stookmanslei 21.
— Sint-Job-in-'t-Goor : E. Gierlé, Campinaweg 4.
Arr Brugge :
— Brugge : E. Priem, Lauwersstraat 57.
— Blan-kenberge.
Arr. Brussel-Halle-Vilvoorde :
— Brussel.
— Grimbergen : Dirk De Boeck, Ten Doorn 25, Beigem.
— Vlaams Sociaal Centrum, Opperstraat 168, Liedekerke.
— Overijse : Willy Van Pee, Waversesteenweg 225.
Arr. Dendermonde :
— Denderbelle : K. Uyttersprot, Dorp 6.
Arr. Hasselt :
— Genk : Rudy Gijsbreohts, Zuiderweg 8.
Arr. Leuven :
— Vanuit elk kanton een bus.
Arr. Mechelen :
— Mechelen : D. Dosfel, Oudepleinstraat 39.
Arr. Tongeren :
— Bilzen : J. Lauwens, Parklaan 3.
Arr. Turnhout :
— Herentals : Katrien Aspers, Goudvinkdreef 2.
— Mol : Paul van Grieken, Gompellaan 160.
Arr. Gent :
— Heusden-'Destelbergen . kaarten bij Rudi de Mol, Rendekensstraat 5A.
— Waarschoot : P. Wieme, Beke Tuinwijk 28.
Arr. Kortrijk :
— Kortrijk : Bus wordt ingelegd. Kaarten tegen 100 fr.
op het VUJO-sekretariaat.
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CLAUDE MARTI UIT OCCITANIË
Occitania is voor velen een Vfij
onbekende naam Dit land is bij
ons meer bekend als Languedoc
en Provence, al duiden deze namen slechts delen van Occitania
aan. Occitania omvat vrijwel gans
de zuidelijke helft van Frankrijk
vanaf Clermont-Ferand. Terriitoriaal is dit het grootste volk van
Frankrijk.
De Occitaanse bevrijdingsbeweging ijvert vooral voor de sociaalekonomische ontvoogding van de
streek ( Werk in eigen streek,
Beoherming van de wfjnboeren.
Stop de toeristische invasie. ).
De laatste tijd heeft de beweging
ook steeds meer oog gekregen
voor de kulturele ontvoogding van
Occitania.
De Occitaanse taal (la langue
d'ocj kent een sterke herleving
sinds enkele jaren. Zo waren er
in 1969 ongeveer 300 studenten
die het Occitaans als eerste
« vreemde » (sic) taal kozen voor
het baccalaureaat, waar dat er in
1975 reeds 15.000 waren.
In deze ontvoogdingsstrijd heeft
Claude Marti een zeer aanzienlijke rol gespeeld.
Claude Marti is geboren te Carcassonne in 1940. Hij is onderwijzer in Couffoulens (Aude). Deze pionier van het Occitaanse lied
zou rijkelijk kunnen leven van zijn
verdiensten als zanger, maar het
grootste gedeelte hiervan investeert hij in de bevrijdingsstrijd.
Bovendien acht hij het enorm belangrijk het bewustzijn bij te

brengen aan de basis, in de
school, omdat daar de verfransing
en de denationalisatie gebeurt.
Onderwijzen in een kleine landelijke gemeente van Languedoc en
tegelijkertijd de Charles Grosprijs in de wacht slepen en geregeld triomfen beleven in de Olympia te Parijs, dat is de paradoks
van Claude Marti. 'Hij heeft het
kontakt nodig met zijn volk en
zijn streek. Daarin vindt hij zijn
inspiratie, daaruit puurt hij zijn
sukses. Zijn poëzie is tegelijkertijd strijd. Hij bezingt de wijnoogst
en de liefde, een streek die niet
wil sterven en een taal die levenskrachtig is.
Marti is de zanger van de bevrijdingsstrijd van zijn volk, van
OC(citania) : « Volen viure al
pais • (Wij willen leven in ons
land).
Het IS een zeer zware opgave die
Marti zichzelf oplegt : dagelijks
in de klas en elke avond en elk
weekend op de Suhne. Maar Marti IS overtuigd dat revoluties beginnen met liederen.
« Luister, Ik zou drie levens moeten hebben :
Een om de volkstaal te onderwijzen,
Een ander om mijn volk te bezingen,
Een derde om tussen mijn volk te
leven ! ».
Dit zingt Marti in een van zijn
liederen, waarna hij uitschreeuwt:
«Omes tornar, omes plan dreites»
(Sta op mensen, wees opnieuw
een volk).
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MEDEGEDEELD
VUJO
ARR. BRUGGE
Verkiezingen voor het arr. VUJOkomitee Brugge-Torhout op vrijdag 16 januari van 19 tot 21 uur
in het Breydelhof, Suvéestraat 2
te Brugge.
Alle leden tussen 16 en 25 jaar
worden verwacht.

ARR. LEUVEN
KADERDAG VUJO
Zaterdag 24 januari. Zaal 't Broeck,
Broekstraat, Leuven. Aanvang :
13u30. Einde : 17u30.

VUJO - Nationaal zoekt typist{e)
voor thuiswerk. Vrij vlot In het
typen. Tel. naar 02/512.51.60. Vragen naar Haudenhuyse Rita.
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LIMBURG
GEMEENSCHAPPELIJKE
ARR. VOLKSVERGADERING
Donderdag 22 januari komt
algemeen voorzitter H. Schiltz
spreken in het Kultureel Centrum te Hasselt. Op deze
volksvergadering is iedereen
van harte welkom. Gelieve deze datum nu reeds te noteren.
LIMBURGSE GOM
De VU-Limburg is vertegenwoordigd in de Limburgse GOM door
de volgende provincieraadsleden :
leden : dr Frans Van Hollebeke
(Tongeren), Jaak Gabriels (iBree) ;
lid van de Raad van Beheer en
lid van het Direktiekomitee • Rik
De Coster [Tessenderio). ,
ROERSEL
BESTUURSVERGADERING
Had plaats op 22 december
Vooreerst werd de ledenvernieuwing besproken. Voor 80% was
die reeds afgewerkt. Er werden
ook enkele nieuwe leden ingeschreven. De abonnementenvernieuwing was ook bijna in orde.
Verder werd er gepraat over het
december-nummer van het driemaandelijks tijdschrift « Vrij-Uit »
De buitengewone belangstelling
en de vele gelukwensen voor het
blaadje, dat nu reeds drie jaar geregeld verschijnt, beloven het beste voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitter Jan
Caubergs legt een intense bedrijvigheid aan de dag en is werkelijk de drijfkracht van de afdeling.
BREE
HERFSTBAL
Ging door op 8 november in
zaal Brouwershuis te Opitter. Wat
de voorverkoop reeds liet vermoeden werd nog flink overtroffen. De vergrootte zaal was nog
te klein. Senator R. Vandekerckhove en kamerlid E. Raskin waren
de eregasten. In zijn toespraak
onderstreepte
provincieraadslid
Jaak Gabriels de vooruitgang van
onze afdeling. Tevens riep hij
iedereen op voor de komende ge-

meenteraadsverkiezingen.
De
Hitch iHikers en de Second Edition
zorgden voor een puike muzikale
begeleiding.
BESTUURSVERGADERING
Op 9 december j l . vergaderde
ons bestuur in café Uilenspiegel
te Gruitrode. Ook hier noteerden
wij een zeer talrijke opkomst.
Vooreerst werd over het herfstbal
nagekaart. Vooral Jaak Geussens
en Jaak Dreezen kregen een
pluimpje voor het werk dat zij
hiervoor gepresteerd hebben. Het
pamflet was zeer goed, misschien
kan de lay-out nog verbeterd worden. De geplande volksvergadering wordt verdaagd tot er meer
tijd zal zijn om een degelijke
voorbereiding.
GENK
BESTUURSVERGADERING
Had plaats op maandag 12 januari en dit hoofdzakelijk ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien de ledenhernieuwing intussen volledig is afgewerkt zal de werking in de
eerstkomende maanden speciaal
toegespitst worden op de voorbereiding van oktober '76. Eerstdaags zal « Het Geel Blaadje »
weer in alle bussen van ons kanton terechtkomen. Wij verzoeken
langs deze weg ook al onze leden
om aanwezig te zijn op de provinciale VU-meeting met onze partijvoorzitter Hugo Schiltz op donderdag 22 janua-i in het Kultureel
Centrum te Hasselt.
HASSELT (Arr.)
Op donderdag 8 januari had te
Heusden in de Oude Kring de
eerste bijeenkomst plaats van de
in oktober verkozen arr. raad. Na
de nieuwjaarsgroeten door de
voorzitter werden volgende punten besproken.
1. VU-lokaal te Hasselt. Vanaf 1
januari heeft de VU een lokaal te
Hasselt, Zuivelmarkt 38. Dit lokaal, dat ook door de afdeling
Haselt zal gebruikt worden, zal
dienst doen als informatie- en dokumentatiecentrum voor het arr.
Het lokaal zal ook voor het publiek

open zijn op vrijdagnamiddag en
zaterdagvoormiddag. Onze verkozenen — nationale en provinciale
— zullen er op die dagen geregeld
aanwezig zijn. Ook op andere dagen zal het lokaal tijdens bepaalde uren toegankelijk zijn voor de
bestuursleden van de afdelingen.
2. Verslag verkiezing Partijbestuur. Bepaalde leden van de arr.
raad spraken de wens uit dat zij
bij een volgende verkiezing meer
zouden betrokken worden.
3. Ledenvernieuwing. Voor ons
arr. zijn er 2.167 leden te vernieuwen. Er werd gevraagd dat er
vóór 22 januari zou afgerekend
worden met sekretaris Wijckmans (lijsten) en penningmeester
Pais (geld).
4. Vernieuwing abonnementen
« Wij ». Er werd nog eens aan de
afspraak herinnerd : elke afdeling
zoveel nieuwe abonnementen als
er bestuursleden zijn.
5.
Voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen. De stand van
zaken werd besproken door de afdelingsvoorzitters
en
afgerond
door
senator
Vandekerckhove.
Het Dosfelinstituut zal in maart
of april een dag wijden aan de
gemeenteraadsverkiezingen.
Vooraleer senator Vandekerckhove en kamerlid Olaerts enkele
bedenkingen gaven bij de huidige
politieke toestand, werden ook
nog volgende punten besproken :
voordracht door Partijvoorzitter
Hugo Schiltz op donderdag 22 januari te 20u in het Kultureel Centrum te Hasselt, bijdrage aan de
partijkas, arr. bal, Limburgse bladzijde in « Wij » en het arr. blad
« Band », dat binnenkort om de
twee maanden zal verschijnen.
HASSELT
RAADSZITTING
De maandelijkse bestuursvergadering ging verleden maandag 5
januari door. Eerst werden de lopende en nog hangende administratieve zaken afgehandeld, zoals het regelen van de abonnementen op « Wij », het innen van
de lidgelden en de uitbouw van de
propaganda. Natuurlijk dat ook het

OOST-VLAANDEREN
DENDERMONDE
ARR. BESTUURSRAAD
1. Motie in verband met de
overstromingsramp : « 'Het VU-arr.
bestuur stelt met groot leedwezen en verbijstering vast dat de
gemeenten Moerzeke en Baasrode
andermaal en ditmaal door katastrofale overstromingen geteisterd werden. Beklemtoont dat de
verleden jaar op verschillende
plaatsen uitgevoerde herstellingen
slechts lapmiddelen zijn geweest.
Ziet alleen een degelijke oplossing in een wetenschappelijke
studie van het ganse stroomgebied en een onmiddellijke uitvoering van de hieruit voortvloeiende
maatregelen. De belangrijke financiële middelen die zonder twijfel
hiertoe nodig zijn, dienen bij
voorrang vrijgemaakt. Wat de
schadeloosstelling van de slachtoffers betreft vraagt het arr. bestuur alle bevoegde VU-parlementairen en anderen een onmiddellijke, krachtige aktie op touw te
zetten om de volledige verantwoordelijkheid van de Staat langs
juridische weg te bewijzen ».
2. De afdeling iebbeke bekwam
voor 1976 de inrichting van het
arr. VU-bal. Datum volgt spoedig.
3. Vraagt voor gans januari in
alle afdelingen en daarbuiten een
aktie voor nieuwe « Wij «-abonnementen en leden.
4. Vraagt volledige medewerking van de afdelingen voor het
gebouwenfonds en de aktie voor
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advertenties in ons weekblad
. Wij ..
5. Spreekt zijn verwondering uit
over het niet in aanmerking komen van het arr. Dendermonde
voor de opvolging van senator
Van Haegendoren. Dit arr. beschikt nu over geen enkele parlementair, dit met een nochtans
hoog stemmenpercentage.
GENT-EEKLO (Arr.)
ARR. 8LOTMEETING
Op vrijdag 19 maart heeft *e
Ledeberg in de bovenzaal van het
gemeentehuis de arr. slotmeeting
plaats van de VU-Gent-Eeklo. Als
sprekers treden op : nationaal
voorzitter Hugo Schiltz, senator
Oswald Van Ooteghem en namens
de jongeren nationaal VUJO-voorzitter Hugo Coveliers. Als muzikaal interludium kunt u luisteren
en genieten van de protestzangersgroep « Vlaert » die enkele
nummers ten beste zullen geven
(o.a. over Schaarbeek).
Aan de VU-afdelingen vragen
we dringend met deze datum rekening te willen houden, en vanaf
nu reeds de nodige propaganda te
voeren {in plaatselijke tijdschriften enz.).
ZO VLUG MOGELIJK AFREKENEN
Gentbrirgge was de eerste afdeling van ons arr. die op 6 januari
met onze penningmeester afrekende met de volledige hernieuwing van de lidkaarten, gevolgd
door een tiental nieuwe leden.

Om geen financieel verlies te
lijden en alles ordelijk te laten
verlopen, vragen we de bestuursleden een bijzondere inspanning
om zeker voor einde januari alle
lidkaarten te hernieuwen.
Het arr. sekretariaat is open
iedere dinsdag van 20 tot 22 uur.
MERELBEKE
GEMEENTEIVERKIEZINGEN
In de schoot van onze afdeling
werden twee kommissies opgericht om de voorbereiding en het
programma uit te werken. Zij kwamen inmiddels reeds met hun verslag klaar. Een eerste aktiepunt is
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suksesvol slagen van de eerste
dansavond onder de loep werd genomen. Verder werd de inrichting, werkverdeling en opening
van het sociaal sekretariaat afgewerkt. De poging om een Vlaamsnationale studieklub op te richten
treedt in haar organisatiestadium.
In de maand januari zal er geen
studieavond gehouden worden,
daar we nu al onze werkzaamheden koncentreren op de ontmoetingsavond met onze algemene
voorzitter Schiltz en daarom zal
in de maand januari een speciaal
nummer van « Wij in Hasselt »
uitgegeven
worden.
Tenslotte
werd de planning voor de werkzaamheden tijdens het jaar 1976
in overweging genomen.

die met sociale moeilijkheden te
kampen hebben, door voorlichting
en daadwerkelijke bijstand te helpen. Deze dienst zal voorlopig verzorgd worden door onze wakkere
gemeenteraadsleden, de vrienden
Renaat Van Heusden en Jean^Paul
Claes. Aarvvankelijk en dus voorlopig wordt de dienst iedere vrijdag van 17 tot 19u voor het publiek opengesteld.
Bij dit aangenaam nieuws, moeten we toch een woordje van dank
uitbrengen aan onze aktieve senator, dr Vandekerckhoven, om zijn
onbaatzuchtige hulp bij het tot
standkomen van deze partijrealisatie.

SOCIAAL SEKRETARIAAT
We zijn werkelijk blij onze leden te kunnen melden dat vanaf
vrijdag 23 januari er een VU-sekretariaat zal gevestigd zijn op de
Zuivelmarkt 38 te Hasselt (rechtover het Begijnhof). Dit sekretariaat beoogt vooreerst het lokaliseren en bundelen van de VU-aktiviteiten in het Hasseltse maar
vooral de leden en trouwens allen.

SINT-TRUIDEN
VUJO
Onder leiding van Johan Sauwens, voorzitter van VUJO-Limburg, werd-op maandag 29 december definitief gestart. Het bestuur
werd samengesteld en er werd
uitgekeken naar een geschikt lokaal. Ook werden er reeds een
drietal akties gepland.

JANUARI
16.

St-Truiden : Spreekbeurt over aktuele politieke toestanden door kamerlid E. Raskin, om 20u, in het Kultureel
centrum.

22.

Hasselt : Arrondissementele volksvergadering om 20 uur
in het Kultureel Centrum, Kleine Schouwburg. Spreker :
algemeen voorzitter Hugo Schiltz over « Dossier Vlaanderen ».

28.

Halen : Jaarlijkse feestavond van VU-afdeling Halen in
zaal Marvana te Loksbergen om 19u45 stipt. Inschrijven
tot 14.1.76 bij de bestuursleden of op het sekretariaat,
Bloemendaalstraat 3.

FEBRUARI
7. Houthalen : Afdelingsfeest.
7. St-Truiden : Jaarlijks gezellig samenzijn (mosselfeest)
in parochiezaal Allenthuis, 'Dorpsstraat, Halmaal.
8.

Heusden : Arrondissementsraad Hasselt in De Oude
Kring, St-Willibrordusplein 24, om 20u stipt.

20.

Eksel : Volksvergadering met als tema : « Bilan van het
Jaar van de Vrouw », door kamerlid Nelly Maes.

in elk der gefusioneerde gemeenten (Munte, Bottelare, Melsen,
Schelderode) stevige kernen uit
te bouwen ; het zal ook de eerste
maal zijn dat inwoners van deze
gemeenten voor de VU zullen
kunnen stemmen. Wie met ons
wil meewerken neme dadelijk kontakt op met dr Meysman te Melsen (84.14.85) of met mevr. De
Geyter te Bottelare (62.64.07). Binnen enkele dagen wordt in alle
bussen (6.500 ex.) van Groot-Merelbeke de propagandafolder van
de VU gestoken. Vanaf februari
zal « Oe Weergalm » in een versneld tempo verschijnen.

MEDEGEDEELD
VOS-MERELBEKE
Morgen, vrijdag 16 januari, te
20u spreekt senator Oswald Van
Ooteghem in het Wijnhuis, Hundelgemsesteenweg, over de beruchte zwarte lijst met 40.000 naden te Gent. Zoals men weet
heeft deze zaak, na de 11 november-optooht van VOS-Gent en de
relletjes door de politie uitgelokt,
heel wat deining verwekt. Wij
verwachten veel volk.

KflLCnDCR
JANUARI
17. Merelbeke : Driekoningenfeest met filmfestival om
14u30 in de Parochiale Kring. Inkom : 10 fr.
24. Zomergem : 6de Vlaams vriendenbal in het Parochiaial
Centrum om 20u30. Orkest : André Baert. Kaarten bij
aHe kernleden. Inkom : 70 fr. Voorverkoop : 60 fr.
24. Ninove : Ledenfeest in bungalow Van Varenbergh.
FEBRUARI
7. Denderleeuw : Daverend nachtbal om 21 uur 30 in de
feestzaal van het H. Kruiskollege.
21. Kruibeke : Jaarlijks dansfeest in zaal St-Cecilia om 20
uur 30. Orkest : The Starmasters.
27. Overmere : Tweede kleinkunstavond in zaal The Ranch,
om 20u met Urbanus van Anus en Jan De Wilde. Inkom :
60 fr. Voorverkoop ': 50 fr. Kaarten te bekomen bij alle
bestuursleden.
27. Gentbrugge : « Roemenië » door Gilbert Verhoeven,
sekr. Goossenaertskring, op het gemeentehuis.
28. Gavere : Afdelingsbal om 20u In de zaal Racing, Markt.
Met Tonia en haar orkest.
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GENTBRUGGE
GEMEENTERAAD
Fusie werkt inspirerend in Gentbrugse raad, blol<letterde « Het
Leste Nuus ». VU-raadsleden Verpaele en De Moor deden lieei wat
voorstellen in het vooruitzicht van
de fusie met Gent. Het werd opnieuw een geanimeerd woordenspel tussen VU-oppositie en schepenkollege waarbij onze mandatarissen in dit « boeiend kijk- en
luisterspel » (copyrigiit « De Gentenaar) steeds aan het langste
eindje trokken. Even trok de burgemeester aan de alarmbel maar
Verpaele liet zich niet afdreigen.
Uit de waaier van VU-tussenkomsten onthouden wij vooral de interpellatie over het na 4 jaar
reeds
bouwvallig
gemeentelijk
zwembad, milieuhinder van NMBS,
trammiseries, aannemen van blblioteken, uitblijven van de sporthal enz. Verscheidene kranten hernamen trouwens deze tusservkomsten in grote opmaak. VU-mandatarissen uit omliggende gemeenten vragen zich terecht af hoe onze kleppers er nu ainds meer dan

5 jaar blijvend in slagen steeds
maar in het krantennieuws te geraken. De grote publieke belangstelling tijdens de zittingen bewijzen trouwens het nut van hun
suksesformule.
AFREKENIMG
LEDENBIJDRAGE 1976
De hernieuwing der VU-leden
voor 1976 is volledig ten einde.
Dank zij de verheugende aangroei
van het aantal krijgt de afdeling
een bijkomende vertegenwoordi-

ger in de arr. raad, nl. Gerard Van
De Velde, Groeningestraat (plaatsvervanger J. De Moor).
WGV
De Vlaamse Bond van Gepensioneerden, afd. Gentbrugge, is onder impuls van gemeenteraadslid
mevr. Jacobs tot een volwaardige
bond uitgegroeid. Naast een jaarlijkse gemeentelijke toelage voor
de prestaties werd een vertegenwoordiger aanvaard in de gemeentelijke Bejaardenraad.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
EURANJE
Kaarten te verkrijgen bij ons
plaatselijk VUJObestuurslid Rudi
De Mol, Rendekensstraat 6A.

• Uurwerken en ]uwelen DE MOOR
Schooldreef 19,
• Internationaal Optiek DE MOOR
Schooldreef 21 - 9219 Gentbrugge
Tel. 091/30.01.22
Zaakvoerder : Jan De Moor,
VU-gemeenteraadslid.

DOSFELINSTITUUT
DOSFELNOTA 10
« DE MATERIELE BENADELING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP »
Een feitendossier gebaseerd op officiële statische gegevens,
waarin aangetoond wordt dat Vlaanderen meer betaalt en geeft
aan het Belgische huishouden dan dat het er van terugkrijgt, ook
met de « voorlopige » gewestvorming.
De balans voor Vlaanderen vertoont een dubbel onevenwicht :
met een sterk bevolkingsoverWicht krijgt Vlaanderen te weinig
van de staatskoek en daarenboven wordt deze gemeenschap op
een vernederende manier benadeeld in Brussel, waar ze vele
toegevingen moest doen op het materiële vlak.
Dit belangrijk feitendossier is samen met het « Dossier Vlaanderen » van de Volksunie, een onmisbaar werk- en informatiemateriaal voor al wie met de oper^bare zaak 4s begaan.
Deze dossiers zijn te bekomen tegen de prijs van 30 fr. te storten op bankrek. nr 430-0835551-81 (Kredietbank) van het Dosfelinstituut, Tribunestraat 15 te 1000 Brussel.

GROOT-OOSTENDE

WEST-VLAANDEREN
ALVERINGEM
BESTUURSNIEUWS
Tijdens 1975 zijn er niet minder
dan tien leden uit onze afdeling
(Westhoek !) verhuisd. Daarom
wordt van allen een extra-inspanning verwacht om op ons streefcijfer te komen voor 1976. Eerstdaags wordt er een vergadering
belegd in aanwezigheid van onze
gemeenteraadsleden.
DE HAAN
GEBOORTE
Op 29 december werd Kenji geboren, kindje van Hendrik Saelens
en Yvette Minne. Onze beste gelukwensen aan de ouders.
ICHTEGEM
GEBOORTE
Bij Norberf Christiaen en Marleen Vandejeugd werd een zoontje
Dieter geboren. Onze hartelijke
gelukwensen aan het simpatieke
paar en bestuurslid Norbert.
IZEGEM
INFORMATIEVERGADERING
De informatievergadering op 3
januari over de toekomstige verkeersregeling rond de nieuwe
brug lijkt op het eerste gezicht
een lofwaardige poging. Wij merken evenwel op : 1) Dat slechts
een beperkt aantal mensen en
verenigingen tot de vergadering
uitgenodigd was ; 2) Dat het ontwerp van verkeersregeling pas ter
plaatse bekend gemaakt werd zodat de geïnteresseerden werkelijk
onvoorbereid waren ; 3) Dat het
tijdstip van de vergadering, nl.
om 15u, het voor de meeste mensen onmogelijk maakte om aanwezig te zijn.
Spoedig bleek dat het voorgestelde ontwerp eenzijdig gebazeerd is op het verkeerstechnische aspekt, zonder rekening te
houden met problemen als bv. de
leefbaarheid van de Izegemse
stadskern. J. Pattyn stelde onmiddellijk vast dat er een tegenstelling bestaat tussen de voorlopige
konkluzies van de stuurgroep
struktuurplan en de thans voorgestelde verkeersregeling. Om aan
de uit de hand lopende diskussie
een nieuwe richting te geven stelde Geert Bourgeois voor : 1) Gedurende bv. 1 maand kan iedere
geïnteresseerde enkeling of vere
niging alternatieve voorstellen indienen, of eventueel zijn goedkeuring hechten aan het voorgestelde
ontwerp ; 2) Voor de uitwerking
van alternatieven moet men kunnen rekenen op de materiële hulp
van de verkeerstechnische dienst;
3} Bij deze inspraakprocedure
wordt de hele bevolking betrokken, o.a. via het stadsperiodiek ;
4) Daarna wordt een nieuwe open-
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bare vergadering gehouden, maar
dan op een uur en in omstandigheden waarbij iedere belanghebbende werkelijk aan bod kan komen. Daarna is het de taak van
de gemeenteraad om een beslissing te nemen.
Hierop beloofde burgemeester
Nyffels een nieuwe inspraakprocedure op gang te brengen. Afwachten wat het wordt !
DOKUMENTATIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Onze afdeling bestelde een
groot aantal eksemplaren van de
brochure uitgegeven door het Dosfelinstituut, « Gemeenteraadsverkiezingen 1976 ». Het is een praktische en onmisbare handleiding
voor al wie van verre of nabij bij
de gemeenteraadsverkiezingen betrokken is of er interesse voor
heeft. Wij rekenen erop dat alle
bestuursleden, toekomstige kandidaten en andere geïnteresseerden deze brochure goed bestuderen. Men kan de brochure verkrijgen tegen de prijs van 15 fr.
bij Erik Vandewalle, H. Dunantstraat 11 (30.26.70).
ZIEKENONDS WEST-FLANDRIA
Onze Izegemse mensen van het
Ziekenfonds Westflandria mogen
eens in de bloemen gezet worden.
Vooral mevr. J. Decoopman-Van-
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assche, voor haar uitstekende
service, en Raymond Wullaert die
onverpoosd nieuwe leden aanbrengt. Zij zorgden ervoor dat
Westflandria te izegem een verbazende ledenaangroei kende in
1975. Doe zo voort in 1976 !
Let op de openingsuren van het
bureel
(Gentsestraat
18, tel.
30.33.37) : elke werkdag van 14
tot 17u. Wie nog geen lid is kan
voor alle inlichtingen terecht bij

Raymond Wullaert,
110 (30.53.80).

Prinsessestr.

OPENSTAANDE BETREKKINGEN
BIJ INSTITUUT . V » VOOR KRONiSCHE ZIEKEN
Om te kunnen starten met het
nieuw Instituut voor Kronische
Zieken is een groot aantal medewerkers en medewerksters nodig.
Daarom worden volgende betrekkingen open verklaard : 1) Van
verplegend en verzorgend personeel ; 2) Van paramedisch personeel ; 3) Van administratief personeel ; 4) Van technisch en keukenpersoneel ; 5) Van schoonmaakpersoneel.
Sollicitatiebrief te richten, uiterlijk tegen 16 januari 1976 aan de
heer voorzitter KOO, Kokelarestr.
2 te 8700 Izegem.
Verdere inlichtingen te bekomen op het sekretariaat van de
KOO, Kokelarestraat 2 te 8700
Izegem, tel. 051/30.28.51.
NIEUWPOORT
OVERLIJDEN
Op 10 januari werd te St-JorisNieuwpoort ten grave gedragen
de heer Henri Theunynck, vader
van Karel, ons lid in de KOO en
sekretaris van de afdeling. Wij
bieden aan de geachte familie en
vooral aan Karel en zijn echtgenote onze innige deelneming aan.

NIEUWJAARSRECEPTIE
In het hotel Duinroos, tegenover het Duinenkerkje, wordt door
de leden van de gemeenteraad en
de KOO aan alle bestuursleden,
wijkraadsleden en andere verantwoordelijken uit de partij een
nieuwjaarsreceptie
aangeboden,
zoals verleden jaar. Deze gaat
door op maandag 19 januari vanaf
20u30. We hopen dat u uw echtgenoten en verloofden ook zult
meebrengen.

WERVIK
EEN DENDEREND SUKSES I
Ons Kerstfeest van 21 december
j l . overtrof de verwachtingen. Ongeveer 130 volwassenen en 70
kleintjes brachten een aangename
namiddag door dank zij een welgevuld doch niet overladen programma. Dat het « Schokkeljoen »
uit Veurne mèt zijn professioneel
poppenspel de aanwezigen in de
ban hield, hoeft geen nader betoog : goede wijn hoeft geen
krans. Ook de klown met zijn
nieuwe uitrusting, mocht zich in
een ruim sukses verfieugen. Daarbij nog een koffietafel met kerst-

koeken en de kerstman die de
jeugd vergastte op een tekenboek
of stripverhaal, naargelang de
leeftijd en het volkje was konv
pleet gelukkig. Wij danken dan
ook allen die bijgedragen hebben
tot het lukken van dit mooie initiatief, zonder de « stille • werkers te vergeten die de nodige
huisbezoeken aflegden teneinde
een vlotte inschrijving te waarborgen en de mensen die de zondagmorgen de zaal in orde brachten. Een speciaal dankwoordje
ook aan de uitbaters van « 't Kapittel » die zo vriendelijk waren
hun zaal ter beschikking te stellen. Tot december '76 !
ROESELARE-TIELT (Arr.)
KURSUS VOOR
GEMEENTERAADSLEDEN
Op 26 en 30 januari en op 9 en
13 februari e.k. richt het Dosfelinstituut voor ons arr. een kursus
in rond het tema « Politieke basiswerking en participatie op gemeentelijk vlak ». Deze kursus
vindt plaats te Kachtem en dit
telkens van 20 tot 22u30. Alle inlichtingen en inschrijvingen bij
Willy Gevaert, Zeswegetsr. 15,
Zwevezele (051/61.14.90).

JANUARI
15. Veurne : Opening lessen gemeentebeleid Dosfelinstituut voor kanton Veurne in de Beurs, 20u.
16. Diksmuide : Zelfde opening voor kanton Diksmuide In
Vlaams Huis, 20u.

KORTRIJK
DE SLAG OM SCHAARBEEK
Voor deze film die vertoond
wordt op zaterdag 14 februari te
20u in lokaal 1302 zijn kaarten te
verkrijgen bij het VUJO-sekretariaat, lokaal 1302, A. Reynaertstr.
9 (056/21.17.56).

18.

Diksmuide (Arr.) : Arrondisementeel VUJO-komitee, om
10 uur in het Vlaams Huis. Alle afdelings-VUJO-verantwoordelijken op post.
_^^__^__

19.

VUJO NAAR EURANJE
In het Kuipke te Gent op 29 februari te 14u30. We leggen een
bus in. Kaarten tegen 100 fr. te
bestellen op het VUJO-sekretariaat.

23.
23.
23.
24.

Groot-Oostende : Nieuwjaarsreceptie aangeboden door
fraktie en KOO-leden in Duinroos, 20u30, kosteloos.
Oostende : 2de les Dosfelinstituut, Melinda, 20u30.
Groot-Oostende : VU-Vrouwenvergadering om 20u30 in
Home Wiking, Nieuwpoortsesteenweg 370, met Huguette
De Bleecker uit Gent.
Diksmuide : 2e les Dosfelinstituut, Vlaams Huis, om 20u.
Veurne : 2e les Dosfelinstituut, Beurs, om 20u.
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u.
Alveringem : Afdelingsfeest om 19u30 in zaal De Drie
Ridders te Gyverinkhove. inkom : 250 fr.
Oostende : 3e les Dosfelinstituut, Melinda, om 20u30.
Veurne : 3e les Dosfelinstituut, Beurs, om 20u.
Diksmuide : 3e les Dosfelinstituut, Vlaams Huls, om 20u.
Diksmuide-Pervijze : Hutsepot in Vlaams Huis, 200 fr.,
spreker J. Nagels.

MENENREKKEM
ABONNEMENTEN
Wie zijn abonnement nog niet
betaald heeft kan dit dringend
regelen met penningm. Vanhaute
H., Kard. Cardijnlaan 42, Menen,
pr 000-0460849-02. Nieuwe abonnementen worden er ook verwacht.
OOSTENDE-CENTRUM
OVERLIJDEN
Op 31 december werd in de H.
Hartkerk de heer Gerard Stemgee (echtgenoot en vader van onze leden) ten grave gedragen.
Ook hij was één van de vele repressieslachtoffers,
die
zwaar
voor hun overtuiging hebben moeten boeten. Onze innige deelneming aan de nabestaanden en in
het bijzonder aan mevrouw dn
mejuffrouw Stemgee.

20.
21.

26.
28.
30.
31.

FEBRUARI
14
Harelbeke : Jaarlijks avondmaal in café De Zwaan te
Stasegem om 20u. Prijs : 175 fr. inschrijven tot 8 februari bij H. Vandenberghe, Acacialaan 51, tel. 21.54.58.
14. Kortrijk : Voorstelling TAK-film : « De slag om Schaarbeek » om 20u in lokaal 1302 (Inrichters : VUJO).
14. Deerlijk-Beveren-Leie-Desselgem : Jaarlijks avondfeest
in zaal « Onder de Toren » te Deerlijk. Sprekers : J. De
Schaepmeester en kamerlid L. Vansteenkiste. inschrijven bij J. V&rbrugge, V. De Solarstraat, Deerlijk of bij
E. Vandommele, ^P. Lebbelaan, Beveren-Leie.
21. Beveren-Leie : ANZ-Zangfestival om 20u30 in zaal Poseidon. Medewerkers : Renaat Veremanskoor (Brugge)
en de Vaganten. Kaarten bij E. Vandommele.
21. Moorslede : Eerste afdelingsbal om 19u30 in zaal The
Ranch, Roeselaarsestraat. Ten voordele van de Vlaamse
Vriendenkring te Moorslede.

W U IS
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DERDE DIALOOCDAC VAN
DE VOLKSUNIE - STNIKLAAS, 22 FEBRUARI 1976

DE ARBEIDERSBEWEGING :
VERSTARRING OF VERNIEUWING ?
Na haar twee vorige dlaloogdagen, handelend respektlevelijk over Welvaart en
Welzijn In Vlaanderen en over Pluralisme In het Kultuurbeleld, wijdt de Volksunie haar volgende dialoogdag aan de
rol en de taken van de Vakbond In de
moderne samenleving.
Ontstaan In de 19e eeuw — periode van
bittere armoede en ellende voor de arbeiders, de proletariërs van toen —
hebben de arbeidersorganisaties qua
omvang, Inhoud, strukturen en optreden een hele evolutie en aanpassing
doorgemaakt.
Trouwens, het arbeidersprobleem stelt
zich nu anders dan in de vorige eeuw.
De periode va narmoede voor de
werknemers als groep Is gelukkig voorbij. Wie werken kan, wie produceert,
komt in deze produktie- en konsumptlemaatschapplj aan zijn trekken (In-
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VTB-WEDSTRIJD
« VOOR
VLAANDEREN »
De Vlaamse Toeristenbond stelt
enerzijds voortdurend vast hoe
slecht Vlaanderen in het buitenland in al zijn aspekten gekend is.
Anderzijds
verheugt
hij
zich
steeds om de pogingen van Vlamingen en zelfs van vreemdelingen om ons land en ons volk in

dien er voor hem werk voorhanden Is).
Wie niet kan werken wordt marginaal
en uitgerangeerd, Is de arme van de
welvaartstaat.
In de vakbondswerking worden andere
klemtonen en prioriteiten gelegd.
Naast het optreden voor materiële
eisen van de werknemersgroep, o.a.
behoud van de koopkracht, moet meer
nadruk gelegd worden op verbetering
van de kwaliteit van de arbeid en het
vermenselijken van de arbeid. De rechtvaardige verdeling van de welvaartskoek, de inspraak van de werknemer In
het sociaal-ekonomisch leven, de participatie in het maatschappij-politiek gebeuren, zijn problemen die zich met
meer aandrang stellen.
Vele vragen worden er gesteld rond de
vakbondsbeweging :

MEDEGEDEELD
het buitenland beter te doen kennen en meer te doen waarderen.
Om die pogingen aan te moedigen stelt de Vlaamse Toeristenbond een jaarlijkse prijs ter beschikking van de landgenoot of de
buitenlander die zich het verdienstelijkst
tegenover
Vlaanderen
heeft gemaakt in de buitenlandse
pers, op eender welk terrein,
staatkundig, ekonomisch, sociaal
of kultureel.
Hij verzoekt dus allen die op
dat gebied wensen in aanmerking
te komen, hem op het einde van
1975 de artikels in kranten en
tijdschriften, de boeken of andere dokumenten voor te leggen.

het hart van
dat «andere»
Europa zal
kloppen op

— Welke zijn de nieuwa arbeidsproblemen die zich stellen ?
— Hoe zit het met de doorstroming
van de vakbond naar haar leden toe ?
— Zijn de vakbonden niet te veel ye^
zullde machtsorganisaties geworden,
die in het sisteem meedraaien ? Zijn
zij te sterk geïntegreerd ?
— Hoe staan wij tegenover de binding
aan politiek machtsapparaat en politieke partijen ?
— Hoe zal de wisselwerking verlopen
tussen politiek en vakbond ?
— Kunnen nog alleen de grote vakbonden optreden ?
— Wat betekent representativiteit 7
— Bestaat er een vakbondsmonopolle?
— Sindikale vrijheid, wat Is ervan ?
— Sindikaat pluralisme of eenheidssindikalisme ?
Op deze dialoogdag worden een aantal van deze vragen kritisch en positief bekeken. Als open partij gaat de
VU geen vragen uit de weg. Senator
Coppieters zit de dag voor.
In de voormiddag zijn er twee referaten aan de agenda :
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Een bevoegde jury zal jaarlijks
een keuze doen.
De meest verdienstelijke landgenoot wordt een prachtige vakantie
van een maand aangeboden in het
land waar hij Vlaanderen met de
pen diende.
De meest verdienstelijke buitenlander wordt een even lange
en mooie vakantie aangeboden in
Vlaanderen en wel met een programma naar eigen keuze.
Alle briefwisseling naar de
voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond, St-Jakobsmarkt 45, 2000
Antwerpen.
De prijs werd reeds vijfmaal
toegekend : 1969 aan mevr. dr
Gyulané Vilmon, Boedapest, Hongarije ; 1970 aan de heer Leo Poppe, Buenos Aires, Argentinië ;
1971 aan de heer prof. Luis P.
Mondino, Uruguay (overleden in
1974) ; 1972 aan de heer Jozef de
Leu, hoofdredakteur van . Septentrion » ;'l973 aan de heer Hugo Tomme, llita .(Internationaal Literair Agentschap), Gent en 1974
aan mevr. Ilse Carola Salm, uit
Söcking, Zuid-Duitsland.

— Prof. J. Bundervoet, hoogleraar Soslologlsch instituut KUL : « Arbeidersbeweging : verstarring of vernieuwing ? >.
— Dhr O. Van Achter, medewerker Instituut voor Arbeidsrecht KUL : « Juridische beschouwingen rond de vakbondsreailteit >.
In de namiddag wordt In 3 dlskusslegroepen gewerkt. De respektievelijke
rapporten worden aan een paneel van
deskundigen voorgelegd.
Werkgroep 1 : Politiek en vakbond.
Werkgroep 2 : Demokratle in de vakbond.
Werkgroep 3 : Sindikale vrijheid en
pluralisme.
De slottoespraak wordt gehouden door
Hugo Schiltz, algemeen VU-voorzltter.

ir Deze dlaloogdagen staan open
voor iedereen en willen een forum
bieden aan al wie beroepshalve of
uit interesse bezig is met liet behandelde thema. Zij bedoelen een
konfrontatie
met alle betrokkenen
en geïnteresseerden uit de arbeidswereld.
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3e en 10e prijs, ex aequo, een
som van 4.000 fr. : Gejo, Jos Geboes, Borgerhout ; Guy, Guy Pattyn, Wervik ; Haes, Herman Somers, Hove ; Jan, Jan Debonnet,
Buenos-Aires, Argentinië ; Renon,
Renon Aldelhof, Tessenderio ;
Rik Denys, Antwerpen ; Strop,
Johnny Bekaert, Doornik ; Vyp,
Norbert van Yperzeele, Oudenaarde.
De tentoonsteHing van de bekroonde en geselekteerde kartoens gaat door op volgende
plaatsen en data : Antwerpen,
VTB, Hendrik de Braekeleergalerij,
St-Jakobsmarkt 45, 10-22 januari ;
Gent, VTB, Jan van Eyckgalerij,
Kalandenberg 7, 29 januari - 5 februari ; Brugge, VTB, Geraard Davidgalerij, Wollestraat 28, 7-19 februari ; Brussel, VTB, Rik Woutersgalerij, Em. Jacqmainlaan 126,
21 februari - 4 maart ; Turnhout,
Kuituur- en Ontmoetingscentrum,
De Warande, Warandestraat 42,
6-2 maart ; Tienen, inlichtingen
bij VTB-vertegenwoordiger Miei
Mattheus, Zijdelingestraat 44, 26
maart - 4 april.

1*,

Quronie
ZONDAG 29 FEBRUARI 1976 - 14.30 uur
SPORTPALEIS - CENT

Toegangsprijs : 120 fr. (fiouders van CJP : 100 fr.).
Bij voorverkoop : 100 fr.
Kaarten verkrijgbaar

:

— VUJO-sekretariaat - Voldersstraat 71, 1000 Brussel.
Tel. : 02/512.51.60.
— bij de plaatselijke VU-bestuursleden
— « Studio 12 », Kouter te Gent.
Affiches te bestellen op VUJO-sekretariaat.
Pamfletten : te bestellen op zelfde adres (50 fr. per 100 ex.).

opnieuw een vol kuipken te gent

W I J M»

DE TWEEJAARLIJKSE
PRIJS VAN
DE VLAAMSE HUMOR
1975-76
De tweejaarlijkse prijs van
de Vlaamse humor ingericht door
de Vlaamse Toeristenbond genoot
een grote bijval.
De jury bestaande uit de dames Rita Hostie en Francine Dieltiens, en de heren iKarel de Gat,
Karel de Decker, Pil en Jozef van
Overstraeten, voorzitter van de
VTB en de jury, kreeg meer dan
400 inzendingen te verwerken.
Het onderwerp
Mens ».

luidde

«

De

Na uren van inspanning werden
de volgende kartoenisten bekroond :
Ie prijs : een gouden penning en
een som van 10.000 fr. : Nagel,
Edwin Napels, Vlimmeren.
2e prijs : een zilveren penning en
een som van 7.500 fr. : Lu, Ludo
de Mesmaker , Borgerhout.

CROBBENDONK
Midden in de provincie Antwerpen, op enkele kilometer bewesten Herentals, ligt de Kempengemeente Grobbendonk.
Sinds enkele jaren is de toeristische faam van dit dorp in stijgende lijn gegaan. Het aantal be-

zoekers (vooral jeugd- en eendagstoerisme) en het aantal kampeerders vermeerderen elk jaar.
Behalve de niet verontreinigde
natuur, heeft men er menige oude hoeve, de fraaie landschappen
langs Kleine Nete en A, de watermolen, de kastelen Goorhof
en Hof van Grobbendonk, een
archeologisch muzeum en een
diamantmuzeum. Last but not
least is er de eerbiedwaardige
ruïne van de priorij van Onze
Lieve Vrouw ten Troon.
Over dit alles wordt U wegwijs
gemaakt door de brochure «Grobbendonk», nr. 196 van de Vlaamse Toeristische Biblioteek, geschreven door de zeer bevoegde
afgevaardigde-beheerder van de
VVV Nete en A, de heer Jos de
Schutter.
Een zeer merkwaardige gemeente !
Losse nummers van de Vlaamse
Toeristische Biblioteek zijn, zolang de voorraad strekt, te koop
in al de VTB-boekhandels tegen
30 fr. per exemplaar (32 fr. als
over de post moet worden toegezonden). Men kan daar ook
abonneren op twaalf achtereenvolgende nummers tegen slechts
300 fr., verzendingskosten inbegrepen. Zulk abonnement kan op
ieder ogenblik ingaan.

LUNCHTEATER
ledere woensdag om 12.40 uur in
de Studio - Paleis voor Schone
Kunsten, Koningstraat
10, Brussel.
— 21 jan. : « Masock » door Sally Willis, produktie : The Artaud
Company (London).
— 21 jan. : « De Koning van
Frankrijk » van Paul Koeck, met
Liliane Raeymaekers en Mare
Andries, produktie : EWT (Antwerpen).

— 4 febr. : « Monoloog van de
toiletjuffrouw
Jeanne Verstraeten over de fatsoenlijkheid in het
leven van K.H. Roehricht » en
« Orange Soufflé » van Saul Bellow, met Ann Petersen en Herman Courtjens, produktie : TIL
(Antwerpen).
— 11 febr. : Willem Vermandere.
— 18 febr. : Allan Taylor met de
Groep Cajun Moon (English folk
music).

15 JANUARI 1976
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DERTI
HET KOMMUNAUTAIRE
TIJDVAK
Was het jaar 1959 de inzet van een
Vlaams offensief tegen de geplande
talentelling, dan nam de ingezette aktiviteit in 1960 nog toe. Het probleem
der VJaams-Waalse verhoudingen zou
trouwens in het volgende decennium
— en dit spijts de belangrijke buitenlandse gebeurtenissen — het politieke
leven in België overwegend beïnvloeden. Het nationaliteitenprobleem was
geen « faux probième » meer, maar
was het centrale probleem in de Belgische politiek geworden.
Op het gebied van Vlaamse politieke
bewustwording zijn er in die periode
alleszins enkele belangrijke feiten aan
te stippen.
Vooreerst is er de volgehouden aktiviteit van het Vlaams Aktiekomitee,
dat een zeer doelmatig en nog steeds
geldige strategie ontwierp. Zij bestaat
erin, dat de strijd van de Vlaamse beweging zich moet toespitsen op Brussel als eerste en belangrijkste objektief. Daarbij dienen eerst de randgemeenten veilig gesteld te worden, en
pas na de sanering van deze « ring »
kan ook de agglomeratie « murw »
gemaakt worden in een koncentrische
aktie van buiten en van binnenuit.
Bij de aktie van de Vlaamse burgemeesters, die de talentellingsformulieren terugzonden, had minister R. Lefèbvre al gezegd : « wat wilt ge : ik
kan ze toch niet allemaal afdanken I ».
Het kongres van de CVP in Charleroi
op 5 en 6 maart 1960 stond helemaal
in het teken van de kommunautaire
spanningen. De voornaamste beginselen, op dat gebied geformuleerd, waren ten eerste de vastlegging van de
taalgrens volgens het ontwerp van het
Harmelcentrum met evenwel enkele afwijkingen (bv. Edingen). Ten tweede
de vrije keuze van de Brusselse gemeentebesturen wordt vervangen door
de bepalingen van het ontwerp-Moeyersoen : gelijkwaardigheid van Nederlands en Frans, hogere ambtenaren en
loketbedienden dienen grondig de
twee talen te kennen. Ten derde, de
Brusselse agglomeratie wordt begrensd tot de 19 gemeenten, maar er
worden faciliteiten voorzien voor de
Franstaligen in de randgemeenten. Ten
vierde, er is mogelijkheid tot oprichting van Franse scholen in de randgemeenten bij voldoende aanvraag. Dat
geldt ook voor Leuven.
De « Libre Belgique » ontketende tegen die stellingen een kampanje, waarbij de bedreiging van een « flamandisation » van Brussel aan de wand geschilderd werd. De meeste Vlamingen
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in de CVP keurden het ontwerp goed,
de meeste Walen stemden tegen. Toch
was men aan Vlaamse CVP-zijde met
dit projekt van Charleroi allesbehalve
opgezet en ook de kritiek van nietpartijpolitieke Vlaamse zijde was daar
zeker niet vreemd aan. Inzonderheid
de faciliteiten op gebied van administratie en onderwijs voor de Franstaligen in de randgemeenten en in sommige gevallen ook in Vlaanderen (Leuven !) zetten kwaad bloed.
Er zou dan ook reaktie komen : op het
kongres van de CVP te Oostende,
waar de faciliteiten zouden herleid
worden tot « loketfaciliteiten ». Praktisch veranderde dat echter weinig
aan de bedreiging die op de randgemeenten bleef wegen.
Inmiddels zette de Volksunie haar aktie tot uitbouw van de partij voort,
hoewel zij nog altijd slechts over een
beperkte maar aktieve kern van propagandisten beschikte.
Tot 1960 was de Volksunie, zowel wat
haar effektieven betreft als wat de
— federalistische — idee aangaat, nog
een « randverschijnsel ». Federalisme
was in de partijen nog taboe, was een
hersenschim, een gevaar zelfs voor de
gemeenschap, en De Saeger bestempelde zelfs via Hertoginnedal, het federaMsme als « een vluchtmisdrijf ».
Toch drong de idee meer en meer
door : eerst in niet partijjxilitiek gebonden groepen en verenigingen, nadien in de partijen zelf. De kommunistische partij was om praktische redenen
al zeer vroeg voorstander van federa-

lisme en in de CVP waren er ook heel
wat « geheime » federalisten.
Wat haar werking naar buitenuit be..'
trof, trad de VU ook meer en meer in
de kijker, zoals op de meetings die te
Antwerpen gehouden werden in de (nu
afgebroken) zaal Majestic aan de Carnotstraat, op de voormiddag van het
Zangfeest, en op de Vlaams-nationale
landdagen die vanaf 1959 gehouden
werden : in 1959 te Eizeringen en in
1960 te St-Kwintens-Lennik (waar Edmond van Dieren sprak). De toeloop
tot deze meetings en landdagen zou
jaar na jaar toenemen. De traditie ging
echter later verloren en de klemtoon
zou worden verlegd naar de meer
voorbereide, officiëlere en meer tot
het kader beperkte kongressen. In het
begin telde echter élke aanwezige,
want de aktieve VU bestond niet uit
duizenden, maar uit een paar honderden, en op het appèl mocht niemand
ontbreken I Toch was de invloed die
van de jonge partij uitging niet te onderschatten, ook op de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging : grote organisaties zoals bijvoorbeeld Davidsfonds
begonnen gaandeweg radikaler standpunten in te nemen. Er ontwikkelde
zich ook een interne Vlaams-nationale
aktiviteit achter vaak rriet-partljpolitleke uithangborden allerhande. De Volksunie was in die jaren een stimulans,
ze bracht beweging. Zij dierf tegen de
stroom op te roeien. Er ging een onmiskenbaar dinamisme en aantrekkingskracht van haar uit.
De anti-talpntp|lingsaktie en de taal-

grensaktie kregen hun bekroning op
11 december 1960, toen meer dan 400
autos uit heel Vlaanderen een hele
dag rondtoerden in de randgemeenten.
Van de 27 gemeenten die door de
autokaravaan werden aangedaan, lieten
twéé burgemeesters (Soens van Strombeek en Trappeniers van Zaventem)
hun solidariteit blijken. De anderen waren nergens te bespeuren en de « Gazet van Antwerpen » — die zich meer
en meer als hét Vlaamsgezinde dagblad ging ontpoppen — wees erop, dat
hier de zwakke plek lag in de Vlaamse
strijd om Brussel : de burgemeesters
die uit egoïstische dorpspolitieke berekening hengelden naar de stemmen
van een Franstalige minderheid.
Een ander feit zou op spektakulaire wijze in heel Vlaanderen — zelfs bij de
niet-Vlaamsbewusten — een schok teweeg brengen. De voormalige Belgische ambassadeur in Parijs, baron GuUlaume, die geen gebenedijd woord Nederlands kende was voorzitter geworden van het « Belgische Komitee voor
het Wereldvluchtelingenjaar ». Een
« Boemerang »-aktie van de Vlaamse
televisie bracht 3 miljoen op. Tijdens
een televisieuitzending vanuit Oostende werd aan de voorzitter de check
overhandigd met de duidelijke verklaring : ' Hier is het geld van Vlaanderen». De baron-voorz'rtter dankte Vlaanderen vanuit het Vlaamse Oostende
voor de Vlaamse televisie in het Frans.
Die onbeschaamdheid wekte niet alleen
bij de flaminganten verontwaardiging,
maar kwam ook hard aan bij de a-poMtieke Vlaams publiek, dat zich beledigd
voelde. De Vlaamse pers bracht dit gevoel goed tot uiting. IVIen eiste het
ontslag van de baron — die echter
voorzitter bleef van de Franse afdeling. De Vlamingen kregen dan P. Heymans als voorzitter.
In dit meer en meer — ook door de
dwaasheden der anderen — kommunautajr-gesensibiliseerde klimaat kregen
dan ook de kultuurautonomie en de regionale ekonomie — als voorzichtige
uitingen van de toenemende federalistische tendens — ook van officiële zijde meer aandacht.
In juni 1960 werd het regeringsontwerp op de kultuurraden in de Senaat
goedgekeurd. De kultuurraden zelf, zoals zij uit dit ontwerp zouden ontstaan
moeten, kregen van Vlaamse zijde heel
wat kritiek te verduren, vooral omdat
zij in dié vorm geen doelmatig werk
konden leveren, zonder voorafgaande
splitsing van het ntinisterie van Onderwijs en Kuituur. Men aanvaardde het
principe, maar vond het ontwerp lang
niet federalistisch genoeg.

1959 en 1960 brachten de VU-landdagen in Eizeringen en St-Kwintens-Lennilt. Zij
beklemtoonden de opgang van de Jonge partij...

(ve*volgt)
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JAWS
Het gaat goed met de Amerikaanse film. Het ene kassukses
volgt het andere op. In '75 waren
. Nashville » (binnenkort eveneens bij ons te zien) en •• Jaws »
hierin de toppers. « Jaws » is
een echte moneymaker gebleken
die het kassukses van recentelijk
c a . • The Godfather » en « The
Exorcist » reeds ver achter zich
laat.
De film is gebaseerd op de bestseller-roman van Peter Benchley,
opgekocht door Zanuck en Brown,
producers die vooraf met kineast
Steven Spielberg (« The Sugerland Express ») reeds goede ervaringen hadden en hem dan ook
opnieuw aanspraken voor «Jaws».
In Steven Spielberg, een jonge
kineast die via de tv een snelle
karrière had gemaakt, hadden zij
een ideale filmmaker ontdekt :
iemand die tegelijk vakkundig én
kommercieel filmen bedrijft. Na
het overrompelende sukses van
« Jaws » wordt Spielberg dan
ook momenteel •• het wonderkind van Hollywood •• genoemd.
De redenen van zijn sukses bij
het grote publiek zijn wel duidelijk : Spielberg speelt niet in op
het intellekt maar wel op instinkten (hier de oerangst van de
mens) en bovendien is hij een
rasverteller die tegen de jongste
Amerikaanse trend in louter narratief filmt.
De verfilming van •> Jaws » ging
met vele technische én psychologische moeilijkheden gepaard.
De film werd helemaal op lokatie gedraaid (voor de helft van
de film betekende dit de zee)
en met inschakeling van de
kunsthaai, Bruce, waarvoor een
gigantisch bedrag werd ingeschakeld. « Ik was 26 toen ik aan de
film begon. Ik was 100 toen de
opnamen waren afgelopen. Het
sneeuwde toen we begonnen, het
sneeuwde weer toen wij ophielden. We hebben door drie sei-

zoenen en twee presidenten gefilmd », aldus Spielberg in een
interview.
Het verhaal is niet louter op fiktie gebaseerd, maar tevens op
een flinke brok reële gegevens
i.v.m. de grote, alles etende, witte haai die onder zijn soortgenoten wel de gevaarlijkste is. In
het eerste gedeelte krijgt men de
haai niet te zien, maar juist die
onzekerheid, de onzichtbaarheid
van het gevaar schept een rillerig angstklimaat. In het zonnige,
toeristische kustplaatsje Amity
Island doet de reuzehaai zijn intrede. Aanvankelijk verzet de om
het toerisme bekommerde burgemeester zich tegen het sluiten
van de stranden, maar wanneer
de slachtoffers mekaar opvolgen
moet hij politiekommissaris Brody wel zijn zin geven en de jacht
op het dier open verklaren. Na
dit vooral suggestieve eerste gedeelte volgt dan het tweede : dit
van het gevecht mens-dier, de
jacht van drie mannen op de
grote witte haai. Drie mannen die
zich voor die strijd inzetten vanuit verschillende motiveringen :
Brody uit plichtsgevoel, de ichtyoloog Hooper uit een wetenschappelijke obsessie, en de zeebonk
Quint uit de obsessie van een
persoonlijke afrekening. Vooral
in dit jacht-gedeelte komt de eigenlijke
suspense naar
voor.
Spielberg en Verna Fields die
voor een briljante montage instond tonen zich hier meesters
in het aanbrengen van verrassings- en schokeffekten. Zelfs
humor wordt ingeschakeld om
spanning te sorteren. Er wordt
ook aandacht besteed aan de relaties en spanningen tussen de
personages, en alhoewel deze
vrij stereotiep blijven, zijn ze
toch erg geloofwaardig vertolkt
(door Roy Scheider, Robert Shaw
en Richard Dreyfuss). Vooral in
dit gevecht-gedeelte was Steven
Spielberg trouw aan het boek.
Wat het eerste deel betreft zegt

hij : « Peter Benchley hield niet
van de personages In zijn boek,
je zit bij lezing echt te hopen
dat ze door de haai worden opgevreten. Dat is niet het soort
f i l n \ wat ik wil maken. Benchley
heeft alle ingrediënten van het
standaardrecept voor best-sellers
erin gestopt en ik heb ze er weer
allemaal uitgegooid ».
In Amerika kwam de film uit tijdens het zomerseizoen en veroorzaakte er een merkelijke daling van het kusttoerisme. De
grote witte haai had toegeslagen. Bij ons zal het wel zo'n
vaart niet lopen. IVIaar als u
« Jaws » intussen nog niet hebt
gezien, raden we u deze 124 minuten durende spektakulaire spannende ontspanningsfilm, deze rillende en thrillende suspensefilm
ten zeerste aan. Hij is kinderen
toegelaten, maar als ouder zou
je toch zelf best even nagaan in
hoever je kind(eren) bestand is
(zijn) tegen dergelijke suspense
en regelrechte schokeffekten.

Hilde Dekeyser

RAYMOND
VAN HET GROENEWOUD :
. IK DOE NIET MEE »
Van Nederlandse afkomst maar
te Schaarbeek geboren is Raymond een echte Brabander geworden. Naast het vele studiowerk kreeg hij als talentvol arrangeur en pianist zijn eerste
lauweren bij Johan Verminnen
voor wie hij de tweede elpee tot
een meesterwerkje bewerkte. Met
de eigen rockgroep
Louisette
vlotte het na twee singels niet
zo erg goed, en hij besloot op
solotoer te gaan, begeleid door
het combo « bien servi », waarmee hij zijn eigen werk op professionele manier wou opdienen.
Wat op deze tweede elpee reeds
bij het openend « Bierfeesten »

Drie mannen in hun gevecht met de grote witte haai Jaws.
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opvalt is het gelukkige gebruik
van orkestratie die in de handen
van Harry van Hoof tot fijn resultaat heeft geleid, in produktie van hitmaker Hans van Hemert te Hilversum opgenomen.
Degelijke orkestratie is wat ontbrak op de eerste schijf en vooral dan in het prachtige « Bleke
Lena » dat een spijtige misser
werd. Toen we Raymond vorig
jaar aan het werk zagen en hem
een kolder-pop artiest noemden,
leek het wat voorbarig, maar stilaan vindt hij dan toch zijn persoonlijke plooi. Het kabareteske
element in het nummer <• schoolgaande jeugd » of nog « de eerste minister » en ook « rivier »
past hem als gegoten op deze
elpee en komt overeen met de
pittige humor waarmee hij ook
op de planken evolueert. Het
rockerige dat hij sedert Louisette nog steeds aankleeft gaat hem
nog steeds niet zo goed af. Desondanks klinkt de elektrische begeleiding in « Janneman Robinson » enorm goed. Het beste
nummer van de plaat is wellicht
het volgende « Ik wil de grootste
zijn », met klassiek geïnspireerde begeleiding, met samenzang
bij het einde als fijne vondst.
Het als singel bedoelde <• gelukkig zijn » mag erbij maar mist de
kracht en eenvoudige overtuiging van bijvoorbeeld Verminnens hit om het grote publiek
aan te spreken. Fijn zijn « het
gekke meisje » en « Janneman
Robinson », muzikaal en tekstueel van best gehalte. Zwak echter « mier te zijn » en « einde
van de wereld » die de tweede
kant neerhalen door een tekort
aan stuwing en wat langdradig
overkomen. Dit ondanks de inhoud van de teksten en het afronden van de nummers die
meevallen. Om dan even met
voornoemde « rivier » weer op
te fleuren. Het klinkt mooi de
titelsong « ik doe niet mee » uit
te schreeuwen maar het blijft bij
een idealistische poging die niet
gehoord wordt ; en op deze plaat
wat té hard klinkt in het geheel.
(Philips 6413-083 stereo).

Sergius

« NIEUW
VLAANDEREN »
Het laatste nummer van de
achtste jaargang (1975) van
« Nieuw Vlaanderen » bevat
opnieuw een aantal lezenswaardige artikels die de belangrijkheid van dit vormingstijdschrift
onderstrepen.
Het nummer 6 (novem.-decem.)
bevat naast de klassieke berichten en korte boekbesprekingen
« het dossier Vlaanderen ». In
zijn kommentaar zegt de uitgever dat honderd jaar geleden
reeds Berten Rodenbach betoogde dat « de achterstand
van de Vlamingen met cijfers
en feiten moet aangetoond worden ». Het is dus blijkbaar niet
zo veel anders geworden...
•• Nieuw Vlaanderen » stelt zijn
lezers voor op basis van het
dossier een voordracht in de
klas te houden. Een niet zo
kwaad idee trouwens.
Evengoed
gedokumenteerd
snijdt Dirk Van den Broeck het

29 februari 1976
Gent

sportpaleis

probleem repressie en amnestie aan met daarbij aansluitend
een artikel over Amnesty International door Gesien Pillenk.
Van Yvo Peeters lezen wij een
kroniek n.a.v. de nachtelijke vernielingsraids tegen Vlaamse instellingen in de hoofdstad.
Als radikaal jongerentijdschrift
heeft « Nieuw Vlaanderen »
regelmatig teruggegrepen naar
het
gedachtengoed
van
de
Blauwvoeterie en de radikale
Vlaamse studentenbeweging. De
hoofdredakteur van het blad
Lionel Vandenberghe, hield de
openingsrede bij de herdenking
van « de groote stooringhe »tentoonstelling. Diens rede staat
in dit nummer zes overgedrukt.
Zij is belangrijk in die zin dat
uit de Blauwvoeterie een aantal
lessen te trekken zijn die heden
ten dage nog geldig zijn. Vandenberghe wijst daar op.
Met een indrukwekkende lijst
van steunabonnees wordt dit
nummer en ook de jaargang afgesloten.

Wij prijzen dit
tweemaandelijks
tijdschrift
aan onze (jonge) lezers ten zeerste aan. Gewoon
abonnement 90 fr., steunabonnement 150 fr. bij vzw « De
Nederlanden », A.
Coolsstraat
33, 2020 Antwerpen,
bankr. :
414-7047901-14 - prk : 000-0987
465-05.

15 JANUARI 1976

DO€Keji

IAN VERNEER VAN DELFT
door Albert Blankert

Zo tekende doorgaans toch deze
meester van de beeldende kunst
zijn werk. We gedachten kort geleden zijn driehonderdste sterfdag, wat nochtans geen aanleiding gaf tot een grote tentoonstelling. De moeilijkheid met Vermeer van Delft (er is inderdaad
meer dan één Jan Vermeer, deze
van Delft is de beroemdste) is
dat hij zo weinig heeft nagelaten, al is dat weinige van allerbeste kwaliteit.
Vermeer is een intrigerende f i guur, over wiens leven betrekkelijk weinig geweten is. Hij stierf
jong (nauwelijks 42 !) en liet zijn
weduwe en kinderen niets dan
schulden en enkele schilderijen
na. Enkele daarvan maakte de
weduwe te gelde of gebruikte ze
om schulden af te betalen (iets
wat Vermeer reeds bij leven
deed, o.a. om de... bakker te betalen). Nochtans verkocht Vermeer zijn werk tegen betrekkelijk hoge prijzen. Men kan niet
zeggen dat hij zijn schilderijen
voor een appel en een ei van de
hand deed, en dat zijn werken
pas na zijn dood « prijzig » werden, zoals dit met vele kunstenaars doorgaans het geval is.
Deze hoge prijzen beletten niet
dat Vermeer in eerder armoedige
omstandigheden heeft
gewerkt
en geleefd, al zijn dan de interieurs waarin zijn personages
zich bewegen of er eenvoudig in
aanwezig zijn, rijkelijk gemeubeld
en gestoffeerd. Vermeer
zelf
heeft zich ruggelings geportretteerd in een allegorisch stuk, in
een kledij, die men nu precies
geen werkkiel of lompen kan noemen (zoals wel bij die andere beroemde armoezaaier uit de gouden eeuw, Rembrandt).
Ook Vermeer is net als Rembrandt de schilder van licht en
schaduw geweest, in een koeler
sfeer dan de beroemde Leidenaar, veel kleuriger en beheerster, statischer zo men wil (wanneer men natuurlijk de diagonaalwerking en het perspektief uitsluit) minder barok, minder teruggrijpend naar de « grote tema's » (zoals bijbelse en evangelische onderwerpen) des te meer
naar de alledaagsheid van het
burgerlijke binnenhuis, van het
burgerlijk gezeischapsleven, zich
zelden wagend op straat of in
het landschap (maar wanneer wel
met een even verbluffend meesterschap, zie zijn « Gezicht op
Delft ») en nog minder vaak naar
religieuse taferelen. Precies dit
laatste heeft het de geniale vervalser Han Van l^leegeren mogelijk gemaakt, enkele «Vermeer's»
te «laten ontdekken» met onderwerpen en personages, die men
tot dantoe in Vermeer's oeuvre
slechts één zeldzame keer had
aangetroffen, nl. de Jezusfiguur.
Het is vanwege Van Meegeren
een vondst geweest, deze « andere •, deze « totaal onbekende »
Vermeer aan de kunsthistorici,
de deskundigen en de verzamelaars op te dringen en hen grandioos in de val te doen trappen.
De auteur van onderhavig boek
over Vermeer, Albert Blankert,
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beschouwt het als een uitgemaakte zaak dat de « Emmaüsgangers », « Het laatste avondmaal » en « Het Jezuskind bij de
schriftgeleerden » vervalsingen
zijn. Indien dit ook zo is dan zijn
de « Emmaüsgangers » een meesterlijke vervalsing, de kunde van
de nagemaakte meester waardig.
De auteur verwerpt trouwens nog
andere als Vermeer's aangediende schilderijen zoals bvb. het
virtuose «Meisje met rode hoed»
uit het museum te Boston. Hij
past dus een zeer strenge selektie toe, op grond trouwens van
geloofwaardige gegevens, zowel
dokumentarisch als stijlkritisch.
Het aantrekkelijke van deze studie over Vermeer zijn echter de
vele technische gegevens over
ieder gereproduceerd schilderij
en de talrijke voetnota's over
herkomst, verzamelingen, tentoonstellingen, veilingen e.d.m. Het
is dus geen louter kijkboek, verre van, doch een betrouwbare
gids voor wie meer dan oppervlakkige gegevens wenst over
deze raadselachtige grootmeester, betrouwbaarder dan de kleurenreprodukties, die jammer genoeg van minderwaardig allooi
zijn en afbreuk doen aan deze

Vlaanderens
Roem

EEN UNIEKE SYNTHESE VAN
VLAANDERENS POLITIEKE,
ECONOMISCHE, SOCIALE EN
CULTURELE VERLEDEN
In VLAANDERENS ROEM is een
aantal systematische opstellen
gebundeld die als compendia in de
Winkler Prins Encyclopedie van
Vlaanderen verschenen
VLAANDERENS ROEM is
uitgevoerd als een kunstboek, met
HONDERDDERTIG BLADZIJDEN
VIERKLEURENILLUSTRATIES
Tientallen kaarten in twee kleuren
verhelderen het historisch betoog
In een vijftigtal zwartwitillustraties
IS een vergelijkende studie
gemaakt van enkele grote thema's
in de plastische kunsten
FORMAAT 28 x 21,5 CM - 432 BLZ
GEBONDEN IN STEMPELBAND
MET STOFOMSLAG IN
VIERKLEUREN
VOORINTEKENPRIJS 1290 BF,
LATER 1495 BF
"Een uitgave van ELSEVIER
Verkrijgbaar in elke boekhandel"

anders zo interessante publikatie, waarvan we de lezing ten
zeerste aanbevelen.
De auteur Albert Blankert is een
gewaardeerd kunsthistorikus, die
hier alle feiten en meningen betreffende Vermeer voor het eerst
sinds 1907 in een « catalogue
raisonné » heeft verzameld en
opnieuw onderzocht, evenals de
herkomst. In een aanhangsel zijn
verzameld alle
handgeschriften
en dokumenten van vóór 1700, in
kronologische volgorde. Het boek
bevat ook bijdragen van Rob Rues
en W.L. van de Watering. Blankert zelf is auteur van een standaardwerk over de 17e eeuwse
italianiserende Nederlandse landschapskunst en van « Rembrandts
lachende zelfportret » alsmede
i/an talrijke bijdragen van « Openbaar kunstbezit ». (r.c.)

206 biz. — Wit-zwart- en kleurenillustraties
— 570 fr. — Uitgeverij HET SPECTRUM.
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De zgn. « Liefdesbrief » van Vermeer, enkele jaren geleden uit een
tijdelijke tentoonstelling te 'Brussel ontvreemd door een jongeman met
humanistische bijbedoelingen...
na korte tijd terug gevonden en gerestaureerd.

LOEKIESVONIK: OVERLEVEN EN DOOD
De feiten zijn gekend : op een winterse namiddag,
— het sneeuwde toen lichtjes —, twee dagen na
Kerstmis, maakte de zesendertigjarige romanschrijver en essayist Dirk de Witte door verstikking in
zijn auto een einde aan zijn leven. Dat was in 1970.
Ttians verschijnt er een sterk autobiografisch verhaal van Loeki 2Vonik, Hoe heette de hoedenmaker?,
waarin, nauwelijks verholen, de laatste maanden
uit het leven van de schrijver weergegeven worden.
Het boek eindigt letterlijk op de dood van de hoofdpersoon, de auteur moest de held niet laten sterven. Alleen zij overleeft of, vanuit het standpunt van
de held gezien, zij kreeg uitstel. Hoe sterk het verhaal ook aanleunt bij de levende werkelijkheid,
toch is het niet geschreven als een reportage of
een dokumentaire roman. Het hele gebeuren wordt
doelbewust door de auteur in de literaire sfeer gehouden omdat de ervaringen en gedragingen van
Didier zeer sterk door de literatuur beïnvloed zijn :
de grenzen tussen literatuur en leven zie je ook
in Svoniks boek niet goed meer liggen, al hoedt de
schrijfster er zioh op angstvallige wijze voor zich
volledig te laten inkapselen door de literaire. Evenzeer houdt ze Didier bestendig op een afstand, althans intellektueel. Zij blijft er zich van bewust dat
de literatuur geen absolute werkelijkheid is. Kortom, ze blijft als schrijfster, weliswaar op de uiterste grens van het leven, het literaire relativeren.
Het boek bestaat, niettegenstaande het strak met
elkaar verweven zijn van alle delen, uit drie episodes. Het begint met de eerste ontmoeting met Didier aan de universiteit van Gent. Van hieruit vertrekken er talloze onzichtbare draden die het stramien gaan vormen van het ingewikkelde levensverhaal van Didier. Een spilfiguur uit die periode is
professor Herman, de amper gekamoefleerde naam
van professor Herman Uyttersprot, die Duitse en
Europese literatuur doceerde te Gent. Hij lag
eigenlijk aan de bron van het soort literaire, mytische denken over de wezenlijke levensvragen dat
ook De Witte zo fel kenmerkte. Kleist, Rilke, Kafka,
Gérard de Nerval, vullen de geestelijke horizont
van het boek. In Gent al komt de grondtrek naar
voren van de latere betrekkingen tussen Didier en
Hermine, zoals de schrijfster zich toen noemde
(met een voortdurend weerkerende zinspeling op
Hermine uit Der Steppenwolf van Herman Hesse) ;
« Je wil weten hoeveel ik om je geef. Hoe ver ik
om jouwentwille zou kunnen gaan. Je wil jezelf in
miij ontdekken. Je hebt me alleen maar lief om
jezelf waar te maken. Ga maar van iemand anders
houden ». Op 21 november {1970) klinkt het nog
veel scherper door de telefoon : « Schei uit met
je onzinnige spelletjes, zeg ik, ik ben geen prullemand voor verbruikte literaire hoogtepunten. Je
hebt nooit naar mij geluisterd. Ik moest maar naar
jou luisteren >, en verder : « Je hebt me misbruikt
om zelfs de tragische held te kunnen spelen <n
jouw noodlotsymthe ».

Het tweede deel verhaalt, in de vorm van een
psychologisch-symbolisch geschreven reisverhaal,
het verblijf van Didier en Kdoulicka, de nieuwe
naam van Hermine, in Wenen. Beiden wonen er
gedurende een tiental dagen een kongres bij, ze
hadden sinds hun studietijd nagenoeg geen betrekkingen meer met elkaar. We zijn nu september 1970.
Zelfs tijdens de zware nachtelijke krisismomenten
die Didier er meemaakt, blijft Kdoulicka steeds aan
de rand van de levensproblemen van haar reisgezel
staan. Besefte zij toen niet de ernst van de psychische noodtoestand waarin Didier verkeerde ?
Wellicht kon ze niet door het literaire scherm breken waarachter Didiers wezenlijke problematiek
schuilging ? Maar wie kon dat wel ? Wie kan een
wezen volgen die als een mythische held onverbiddellijk de weg van de dood heeft gekozen ? Voor
Kdoulicka heeft de tocht van Didier naar Wenen de
betekenis van een terugkeer naar de geheimzinnige
bron van haar eigen verleden, waarvan de vaderlijke wortels in Bohemen lagen. In feite gaan hun
wegen wezenlijk uiteen, ook al reisden ze samen
naar Wenen. Hun hele leven is ook helemaal anders : zij heeft haar leven gekozen, de reis met
Didier heeft voor haar geen wezenlijke betekenis,
althans niet de betekenis die Didier eraan hechtte.
Zij was niet voor Didier wat hij kennelijk met haar
voorhad, namelijk haar deelgenoot te maken van
zijn tragisch-mytische omgang met'de dood.
Bij de terugreis uit Wenen wordt het voor beiden
duidelijk dat er tussen hen een onoverbrugbare afstand ligt. Op 27 september noteert zij : « Ik zal
hem verbannen naar de randgebieden van mijn leven. Ik zal me wijden aan andere dingen dan die
van hem. Het kan niet anders, ik behoor andere
mensen toe. Ik heb trouwens andere mensen lief.
En hij zal mij verbannen. Hij behoort aan andere
mensen en andere dingen toe ». Dan volgt de dramatische rekonstruktie van Didiers verstikking.
Ik kan er moeilijk over oordelen of Zvoniks boek
belartgrijk is, ik ben bij het gebeuren en de nauwelijks verhulde personages te dicht betrokken geweest. Het boek, dat ik driemaal las, staat, volgens mij, op een hoog intellektueel en literair peil,
het is met een vrijwel feilloze zin voor kompositie
opgebouwd. Zuiver literair gesproken, zie ik geen
fouten in het verhaal. Sommigen verwijten de
schrijfster dat haar personages schimmen zijn. Ik
geef ze daarin gelijk, maar ik stel me daarbij de
vraag in hoever het mogelijk Is voor een btrite»»staander zich een konkrete voorsteflhig te geven
van de psychische problematiek van een figuur als
Didier. Want zo'n figuur schept, juist ten gevolge
van zijn innerlijk leven, een afstand en oen koelte
om zich heen.

lugiwa VAN ITTEfWüK
Loekle Zvonik, « Hoe heette de hoedenmaker 7 ».
Antwerpen, Standaard-Uitgeverij, 147 bh., 295 fr.
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LIMBURG 1950-1975

Een boekbespreking
door
volksvertegenwoordiger
Evrard Raskin

De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg heeft onlangs een boek
uitgegeven met als titel « Limburg
1950-1975 ». Dit werk, dat tot stand
kwam bij gelegenheid van het zilveren ambtsiubileum van gouverneur L.
Roppe, heeft tot opzet de ontwikkeling van de provincie Limburg in de
voorbije kwarteeuw te beschrijven.
Laten wij vooreerst zeggen dat « Limburg 1950-1975 » bijzonder mooi is
uitgegeven. Formaat, bladspiegel, lettertype, illustraties
enz. zijn perfekt
en getuigen van een bijzonder goede
smaak. De aankoopprijs is evenwel
vrij hoog, nl. 950 fr., hetgeen tot gevolg zal hebben dat sleclits
weinig
mensen zich dit boek zullen aanschaffen. Naar mijn gevoelen ware het dan
ook beter geweest indien men een
iets minder luksueus werk had uitgegeven.
. Limburg
1950-1975 » bevat
zes
hoofdstukken
: 1. Demografie ; 2.
Ruimtelijke ontwikkeling
; 3. Ekonomische ontwikkeling ; 4. Evolutie van
het onderwijs ; 5. Kulturele
ontplooiing ; 6. Mens en welzijn, leder van
deze hoofdstukken werd door erkende specialisten
behandeld en bevat
een schat aan gegevens. Als dusdanig
is dit boek onmisbaar, niet alleen voor
historici, doch ook voor politici, demografen, ekonomisten,
onderwijsplanologen, kulturele en sociale
werkers.
Kortom, voor iedereen, die op een of
andere wiize bij de organisatie van
het maatschappelijk leven in en, buiten Limburg betrokken is. Ik beveel
« Limburg 1950-1975 » dan ook van
ganser harte aan en druk de hoop uit
dat het een zo ruim mogelijke verspreiding zal kennen.

KAREL PINXTEN
EN
GASTON EYSKENS
Dit gezegd zijnde, acht ik het evenwel nodig op enl<ele tei<orti<omingen
te wijzen, tekortl<omingen, die van die
aard zijn, dat het hier besproken boek
als een onvolledige en enigszins eenzijdige weergave van het maatschappelijk leven in de provincie Limburg
moet worden beschouwd.
Een eerste punt van kritiek is dat bij
de beschrijving van de ekonomische
ontwikkeling geen melding wordt ge-
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maakt van de persoon van prof. K.
Pinxten, een autochtone Limburger,
die vanaf de dertiger jaren tot aan
zijn dood in 1956 met bijzonder veel
gezag heeft geijverd voor de ekonomische opgang van de provincie Limburg. — Ook de aktie van de beginnende Volksunie, die de idee « werk
in eigen streek » heeft doen ingang
vinden, wordt over het hoofd gezien.
Deze weglating valt bijzonder op, gezien men het wel nuttig heeft geoordeeld een uitvoerige inleiding af te
drukken van de hand van de heer G.
Eyskens, voormalig
eerste-minister.
Ongetwijfeld heeft deze politicus de
ekspansiewetten, die vanaf het einde
der vijftiger jaren tot stand kwamen,
op zijn naam geschreven. Doch hiertegenover staat dat dezelfde heer Eyskens bij het begin van de hier behandelde periode alles behalve een fervent voorstander van regionale ekonomie is geweest, zoals blijkt uit een
bepaalde uitspraak, die hij op het
Vlaams Wetenschappelijk Kongres, te
Leuven in 1953 heeft gedaan : « Het
is vanwege de Vlamingen misplaatst
sentimentalisme zich te verzetten tegen een verplaatsing van de arbeidskrachten naar Wallonië. De werkliedentreinen en het verblijf der arbeiders in Wallonië, gescheiden van hun
familie, zijn moreel en sociaal ongunstige oplossingen. Het ware wel beter
dat een deel van de Vlaamse arbeidersbevolking zich voor goed in Wallonië zou vestigen ». I\^en vraagt zich
dan ook terecht af waarom de heer
G. Eyskens wel en Karel Pinxten niet
aan bod zijn gekomen in een hoofdstuk, dat dan toch voor een belangrijk deel aan de regionale ekonomie
in de provincie Limburg is gewijd.

EN HET RIJKSONDERWIJS ?
Wat het hoofdstuk onderwijs betreft,
valt het onmiddellijk op dat de ontwikkeling van het rijksonderwijs onvoldoende aan bod komt. Weliswaar worden een aantal cijfers afgedrukt, doch
nergens vindt men een duidelijke
schets van de toestand rond 1950.
Nochtans ware dit nodig geweest om

een duidelijk beeld te kunnen schetsen van de mate en de aard van de
ontwikkeling van het rijksonderwijs,
ontwikkeling die niet zonder invloed
is geweest op bepaalde andere terreinen van het maatschappelijk leven.
Ook het illustratiemateriaal bij dit
hoofdstuk laat te wensen over. Geen
enkele van de 17 afgedrukte foto's
slaat op het rijksonderwijs. Alleen het
vrij en provinciaal onderwijs komen
aan bod. Uiteraard is dit een zeer eenzijdige keuze, temeer daar het toch
niet moeilijk moet zijn geweest om
ook
illustratiemateriaal
betreffende
het rijksonderwijs te bekomen.

NOGAL EENZIJDIG
De beschrijving van de geestelijke
evolutie is naar mijn gevoelen evenmin vrij te pleiten van een zekere eenzijdigheid. Weliswaar wordt ook hier
een en ander in cijfers en tabellen
uitgedrukt. Doch dit is hoogst onvoldoende. Een duidelijke weergave van
deze ontwikkeling, namelijk een ontwikkeling naar meer vrijheid, is enkel
mogelijk, zo men uitgaat van de vroegere toestand en deze volledig en
juist beschrijft, zoals bijvoorbeeld is
gebeurd in het boek « Met betrekking tot Limburg », dat in 1966 door
een Nederlands-Limburgse werkgroep
werd samengesteld.
Een zelfde eenzijdigheid valt op bij
de behandeling van de ontwikkeling
op het vlak der politieke verhoudingen. Aan dit toch belangrijke aspekt
van de Limburgse geschiedenis worden slechts 70 kleine regels gewijd,
hetgeen rekening houdend met de
ruimte, aan andere onderwerpen voorbehouden, minder dan het volstrekte
minimum is. De uitgevers hebben zich
hier bijzonder duidelijk in hun kaarten
iaten kijken. Het feit dat de CVP in de
periode 1950-1975 een derde van haar
stemmen heeft verloren, had toch
geen reden mogen zijn om de ontwikkeling van de politieke verhoudingen
op een dergelijke wijze te behandelen.
Overigens vraag ik mij af, waarom
niet de minste aandacht wordt be-

steed aan het feit dat vier Limburgse
politici het tot minister of staatssekretaris hebben gebracht (Meyers,
Bertrand, Claes en Dhoore). Weliswaar heeft dit geen rechtstreeks verband gehad met de Limburgse maatschappelijke evolutie, doch anderzijds
is het toch onmiskenbaar dat deze
Limburgse aanwezigheid te Brussel
een aantal dingen heeft mogelijk gemaakt, die de Bestendige Deputatie
op eigen kracht niet had kunnen realiseren.

VERGETEN ?
Een volgend punt van kritiek betreft
het feit dat met geen woord wordt
gerept over de weerslag van de wet
van 8 november 1962, waardoor voor
de eerste maal een niet onbelangrijke wijziging aan de grenzen van de
provincie Limburg werd aangebracht,
meer bepaald, de overheveling van de
Jekervallei naar Luik (waardoor het
laatste restje franstalige administratie bij het Provinciaal Bestuur te Hasselt kon verdwijnen) en van de Voerstreek naar Limburg. Zelfs wordt niet
de minste aandacht besteed aan de
strubbelingen, die op laatstgenoemde
overhevelingen zijn gevolgd en die
gedurende verschillende jaren een bijzonder grote bron van moeilijkheden
in de nationale politiek zijn geweest.
Latere historici zullen zich ongetwijfeld afvragen — en dit niet ten onrechte — of de Bestendige Deputatie
zich wel ooit voor de zes Voerdorpen
heeft geïnteresseerd en zo dit wel
het geval is gevyeest, of deze interesse niet tegen wil en dank, onder
druk van de omstandigheden, tot stand
is gekomen.
De zorg om de zogenaamde kommunautaire problematiek te ontwijken is
bijzonder groot in « Limburg 19501975 «. Nergens kan men ook maar
iets lezen over de perikelen rond het
ontstaan van het bisdom Hasselt, over
de opstand van de Limburgse provincieraad, die op een bepaald ogenblik
weigerde raadsheren voor het Hof
van Beroep te Luik voor te dragen,
over de herziening van art. 104 van de
grondwet, waardoor Limburg onder de
bevoegdheid kwam van het nieuwe hof
van Beroep te Antwerpen. Evenmin
verneemt men iets over de massale
teruggang van het aantal Limburgers,
dat in Waalse instellingen onderwijs
geniet of dat in het Luikse is tewerkgesteld. Kortom gans het proces van
ontworsteling aan Luik in de hier behandelde periode wordt gewoon als
onbestaande beschouwd.

Hef is niet onmogelijk dat deze boekbespreking, vooral dan In Limburg, als
zuiver negatief zal worden
bestempeld. Dit zou evenmin een verkeerd
standpunt zijn. Ten eerste omdat men
dan geen rekening houdt met hetgeen
ik in het begin van dit artikel heb
geschreven. Ten tweede omdat niemand verplicht is, zo een bepaalde
politieke instantie zich aan eenzijdigheid bij de verdediging van haar beleid bezondigt, deze eenzijdigheid te
aanvaarden.
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VIRIJ6 TUD
AANDACHT VERLEGGEN ?

CU/ICK
ONMISBARE « SPORT »
Ergens in de loop van de week
hebben wij met lodderig oog zitten kijken naar een vanuit Wetteren uitgezonden spelprogramma voor scholen. Als wij onze
mening mogen zeggen : de scholieren vielen ons erg mee [fijne
taal en zo), de prezentators leken ons zopas weggelopen uit
het patronaat, en de « raad der
wijzen » die zichzelf « zurié »
noemde kwam simpatiek pittoresk en komisch onbeholpen over.
Dus precies zoals het past. Maar
waar het eigenlijk om gaat : over
winnen en verliezen werd eigenlijk om gaat : over winnen en
verliezen werd eigenlijk beslist
door het trappen van penalties
(originele vondst), maar dan niet
door de deelnemers aan de kwis,
maar door een stel in de gemeente opgetrommelde kafeebazen en
dergelijke. Moet dat nu echt ?
is nu echt niets zinvollers denkbaar voor al die knappe jongens
en meisjes ?

tal kijkers dat op het TV-schermpje de sportuitzendingen volgt.
Sportweekend — volgens ons
nochtans saai om dood te vallen
— op zondagavond, haalt tot 40
th van de kijkers, «Sporttribune»
op maandagavond tot 13 th. De
Britse cupfinal werd door 11 th
van de Vlaamse kijkers bekeken,
een autorace door zowat 5 th.
Wij zijn totaal ondeskundig. 40 th
lijkt ons abnormaal veel — gaan
de mensen op zondagavond automatisch voor hun kijkkast zitten ? —, en 5 a 10 th niet van
aard om voor dergelijke uitzendingen de beste zenduren op te
eisen. En vaak boeiender programma's ervoor af te voeren of
uit te stellen.

Het zou onnozel zijn een oorzakelijk verband te gaan zoeken
tussen de twee, en dat is dan
ook niet onze bedoeling. Maar
naar aanleiding van de ellende
veroorzaakt door de overstromingen in de Rupelstreek, vragen
wij ons toch af of wij onze geesten niet al te veel laten vullen
met dwaas gedaas over sport en
sporthelden, in plaats van onze
aandacht wat meer toe te spitsen op belangrijker dingen. Een
geteisterde [van Ruisbroek) zei
ons : « Ik heb nu ondervonden
dat al die grote meneren die voor
ons moeten zorgen voor niks
goed zijn als het erop aankomt,
dat degenen die het zouden moeten doen armzalige knoeiers zijn,
en dat degenen die ons lot in
handen hebben, niks om ons geven ». Verbitterde taal ? Allicht.

Onjuist ? Iedereen heeft gehoord
en gezien. Welnu, zouden wij
daar eens niet wat scherper toekijken, en de voetbalscheidsrechters maar wat meer laten betijen ?

NEW LOOK
Verleden zondag werden de Belgische kampioenschappen veldrijden betwist te Overijse. Bij de
liefhebbers werd Bert Vermeire
de nieuwe kampioen. Enigszins
onverwacht, want hoewel Bert
in het verleden al zoveel titels
behaalde, dit jaar had hij nog
maar weinig wedstrijden gewonnen. Bij de beroepsrenners was
de verrassing nog wat groter.
Daar twijfelde niemand aan de
overwinning van Roger de Vlaeminck [dan toch maar gestart),
en als er zo een half wonder
mocht gebeuren, dan zou Berten
van Damme daar wel voor zorgen.
Welnu, noch Roger noch
Berten konden Mare de Block
van de overwinning houden. En
nu maar afwachten wat deze
mannen gaan presteren in het
wereldkampioenschap.

EINDELIJK
SPORT EN TV
In « Het Laatste Nieuws » lezen
wij een zinnetje, afkomstig van
Daniël
Mortier. « Kritiek
op
« Sporttribune » hebben wij nog
nooit gekregen ». En verder :
« De [Vlaamse) kijkers lijken wel
bijzonder sportief, dat wil zeggen
passief. De BBC daarentegen
krijgt geweldige reakties ». Mortier kan het weten, maar het is
spijtig. Niemand zal ontkennen
dat de sportjoernalistiek zoals de
Vlaamse televisie die brengt, ver
onder de maat blijft. Vedetjeskultus, mistifikatie, onkritische
benadering en andere fouten zijn
er schering en inslag, om het alleen over de inhoud te hebben.
Misschien kan zelfs de vraag gesteld worden : is er ooit eens
iets dat genoeg het onbenullige
te boven gaat om voor kritiek
vatbaar te zijn ?
Dezelfde krant publiceerde enkele cijfers in verband met het aan-

GEBRUIKELIIK
Onze zwaargewicht-bokser
J.P.
Coopman zal dus op 20 februari
uitkomen tegen wereldkampioen
Mohammed AM ofte Cassius Clay.
Men noemt het in bepaalde kringen een schertsmatch [en dat zal
het naar onze bescheiden mening
ook wel zijn), maar schertsmatch
of niet, het voorspel wordt met

de nodige kouwe drukte opgevoerd. Coopman is naar Amerika
gevyeest, hij heeft daar AM ontmoet, en bij deze gelegenheid
heeft die, gewoonte getrouw, de
nodige « hambras » verkocht. De
show werd zeker niet uit het oog
verloren, want Coopman viel de
eer te beurt een oefenmatchke
te knokken tegen een « vrouwmens ». Iets wat nog niet veel
Europese boksers konden beleven, dachten w i j .

BETER SISTEEN
Jaak Lecoq vestigt in « Les
Sports » nog eens de aandacht
op het in ons land geldende sisteem voor de overgang van profvoetballers van de ene klub naar
de andere.
Het sisteem komt ongeveer hierop neer :
als zijn kontrakt is afgelopen,
kan de profspeler overgelaten
worden aan een andere klub, op
initiatief van de oorspronkelijke
klub of op eigen verzoek. De
« verkopende » klub bepaalt de
prijs, en de « kopende » klub betaalt hem uiteraard.
Om nu te vermijdetf dat de verkopende klub, om de speler te
kunnen
houden, een
zodanig
•• zotte » prijs zou vragen dat
geen enkele klub "hem zou willen
betalen, werd bepaald dat de verkopende klub verplicht is de speler, als hij niet verkocht wordt,
te houden en hem een jaarwedde
uit te betalen die 10 th van de
gevraagde transfertsom bedraagt
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als het de klub was die de speler te koop aanbood, en 7 th van
de gevraagde (en dus niet gekregen) transfertsom als het initiatief uitging van de speler zelf.
Voorbeeld : een klub vraagt voor
een speler 10 miljoen. Niemand
wil die prijs geven. De klub moet
dan de speler zelf houden, en
hem een jaarwedde uitbetalen
van 1 miljoen of 700.000 fr, al
naar gelang de klub of hijzelf do
transfert wou.
Dit laatste is al moeilijk uit te
maken, als ze allebei willen.
Wie even nadenkt kan onmiddellijk een boel gevallen bedenken
waarin ofwel de speler, ofwel
de verkopende klub, ofwel de kopende klub, ofwel — en deze
meer en meer — de tussenpersoon, zich ten nadele van de andere partijen profijtjes toeeigent
op niet heel katolieke wijze.
Men is zich daarvan in voetbalkringen volkomen bewust, temeer
omdat het in de praktijk nogal

eens de klubs zijn die de peer
zijn.
Men zoekt dus in stilte naar een
beter sisteem.
Nu is het zeker niet eenvoudig
dat te vinden. Zeker niet door
niet juridisch geschoolde amateurkens als wij. Maar wij permitteren onszelf toch ons af te
vragen of men niet beter kan
vertrekken van het principe (voor
profspelers) : een arbeidskontrakt dient vervuld door beide
partijen, en eens het kontrakt
verstreken hoeft er geen sprake
meer te zijn van transfertsommen. Evenmin als dat in andere
werkkringen het geval is.
Wij zien niet zo direkt in dat
iemand daar ernstig nadeel zou
door ondervinden, maar wèl een
beperking van de mogelijkheden
om te gaan « sjacheren ». Tenzij
men natuurlijk precies die mogelijkheden in leven wil roepen.
Wat ook niet a priori mag genegeerd worden.

De sportjoernalisten duiden ieder
jaar de in hun ogen meest verdienstelijke sportfiguur aan. Dit
jaar hebben de sportjoernalisten
voor een dubbele vernieuwing
gezorgd. In de eerste plaats werden deze keer de dames ook met
een onderscheiding bedacht, en
in de tweede plaats viel de keuze
deze keer eens niet op Merckx.
Bij de heren kreeg Bruno Brokken
de eer voor zijn uitstekende prestaties in het hoogspringen. Bij
de dames werd het — even begrijpelijk — Karin Verbauwen. Er
is niets op te zeggen : het is
een verantwoorde keuze. Eindelijk.

VAN DAG
9 MAANDAG : droeve vergissing
te Grimbergen. Daar kreeg burgemeester Mensalt van voetbal-superstar Philippe Saint-Jean de
klappen die voor de arbiter bestemd waren # DINSDAG : bericht uit Kanada : na de olimpische spelen zullen de installaties
niet kunnen gebruikt worden. Men
gaat ze dan eerst voltooien #
WOENSDAG : Ali zei blij te zijn
eens te kunnen boksen tegen
mensen als onze Coopman. Hij is
het beu altijd voor zijn leven te
moeten vechten. Zei hij % DONDERDAG : Joop Zoetemelk is zo
kwaad op de Belgen dat hij de
ronde van België niet wil rijden.
Maar wel de Waalse Pijl # VRIJDAG : Zambia en Kongo zullen
alvast geen wereldkampioen voetbal worden. Zij vergaten hun inschrijvingsgeld te betalen, en dus
mogen zij niet meespelen # ZATERDAG : een lezer van « Les
Sports » zegt dat Monne Goethals een « racist » is. Reden :
Monne zei dat Raoul Lambert de
gouden schoen verdiende # ZONDAG : de Westeuropese landen
zullen 4,5 miljoen dollar afdekken
om TV-beelden van de olimpische
spelen te zien, de Oosteuropese
2 miljoen. Wie het breed heeft...

TOT DAG

42
DE MAAN

3

Wanneer men de maan bekijkt
— en daarvoor is het nu het geschikte ogenblik — dan merkt
men natuurlijk onmiddellijk de
donkere vlekken op. Dat zijn de
zg. zeeën of maria. Benaming
die dateert uit de tijd dat men
dacht dat ze gevuld waren met
water. Dat doen de astronomen
niet meer sedert de 17de eeuw,
maar tot daags voor de landing
op de maan hield men wel rekening met de mogelijkheid dat het
om zeeën van stof ging, waarin
landende ruimtetuigen gans konden wegzakken. Nu weten wij
dat ook dat niet het geval Is.
De maria zijn opgevuld met vulkanisch gesteente — vandaar
de afwijkende kleur — maar
waar dat nu precies vandaan
komt, is nog niet met zekerheid
uitgemaakt.
Een andere nog ontbrekende
verklaring : waarom er nagenoeg
geen zeeën voorkomen op de
achterzijde van de maan.
Met een kleine kijker reeds
merkt men op de maan een
massa kraters. Ook hier is de
benaming enigszins misleidend.
Men denkt onmiddellijk aan een
(aardse) vulkaankrater, en men
verliest uit het oog dat de krater van de Vesuvius een doormeter heeft van zowat 300 m,
terwijl sommige kraters op de
maan een doormeter hebben van
bijna 300 km. Zij komen voor in
alle vormen en afmetingen, zowel op de achterzijde als op de
voorzijde. De teorieën over het
ontstaan ervan kan men herleiden tot twee groepen : volgens
de ene zijn de kraters van vulkanische oorsprong. Af en toe
menen waarnemers in een of andere krater nog rookwolken (?)
op te merken (zo o.m. de waarnemers van een Nederlandse
volkssterrenwacht op de vooravond van de eerste maanlanding), maar heel wat astronomen staan daar eerder skeptisch tegenover.
Volgens de andere teorie zouden de kraters ontstaan zijn
door het inslaan van — soms
reusachtige
—
meteorieten,
waarbij het daarbij opspattende
maangesteente de ringwal zou
hebben gevormd. Vermits de
maan niet door een dampkring
beschermd is tegen meteorieten, zijn velen geneigd deze teorie te aanvaarden. Temeer omdat
wij ook op aarde dergelijke verschijnselen kennen. Zo heeft
een meteoriet in Arizona een
krater geslagen met een door
meter van 1.200 meter. Men zal
echter ook bedenken dat er nog
een verschil is tussen 1 km
(Arizona) en 300 km (op de
maan).
Ander belangrijk kenmerk van
de maan : zij heeft geen dampkring. Op de maan is er dus
geen tempering van warmte of
koude, geen regen en geen wind,
geen erosie en geen lawaai. Dus
geen leven zoals wij het kennen.
In dit verband echter een nogal eigenaardig verhaal. De astronauten van de Apollo 12 brachten van de maan een stuk mee
van een lang (3 jaar) voordien
op dezelfde plaats geland onbemand Surveyor-tuig. Terug op
aarde bleek dat bepaalde bakteriën die met de Surveyor van
de aarde naar de maan waren
meegegaan, het jarenlange verblijf op de maan toch hadden
overleefd. Nog een raadsel dus
in verband met de maan. Het is
niet het laatste.
infoKOSMOS
Kultureel Centrum
1820 Strombeek-Bever
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— Juffrouw, diploma sekretariaat,
moderne talen, hoger sekundair
niveau A6-A2. Zoekt betrekking,
gelijk waar in Vlaanderen.
— Juffrouw, diploma middelbare
studies, aanvaardt gelijk welk dagwerk. Omgeving Aalst, Dendermonde, Zele, Wetteren, Hamme.
— 28-jarige man, hoger middelbare studies, zoekt betrekking,
m omgeving als voorgaande.
Wie kan helpen, neme kontakt
.met : Herman Van Den Abbeele,
Losweg 11, 9328 Schoonaarde.
Tel. 052/42.35.49.

ZOCKCRC^S
Elektricien, diploma A2 (HT1SAGent), ifi orde met legerdienst,
rijbewijs C-E, basiskennis Engels
en frans, zoekt passende betrekking.
Schrijven of telefoneren : senator W. Jorissen, Louisastraat 31,
2800 Mechielen, tel. 015/41.35.96.
N 01

coo
SINT-AMANDSBERG
Een betrekking van gezins- en/of bejaardenhelpster (stelsel
arbeidscontract) voor de dienst ten huize wordt openverklaard.
Een werfreserve wordt tevens aangelegd voor de duur van
maximum twee jaar.
Aanvragen dienen uiterlijk op 5 februari 1976 ingediend bij
aangetekende brief.
Nadere Inlichtingen zijn te bekomen op het personeelsbureau
van de COO, Antwerpsesteenweg 456, 9110 Sint-Amandsberg
(tel. 091/28.19.91 - toestel 20).
(advertentie)

RiSTAURANT

BAR

Te huur : Duinbergen aan zee
('Knokke-Heist). Appartement in
\^illa met tuin, maanden april, mei,
juni, juli, september. Tel. : 050/
51.17.05.
N 02
Student geneeskunde zoekt kamer
in het Brusselse, liefst omgeving
Hallepoort, H. Pevenage, Kruis,
straat 43, 9506 Deftinge. Telefoon
(054)41.37.29.
R171
Gevraagd voor klein bedrijf te Zaventem : steno-daktylo met ervaring, liefst part-time. Werkuren
soepel te bepalen. Schrijven redaktie blad onder letter BM.
Firma bereikbaar uit omgeving
Mechelen of Leuven zoekt een
heftrukvoerder.
Kontakt met referenties : senator
Van Haegendoren, G. Gezellelaan
63, 3030 Heverlee.
N 03
— Gevraagd : vertegenwoordiger,
25 tot 40 jaar. Wonende : Aalst,
Ninove, Liedekerke.
— Vrouw, 31 jaar, zoekt werk in
keuken.
Inlichtingen
: provincieraadslid
Staf Kiesekoms. Tel. 053/66.65.84.
Afgestudeerde
regentaat
Germaanse talen zoekt betrekking of
gelegenheidswerk, eventueel ook
als bediende of typiste.
Kontakt via senator M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 3030
Heverlee.
N 04
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ADVERTEER
IN « W i l »

Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tei. (01)478.83.18
O p e n vanaf 18u - gesloten o p zondag
W a a r d i n . Julia v a n M i e g l i e m - V a n C a p p e l l e n .

flflnB€uoL€n
NATIONALE

LOTERIJ

3de tranche

HOGE LOTEN :

FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerlef.
Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72)

DE OUDE KRING
Café - VU-lokaai

DIRK M A R T E N S

AAUT

NINOVE
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

P.V.B.A.
Lange Zoutitr. 10, t 9 - M , S6-SB
Tel. (053)240.60

^
KINOERARTIKELEN : plooi- en w a n d e i w a g e n t . bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversferingen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiterultrustingen ping-pongtafeis - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartlkelen - turngerel.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen eiektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren
- poppen . poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mek a n i e k e n - schooltassen - borden - tuinmeubelen •
tuinschommels.
—
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
—

COO AALST
De Kommissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen volgende betrekkingen opengesteld :
1° één betrekidng van sociale
verple(e)g(st)er,
2° betrekl<ingen van vroedvrouw,
3' één betrekl<ing van gebrevetteerde
ziekenhuisverple(e)g(st)er,
4° betrekkingen van gezins- en bejaardentielpster.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief
worden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat, 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken
uiterlijk op 22 januari 1976 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de
Personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93 binnenpost 104, bestuurssekretaris H. BARREZ).

Taveerne - Restaurant
« CHECK POST »
De baas (echte Tunesische
Vlaamse vriend) aan het fornuis.
IJzerenkrulsstraat 84,1000 Brussel
Tel. ( 0 2 ) 2 1 8 ^ ^
(weekeinde gesloten)

ALLE VERLICHTING
lustrerie mare de vriese

1 X twaalf miljoen

Dorpsplein, Heusden-Llmburg

baron ruzettelaan 56c
assebroek brugge
tel. (050)33.54.04

VERVOER • VERHUIZINGEN

5 X één miljoen

Laadruimte v a n 3 0 tot 50 m3

BOEKHANDEL 71)1

3 X een half miljoen

VECOVEN Jozef
HaneveidiaarK 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. 02/251.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.

ELECTRA-BREE p.v.b.a.
Electro - Groothandel
Boneputstraat 38 - 3690 BREE
011/46.11.88 - 46.24.77
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN
013/44.17.42 - 44.17.43
MIELE - AEG - LINDE
IMMOBILIENKANTOOR N.V. BRABO
Sneeuwbeslaan 19 - 2610 WILRIJK
Tel. 031/28.72.92 - 89.27.71
Burelen open van 9 u. tot 7 u.
Zaterdag van 10 u. tot 12 uur.
BOUWBEDRIJF
LUC ILEGEMS
Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVEN

Dames en heren, In uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Trekking op 21 januari

OPTIEK

HET BILJET: 230 fr.
HET TIENDE : 25 fr.

WALTER ROLAND

De loten wo^n
minste

fiscale

uitbetaald
óf andere

zonder

ANTWERPEN

58

KERKSTRAAT
Tel. (031)3S.98.2C
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

de

afhoudingen

Dit jaar genoot de wedstrijd, waaraan alle Vlaminge > konden deelnemen, een biezondere
bijval. Niet m'inder dan 61 deelnemers uit de Vlaamse provincies, evenals uit het Walenland, Zwitserland en Argentinië, allen Vlamingen, namen deel met meer dan 400 inzendingen.

EN
HET

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig

Laboratorium

V A N DER KLEUN
Cliazailaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u. 425 46.42

Sinds 1952 is de V.T.B, onbetwistbaar de promotor van het kartoenisme in Vlaanderen, o.m.
door jaarlijkse tentoonstellingen en tweejaarlijkse prijzen.

DE Y.T.B.

10%vr.V.U.Ieden
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
pteenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03 31.35.83j

Een strenge selektie kon maar 66 kartoens weerhouden van 40 deelnemers.

KARTOEWSME

Er werden 10 prijzen geschonken, waaronder een gouden en een zilveren penning en daarenboven 50.000 fr. in geld.

Brouwerij

De namen van de bekroonden, evenals van de zeer verdienstelijke juryleden, verschijnen
in de pers.

MOORTGAT

Onderwerp van de wedstrijd 1977 : het Verkeer en alle mogelijke en onmogelijke verkeersmiddelen.
Einde 1976 komen weer de « beroeps »-kartoenisten met een tentoonstelling aan de beurt.

V.T.B. - SINTjAKOBSMARKT 45-47
VERGUNNNG nr 118S • Kat. A

WIJ

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strljtem
Tel. (054)33.37.56

It

—

2000 ANTWERPEN

TEL. (031)31.76.80

BREENDONK
teL (031)86.71.Z1
voor AL Uvy/ bieren
en Limonades
BIHiuizen t Cogels Osylei 7 1
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. ( 0 3 1 ) 3 6 . 1 0 . 1 1
Deheegher Jan
Ledeganckttraat 19
Gent
Tel. ( 0 9 1 ) 1 2 . 4 3 . 6 2

15 JANUARI 1976

TI/-PRCXÏR/^MMK9
20.25
21.25
22.15
22.50
23.25
23.30

15 JANUARI

RTB

BRT
14.00
18.00
18.05
18.30
19.15
19.45
20.15
20.40
21.30
21.40
22.05
22.50

De Mountiesshow.
Gebroeders Hammond.
Televizier magazine.
Avro's sportpanorama.
Nieuws.
EK-Kunstrijden.

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Wickie, de Viking.
Musiekslen.
Uit de dierenwereld.
Nieuws.
Coronation street.
Pane '76.
Stemmingsbeelden
Standpunten.
Première.
Nieuws.

14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.30
23.00

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Sept sur sept.
Reflets du liberalisme.
Antenne-soir.
Nieuws.
Neuf millions neuf.
EK^Kunstschaatsen.
Nieuws.

NED 1
15.00 Het kleine huis op de
prairie.
18.45 Toeristische tips.
18.55 Nieuws.
19.05 EO-Kinderkrant.
19.30 Windkracht 16.
19.55 Op weg naar het museum.
20.15 De schoolplaten van
JJH. Isings.
21.00 Nader bekeken.
21.35 Nieuws.
21.50 Machiavelli nu. Dok.
23.10 Nieuws.
23.15 EK-'Kunstrijden.
NED 2
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Pipe en de lachplaneet.
19.30 Dat ik dit nog mag meemaken...
20.00 Nieuws.
20.25 Achter het nieuws.
20.40 leder zijn deel.
21.10 Koning klant.
21.35 De hemel ligt aan de horizon.
22.45 Achter het nieuws.
23.20 Gedicht.
23.21 Den Haag vandaag.
23.36 Nieuws.

RIB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.25
19.45
20.15
20.35

Schooltelevisie.
1, 2, 3.. j'ai vu.
Savoir-vivre cuisine.
Le chirurgien de St-Chad
Antenne-soir.
Nieuws.
A vous de choisir.
Les choses de la vie.
Franse film (1970).
22.05 De filmmoien.
22.45 Nieuws.

17 JANUARI
BRT
14 00 Doe mee.
14.30 Het onvoltooid levenslied. VS^ilm (1954).
16.30 Open school.
18.00 Ti-Ta-Tovenaar.
18.05 Disneyland.
18.50 Billy Smart's kindercirkus.
19.45 Nieuws.
20.15 Wies Andersen-show.
21.00 Terloops.
21.45 Kruis of munt.
23.35 Nieuws.
NED 1
10.00
15.30
15.32
16.30
17.10
17.35
18.45
18.55
19.05
20.40
21.35
21.50
21.55
22 25
22.50
23.05

Teleac.
Nieuws.
Het geheim van de Nijl.
Tros sport.
Ren je rot.
Tros sport.
TV-info voor Marokkanen
Nieuws.
Toi, toi, toi bij Ted.
The Eddy-go-round-show.
Nieuws.
Lied van de week.
Farce majeure.
Mensenleven.
Exsultate Jubilate.
Nieuws

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.20
19.50
20.00
20.25
22 00
22.40
23.10
23.15

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Peppi en Kokki.
Q en O.
't Zand.
Nieuws.
Berend Boudewijn-kwis.
Brandpunt.
Er zit muziek in.
Nieuws.
EK-Kunstrijden.

17.40 Viool in het groot.
18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.50 De ooievaar sterft uit.
Dokumentaire.
19.35 Het stoute hondje.
19.45 Nieuws.
20.00 Sportweekend.
20.30 Applaus. VS-musical.
22.15 Bezoek uw moedertaal.
22.45 Nieuws.
NED 1
11.00
14.00
16.00
16.02
16.27
16.55
17.00
17.30
18.15
18.55
19.00
19.05
20.05
20.50
21.25
22.00
22.40
23.00

Eucharistieviering.
Teleac.
Nieuws.
Sesamstraat.
Nederland-'Rusland.
Schaatsen.
Voetbaluitslagen.
Vesper.
De wilde ganzen.
Teleac.
TV-Info voor Turken.
Nieuws.
Derrick.
Muziek uit duizenden.
Verhalen van Roald Dahl.
Martine Bijl.
Aktua-special.
Humanistisch verbond.
Nieuws.

NED 2
18.25
18.30
18.35
19.00
19.15
20.30
21.00
21.30
21.35
22.35
23.00

Woord voor woord.
Paulus de boskabouter.
Roques Rock.
Panoramiek.
Studio sport.
Antillen. Dokumentaire.
Antenne... Vanuit Noorwegen.
Nieuws.
Frontaal. Diskussie.
Beeldspraak.
Nieuws.

RTB
9.30 Donner a voir.
10.10 Indépendants, a votre
service.
10.30 Ulysse.
11.00 Protestantse dienst.
12.00 Faire le point. '
13.00 Nieuws.
13.05 Concertissimo.
14.00 Arts-Hebdo.
14.30 Au dela de l'horlzon.
15.20 Callmero.
15.25 Visa pour le monde.
17.05 Sportuitslagen.
17.10 La Biënnale de musique
Beige.
18.00 EK-Schaatsen.
18.40 Gulp.
18 45 Sportweekend.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Suggestions.
20.20 Histoires insolites.
21.15 Dossier Femmes.
22.00 TV 7 Club.
23.00 Nieuws.

•ï^f^"f'ê'*^>,'

RTB

16 JANUARI
BRT
14.00
18.00
18.15
18.45
19.10
19.45
20.15
20.40

Schooltelevisie.
Gebroeders Plem Plem.
Open school.
Van dag tot dag.
Het kleine volk.
Nieuws.
De Flintstones.
Belle.
Belgisch-Franse
film (1973).
22.15 Ten huize van Felicien
Marceau.
23.05 Nieuws.
23.15 Festival van Vlaanderen.

9.30 Des machines, des maltres, des élèves.
10.30 Comment allez-vous ?
12.35 Télé-Régions.
13.30 Sports pour tous.
14.00 La TV participative.
14.30 Landbouwmagazine.
14.45 Inter-Wallonie.
16.30 Loisirs actifs.
17.00 Follies.
17.45 A vos marques.
18.55 Les Pilis.
19.00 Spectacles.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Le jardin extraordinaire.
20.45 Le gendarme se marie.
Franse film (1968).
22.15 SI l'on chantait.
23.30 Nieuws.

18.45 Kortweg.
18.55 Nieuws.
19.05 Billy Smarts kindercirkus.
19.55 De Van Speyk-show.
21.35 Nieuws.
21.50 De Van Speyk-show.
23.00 Interview met de minister-president.
23.10 Tamnringa, de Friese
dichter.
23.35 Nieuws.
NED 2
18.45
18.55
19.05
20.00

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Nationale hitparade.
Nieuws.

IS M N U A M t«78

18 JANUARI
BRT
9.00 Doe mee.
9.30 Open school.
10.00 Eucharistieviering vanuit
Steenhuffel.
11.00 Konfrontatie.
12.00 Weekjournaal.
12.30 Van dag tot dag.
14.30 Open school.
15.00 De woonschuit.
15.15 Labyrint.
17.15 Sesamstraat.

14.00
18.10
18.30
19.00

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
TV-Femmes.
Katollek-godsdienstige
uitzending.
19.30 Lundl-sports.
19.45 Nieuws.
20.15 Campus. VS-fllm (1970).
22.10 Pulsars.
Aansluitend : Nieuws.

20 JANUARI

21 JANUARI
BRT
16.30 Tip-Top.
17.45 Ti-Ta-Tovenaar.
17.50 'Gans de gemeente. Speiprogramma.
18.50 Star Trek.
19.45 Nieuws.
20.15 Rhoda.
20.40 De postmeester. Naar
Poesjkin.
21.45 Première-magazine.
22.35 Nieuws.

BRT
NED 1
14.00
18.00
18.05
18.30
19.00
19.45
20.15
20.45
21.35
22.00
22.30

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Boy Dominic.
Open school.
Ik kan : ik zeg het. Dokumentaire.
Nieuws.
Royal concert met Eddy
Wally.
Allemaal een kroontje.
Gezinsprogramma.
Misterieuse verhalen.
GastprogramnlS.
Nieuws.

NED 1
11.10
18.15
18.45
18.55
19.05
19.45
20.40
21.35
21.50
22.15
22.45

Schooltelevisie.
Teleac.
TV-info voor Spanjaarden
Nieuws.
De O-show.
'Father Brown.
Voor een briefkaart op
de eerste rang.
Nieuws.
Een stuk van je leven.
Ludwig van Beethoven.
(2e simfonie).
Nieuws.

NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.25
21.20
22.10
22.50
23.00
23.15

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Boy Dominic.
Tweekamp.
Nieuws.
Sam.
Mini-voetbal-show.
Hier en nu.
The Continental Singers.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB
14.00
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.10
21.55

Schooltelevisie.
1, 2, 3... j'ai vu.
Seniorama.
Le chirurgien de St-Chad.
Antenne-soir.
Nieuws.
Regan.
Qui de droit ?
Souvenirs, pasquayes et
chansons.
22.30 Nieuws.

9.30 Schooltelevisie.
15.30 Tymansha's vriend. Russische jeugdfilm.
16.40 Groot en klein.
16.50 Hoe is het... Hoe was
het ?
17.00 De film van ome Willem
18.15 Teleac.
18.55 Nieuws.
19.05 Van gewest tot gewest.
19.50 Politieke partijen.
20.00 De watergeus. TV-film.
20.45 Zeilen.
21.00 Arthur Rubinstein.
21.10 Werkwinkel.
21.35 Nieuws.
21.50 Den Haag vandaag.
22.05 Panoramiek.
22 35 Studio sport.
23.00 Sprekershoek.
23.15 Nieuws.
NED 2
18.45
18.55
19.05
19.30
20.00
20.25
20.30

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Jouw beurt.
Kenmerk.
Nieuws.
Socutera.
Holland ze zeggen...
Groen hart. Dokumentaire.
21.40 Stuff tot nadenken.
22.20 Van u wil ik zingen.
22.50 Nieuws.
RTB

14.00
16.45
18.25
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.25
20.40
21.55

22 00
22.50

Schooltelevisie.
Feu vert.
Tempo.
Barbapapa.
Le chirurgien de St-Chad.
Antenne-soir.
Nieuws.
Contacts.
Avant-première Eurovlsiesong.
EK-Schaatsen.
Avant-premIère Eurovisiesong.
Masacre pour un prestige. Dokumentaire.
Nieuws.

19 JANUARI
BRT
14.00
18.00
18.05
18.20
18.45
19.15
19.45
20.15
21.00
22.00
22.15

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Klein, klein kleutertje.
Wij saampjes.
Open school.
Sporttplbune.
Nieuws.
Rad der fortuin.
De razende Roeland.
Nieuws.
Alfie. Britse film (1966).

NED 1
NED 1

RTB

18.55
19.05
19.30
20.15
21.35
21.50
22.40
22.45
22.49

Nieuws.
Te hooi en te gras.
NCRV-Springtrofee.
De tijd stond even stil.
Nieuws.
Kojak.
Tot besluit.
Symbiose.
Nieuws.

NED 2
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.

19.05 The lone ranger.
19.30 In Londen staat ©en huis.
20.00 Nieuws.
20.25 Sweet bird of youth. VSfllm (1962).
22.55 Nieuws.
22.15 Aktua-TV.

films
Donderdag 15 januari — RTB — LES CHOSES DE LA VIE (1969)
Film van Claude Sautet over een man die voor zijn dood de mensen die hij heeft liefgehad In zijn herinnering terug oproept. De
flashbacks van het verleden worden knap met het heden verweven.
Met Miohell Piccolll, Romy Schneider en Léa Massari.
Vrijdag 16 januari — BRT — BELLE (1973)
In « Belle » peilt André Delvaux naar de onzichtbare realiteit In
zijn personages, levend in een mistige zone van verbeelding en
werkelijkheid. Het landschap van de Hoge Venen heeft de kineast
samen met zijn chef-kameraman Ghislain Cloquet prachtig weten
te benutten in een dubbel-bodemse poëtische en romantische
ekspressie.
Zaterdag 17 januari — RTB — LE GENDARIME SE MARIE (1968)
Derde uit de reeks « t e Gendarme » waarin de oud-èekenden van
de partij zijn met aan het hoofd Louis de Funès. Een vrolijke komedie die misschien wat minder slordig had kunnen zijn.
Maandag 19 januari — BRT — ALFIE (1966)
Zedenschets van Lewis Gilbert, die boeit door de treffende tiperingen van de vrouweHjke figuren. Als karaktertekening van een
tragikomische Don Juan schiet Gilbert door een hinderlijke onzekerheid tekort. Met Michael Gaine en Shelley Winters.
Maandag 19 januari — RTB — GETTING STRAIGHT (1970)
Drama van studentenkontestatie waarin de twee hoofdpersonages,
op zoek r«iar zichzelf, een vrij leven verkiezen boven een veilige,
komfortabele toekomst. Een eigentijdse film vol poütiek engagement, sociale bewogenheid en seks.

tf^.
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PCRSSPIICeL
Hoe het verder moet met de Belgische staat hebben een aantal
hooggeleerden pogen uit te dokteren op het federalistische colloquium te Antwerpen. Het verketterde federalisme van eertijds
voerde de boventoon. De perskommentaren ontbreken er nog
over. Dan maar ondergedoken in
de bressen van de dijken. Nadat
de kloeke Klein-Brabanders ongezouten hun mening hadden gezegd
aan de man uit Laken, zijn enkele
kranten gaan doorboren naar de
kern van de schande. De Belgische staat heeft gewoon geen
geld over voor de Vlaamse dijkpolitiek. Vlaanderen heeft geen zegginsmacht over zijn eigen geld
voor deze levensnoodzakelijke uitgaven. Kijk naar Nederland zegt
« HET LAATSTE NIEUWS » in een
late opwelling van liberaal orangisme. « GAZET VAN ANTWERPEN » meent dat een eigen
Vlaams gezag deze materies in
handen moet krijgen. Wat « DE
STANDAARD » en « HET VOLK »
in zachtere vorm doen. Manu Ruys
krijgt late herinneringen aan de
vrijwillige
Arbeidsdienst
voor
Vlaanderen. « De glanzende spadejongens » hebben inderdaad een
stevig stukje ingedijkt indertijd.
Zij deden het met weinig middelen maar met veel geestdrift.
Wie wel middelen heeft maar ze
niet wilde gebruiken was de Waalse minister Defraigne. Zo'n soort
incivieken zou men in de bak moetne zetten beweert onomwonden
« DE KRANT ».

aan de gewestraad, liever dan
aan naamloze staatsdiensten
te
Brussel ».

HET VOLK
' Stevige dijken moeten thans
absolute
voorrang
krijgen
op
overtollige
autowegen. De zorg
voor de verbetering van de kwaliteit van het leven — en daartoe behoort zeker de veiligheid
van de bevolking — zal in de toekomst meer aan belang winnen.
Daartoe is het evenwel noodzakelijk dat de beslissingsmacht en
de diensten dichter bij de bevolking worden gebracht en dat het

DE STANDAARD

' Waarom wordt de minister niet
onder
aanhoudingsmandaat
geplaatst ? En wanneer de heer Defraigne niet zelf de moed kan
opbrengen om op te stappen Is
het minste wat Tindemans kan
doen hem bedanken voor de niet
gepresteerde diensten en hem terug naar Wallonië te sturen. Of
bestaat er wel degelijk een verschil tussen de
verantwoorde-

« Het heeft geen zin steeds maar
een beroep te doen op het leger.
De burgerbevolking helpen in de
strijd tegen het water, is niet de
taak van de krijgsmacht. Men zou
veeleer moeten denken aan een
stevig georganizeerde en deskundig geleide
arbeidsdienst
van
jonge mensen, die
permanent

DE KRANT

lijkheid van een kleine schepen
en van een • grote • minister ?
Ook daarmee Is natuurlijk de mlzerie in Klein-Brabant niet opgelost, maar het zou misschien een
vingerwijzing
kunnen zijn voor
ministers en
kandidaat-ministers
dat zo'n ambt nog wat anders
inhoudt dan het
lintjesknippen
bij de opening van nog maar een
stuk autostrade ».

29 februari 1976
Gent
sportpaleis

I

I

om te sparen
IS er niet alleen tiet vertrouwde
spaarboekje De ASLK biedt je ook
kortlopende rekeningen (15 dagen,
1 maand, 3 en 6 maanden), termijnboekje (1 tot 5 jaar), allerlei spaarbons
En er is ook het Woonsparen Met
deze formule heb je voor elke frank
die je spaart recht op vijf frank krediet
voor het kopen, bouwen of verbouwen
van een woning en dit tegen een
verlaagde interest

HET
LAATSTE NIEUWS

om je rekeningen te betalen
kan je een Universele Rekening
openen Dat is de zichtrekening van de
ASLK Elektriciteit, gas, water en zo
worden automatisch vereffend En natuurlijk kan je ook met overschrijvingen
en met cheques betalen

' De h. Tindemans en zijn voorgangers hadden de lessen moeten trekken uit de eeuwenoude
strijd van de Nederlanders tegen
het watergeweld. De noorderburen werden in 1953 samen met
ons land erg getroffen door het
noodweer. Bij hen zijn er sedertdien geen
overstromingsrampen
meer gemeld, terwijl die in België met een regelmaat toesloegen.
Gezeur over ontbrekende
financiële middelen of het schuilgaan
achter administratieve
vereisten
zijn alleen een vlucht voor de
werkelijkheid.
Hiermee
is niemand gebaat. Ook deze regering
niet '.

om een levensverzekering
te sluiten
zitje bij de ASLK beslist goed
Je krijgt de beste condities de premies
zijn laag, doorgaans kan je ze van je
belastbaar inkomen aftrekken en je kan
in aanmerking komen voor een deel .
van de winst

om een woning te kopen
of te bouwen
kan je bij de ASLK geld lenen
tegen een interessante interest En als
je een goede dient van de ASLK bent,
kan je zelfs aanspraak maken op een
voorkeurtarief

om belangrijke aankopen
te financieren
kan je eveneens een beroep doen
op de ASLK ZIJ verleent ondermeer
financieringskrediet voor het aankopen
van een auto, van meubelen, TV, enz
Wil je er meer over weten''
De ASLK heeft ruim 3 000 contactpunten ZIJ zijn er om je een handje toe
te steken En zij doen het met plezier

GAZET VAN
ANTWERPEN

WU M

wordt
ingezet voor
infrastruktuurwerken, en in geval van plotselinge nood, direkt ter plaatse
is met voldoende materieel en
mankracht. De hele
administratieve aanpak moet opnieuw worden bekeken, waarbij
eventueel
kan worden gedacht aan een speciale dienst van waterstaat *.

Wij steken je meer
één handje toe

WALTER LUYTEN

« Die vrouw uit Ruisbroek beeft
het probleem goed omschreven
met haar vraag aan de koning :
meneer, in welk land leven we ?
Zeker, natuurrampen
kan men
niet altijd voorspellen. Maar de
watersnood van thans wel. Het
stormgetij was tijdig aangekondigd, zodat noodmaatregelen mogelijk waren. Voor zover die nog
vereist zijn, want we hebben toch
de ervaring van 1953 gehad ?
Waar we blijkbaar weinig uit geleerd hebben. Onze dijken bleven
slecht, onze waterlopen
werden
verwaarloosd, er kwam geen algemeen waterbeleid uit de bus,
zoals in Nederland. Dat zal er
pas komen als men dit probleem,
eigen aan Vlaanderen,
overlaat

logge
administratieve
apparaat
wordt ontlucht. Zo zal het mog&
lijk worden dat sneller kan worden ingegrepen en dat dossiers
zich niet als waardeloze hopen
papier opstapelen in de hoofdstedelijke
ministeriële
kabinetten waar men niet eens vermoedt
dat er in Vlaanderen ergens dijken zijn die moeten worden versterkt ».

ASLKS
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS

<iO

IS JANUARI ISre

