
DRUKPERSSTRAAT, 20. 1000 BRUSSEL — TEL. 02/217.97.98 -— 22e jAAR nr 3 — DONDERDAG 22-Ï-76 — PRIjS : 16 F 

ONGELUKSREGERING 
VOOR VUUINDEREN 

In november 1974 betoogde een 
Vlaamsgezinde massa van tienduizen
den personen te Halle, in het gezel
schap van meer dan zestig Vlaamse 
parlementsleden waaronder tientallen 
CVP-ers en PW-ers. Iedereen was er
van overtuigd dat het Vlaamse mini-
mumprogramma, dat er werd bekend 
gemaakt, nu wel een goede kans zou 
maken In het parlement. 
Het is een bittere ontgoocheling ge
worden. Méér dan een jaar na de be
toging werd het zo gematigde program
ma van Halle door de regering nog 
niet eens onder ogen genomen. Deze 
week maakte de heer Gerio, een van 
de gezaghebbende leden van het Over-
legcentrum van Vlaamse Verenigingen, 
in een dagblad de balans op van de 
regeringspolitiek op kommunautair ge
bied sinds Halle. Een balans die voor 
het Vlaamse land over de hele lijn vol
komen negatief uitvalt. 
De Franstaligen daarentegen wisten in 
diezelfde tijdspanne nieuwe en tastba
re resultaten te boeken. En zij stellen 
steeds meer en verregaander eisen^ 
die een zwakke Tindemans niet durft 
afwijzen ook al wordt de uitbouw van 
Vlaanderens ekonomie erdoor in vita
le sektoren geschaad. 
Wat hebben wij als Vlamingen dan nog 

aan een dergelijke regering, ook al 
wordt ze geleid door een Vlaming en 
zogenaamd « beheerst » door de 
« Vlaamse » CVP en haar soms Vlaams-
gezind doende meelopertje, de P W ? 
De balans en de diagnose van de heer 
GerIo zijn maar al te juist. IWaar waar
om trekt hij daaruit publiekelijk niet 
het enig passende besluit : dat deze 
vorm en samenstelling een werkelijk 
gevaar betekent voor de belangen van 
Vlaanderen, dat zij bijgevolg door de 
Vlamingen uit alle macht moet bestre
den worden en dit niet enkel in het 
parlement — zoals de Volksunie dag 
in dag uit doet — maar ook erbuiten. 
En wat doet het gezaghebbende Over-
legcentrum, waarvan de h. GerIo deel 
uitmaakt, om er tenminste het mini-
mumprogramma van Halle op het poli
tieke vlak door te drukken ? Maanden 
geleden werd er gedreigd dat men 
tot de aktie zou overgaan indien één 
jaar na Halle door de regering nog 
geen begin gemaakt zou zijn met de 
uitvoering van dit programma. Straks 
is januari 1976 voorbij, en de Vlamin
gen vernemen niets van het Overleg-
centrum. Is men daar dan al even be
sluiteloos en lusteloos geworden als 
de Vlamingen in de partijen van de 
huidige meerderheid ? 

Het volstaat niet alleen maar de ba
lans op te maken van het voor Vlaande
ren nefaste Tindemans-bewind, te waar
schuwen tegen de drijverijen van de 
Franstaligen in diens regering, en te 
eisen dat die gevaarlijke « voorlopige > 
gewestvorming onmiddellijk wordt 
stopgezet. Er moet méér gebeuren op
dat de Vlaamse publieke opinie ade
quaat zou ingelicht worden over de 
slechte gang van zaken en voldoende 
zou gesensibiliseerd worden teneinde 
de al te toegeeflijke Vlaamse politici 
uit de regeringspartijen doelmatig on
der druk te zetten. 
De Vlaamse beweging en de belangen 
van Vlaanderen worden het best ge
diend en behartigd wanneer intens en 
voor duidelijke streefdoelen wordt ge
ageerd in het parlement en terzelfder-
tijd erbuiten. 
Het is de hoogste tijd voor een nieuwe, 
grootscheepse Vlaamse aktie. 

Paul Martens 
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S.O.S. WATERSNOOD 
Wij hebben echt niet tevergeefs een beroep gedaan op 
het solidariteitsgevoel van onze lezers met de geteis
terde Vlaamse mensen in de watersnoodgebieden. 

Een volksnationalist kijkt niet onverschillig toe schre
ven w i j twee weken geleden, en toen hoopten wi j stil
letjes door middel van ons blad zo'n 100.000 fr. te 
kunnen bijdragen om de nood te helpen lenigen. 

Vanmorgen (dinsdag 20 januari) was er al 220.360 fr. 
gestort door 255 lezers en VU-afdelingen, en het aan
tal dagelijkse stortingen neemt zelfs nog toe. Wij be
ginnen te geloven dat het uiteindelijk wel eens een 
half miljoen zou kunnen worden. 

Natuurlijk, het is maar een druppel op een hete plaat... 
maar alle baten helpen de getroffen mensen. En deze 
huIJDaktie zal ons niet verhinderen om — ook in het 
parlement — te blijven beklemtonen wat wi j reeds de 
eerste dag blokletterden op onze voorpagina : door 
haar nalatigheid is de regering mede oorzaak van de 
ramp. Wij zijn het dan ook volkomen eens met de bur
gemeester van Ruisbroek, die deze week eiste dat de 
Staat de watersnood-slachtoffers volledig zou vergoe
den. 

De vraag is alleen maar : als de Staat dit ooit doet, hoe 
lang duurt dit dan eer ieder getroffene zijn geld heeft 
ontvangen ? 

Bijdragen voor ons hulpfonds kunnen nog steeds ge
stort worden op prk 000-017.1139-31 van « Wij », 
Voldersstraat, 7 1 , 1000 Brussel (vermelden : waters
nood ). 

PJC., Antwerpen 1.000 
K.S., Borgerhout 1.000 
H.€., St-Amandsberg 500 
H.D.B., Schoten 1.000 
B., Rijmenam 500 
V,R., Beersel 500 
AD., Kortrijk 800 
G.M., Deinze 200 
G.J., Mere 5.000 
D.L., Berchem 1.000 
R.-V.O.R., Gent 100 
C.D., Borgerhout 160 
F.N., Mechelen 500 
U.O., Roeselare 100 
F.V.E., Zandbergen 1.000 
HJD.G., Geraardsbergen 1.000 
P.V.H., Berg 200 
F.M., Jette 100 
H.C., Oostende 1.000 
E.D., Kemzeke 100 
R.R., Assebroek 200 
A.V.D.S., Dendermonde 1.000 
M.V., Petegem-Leie 100 
FJB., Kessel-Lo 1.000 
J.F., Gellik 250 
J.B., Antwerpen 1.000 
H.R., St-Niklaas 250 
MJP., Knesselare 500 
Davidsfonds, Rijmenam 500 
M.M., Ingelmunster 500 
M.O., Adinkerke 500 
A.V., Deerlijk 1.Ö00 
R.P., Wakken 500 
J.F., Stevoort 5.000 
M.D.N., Wemmei 1.000 
H.D.Z., iBrugge 150 
Mevr. D., iKnokke 2.000 
E.M., Ingelmunster 200 
J.H., Overijse 500 
WJ. , Zolder 300 
J.T., Vilvoorde 1.000 
G.V., Boortmeerbeek 500 
R.G., Zomergem 500 
H.M., Geraardsbergen 1.000 
R.S., Destelbergen 500 
V.C., Oudegem 1.000 
M.C., Oilbeek 500 
Familie D.V., Mortsel 750 
P.D., Hooglede 100 
L.V., Zellik 500 
DB-.'R.. Grimbergen 1.000 
R.-V., Borabeke IXXX) 
J.H., Waterschei 100 
S.R.. Edegem 1.000 
MJO.R., Waasmunster 1.000 
E.A., Koningshooikt 2.000 

E.L., Deurne 
R.H., Mortsel 
J.S..'D.B., Sint-Michiels 
M., Dilbeek 
Naamloos 
L.V.R., Buken 
E.D., Schoten 
Wwe V., Brugge 
R.C., Brugge 
F.V.D., Nijlen 
Naamloos, Ranst 
R.M., Middelkerke 
G,G., Tervuren 
H.V.S., Gent 
J.V., Nieuwpoort 
D.P., Aartselaar 
A.D.P., Erpe 
V.-D.B.-V., Wilrijk 
S.-B., St-Jans-Molenbeek 
V.D., Oostende 
H.S., Welle 
E.H., Deurne 
T.W., Dilbeek 
F.D.K., St-Denijs-Westrem 
M.-M., St-Jans-Molenbeek 
D.-D., Harelbeke 
R.B., Mechelen 
Naamloos, Lauwe 
J.V., Maaseik 
W.P., Zwijndrecht 
A.T., St-Amandsberg 
J.J., Mechelen 
U.-V., Oostende 
A.D.K., Oostende 
D.M., Antwerpen 
A.B., Elewijt 
F.W., Meise 
J.H., Diksmuide 
J.D.F., Gent 
R.D., Wervik 
A.D'H., Antwerpen 
G.-H., Hoeilaart 
E.M., Nieuwerkerken 
G.-C., Genk 
V.X3., Diepenbeek 
G.R. en R., Genk 
E.A., Berchem 
A.C., Schaarbeek 
J.'B., leper 
J.P.K., Scherpenheuvel 
F.T., Genk 
AJV.0 . , Oeurne 
Afd. Oostende-Marlakerke 

200 
1.000 
1.000 

500 
2.000 

200 
2.000 
1.000 

500 
1.000 

500 
500 
200 
500 

1.000 
1.000 

500 
300 
250 
500 
250 

1.000 
500 
500 

1.000 
100 

1.000 
200 
300 

1.000 
200 

5.000 
500 
100 

2.500 
500 
500 

1.000 
500 

1.000 
100 
500 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
500 

1.000 
100 

10.000 
200 

3.800 
(opgehaald tijdens mosselfeest) 
L.D.V., Assebroek 
N.e.. Bralne rAlleud 

1.000 
1.000 

VU-afd. ErpsJKwerps 1.000 
H.C., Oilbeek 1.000 
W.N., Wilrijk 1.000 
J.S., Tienen 1.000 
F.O., Aalst 500 
M.-B., Nieuwkerken^Waas 2.000 
J.V.D.V., Waarschoot 300 
J.V.D.8., Wolvertem 1.000 
F.-P., Desselgem 500 
R.e., Brustem 500 
T.V.D., Erembodegem 200 
A.H., V©urne 100 
N.A., Wemmel 200 
L.A., Mechelen 300 
M.D., Handzame 1.000 
DJD., Beigem 1.000 
A.C., Gits 200 
P.C., Gits 500 
A.R., Schoten 250 
L.M., Kumtich 200 
O.M., Zarren-Werken 1.000 
O.L., Oostende 200 
E.G., Geraardsbergen , 500 
V.G.-V.N., Hekelgem 1.000 
F.O.S., 'Hekelgem 100 
K.D., Oostende 500 
L.V.O., Antwerpen 5.000 
A.V.D.L., Halle 1.000 
A.P., Dieet 250 
JJD., Adinkerke 1.000 
L.V., Brussel 1.000 
A.V., Tielt 50 
M., Aalst 100 
H.V., Menen 10C 
R.M., Mechelen 30C 
L.G., Cisene 50C 
DJB.-M., Hombeek 20C 
T.D.B., Zaventem 30C 
L.U., Antwerpen 1.00C 
R.J.P., Zelem 400 
J.V.W., Sterrebeek 250 
E.F., Schaarbeek 250 
J.D., Geel 1.000 
R. en M. V.O., St^M.-Latem 500 
A.V.H., Wilrijk 200 
A.V., Antwerpen 250 
A.D.W., St-Niklaas 500 
Wwe V.-T., Kontich 3.000 
Ph.C., Antwerpen 1.000 
M.T., St-Genesius-Rode 200 
L.D.N., Oostende 1.000 
A.C., Poperinge 500 
F.W., Leuven 500 
Wwe V.-D., Koekelberg 500 
H.K., Wolvertem 1.000 
J.S., Hasselt 500 
A.W., Antwerpen 1.000 
P.L.-W., Kortrijk 1.000 
G.B., i o 1.000 
P.R., Eigenbilzen 2.000 
B.S., Berchem 500 
H.V., Berchem 500 
A.S., Appelterre 500 
EK., Mollem 2.000 
P.V.D.W., Oostende 500 
Mevr. M.-D.C, 
St-LambrechtsJWoluwe 100 
L.V., De Panne 1.000 
W.V.D.V., Wetteren 500 
H.B., Grembergen 1.000 
J.D., Zolder 1.000 
G.D., Sint-Pauwels 1.000 
H.V.D.V., Den Haan 500 
J.H., Heppen 500 
P.M., St-Pieters-Woluwe 500 
J.D., Leest 500 
VU-afd. Heusden (Limburg) 5.000 
J.M., Strombeek-Bever 1.000 
M.D.B., Gent 2.000 
A.K., Everberg 500 
CD., Geluwe 1.000 
G.V., Gent 500 
A.-S., Denderleeuw 1.000 
H.M., Lede 500 
Naamloos, Gent 500 
B., De Pinte 100 
F.-D.B., St-Kat.-Lombeek 500 
H.V., Schaarbeek 300 
R.V.S., Zandhoven 3.000 
W.S., Duitsland 100 
G.B., St-Truiden 1.000 
G.D.V., Gent 1.000 
V.-V,B., Antwerpen 1.000 
R.V.M., Bornem 400 
G.V., Wevelgem 500 
H.K., Bilzen 300 
V.D., Wervik 300 
Mej. D.V., Ekeren 1.000 
P.D.B., Antwerpen 500 
D.S.F., Antwerpen 500 
R.A., Mortsel 500 
L.G.. Deurne 300 
G.D.R., Vilvoorde 200 
VU-afd. Vossem 2.200 
TAK 5.350 
W.O.K. 100 
Naamloos, Edegem 500 

H.N., Roosdaal 1.000 
E.VK., Antwerpen 300 
J.V.D.M. 300 
T.V. en GJB., Zonhoven 1.000 
A.D.B., Eksaarde 200 
J.S., Ronse 1.000 
W.V., Izegem 500 
F.V.D., Liedekerke 100 
E.W.F.V. en juffr. V., Eisden 5.000 
PJW.B., Edegem 250 
J.V.H., Kortrijk 500 
A.S.-H., Bree 1.000 
F.C.-D., Belsele 500 
E.D.S., Hekelgem 500 
H.M., Burst 300 
V.W., Oostende 200 
Wwe H.C., Oostende 1.000 
A-R., Aalst 200 
M.V., Tervuren 200 
W.V., Hofstade 250 
C.C., Lede 500 
L.V.D.P., Asse 1.500 

GJD.V., Leffinge 200 
L.F., Antwerpen 5.000 
Naamloos, Jezus-Elk 750 
H.V., Kruibeke 2.000 
K.C., Turnhout 1.000 
F.T., Melle 500 
J.V., Jette 500 
f?.V., iKlemskerke 1.000 
W-D.S., Alsemberg 500 
R.H., LInter 500 
J.R., Genk 500 
L.W., Genk 1.000 
J.P.'H., Maasmeohelen 500 
CS., Gent 500 
WJB., De Pinte 100 
A .C , Mortsel 500 
A.C., St-Lambrechts-Woluwe 500 
O.V.O., Gentbrugge 2.000 
Metaalbewerker, Itterbeek 200 

TOTAAL : 220.360 
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IN WELK UND LEVEN WE HIER ! 
(pm) Die pertinent» uitspraak van een inwoner wan Ruisbroeit, tijdens een drama
tische TV-uitzending, zal wele kijlcers zijn bijgebleven. Hij vertolkte immers een 
breed volksgevoelen over het hele overheidsbeleid in dit « apenland ». 
De man doelde konkreet op de latte houding van tal van verantwoordelijke over-
heidspersonen die jarenlang ons hele dijkenbestel laten verkommeren om nadien — 
als het kwaad geschied is — hun handen in onschuld te wassen en de verantwoor
delijkheid af te wentelen, liefst op ondergeschikten. 
De massa heett de jongste jaren teveel de indruk gekregen geregeerd en bestuurd 
te worden door min of meer korrupte plantrekkers en mooipraters, die vooral aan 
zichzelf denken en het niet zo nauw nemen met de belangen van de gemeenschap 
op wiens kosten zij rijkelijk vegeteren. De schandalen hebben daartoe bijgedragen, 
de chaos in overheidsdiensten als de post en de verregaande en idiote verbrokke
ling van allerlei bevoegdheden over tal van departementen, diensten en instellingen 
geven tal van mensen de indruk dat « die van Brussel » er pret aan beleven iemand 
voortdurend van pontius naar pilatus te sturen. 
Overal bots je op hetzelfde fenomeen : niemand is verantwoordelijk, terwijl steeds 
meer zaken in het honderd lopen. Zoek maar naar de verantwoordelijken voor de 
hele verloedering van ons landschap, voor de chaotische verkavelings- en bouwpoli-
liek, de slecht funktionerende overheidsinstellingen. Ze sturen je van het kastje 
naar de muur en met een kluitje in het riet. 
En dan die schijnheiligheid van de o zo bezorgde ci staatslieden » die het voor het 
zeggen hebben ! De CVP liet ons vorige week weten dat zij wat minder aandacht 
en geld van overheidswege wil voor de autowegen, maar meer voor de dijken. En 
CVP-pariementsleden spelen nu plots de bezorgde streekverdedigers. Maar diezelfde 
parlementairen keurden jaar in, jaar uit, kritiekloos, begrotingen goed die bijna 
niets voorzagen voor een behoorlijke dijkenstruktuur. En bijna 20 jaar lang al 
zitten CVP-ers in elke regering, vaak zelfs geleid door een van hen, en een De 
Saeger was jarenlang de grote manitoe van Openbare Werken. Maar « verantwoor
delijk voor de verregaande verwaarlozing » dat zijn ze niet, ha nee. Wie dan wel 7 

In het TV-gastprogramma van het Dosfel instituut op het 
BRT-scherm wordt vanavond, 22 januari, om 21u30, 
gepeild naar de verantwoordelijkheden in de waters
noodaffaire. 

Dank zij de vrijwillige inzet van 

mensen als de top-twintigers hier

naast, die intens nieuwe abonne

menten voor « Wij » werven, kon

den wij het verwachte deficiet 

over 1975 tot minder dan de helft 

herleiden. 

Maar helemaal uit de rode cijfers 

kwamen wij niet. En de beproe

ving voor de pers is helaas nog 

niet voorbij. 

Daarom zijn wij zo blij te kunnen 

beschikken over dergelijke schare 

toegewijde propagandisten voor 

ons Vlaams-nationaal weekblad. 

U allen echter, beste lezers, lieve 

lezeressen, kunt ons doelmatig 

helpen. Ook in uw buurt of ken

nissenkring zijn er ongetwijfeld 

nog enkele mensen die in aan

merking komen voor een abonne

ment : 500 fr. voor een jaar, te 

storten op prk 000-0171139-31 van 

. Wij . , Voldersstraat 71, 1000 

Brussel (vermelden : abonnement 

1976). 

Kris Versyck, Cent 

Georgette De Kegel, Ninove 

Jef Nagels, Oostende 

Bert De Cremer, Denderhoutem 

Juul Moens, Antwerpen 

Jan Caudron, Aalst 

Jef Vinex, Erps-Kwerps 

Geert Bourgeois, Izegem 

Daniel Denayer, Aalst 

Joris Depré, Tervuren 

11) Jozef Labaere, Kortrijk 
12) Ferre De Beuckelaer, Kontich 

W i l l e m Nollet, Hove 
Theo Beenders, Zaventem 
Jan Roux, Genk 
Raf Lintermans, Veurne 
Miei Van Langendonck, 

St-Kateli jne-Waver 
Liliane Stevens, Zwijndrecht 
Roger Vandenbiicke, leper 
Eugeen Franco, Oostende 
Koen Van Meenen, 

Neusden (O.VI.) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 

13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

18) 

20) 

1.824 
802 
648 
549 
447 
420 
383 
348 
336 
309 

264 
228 
180 
168 
144 
132 

130 
108 
108 
96 

96 

GERIO: STOP DIE VOORLOPIGE GEWESTV0RMIH6! 
In een * Vrije Tribune > van het 
dagblad * De Standaard » (19 ja
nuari '76) klaagt oud-rektor Ger-
lo (VVB), voorzitter van het Ver
meylenfonds, de regeringspoli-
tiek aan die nefast is voor de 
belangen van het Vlaamse volk. 
Wij achten dit artikel belangrijk 
genoeg om het integraal onder 
de ogen te brengen van onze 
lezers, die lang niet allemaal op 
* De Standaard » geabonneerd 
zijn. Het is een artikel dat alle 
Vlamingen onder ogen zouden 
moeten krijgen. 
Wat wij denken over het (luste
loze) Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen, waarin 
prof. Gerio een belangrijke rol 
speelt, kunnen onze lezers vin
den in ons politiek kommentaar 
op biz. 1 

Wie een onderzoek wijdt aan de 
evolutie van het kommunautair 
probleem in België gedurende 
het afgelopen jaar, moet wel 
vaststellen dat de balans voor 
het Vlaamse volk over heel de 
lijn negatief uitvalt, en wel op 
grond van volgende onbetwist
bare feiten : 
1. Geen enkel punt uit het zo ge
matigd en door het Vlaamse volk 
geplebisciteerde programma 
van Halie werd verwezenlijkt. 
2. Ondanks de uitspraak van het 
Hof van Kassatie van 22 jul i , 
waarbij de aparte loketten te 
Schaarbeek onwettig werden 
verklaard, blijft deze voor het 
Vlaamse volk vernederende re
geling voortbestaan. De uit
spraak van de Raad van State, 
waarop de regering wil wachten 
en die door de eerste-minister 
tegen oktober-november 1975 in 
het vooruitzicht werd gesteld, 
blijft inmiddels uit. 

3. Bij de bespreking van het KB 
over de fuzies van gemeenten in 
de schoot van de regering werd 
door de frankofonen geheel on
verwacht de afschaffing der vijf 
Vlaamse federaties rond Brussel 
geëist en door middel van chan
tage bekomen, hoewel de rege
ringsverklaring hieromtrent 
niets vermeldde. De «gordel van 
smaragd », die een dam moest 
vormen tegen de verdere ver-
fransing van Vlaams-Brabant en 
het Vlaams karakter der ge
meenten met faciliteiten moest 
waarborgen, werd door de 
Vlaamse leden van de regering 
zonder enige noodzaak of moti
vering, zonder enige kompensa-
tie, om louter opportunistische 
redenen prijsgegeven, hetgeen 
in de Senaat volmondig werd er
kend door CVP-senator Hulpiau. 
Dat Vlaamse ministers in dit 
verband durven te spreken van 
« paniekerige » reakties van de 
Vlamingen, achten wij op zijn 
minst misplaatst. 

4. Niets is gebeurd om de positie 
van de Brusselse Vlamingen te 
verbeteren, hoewel de herzie
ning van de kieswetgeving hier
toe een geschikte aanleiding kan 
zijn. Het politiek bedrog van de 
laatste agglomeratieverkiezin
gen, dat alleen door gesplitste 
kiezerslijsten en eentalige kan
didatenlijsten kan verhinderd 
worden, kan zich nog steeds her
halen. 
5. De ratifikatie van de water
verdragen met Nederland werd 
uitgesteld en meteen de ontwik
keling van de Antwerpse haven 
belemmerd, omdat de frankofo
nen in de regering in extremis 
geëist en bekomen hebben dat 
de Waalse gewestelijke instan
ties bij het overleg met Neder
land zouden worden betrokken. 

6. Het Rassemblement Wallon 
hééft in de regering de hervor
ming van het Algemeen Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwer
king en een billijker verdeling 
van de taalkaders aldaar weten 
te verhinderen, door het stellen 
van eisen die zo overdreven zijn 
dat zij het Vlaamse volk beledi
gen. 
7. Dezelfde partij belet, even
eens om kommunautaire rede
nen, de oprichting van een Bene-
lux-luchtvaartmaatschappij. 
Kortom, de balans is uiterst na
delig voor het Vlaamse volk. De 
regering verschuilt zich achter 
de sociaal-ekonomische moei
lijkheden om iedere Vlaamse eis 
te verwerpen, maar franstalige 
eisen werden zonder meer inge
willigd. De Vlaamse meerder
heid wordt aanhoudend gemino-
rizeerd. De zo geroemde natio
nale solidariteit is een straat 
met eenrichtingsverkeer. Bijge
volg zeggen wij eens te meer 
dat de Belgische Staat blijkbaar 
niet meer kan geregeerd wor
den, tenzij de Vlaamse politici 
hun Vlaamse overtuiging op zak 
steken en zwichten voor de niet 
aflatende chantage der frankofo
nen. Dit moet leiden tot een on
houdbare situatie. 
Bovendien wordt een ernstige 
aanpak van de sociaal-ekonomi
sche problemen bemoeilijkt 
door het feit dat in dit land 
steeds meer vraagstukken een 
kommunautair aspekt krijgen. 
Een der laatste voorbeelden is 
dat van de moeilijkheden op 
het universitaire vlak, die voor 
het Vlaamse land alleen kunnen 
opgelost worden door een 
Vlaamse interuniversitaire Raad. 
Maar de hardnekkige sabotage 
van het dekreet dat hiertoe 
strekt, en dat werd ingediend op 

9 mei 1974 door senatoren van 
de vier Vlaamse partijen, duurt 
onvermindert voort. 
Steeds meer wordt het duidelijk 
dat de uitgaven en behoeften 
der twee grote gewesten moe
ten bestreken worden door 
eigen inkomsten en eigen mid
delen. Daartoe bevestigen wij 
ons standpunt, tevens dat van 
het Vermeylenfonds : de voor
bereidende gewestvorming die 
regelrecht leidt naar een federa
lisme met drie en daarom door 
het Rassemblement Wallon 
werd gewild, moet worden stop
gezet. Een nieuwe grondwets
herziening is nodig. De norma-
lizatie van de Vlaams-Waalse 
betrekkingen is slechts moge
lijk door de oprichting van een 
Belgische konfederatie met 
twee autonome deelstaten en 
met een hoofdstedelijk gebied 
of distrikt Brussel dat eindelijk 
een bindmiddel wordt, na steeds 
meer de splijtzwam van België 
te zijn geworden. 

ALOIS GERLO 
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besparen. 

De Kalorie-man kan U 
helpen 
- met raad en voorstel

len : tel. 02/219.47.70 
- met brochures: 

Ministerie van Econo
mische Zaken 
Pachecolaan 34 
1000 Brussel 

- met informatie 
over de 
isolatiepremie 

Enkele praktische raadgevingen... 
BENAMING TYPE VAN 

ISOLATIEMATERIAAL 

BerekencJe besparing 
per m^ en per stookseizoen (') 

Dikte v.h. 
isolatie

materiaal 
cm 

Liter 
stookolie 

OPMERKINGEN 

MUREN 

De sterke isolatiematerialen {-V < 0,.1 l<cal/ 
h° Cm), zoals cellenglas, geëkspandeerde 
kurk, kunststotschuim, minerale wol, 
vezelplaten, enz., kunnen worden gebruikt 
voor binnen- en buitenbekledingen alsook 
voor volledige of gedeeltelijke vulling van 
de spouw. 

Hel is wenselijk dat het isolatiemateriaal 
stijf is, om te voorkomen dat tiet in de tijd 
zou zetten, behalve voor de volledige vul
ling van spouwmuren. In dit laatste geval 
en wanneer het een bestaande muur 
betreft, spuit men minerale wol, kunststof-
schuim, perliet, enz. in. 

Wanneer het als bekleding wordt aan
gebracht, wordt de isolatie beschermd 
door een dekoratieve en/of waterdichte 
harde plaat. 

Volle eensteense muur 
2 
4 
6 

16,42 
21,04 
23,22 

18,14 
23,24 
25,65 

104,74 
134,17 
148,07 

Spouwmuur, binnenmuur bestaande uit 
zware betonblokken van 14 cm 

9,88 
13,47 
15,27 

10,91 
14,88 
16,86 

62,94 
85,83 
97,28 

Spouwmuur, binnenmuur bestaande uit 
lichte betonblokken van 19 cm 

3,98 
5,90 
7,05 

4,39 
6,52 
7,80 

25,34 
37,60 
44,96 

Wanneer de isolatie aan de binnenzijde 
wordt aangebracht en indien de wand aan
leiding heeft gegeven tot oppervlaktekonden-
satie, moet deze verplicht worden beschermd 
door een doelmatig dampscherm. 

Indien de isolatie aan de buitenzijde wordt 
aangebracht, doet men er goed aan een 
luchtlaag te behouden tussen de isolatie en 
de waterdichte bekleding. 

Indien de isolatie bestaat uit een volledige 
vulling van de spouwen, moet men erover 
waken dat deze geen vochtigheidsoverdracht 
begunstigt voor de blootgestelde gevels. 

Verluchte spouwmuur, binnenmuur 
bestaande uit zware betonblokken van 14 cm 

18,34 
23,09 
25,27 

20,26 
25,51 
27,92 

VLOEREN indien de isolatie op de vloer wordt gelegd 
kunnen alle isolatiematerialen worden 
gebruikt, maar ze moeten worden bedekt 
met een hard materiaal dat de belastingen 
goed kan verdelen. 

Indien de isolatie onder de vloer wordt 
aangebracht, moeten bij voorkeur stijve 
materialen worden gebruikt, ofwel samen
gestelde materialen, d.w.z. bestaande uit 
een isolatiemateriaal en een bekleding 
die een estetisch uitzicht geeft, alsmede 
een goede mechanische sterkte. 

Holle vloerelementen 

116,90 
147.15 
161,05 

10 

19,88 
21,94 
23,23 
24,00 

21,96 
24,23 
25,64 
26,49 

126,71 
139.79 
147,96 
152,87 

Gewapend beton van 15 cm 

10 

25,41 
27,67 
29,00 
29,90 

28,05 
30,61 
32,02 
33,01 

156,87 
176,58 
184,76 
190,48 

Wanneer de isolatie tussen de draagplaat en 
de bekleding wordt aangebracht, moet men 
er voor waken dat de draagkonstruktie vol
doende stijf is, opdat ze niet zou worden 
beschadigd door het platdrukken van de 
isolatie. 

Houten vloer 

10 

15,66 
17,58 
18,73 
19,50 

17,28 
19,41 
20,69 
21,54 

99,73 
111,99 
119,35 
124,26 

(•) BEREKENINGSHYPOTESEN 

duur van het stookseizoen. 
242 dagen (15 sept -15 mei) 

gemiddelde buitentemperatuur (t,„) 
gedurende het stookseizoen: -i-6,5''C 
(Ukkel, normale winter) 

gemiddelde binnentemperatuur (t,„) 
gedurende het stookseizoen: -i-18''C 
(rekening houdend met het nachtregime) 

waarde van de in de berekening 
gebruikte termische geleidbaarheid X 
van hel isolatiemateriaal: 
0,035 kcal/mh-'C 

gebruikte brandstoffen: 
• stookolie: Pci = 8.670 kcal/l 
• aardgas: Pci =7.600 kcal/m^ 
• electriciteit: Pci = 860 kcal/kWh 

rendement ri van de installaties: 
• stookolie: 60 % 
• aardgas: 62 % 
• electriciteit: 95% 

volgende formule werd gebruikt voor de 
berekening van het energieverbruik 
nodig voor de verwarming, per 
vierkante meter wand en per normale 
winter: 

in deze formule stelt k de warmtetrans-
missiekoëfficient van het beschouwde 
biouwelement voor, uitgedrukt in 
kcal/m^h^C 

2 4 x 2 4 2 ( t „ - t ^ 
P c i X \\ Ministerie van Eet iche Zaken — Belgisch Insliluut voor Vooflichtirg en Documentatie (Inüel) 
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OOK HET 
VLAAMSE KRUIS 
De vzw Het Vlaamse Kruis deel
de ons mee dat het 80.000 fr. 
schenkt aan de getroffenen van 
de jongste watersnood. Het 
richt een dringende oproep tot 
de bevolking om de slachtoffers 
te steunen in een broederlijk ge
baar van Vlaamse vrijgevigheid. 
Wie dit wil doen via het Vlaam
se Kruis kan storten op prk nr 
000-0208399-43 van het Vlaamse 
Kruis « rampenfonds », St-Pie-
tersnieuwstraat 93, 9000 Gent. 

NIEUWS 
VAN HET FRONT 
Dat de « koude oorlog » tussen 
Vlamingen en Franstaligen niet 
enkel op taalgebied, maar over
al woedt kan men o.m. opmaken 
uit een berichtje dat verscheen 
in « Contact », een tijdschrift 
voor bestuursleden van de Bond 
van Grote en van Jonge Gezin
nen. Daarin wordt meegedeeld 
dat tot aktieve aansluiting van 
Vlaamse gezinnen in Wallonië 
is overgegaan. In het kaderblad 
van de Ligue, de Franstalige 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen wordt daarop zuurtjes gere
ageerd, maar «Contact» schrijft: 
« Wanneer men weet dat de 
eerste brievenaktie in het 
Vlaamse rechtsgebied van de 
Ligue uitging, is kommentaar 
overbodig ». 

Voorheen bestond er tussen 
Bond (300.000 leden in Vlaande
ren) en Ligue (135.000 leden in 
franstalig België) een overeen

komst waarbij men er zich we
derzijds toe verbond geen leden 
te werven in het rechtsgebied 
van de « zustervereniging ». De 
Ligue zou dus geen franskiljons 
In Vlaanderen lid maken, en de 
Bond zou zich niet inspannen 
om Vlamingen in Wallonië aan 
te sluiten. 
De Ligue verbrak het eerst dit 
gentlemens agreement door le
den te gaan werven in de Voer
streek, in de Vlaamse randge
meenten in Brussel en later ook 
in andere delen van Vlaanderen. 
Wat wals is, vals is. En dan heb
ben de Galliërs nog de lef om 
verontwaardigd te gaan doen 
als de Vlamingen hen uiteinde
lijk van hetzelfde laken een 
broek geven en leden gaan wer
ven in Wallonië. 

DE DOKTERS 
Naar aanleiding van het onder
houd tussen eerste-minister Tin-
demans en dokter Wijnen stuup 
de de Werkgroep Gezondheids
voorlichting (Merelbeke, Gent, 
Wilrijk) ons volgend standpunt. 
« De Werkgroep Gezondheids
voorlichting stelt vast dat een 
separaat onderhoud plaats heeft 
tussen de eerste-minister en dr 
Wijnen, dit naar aanleiding van 
de herrie rond de herwaardering 
van de huisarts. 
In dit verband wenst de WGV 
te benadrukken dat zij voorstan
der is van een betalingssisteem 
waarin de geneesheer er geen 
materiaal belang bij heeft snel
ler en dus minder degelijk te 
werken. 

Een voortdurende nascholing is 
de plicht van elke arts, zoals dit 
ook het geval is voor beoefe
naars van andere beroepen. Zij 
dient dus geen financiële kom-
pensatie met zich te brengen. 
Overigens is de werkgroep van 
mening dat de kwaliteit van de 
huisartsgeneeskunde niet ge
waarborgd wordt door een een
malige nascholing van 100 uren. 
Ten slotte, kunnen fondsen die 
eventueel zouden vrijkomen 
door de tarieven voor klinische 
biologie niet te indekseren, be
ter aangewend worden voor de 
promotie van gezondheidsvoor
lichting, arbeidsveiligheid en 
milieuzorg, en van nieuwe ini
tiatieven in de gezondheids
zorg ». 

VEV JARIG 
Het Vlaams Ekonomisch Verbond 
bestaat 50 jaar (1926-1976). Bij 
die gelegenheid wordt o.m. een 
lubileumkongres gehouden — 
op donderdag 8 april 1976 — in 
het nieuwe kongrescentrum te 
Gent. De heer L.P. Thorn, voor
zitter van de algemene UNO-ver-
gadering, werd gevraagd daar te 
spreken over de sociaal-ekono-
mische wereldproblemen in de 
komende jaren. In kommissies 
zullen enkele belangrijke vraag
stukken behandeld worden die 
zich voor onze Vlaamse gemeen
schap stellen : het demografisch 
probleem, de ruimtelijke struk-
tuur, de staatsstruktuur. 
Wij wensen het VEV, dat een 
belangrijke rol in en ten bate 
van onze gemeenschap speelt, 
alvast een feestelijke verjaardag. 

DE STRIJD TEGEN DE BETONBARBAREN 
Op zaterdag 24 april 1976 richt 
de Stichting Omer Wattez (voor 
de integrale bescherming van de 
Vlaamse Ardennen) een nieuwe 
betoging in tegen de autowegen-
politiek van de regering in het 
algemeen en tegen de A9 door de 
Vlaamse Ardennen in het biezon-
der. Samen met het « Anti-Auto
stradefront » van de Bond Beter 
Leefmilieu wil ze aan de slacht
offers van het verkeerde rege
ringsbeleid (geteisterden in de 
watersnoodgebieden,. landbouwers 
die van hun grond beroofd wor
den, natuurverdedigers) de gele
genheid geven massaal hun on
genoegen te luchten tegen de 
potsierlijke autowegenpolitiek. 
In een mededeling aan de pers 
zegt de Stichting Omer Wattez dat 
die politiek wordt voortgezet om 
de privébelangen van de auto
wegenbouwers te dienen, tegen 
de werkelijke belangen van de 
bevolking in. 

De noodtoestand ten gevolge van 
de dijkbreuken heeft duidelijk het 
wanbeleid aangetoond op het mi
nisterie van Openbare Werken 
(waar voorheen minister De Sae-
ger (CVP) en nu minister Defraig-
ne (PLP) regeren), aldus de stich
ting. 

Aan minister Defraigne wordt het 
verwijt gericht dat hij geen reke
ning wil houden met het verzet 
tegen de autowegenpolitiek, en 
koppig als een ezel doorgaat met 
de betonbarbaren. 
Dat het verzet tegen die politiek 
nochtans groot is toont de Stich
ting aan in een negental punten. 

CHABERT VERSCHUILT ZICH 

AOHTER TECHNISCHE, 

ADMINISTRATIEVE 

EN FINANCIËLE BEZWAREN 

VU-kamerlid Georgette De Kegel (Ninove) stelde volgende 
mondelinge vraag aan minister Chabert : 

« De administratieve overheveling in 1962 van het kanton 
Waasten-Komen sluit niet in dat de Komenaars niet meer 
gaan werken, kopen en verkopen in het omliggende West-
Vlaanderen. Die overheveling betekent niet dat zij nu ineens 
nood hebben aan de telefoonnummers van de ver afgelegen 
steden Ath en Nijvel. 
Toch werd in 1972-1973 voor het eerst de vier bladzijden lange 
lijst van telefoonabonnees van het Komense weggelaten uit 
telefoongids 2 van West-Vlaanderen. Zo vonden de Westvla
mingen hun Waasten-Komense buren niet meer in hun gids 
en vonden ook de Komenaars hun leperse, Wervikse en an
dere buren niet meer in de gids die van toen af in het Ko
mense werd uitgereikt, de gids 8 van Henegouwen. 

Op het verzoek van Vlaamse Komenaars om de lijst in alle 
twee van de gidsen op te nemen en de Komenaars te laten 
kiezen welke gids ze voortaan wensen te krijgen hebben 
noch de RTT noch de uitgever van de gidsen Promedia ge
reageerd. 
De minister beloofde méér dan één jaar geleden de zaak te 
onderzoeken. Op een tweede brief van de Vlaamse Kome
naars, deze zomer geschreven, reageerde hij niet. 
Graag zou ik van de minister vernemen of hij het probleem 
heeft onderzocht, tot welke konklusie dit onderzoek heeft 
geleid en of hij zal verhinderen dat de telefoon, die een neu
traal kommunikatiemiddel moet zijn, zou worden gebruikt om 
dit kanton zo vlug mogelijk verder te verfransen. 
Ziehier dan het huichelachtige antwoord van CVP-er Chabert : 
« Zoals ik reeds eerder op een parlementaire vraag heb ge
antwoord, heeft de Regie van Telegrafie en Telefonie de af
bakening van haar telefoonnetten aangepast aan de taalgrens 
zoals die werd vastgelegd door de wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken. Wat in het bijzonder de streek 
van Komen betreft werd deze aanpassing beëindigd met de 
indiensttreding van een nieuwe telefooncentrale te Wervik 
op 22 december 1971. 

Op grond hiervan werd ook de officiële telefoongids aange
past. De abonneelijst Komen met de telefoonnetten Ploeg-
steert en Komen die nog uitsluitend abonnees uit Franstalige 
gemeenten met bijzondere regeling bevatte werd uit het 
boekdeel 2 (West-Vlaanderen) gelicht en ingelast in boek
deel 8 (Henegouwen). 
Tegen de door het achtbare lid geformuleerde voorstellen, 
die de opname van de telefoonabonnees van Komen in beide 
boekdelen 2 en 8 inhouden, zijn er evenwel technische, ad
ministratieve en financiële bezwaren. 
Beide boekdelen worden immers met vijf maanden verschil 
afgesloten, gedrukt en uitgereikt, zodat de kopij van de abon-
neelijsten tweemaal ipv éénmaal per jaar zou moeten aan
gepast worden aan de talrijke wijzigingen zoals nieuwe aan
sluitingen, verhuizingen, opheffingen, adres- en telefoonnum
merveranderingen, enz... 
Ook zouden er in de streek van Komen twee uitreikingen die
nen plaats te hebben, wat de eraan verbonden kosten zou 
verdubbelen. 
Bovendien voorziet de geldende reglementering dat ieder 
telefoonabonnee slechts aanspraak kan maken op één enkele 
kosteloze vermelding in de telefoongids, hetgeen dubbele 
vermelding in twee afzonderlijke boekdelen uitsluit. 
Wat uw voorstel betreft om de Komenaars te laten kiezen 
welke gids zij wensen te ontvangen en in welke gids zij wen
sen te worden opgenomen, moet er ook nog worden gewe
zen op het extra administratief werk om de betrokken abon
nees te raadplegen en de afzonderlijke distributielijsten aan 
te leggen evenals op de bijkomende papier- en drukkosten. 
Ik heb nietemin op 9-5-1975 het advies van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht gevraagd over het al dan niet be
staan van de verplichting voor de RTT op grond van de taal
wetgeving om de telefoonabonnees van het Komense op te 
nemen in elk van de boekdelen 2 en 8. 
Met de brief van de Vlaamse Komenaars bedoelt het acht
baar lid waarschijnlijk de brief van de Vriendenkring van het 
Komense van 10-9-1975. Welnu, op deze brief heeft mijn ka
binet op 20-10-75 geantwoord dat de zaak eveneens voorge
legd is aan de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht en dat 
haar advies, samen met de eventueel te nemen maatregelen 
zullen worden medegedeeld. 
Dit advies werd mij evenwel tot op heden nog ra'et ver
strekt «. 
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OMZ^Wa^LD 

(jeeveedee) Neêrlands hoofdstad Amsterdam is de eerste 
maand van 1976 ook het toneel van een bestuurschaos die 
in het meestal zo geordende Nederland nauwelijks haar weer
ga vindt. 

De hele zaak draait rond drie figuren : burgemeester Ivo 
Samkalden, 63 jaar, oud-minister van Justitie en lid van de 
socialistische partij (PvdA), zijn partijgenoot Han Lammers, 
44, oud-journalist en sinds ruim vijf jaar wethouder (sche
pen) en de 32-jarige Roel Van Duijn, tien jaar geleden eerste 
voorman van de Provo-beweging, later koning van de Kabou
ters en sinds ruim twee jaar eveneens schepen van de 
hoofdstad namens de Politieke Partij Radikalen (de PPR). 
Inzet van het torenhoog opgerezen konflikt is de vraag of 
Amsterdam bestuurd moet worden door een politiek kollege 
óf door een dagelijkse leiding waarin alle grote partijen wat 
te vertellen hebben, een zogeheten « afspiegelingskollege ». 
Lammers, ontegenzeglijk een krachtfiguur, type van de gebo
ren regent, was bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen 
lijsttrekker van de in Amsterdam zeer sterke socialistische 
partij. Hij was voorstander van een afspiegelingskollege 
waarin naast socialisten en kommunisten ook liberalen en 
leden van de kristelijke partijen zitting zouden hebben. Maar 
hij bezweek te elfder ure voor de eis van de plaatselijke 
partijafdeling dat het kollege van burgemeester en schepe
nen een « progressief program » zou uitvoeren. Dat lag inder
daad binnen het bereik van de socialisten en de met hen 
samenwerkende Radikalen, Demokraten '66 en Pacifistische 
Socialisten, want deze partijen legden bij de verkiezingen 
(zomer 1974) beslag op 23 van de 45 gemeenteraadszetels, 
de absolute meerderheid dus. 

m m 
Konsekwentie van het besluit om « progressief » te gaan 
besturen was dat Van Duijn wethouder werd in een kollege 
van acht man onder voorzitterschap van Samkalden. Maar de 
voormalige Kabouter stootte vanaf het begin op een sterk 
wantrouwen bij al zijn kollega's. Hij had zo zijn eigen manier 
van het aanpakken van de zaken. Als wethouder van de 
Gemeentebedrijven liet hij biologisch-dynamisch voedsel ver
strekken in de personeelskantines, hij verstrekte handschoe
nen aan de vuilnisophalers, liet beschermde dakjes vervaar
digen voor de wagentjes van de straatreinigingsdienst, enz., 
allemaal dingen die de aandacht trokken van pers en publiek. 
In het schepenkollege deed hij zijn best om koöperatief met 
zijn kollega's samen te werken, maar zijn voorkeur voor een 
alternatief Amsterdam waarin milieuzorg voornamer zou zijn 
dan ongeremde stadsplanning (kantorenbouw, verkeersfaci-
liteiten, enz.), bracht hem voortdurend in konfliktsituaties 
met de burgemeester en de overige schepenen. 

Er waren al uitbarstingen geweest toen Van Duijn deelnam 
aan een fietstocht van een anti-auto-aktie-groep en toen hij 
weigerde een verklaring te ondertekenen waarin de schuld 
voor een (verijdelde) bomaanslag op de in aanleg zijnde 
metro naar een groep onschuldige stadsbewoners werd ge
schoven. Toen Van Duijn in december een nota over kern
energie naar buiten bracht die de rest van het kollege liever 
nog wat binnenskamers had willen houden, barstte de bom 
helemaal. Samkalden eiste het ontslag van de voormalige 
Kabouter en dreigde anders zelf op te stappen. Oók Lam
mers, die een kans rook om zijn oude ideaal van een afspie
gelingskollege alsnog te verwezenlijken (door Van Duijn te 
vervangen door bij voorbeeld een liberaal), bood zijn aftre
den aan onder voorwaarde dat Van Duijn eveneens de pijp 
aan Maarten zou geven, een voorwaarde die hij later introk. 
Van Duijn, sterk gesteund door zijn partij, de PPR dus, wei
gerde echter heen te gaan. Daarop kwam de Partij van de 
Arbeid met een motie van wantrouwen tegen Van Duijn die 
na een woelig debat met scheldpartijen a la Jos van Eynde 
een meerderheid kreeg. Pas tóen besloot Van Duijn om heen 
te gaan om daarmee te voorkomen dat de PvdA een afzet
tingsprocedure in werking zou stellen. Gevolg van dit alles : 
Amsterdam is nu twee van zijn acht schepenen kwijt, Lam
mers, de reus-, en Van Duijn, de kabouter. 

Hoe deze zaak verder wordt opgelost zal eind van de maand 
duidelijk worden als zowel de PvdA als de PPR hun kaarten 
op tafel gaan leggen. Zeker is al dat de PvdA die in de 
hoofdstad al eerder haar bondgenoten van D'66 en de Pacl-
fistisch-Socialistische Partij was kwijtgeraakt, nu ook de 
PPF als medestander verliest. En deze breuk kan gevolgen 
hebben voor de regering in Den Haag waar de socialisten 
van Joop den Uyl het toch al moeilijk hebben onder de druk 
die de PPR voortdurend binnen het kabinet uitoefent. 

NASOCHISNE OF DENOKRATIE 
IH DE VERENIGDE STATEN? 
De manier waarop in de Verenig
de Staten tegenwoordig de zgn. 
geheime diensten, bepaalde in
stellingen en zelfs het imago van 
bepaalde leidende persoonlijkhe
den ontmaskerd en ontluisterd 
worden, wekt op zijn zachtst ge
zegd een zekere bevreemding in 
Europa. Men kan aan deze zijde, 
van de Atlantische Oceaan moei
lijk wennen aan het openbaar ma
ken van sommige (weinig pro
pere) praktijken van de CIA (zo 
bvb. het manipuleren van nieuws 
vanuit China, ten einde de reeds 
gestoorde Russisch-Chinese be
trekkingen nog meer te storen) 
of de publikatie van gegevens 
over banken met wereldfaam 
waaraan men alhier niet eens 
durft denken. Nu is de informa
tie over de Westeuropese finan
ciële wereld echt ontoereikend 
en de heren Europese bankiers 
zouden wel wat meer mogen los
laten over hun praktijken. Af en 
toe breekt er een schandaal los, 
maar het fijne ervan komen we 
niet te weten .Het is zo dat in 
West-Europa talrijke financiële in
stellingen rechtstreeks of on
rechtstreeks het illegale kapi-
taalsverkeer bevorderen en zelfs 
een rol spelen in de belastings
ontduiking. Maar over dit alles 
komen we uiteindelijk weinig te 
weten en blijven we op onze in
formatieve honger. Vooral het 
Zwitserse bankwezen fungeert 
als behoeder van reusachtige, 
anonieme kapitalen vanuit de 
hele wereld, wel het meest her
metische in de hele wereld. 
In deze kringen zal men dus wel 
de wenkbrauwen gefronsd heb

ben bij het vernemen van het 
nieuws dat de Chase Manhattan 
Bank en de National City Bank 
onder kontrole werden geplaatst, 
daarmee de rij vervoegend van 
de ca 200 financiële instellingen, 
op wier doen en laten van over
heidswege meer dan één oogje 
in het zeil gehouden wordt. Er 
werden daarbij bijzonderheden 
bekend gemaakt die in Europa tot 
de top-geheimen van het bank
wezen gerekend worden. 
Sinds de val van Nixon — over 
wie men in West-Europa ook an
ders oordeelt dan in de States 
zelf (cfr. bvb. het standpunt van 
de bekende Franse journalist Ray
mond Cartier) — schijnt men in 
de States met ware wellust in 
allerlei stinkende potten te roe
ren. De hele ClA-struktuur wordt 
dooreen geschud, het ene CIA-
verhaal is al smeriger dan het 
andere en nu volgden de « bond
genoten » met de publikatie van 
de namen en de funkties van et
telijke ClA-agenten in Frankrijk, 
en nog een paar NATO-landen. In 
de USA zelf worden de namen 
gepubliceerd van E u r o p e s e 
« knechten » van de Amerikaan
se vliegtuigindustrie (cfr. de zaak 
Schmelzer-Hoogendijk in Neder
land). Of men het nu in Amerika 
bij het rechte eind heeft (een 
dergelijke konsekwentie en radl-
kale openheid is alleen bij ons — 
in Amerika — denkbaar) ofwel 
of dit verschijnsel een uiting is 
van masochisme, laten we in het 
midden. Vast staat in elk geval 
dat sinds de val van Nixon de 
wetgevende macht royaal ge
bruikt maakt van de op de uit

voerende macht herwonnen be
voegdheden. Weinig presidenten 
werden door het Kongres zo 
dwars gezeten als Nixons opvol
ger (die trouwens slechts een 
zeer middelmatig president blijkt 
te zijn). 
Slechts wanneer men deze om
standigheden kent, begrijpt men 
in zekere zin wat thans in de 
Verenigde Staten gebeurt. Intus
sen kunnen we ons niet voorstel
len dat bvb. de Russen hun ge
heime diensten op de rooster 
zouden leggen en de gebruikte 
metodes in het lang en het breed 
zouden publiceren, om van de 
namen van de agenten maar te 
zwijgen. 
Het blijft daarbij niet : met de 
regelmaat van een klok komt een 
Amerikaanse beweren, de mai-
tresse van wijlen president Ken
nedy te zijn geweest. Na de po
litieke ontluistering (Kennedy 
werd inderdaad over het paard 
getild) volgt nu de morele. Straks 
blijken de Kennedy's een stel
letje fameuse rokkenjagers te 
zijn geweest. En komt na Ken
nedy ook Johnson niet aan de 
beurt ? 
Rudyard Kipling heeft geschreven 
• East is east and west is west 
and they shall never meet ». Te
genover bepaalde onthutsende, 
zelfs verbijsterende aspekten van 
de politiek in de USA, moeten we 
ons afvragen of er ook geen veel 
grondiger verschil bestaat tus
sen de Oude en de Nieuwe We
reld, misschien niet zo groot als 
tussen Oost en West, maar dan 
toch groot genoeg om bepaalde 
dingen niet meer te begrijpen. 

brasser 

in enkele weken tijds is de militaire situatie in 
Angola duidelijk geëvolueerd ten gunste van het 
(linkse) MPLA en ten nadele van het FNLA (rechts) 
altans in Noord-Angola. In het zuiden houden Unita 
en FNLA nog stand, vooral dank zij de steun van 
Zuid-Afrika. 
Deze wending dankt het MPLA vooral aan de Rus
sische steun (in wapens) en aan de inzet van ca. 
9000 man geregelde Kubaanse troepen. De Ameri
kaanse steun aan Unita en FNLA werd onder druk 
van het Amerikaanse kongres sterk verminderd. 
Blijkbaar is de steun vanuit Zaire onvoldoende om 
Roberto Holden van een militaire ineenstorfTng te 

redden. Of Moboetoe nu rechtstreeks zal ingrijpen 
is nog niet zeker : hij kan zich geen militaire ne
derlaag veroorloven en nog minder een verplaatsing 
van de strijd op eigen grondgebied. 

De Organisatie voor Afrikaanse Eenheid kon geen 
akkoord bereiken over een vredesregeling met de 
drie bevrijdingsbewegingen als gelijke partners. 
Nu ijveren enkele invloedrijke Afrikaanse leiders 
voor een kompromis, maar met dien verstande dat 
FNLA en Unita het MPLA-leiderschap erkennen. 

Of dat de kwadratuur van de sirkel is of een haal
baar streefdoel zal denkelijk binnenkort blijken. 
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NELLY MAES 
VEEGT 
DEFRAIGNE 
DE MANTEL UIT 

In een vinnige interpellatie veegde VU-
kamerlid Nelly Maes vorige week 
woensdag de wallingantische minister 
van Openbare Werken Defraigne de 
mantel uit. Dat gebeurde n.a.v. de over
stromingen en de uitdagende houding 
van de minister, die in een verklaring 
aan het FDF-blad « i e Soir » gezegd 
had, dat er niet kon aan gedacht wor
den, ook maar een cent van de kre
dieten voor wegenaanleg in Wallonië 
af te nemen ten behoeve van een ver
sterking van de waterwering in Vlaan
deren. 

Na de schandalige gebrekkige hulpver
lening van de eerste dagen gehekeld 
te hebben herinnerde Nelly Maes aan 
het voorstel van VU-senator Van Oote-
ghem in 1975, om 100 miljoen meer in 
de begrotmg te schrijven ten behoeve 
van de dijkenversteviging. Regering en 
meerderheid verwierpen dit voorstel. 
Voor 1976 hadden ze trouwens nog 
minder voorzien. 

Mevrouw Maes herinnerde dan aan het 
spijzen van zekere verkiezingsfondsen 
door aannemers van openbare werken, 
een duidelijke zinspeling op het spij
zen van het kiesfonds van een bekend 
minister en stelde dan Defraigne ver-
woordelijk voor het aangerichte on
heil. Ze eiste de oprichting van een 
Vlaamse Waterstaat, zoals in Neder
land en noemde het onaanvaardbaar 
dat onze dijken en waterlopen onder 
de bevoegdheid van een Waal vallen. 
Sommige Waalse parlementsleden stel
len zich aan als watersjeiks. De uitla
ting van Defraigne aan « Le Soir » 
noemde tiet VU-kamerlid een echte oor
logsverklaring aan Vlaanderen. De in-
terpellante vroeg zich af, of de minis
ter als verantwoordelijke niet voor het 
gerecht dient gedaagd, hij zou min
stens ontslag moeten nemen. 
Zoveel politiek fatsoen bezit de minis
ter echter niet en hfj poogde zich uit 
de door hem zelf veroorzaakte netelige 
positie te redden door zijn gewraakte 
uitlating af te zwakken en met de klas
sieke kontekst voor de dag te komen. 
Mevrouw Maes replikeerde vinnig op 
sommige passussen uit het antwoord 
van de zelfvoldane regent uit Luik, die 
de fundamentele vraagstukken trou
wens tiit de weg ging. Ze legde vooral 
de nadruk op de onaanvaardbaarheid 
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van de huidige verdeelsleutel en zo 
Defraigne de regionalisering van zijn 
begroting wenst, dan hebben de Wa
len slechts recht op 40%. 
Was de VU-woordvoerder niet mals 
voor Defraigne ook oud-iPSC-premier 
Duvieusart (RW) die haar onderbrak 
werd vakkundig met de snijdende op
merking ingeblikt « dat de Walen dan 
maar zelf hun openbare werken moe
ten betalen ». 

WANBELEID OPENBARE WERKEN 
IN VLAANDEREN 

VU-kamerlid Joos Somers hekelde ti j
dens het wekelijks vragenuurtje het 
wanbeleid van het ministerie van Open
bare Werken in zake water- en zeewe
ring. Niet zonder ironie herinnerde hij 
aan vroegere vragen van VU-parle-
mentsleden, waarbij betere waterwe-
ringen in Vlaanderen werd gevraagd. 
Zo wees reeds in 1966 VU-senator Jo-
rissen op de slechte toestand van de 
dijken, wat hij een jaar later herhaalde. 
Ondanks de waarschuwingen werden 
slechts de allernoodzakelijkste werken 
verricht. Hoge ambtenaren en deskun-
kundigen komen er trouwens nu rond
uit voor uit dat inzake dijkenverster-
king en dijkeRbouw nauwelijks een 
derde van het noodzakelijke werd ge
daan. Kamerlid Somers stelde dan ook 
verscheidene vragen naar de verant
woordelijkheid. 

De minister, die het dezer dagen (door 
eigen schuld) hard te verduren kreeg 
trachtte zich zo goed en zo kwaad het 
kon tegen de beschuldigingen te ver
dedigen, maar uit de door hem ver
strekte cijfers blijkt toch duidelijk dat 
inzake waterwering de jongste tien 
jaar veel te weinig werd gedaan (ge
middeld 130 miljoen per jaar, hoewel 
1974 en 1975 262 en 410 miljoen voor
zagen). Minister Defraigne zei ook nog 
dat het voorziene krediet van 680 mil
joen voor 1976 vanzelfsprekend zal ver
hoogd worden. Als het kalf verdonken 
is... 

WORDT BELGIË 
EEN POLITIESTAAT ? 

De kamerdebatten begonnen vorige 
week rustig : dinsdag 13 februari was 
nog niet geweten, welke nieuwe takt-
loosheid lomperik Defraigne had uitge
haald. Zo kon VU-kamerlid Emiei Van-
steenkiste in 'het kader van het debat 
over de rijkswaohtbegroting 1976 mi
nister Vanden Boeynants in een kalme 
betoogtrant toch aan de huid zitten. 
Spreker was niet gelukkig met de ver
hoging van de getalsterkte van de 
getalsterkte van de rijkswacht en over 
de wijze, waarop dezelfde rijkswacht 
inlichtingen verzamelt over de bevol
king. Waarom kan daarmee niet ge
wacht worden tot een wet op de priva
cy gestemd is ? 

Spreker staat wantrouwig tegenover de 
manier, waarop de orde soms wordt 
gehandhaafd : radikaal optreden is 
vaak onbesuisd optreden. Tegen al te 
baldadige betogers wordt opgetreden, 
goed, maar dan ook tegen al te balda
dige rijkswachters. 
Ook tegenover de uitbreiding van de 
materiële middelen (snelvuurgeweren 
en tv-waarneming van betogingen in 
gesloten cirkuit) staat de interpellant 
wantrouwig. 

De rijkswacht moet humaan optreden, 
en inzake verkeer mag ze geen val
strikken spannen. De minister is het 
daarmee eens, maar de h. Vansteenkis-
te is voorstander van duidelijk zicht
bare kontrole apparatuur. Hl] handelde 

verder over de gebrekkige talenkennis 
bij de Brusselse diensten, over het 
laattijdig vergoeden van overuren, over 
de erbarmelijke huisvesting en over 
het vraagstuk van de vergoedingen 
voor de verschillende kategorieën 
(waarbfj alleen de officieren een be
langrijke aanpassing ontvingen). Hij 
betreurde tot slot het onder druk zet
ten van bepaalde leden van de sindika-
le organisaties in de rijkswacht. 
Zoals zopas nog de nieuwe rijkswacht
bevelhebber deed, ontkende de minis
ter dat in de informatika van de rijks
wacht, gegevens zitten over de gods
dienstige, filosofische, politieke en 
sindikale opvattingen van de burgers. 
De minister van Justitie moet boven
dien ingelicht worden over alle geno
teerde gegevens. Een wet op^de priva
cy zal deze voorschriften bekrachtigen. 

FINANCIEN IN DE WOESTIJN 

VU-kamerlid Jef Olaerts betreurde bij 
het begin van zijn tussenkomst in de 
bespreking van de financiebegroting 
1976 •• de eenzaamheid van de minis
ter en de paar aanwezige kollega's in 
deze grote instelling ». Er waren op 
dit ogenblik inderdaad amper een vijf
tiental kamer- en regeringsleden aan
wezig. 
De h. Olaerts verdedigde zijn amende
ment bij de begroting, dat een bespa
ring van anderhalf miljard inhoudt, Hij 
had ook bezwaar tegen het feit dat 
heel wat kredieten verkeerd ingeschre-
cen zijn om dan de gebrekkige en niet
temin peperdure huisvesting van het 
financie-departement te onderzoeken. 
Ook andere ministeries betalen te 
Brussel heel wat aan huishuren. Waar
om streeft men niet naar eigen bezit? 
De kontrole op de grote financiële in
stellingen berust intussen op zegge 
en schrijve zeven man ! 

BENELUX-LUCHTVAART OF NIET ? 

Tijdens het debat over de Verkeers-
begroting 1976 bepleitte VU-kamerlid 
Goemans samenwerking tussen Sabe
na en KLM. Hij achtte het ogenblik 
gunstig voor onderhandelingen, ver
mits naar verluidt het verlies bij de 
KLM tamelijk groot is, terwijl de toe
stand bij de Sabena" « niet van de 
slechtste is ». Vooraf had hij ook ge
pleit voor Deurne als komplementaire 
luchthaven. 

Inzake NMBS meende dr Goemans dat 
moet gestreefd worden naar een ge
lijkwaardige verdeling van het spoor
wegvervoer tussen beide gemeen
schappen. Vlaanderen heeft een gevoe
lige achterstand opgelopen in de eer
ste plaats wat de elektrificering van 
het net betreft. In het tweede vijfjaren
plan werden voor Vlaanderen 5,9 mil
jard uitgetrokken, en praktisch even
veel voor Wallonië. Maar met het aan
vullend programma evenwel krijgt Wal
lonië 1,7 miljard meer en Vlaanderen 
slechts 900 miljoen. Ook dr Goemans 
vergeleek de talrijker treinverbindin
gen in Wallonië met de veel geringer 
intensiviteit inzake spoorverbinding en 
treinfrekwentie in Vlaanderen. Tot slot 
eiste dr Goemans gefundeerde kriteria, 
na gevraagd te hebben, waarom er 
geen taalkaders bij de NMBS bestaan 
en hoe de personeelsbezettir>g en de 
trafiek .is in de twee gewesten. 

GEEN RENTE 
VOOR INCIVIEKEN I 

De bespreking van de pensioenbe-
groting 1976 gaf VU-kamerlid Olaerts 
de gelegenheid, voor de zoveelste keer 
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de dwaze en onrechtvaardige repressie 
en haar gevolgen aan de kaak te stel
len. Van enige opruiming komt niets 
in huis. Twintig jaar geleden werd een 
wet goedgekeurd waarbij o m. perso
nen die hun burgerrechten terugkre
gen, van een oorlogsrente kunnen ge
nieten. Maar de kommissie der vergoe
dingspensioenen beslist daarover soe
verein. Het gebeurt dan ook vaak, dat 
een dergelijke rente geweigerd wordt. 
De h. Olaerts hoopte dat men tenmin
ste voor sociale gevallen wat minder 
enggeestig zou te werk gaan. 
Vooraf had de h. Olaerts gewezen op 
de noodzakelijke harmonisering van de 
pensioenstelsels. « Daarvoor is geld 
nodig, doch men besteedt het liever 
aan autowegen en vliegtuigen dan aan 
dijken en bejaarden •>... 
VU-kamerlid André De Beul sloot aan 
bij dit betoog en vroeg bijzondere aan
dacht voor de gedetineerden, die des
tijds werkten en voor wie RMZ-bijdra-
gen werden gestort, die echter in vele 
gevallen « onvindbaar » blijken te zijn. 
Hij vroeg, of de pensioenrechten van 
de betrokkenen kunnen erkend worden 
indien het departement van Justitie 
een attest zou afleveren. Dit probleem 
interesseert trouwens niet alleen de 
slachtoffers van de repressie doch ook 
de huidige gevangenen. Tot slot brak 
hij een lans voor gestrafte beroeps
militairen, opdat deze door een bijko
mende storting zouden kunnen aanto
nen, dat ze minstens 31 jaar gewerkt 
en ook gestort hebben. 
In zijn antwoord deelde staatssekreta-
ris Geens mede, dat iz. repressie en 
pensioenen door zijn departement op 
verzoek van de Kamer een inventaris 
van alle nog hangende vraagstukken 
werd opgesteld, wat ook in het depar
tement van Justitie gebeurde. Beide 
teksten worden momenteel vergele
ken. De h. Geens sprak zich uit voor 
de gulden middenweg (tussen een te 
vage en een te individuele benadering). 
We zullen zien met welke voorstellen 
hij zal uitpakken. 

DOPING 
In een vraag aan minister Vanderpoor-
ten vroeg VU-kamerlid Valkeniers of 
het niet mogelijk was, net zoals voor 
de wielrenners, ook voor de voetbal
lers een lijst aan te leggen van verbo
den produkten. De minister was van 
mening dat de door de Voetbalbond 
opgestelde lijst geen wettelijke waar
de heeft. Een kommissie werd opge
richt, om een lijst van de verboden 
dopingsmiddelen aan te leggen. 

BETERE KONTROLE 

VU-kamerlid Oiaerts diende bij het 
wetsontwerp betreffende het toezicht 
in de steenkolenmijnen een amende
ment in, waarbij voorkomen wordt dat 
voor afzonderlijke gevallen telkens een 
wet moet gestemd worden. Het amen
dement werd weerhouden. (iR.C). 
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WAT IS «VOORBEREIDEND OP EEN BEROEP 
IN LOONDIENST»? 

WERKLOOSHEDSVBIGOEDING 
VOOR AFGESnnimiDBI 
In ons nummer van 9 oktober 1975 heb
ben we reeds gewezen op een eerste 
tekort in de wetgeving inzake werkloos
heidsvergoeding voor afgestudeerden. We 
wezen er toen op hoe universitair gedi
plomeerden bv. die hun einddiploma pas 
halen wanneer ze vijfentwintig jaar of 
ouder zijn, niet van deze wetgeving kun
nen genieten, omdat een van de gestelde 
voorwaarden precies die ouderdomsgrens 
van vijfentwintig jaar is. We hebben toen 
voorgesteld dat men ofwel de ouder
domsgrens zou optrekken tot 28 of 30 
jaar, ofwel dat men de betrokkenen toch 
recht zou geven op bedoelde werkloos
heidsvergoeding voor een beperkte pe
riode van twee jaar. 
Gediplomeerden van 25 jaar of ouder zijn 
evenwel niet de enigen die door de ma
zen van het net vallen. Een bijkomende 

zwakke plek in de hier besproken wetge
ving is te vinden in de voorwaarden In
zake de gevolgde leergangen die recht 
geven op de voordelen van de wet. 
Om de probleemstelling duidelijk te la
ten overkomen, geven we vooraf in het 
kort de eisen die gesteld worden op het 
stuk van de gevolgde studies. Welke 
schoolverlaters komen in aanmerking om, 
na minstens 75 dagen beroepsarbeid of 
na 75 dagen bij de RVA ingeschreven te 
zijn als werkzoekende, rechten te laten 
gelden op werkloosheidsvergoeding ? Er 
zijn drie kategorieën voorzien : 
1. Jonge werknemers die studies met een 
volledig leerplan in een erkende school-
inrichting hebben beëindigd ; 
2. Personen die een einddiploma of eind-
getuigschrift hebben behaald voor de 
Centrale Eksamenkommissie ; 

O 

o 

3. Personen die een leerovereenkomst 
hebben beëindigd in uitvoering van een 
erkende leerovereenkomst. 
De onder punt 1. bedoelde studies zijn 
deze van de hogere sekundaire cyklus 
of deze « van de lagere sekundaire cy
klus met technische of beroepsvorming, 
op voorwaarde dat deze laatste door het 
Beheerskomitee (van de RVA) erkend 
worden als normaal voorbereidend tot de 
uitoefening van een beroep in loondienst». 
[K.B. van 20/12/63, art. 124, par. 4). 
En hier hebben we dan het probleem : 
Wat is « normaal voorbereidend tot de 
uitoefening van een beroep in loon
dienst ? Of beter : Wat beschouwt de 
RVA als zodanig ? Het minste dat kan 
gezegd worden Is dat de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening hieromtrent eigenaar
dige opvattingen huldigt. Een reeks voor
beelden van kursussen die door de RVA 
niet erkend worden als voorbereidend op 
loondienst maken dit duidelijk. 
Inderdaad, volgende soorten beroepson
derwijs vallen buiten de voordelen van 
de wet : 

• Kursussen in haartooi en schoonheids
verzorging (A3 en A4) ; 

• Landbouwonderwijs en tuinbouwon-
derwijs (A3A) ; 

• Knippen en naaien (C l , LSTO) ; 

• Sierkunsten (C l , LSTO) ; enz. 

Voor meisjes worden één of meerdere 
van deze niet-erkende kursussen gege
ven in 164 Vlaamse scholen, voor jongens 
is dit het geval in ongeveer 20 scholen 
uit het Vlaamse land. 
Maar niet alleen blijkt de RVA er eigen
aardige opvattingen op na te houden in
zake wat al dan niet voorbereidend is op 
een beroep in loondienst. Binnen de RVA 
zelf schijnen de meningen verdeeld te 
zijn. Uit een lezersbrief in « Het Volk » 
van 7 januari j l . blijkt een bepaalde afde
ling « Kantoorwerken » uit het onderwijs 
voor gehandikapten door het Hoofdbe
stuur van de RVA wél, maar door de ze
tel van de RVA-Gent niet erkend te wor
den. 

De enge interpretatie van het begrip 
« voorbereidend op een beroep in loon
dienst •' is voor de betrokkenen bijzonder 
nadelig. Niet alleen ontzegt dit hen het 
recht op werkloosheidsvergoeding na 75 
dagen wachttijd, maar daarenboven heeft 
dit nadelige gevolgen op andere gebie
den, o.a. de ziekteverzekering. 
Ons besluit ligt zo voor de hand : De 
RVA dient een ruimere interpretatie te 
geven aan de term « voorbereidend tot 
de uitoefening van een beroep in loon
dienst ». De huidige toestand is naar 
onze mening niet verdedigbaar en alles
zins diskriminerend ! 

Willy Cobbaut 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN ll-A/02 

ARBEIDSONGEVALLEN (II) 

Welke schadegevallen worden door de wet op de 
arbeidsongevallen gedekt ? 

A. Arbeidsongeschiktheid 

1. Tijdelijke volledige ongeschiktheid : In de mees-
ste gevallen zal de betrokkene eerst genieten 
van het gewaarborgd week- of maandloon. Na
dien ontvangt hij 90% van het zgn gemiddeld 
dagloon ( = 1/365 van het zgn. bazisloon). 

2. Tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid : 
— ofwel wordt aan het slachtoffer een behoor-

hoorlijk werk aangeboden en in die veronder
stelling krijgt hij aar>vankelijk wat voorzien is 
onder A/1 en nadien, het verschil tussen het 
werkelijk loon dat hij voordien verdiende en 
het loon dat hij nu verdient ; 

— ofwel wordt aan het slachtoffer een behan
deling voorgesteld met het oog op zijn weder
aanpassing en in dit geval krijgt hij wat voor
zien is onder A/1 gedurende de tijd nodig 
voor deze behandeling ; 

— ofwel wordt aan het slachtoffer noch een be
hoorlijk werk, noch een behandeling aangebo
den en in dit geval heeft betrokkene recht op 
wat voorzien is onder A / 1 . 

NB : Indien het slachtoffer zonder reden weigert 
wat hem als betrekking of als behandeling wordt 
voorgesteld, ontvangt hij een vergoeding die 
rekening houdt met de graad van arbeidsonge
schiktheid. 

Bij 1 en 2 : De vergoedingen voor tijdelijke onge
schiktheid worden uitbetaald op dezelfde tijdstippen 
als het loon. 

3. Blijvende ongeschiktheid : Het slachtoffer zal i 
vergoed worden volgens de graad van invalidi- j 
teit op bazis van 100% van het zgn. bazisloon. j 
Wanneer bestendige hulp van derden noodzake- j 
lijk blijkt, kan de vergoeding maksimum 150% j 
van dit bazisloon bedragen. I 

B. Geneeskundige verzorging j 

Het slachtoffer heeft recht op geneeskundige en 1 
heelkundige verzorging, op geneesmiddelen en op [ 
hospitaalverzorging. In beginsel (behoudens de [ 
voorziene uitzonderingen) heeft het slachtoffer j 
recht op vri>e keuze van geneesheer, apoteker en i 
hospitaal. i 

C. Kunstledematen | 

Het slachtoffer heeft recht op de kosten voor prote-
sen, kunstledematen en ortopedisohe toestellen, I 
evenals op de waarschijnlijke kosten voor vernieu- | 
wing of herstelling. j 

D. Overlijden I 

Bij overlijden ingevolge een arbeidsongeval, voor- j 
ziet de wet in volgende vergoedingen : begrafenis- I 
vergoeding, vergoeding voor het overbrengen van I 
het stoffelijk overschot, renten ten behoeve van J 
echtgenoot, kinderen en familieleden. j 

E. Verplaatsingskosten ! 

In bepaalde gevallen wordt aan de getroffene, zijn j 
echtgenoot, kinderen en ouders een vergoeding ! 
voor verplaatsingskosten betaald. { 

Cw. 

DOKUMENJAJÎ EJ 

DE 
SOCIALISTISCHE 
IDEE 
De uitgave van het verzameld werk van 
Hendrik De Man is meer dan een gebaar 
van piëteit en eerherstel tegenover een 
der belangrijkste socialistische denkers 
dezer eeuw en tegenover de door de 
Belgische repressie veroordeelde voor
zitter van de BWP. Het is het openstellen 
van het gedachtengoed van een man — 
met wie wij het vaak niet eens hoeven te 
zijn, inzonderheid wat zijn opvattingen 
over nationalisme betreft — voor de hui
dige generatie die gewoonlijk slechts de 
betekenis kent van de grootste figuur die 
het Belgisch socialisme op geestelijk 
vlak heeft gekend. 

Het voorliggend derde deel van dit ver
zameld werk bevat « De socialistische 
idee », een boek waaraan De Man vijf 
jaar werkte en dat in 1933 in Jena uitge
geven werd. Lode Hancké brengt van dit 
lijvig werk in de inleiding een goede sin-
teze. Met « Au dela du Marxisme » (« De 
psychologie van het socialisme ») is dit 
boek wel het belangrijkste wat De Man 
schreef. 

Het onderzoek naar de idee van het so
cialisme begint met een nagaan van haar 
plaats in de grote Europese ideeën en 
stromingen die ons kultuurleven hebben 
opgebouwd. Na een uitvoerige historische 
analize formuleert De Man wat onder so
cialistische kuituur dient verstaan te wor
den. Socialistische kuituur is geen bo
venbouw van een toekomstige maatschap
pij, noch die van een klasse — en daar
mee wordt Marx afgezworen — maar 
een voortgaand proces van de verwer
kelijking van ideeën die hun eigen dina-
misme hebben. 
De intellektueel is de ideeën-schepper. 
Niettegenstaande een groot deel van de 
intelligentsia aan establishment en kon-
formisme vastzit, is de vrijstaande en 
aktieve intellektuele minderheid als 
draagster van de vrije scheppende geest 
dé kracht in de wereld van de kuituur en 
de ideeën, door haar binding met de 
waarheid. Als oorsprong van deze ideeën 
als produktieve krachten ziet De Man de 
rebellie van de natuur en de rebellie van 
het geweten. Beiden zijn echter niet spe
cifiek socialistisch, evenmin als de eis 
tot waarachtigheid waaraan zij ontsprin
gen. 
De Man maakt een onderscheid tussen 
ideeën-schepping (kultuur) en ideeën-
verbruik (beschaving). De eis tot waar
achtigheid stelt zich in de praktijk voor
al op het vlak van het kultuur-verbruik. 
Een afzonderlijk hoofdstuk wordt trou
wens gewijd aan de « echte en onechte 
waarden ». in de ideeën-schepping zelf 
ziet De Man hoe de wetenschap ontwik-
kelings-tendenzen aanwijst die parallel 
lopen met bepaalde kultuur-idealen van 
het socialisme : Vooral in de geestelijke 
stromingen — o.m. in het humanisme — 
is dit paralellisme het duidelijkst. 
De Europese beschaving van de jongste 
eeuwen kent duidelijk twee grote stro
mingen. Een ervan is de ontwikkeling van 
het liberalisme naar het socialisme, een 
evolutie die uit het rationalisme van de 
Aufklarung en verder nog uit het huma
nisme voortkomt. Voor /de tweede stro
ming heeft De Man echter geen volledig 
begrip kunnen opbrengen. Het is de evo
lutie die eveneens uit het humanisme 
ontstond en via romantiek en levensfilo-
zofie tot in het moderne nationalisme 
vloeide. Volgens Hendrik De Man voert 
de socialistische idee naar de geestelijke 
bevrijding van de mens via zijn materiële 
bevrijding. 

Ondanks mogelijke kritiek, is « De socia
listische idee » een werk dat een onmis
bare wegwijzer mag genoemd worden 
voor een erkennen van de plaats van het 
socialisme in de Westerse gedachten-
wereld. Een belangrijke idee trouwens, 
omdat « alle socialisme streeft naar een 
rechtvaardige, koöperatieve ordening van 
de maatschappij ». 

Hendrik De Man — « D e socialistische 
idee » — Inleiding door L. Hancké — 
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 
Antwerpen-Amsterdam — 1975 — 447 biz. 
— 800 fr. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Stad) 

VUJO 
Geregelde samenkomsten. Voor 

informatie gelieve te kontakte
ren : De Motte Erika en/of l\/lon-
seur An. Adres : reap. Venezue-
lastr. 6/91, Antwerpen 2030 ; Let-
terkundestr. 12, Wilrijk 

GALABAL 
Voor de achtste keer richt onze 

verenigmg « Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeensohap » haar tradi
tioneel galabaJ in, genaamd «Vroe
ger en Nu ». Dit bij uitstek dans
feest voor alle flaminganten grijpt 
plaats in de Handelsbeurs op za
terdag 21 februari. Kaarten op ons 
sekretariaat. Prijzen voor tombo
la en reklames voor het program
maboekje zeer welkom. 

EURANJE 
Het groots Europees schouw

spel EURANJE, gebracht door 
VUJO op zondag 29 februari in het 
Sportpaleis ('t Kuipke) te Gent, 
om 14u30, mag zich aanmelden 
als een biezondere gebeurtenis. 
Wij zetten samen alle krachten in 
tot het weilukken. Na de verdeling 
van de toegangskaarten « in voor
verkoop » aan 100 fr., tijdens de 
arr. raad, vernemen wi j dat de 
verkoop goed van stapel loopt. Al
le vu-afdelingsbesturen zetten al
les op alles om met een grote af-
delingsaanwezigheid op 29 febru
ari te Gent te verschijnen. 

HUWELIJK 
Ter gelegenheid van het huwe

lijk van dhr Etienne Heyndnckx 
(Deurne) met mej. Maria De Keus
ter (Hemiksem), wenst de Ant
werpse VU-arr. raad hen van hafte 
proficiat, en betrekken daarbij 
graag beider ouders, waarbij onze 
arr. raadskoUega Jan ea mevr. 
Heyndrick-Temmerman, als ou
ders van de bruidegom. 

WENSEN 
Het arr. bestuur en raad wensen 

hun kollega Juul De Cuyper, bur
gemeester van Broechem, van har
te een algeheel en spoedig her
stel. 
KOLPORTAGE 

Met het blad « Wij » op zondag 
15 januari. Gaat u mee ? Telefo
neer het sekretariaat. 
OVERSTROMINGSRAMP 

VU-Jongeren busten in de stad 
pamfletten waarin 'n steunoproep 
vermeld werd voor de getroffenen 

fJiwy^alte wmaes 
VERZEKERIMGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenitraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 ]. GRATIS 

te Ruisbroek. Voor stortingen zie 
elders m dit blad. 

Voor de getroffenen in Antwer
pen Stad, langsheen de Schelde-
kaaien, werd door de buurtbewo
ners een aktiekomitee opgericht, 
waaronder ook onze fraktieleider 
Gerard Bergers, die eveneens 
zwaar door waterschade geteis
terd werd. 

BONHEIDEN 
DRIEKONINGENNAMIDDAG 

Zaterdagnamiddag 10 januari 
werd er door onze afdeling een 
Driekoningenfeest op touw gezet 
voor de kinderen tussen 4 en 12 
jaar van de leden. Reeds van in de 
voormiddag was men druk bezig 
het zaaltje, dat gratis ter beschik
king werd gesteld door mevr. 
Daems, m gereedheid te brengen. 
Tegen 15u waren er 36 kinderen 
aanwezig. Onder de leiding van de 
juffrouwen O. Slaets, M. Marien, 
L. Frans en A. Tuymans werd er 
gespeeld en gezongen. Ondertus
sen waren mevr. Daems, mevr. 
De Backer en mevr. Brandts, druk 
bezig er voor te zorgen dat rond 
17u de innerlijke mens kon ver
sterkt worden met chokolademelk 
en koeken. Rond 18u als de leden 
hun kinderen kwamen afhalen, 
werd door de voorzitter N. Tordair 
elk kind bedacht met een ge
schenk ; een vier-kleurige kogel
pen, een doos potloodkleurtjes en 
voor de kleintjes een puzzel. 

Voor de kinderen was het veel 
te snel 18u, maar voor het be
stuursleden was dit een gelegen
heid tot persoonlijk köntakt met 
de leden en hen aan te sporen de 
volgende aktiviteiten van onze af
deling bij te wonen, en 'dit zeker 
als propaganda voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 

BORSBEEK 
AMNESTIC-AKTIE 

Op 28 december gingen we tot 
een stille amnestieaktie over aan 
de -buitenkant voor (van) onze ker
ken. Een sterke groep VNJ-ers sta
ken ons een bli'jde hand toe, en 
zorgde ervoor dat velen nog eens 
gekonfronteerd werden met de 
harde werkelijkheid. 

KIEZERSLIJSTEN 
De herziene kiezerslijsten voor 

de erstvolgende gemeenteraads
verkiezingen van oktober liggen 
ter inzage bij volgende bestuurs
leden : voorzitter Jef Oenil, Jan 
Bosstraat 4, tel. 21.01.91 ; sekre-
taris Jef Dockx, Robianostraat 59, 
tel . 21.32.30 : bestuurslid Ledy 
Broeckx, Adrinkhovelaan 14^16, 
tel. 21.9654. 

BORGERHOUT 
EURANJE 

Trefpunt van volkszangers uit 
Europa op zondag 29 februari om 

14u30 in het Sportpaleis te Gent. 
Indien ge wenst deel te nemen, 
gelieve uw nam op te geven aan 
der bestuursleden of op het se
kretariaat, tel. 35.36.58. Er kan 
dan een bus ingelegd worden, in-
komkaarten voorverkoop : 100 fr. 

DEURNE 
HUWELIJK 

Afdeling en bestuur wensen het 
morgen (vrijdag 23-1) van start 
gaande huwelijkspaartje voor 
een laatste maal nog mejuffer 
Maril De Keuster en jonge heer 
Etienne Heyndnckx, een behouden 
en prima vaart. Een welgemeend 
proficiat aan beider ouders, waar
bij WIJ graag onze afdelingsbe-
stuurskollega Jan en mevr. Heyn-
drickx-Temmerman vernoemen. 

EDEGEM 
FAMILIAAL NIEUWS 

Onze wensen voor spoedig her
stel aan de heer Mees, vader van 
onze sekretaresse. 

Gelukwensen bij de geboorte 
van Tom Berteloot, aan Magda en 
Koen, en de grootouders. 

Gelukwensen bij het huwelijk 
van Helga Dhanis en Leen Muys. 

Onze deelneming betuigen wij 
bij het overlijden van mevr. Dujar-
din en de heer De iBuyssoher. 
BLAUWVOETVENDELS 

'De scharen Adelheid en Zanne-
kin hebben zich met sukses inge
zet bij de aktie « Beter Leven Ge
ven » en 20.600 fr. bijeengebracht 
wat ze aan de top bracht van de 
Edegemse jeugdverenigingen. 

EKEREN 
GALABAL 

Zoals alle jaren richt de Vlaam
se Aktie- en Kultuurgemeensohap 
in de Handelsbeur te Antwerpen 
haar galabal in op zaterdag 21 fe
bruari. Kaarten verkrijgbaar op het 
VU-sekretariaat, Wetstr. 12 ' " -
werpen, tel. 36.84.65. 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

VU-madew^erkers en medewerk
sters zijn steeds welkom in onze 
afdeling. Stel u in verbinding met 
het VU-sekretariaat, Geestenspoor 
72, Ekeren, tel. 41.04.41. 
EURANJE 

Liederen van en met Europese 
volkeren. Op zondag 29 februari 
om 14u30 in het Sportpaleis te 
Gent. Kaarten : 120 fr. In voor
verkoop : 100 fr. Inlichtingen te 
verkrijgen op het VU-sekretarlaat, 
Geestenspoor 72. Tel. 41.04.41. 

HERENTALS 
NAKLANK 

Het St-Niklaasfeest van VU-He-
rentals groeide enkele weken te
rug uit tot een groots familie
feest. De kafetaria van het Schep
persinstituut liep vol met bijna 
200 kinderen en een 150-tal leden 
en simpatisanten. 

JANUARI 
23 Borgerhout : Ledenvergadering en worstenbroodavond 

met attrakties in lok De Worstenpan, Turnhoutsebaan 9. 
23 Schoten : VU-ledenfeest om 20u in Wilgendaal (bij Koen 

Vermander), naast de Sporthal, Vordensteinstraat. 
24 Boechout : Poppenspel door het gezelschap Leo Ber

nard Opvoering van « Faust » (naar Gerard Walschap) 
in de kleine zaal van het Gildenhuis (voor volwassenen). 
Toegang gratis. 

24 Kontich : VU-ledenfeest om 20u30 in lokaal Alcazar 
24 Edegem : Kaartavond Lok. Drie Eiken, Drie Eikenstr. 128 
31 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. 

31 Edegem : Mosselfeest in Drie Eiken, inschrijving ver
plicht. 

31 Turnhout : Jaarlijks dansfeest in zaal Den Boomgaard, 

Boomgaardplein, om 20u30. 
31. Herentals : Ledenbal om 20u in feestzaal van de Zuid-

Kempische werkplaats voor gehandikapten. Steenweg op 
Herenthout. Inkom : 60 fr. 

FEBRUARI 
7 Wilrijk : VU-afdelingsbal in zaal 't Gasthof, Heistraat. 
7 Schoten : Jaarlijks VU-dansfeest in zaal Riddershoeve, 

om 21u. 
7 Aartselaar : VU-afdelingsbal in de Gemeentelijke Feest

zaal, Guido Gezellestraat, om 20u30. Orkest : The Sound 
One. Inkom : 70 fr. 

13. Arr. raad 
om 20u30. 

lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deurne, 

15. Arr. kolportage : van 9u30 tot 12u30 in de gemeenten 
Zoersel, Halle ('Kempen), Westmalle, Oostmalle, St-An-
tonius-iBrecht. 

21 Antwerpen: Galabal van « Vlaamse Aktie- en Kultuur
gemeensohap. gekend als « Vroeger en Nu », zaal Han
delsbeurs (Meir). Kaarten bestellen bij het VU-sekreta-
riaat Antwerpen, Wetstraat 12, tel. 36.84.65. 
Hoogstraten : Afdelingsfeest in café De Wachtzaal, Sta-
sie, om 19u3ö. 

HOVE 
GESLAAGDE PROGRAMMADAG 

Zaterdag 10 januari had onze 
Drogrammadag plaats. Een inbreng 
van een 40-tal leden en simpati
santen, is onze VU zeker ten goe
de gekomen. Daarom danken we 
alle aanwezigen. Een speciale 
dank aan Walter Luyten die de 
vergadering leidde, alsook aan on
ze « kookmoeke's » die zorgden 
voor de hongerige magen. Met 
jullie allen werkt onze VU-afdeling 
Hove verder ! 

MERKSEM 
NAKLANK 

Een groot aantal blije fclnderge-
z icht / s was het resultaat van het 
Driekoningenfeest op zondag 4 
januari. Nadat enkele jonge talen
ten werden ontdekt en na de pau
ze door een groep kinderen een 
mimespel werd uitgebeeld, dat 
een enorm sukses bleek te zijn, 
werden de aanwezige kinderen 
met een geschenkpakket bedacht. 

Deze geslaagde npmiddag v̂  
dan met een davefende Vlaa' 
Leeuw besloten. 
DOELPUNTEN , 

Een zeer verdiensteJpce en 
nietbare wedstrijd mochten wi j 
beleven.zo spreken ook de cijfers 
4-1 na de wedstrijd Atlanta-Serris-
ten. Best zo jongens ! A's trou
we supporters van VK Atlanta zijn 
Wij voorzeker allen op post op 
zondag 25 januari te Boechout, 
waar wij aan de Sohanshoeve om 
15u, de wedstrijd tegen Vesper 
zullen volgen. 

MEDEGEDEELD 
GEMEENTE EKEREN 

Het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen der gemeente Eke-
ren zal aan de gemeenteraad voor
stellen een bedrag te storten van 
2 fr. per inwoner (of 60.000 fr.) 
aan het Provinciaal Rampenfonds. 
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MORTSEL 
eURANJE 

De VUJO Grote Kleinkunstmaul-
festatie met liederen en show van 
en met de Europese volkeren, op 
zondag 29 februari om 14u30 In 
het Gentse Sportpaleis ('t Kuipke) 
wordt een voltreffer. Stel niet lan
ger uit en bestel nu uw kaarten 
aan de voorverkoopprijs van 100 
fr. (nadien 120 fr.) bij het afde-
iingssekretarlaat, Em. Croes, 
Steenakker 90 (49.12.20) of bij het 
VU-arr. sekretariaat, Wlm Claes-
sens, Pastoor Deensstraat 19 
(55.39.09). 

WILRIJK 
AFDELINGSBAL 

Naar we van J. Cautreels ver
namen, verloopt de kaartenver-
koop naar wens, dat mag ook 
wei, want van het weilukken van 
ons bal hangt ook de inzet van 
onze verkiezingskampanje in sep-
tember-oktober af. Dus allemaal 
nog even doorduwen. 

Mensen die prijzen willen ge
ven, kunnen zloh best recht
streeks in verbinding ste'llen met 
J. Cautreels, Vredelaan 65, tel. 
27.03.18. Juul komt de prfjzen dan 
zelf ophalen. 
BETERSCHAP 

Dit wensen wij ons raadslid. 

Mia Oaemen toe. Het moet voor 
een zo aktief lemar>d als MIa erg 
zijn meer dan één week op inak-
tief te staan. 

Sus Pelgrims heeft intussen 
zijn werkzaamheden hernomen 
Blij dat Je er weer bij bent, Sus, 
en in 1976 op naar de 80 lentes. 

GEMEENTE MOL 
BERICHT VAN AANBESTEDING : 
ONDER VORM VAN WEDSTRIJD 

Op maandag 16.2.76 te 11 uur zal er ten gemeentehuize van 
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen ingeko
men tot de aanbesteding van een polyvalente ruimte in ge-
industrialiseerde bouwelementen. 
De stukken liggen ter inzage op : 
— Kantoor der Aanbestedingen, Luxemburglaan 49, Brussel. 
— De burelen van de gemeentelijke technische dienst. Markt 

22, Mol. 
Ze zi'jn te verkrijgen op laatst vermeld adres, tegen de prijs 
van 100 fr. 
Vereiste erkenning : Categorie D - klasse drie. 

(advertentie) 

BRABANT 
BRUSSEL (Arr.) 
SEKRETARIAAT 

Het arr. sekretariaat is open van 
maandag tot en met donderdag 
van 19 tot 20u. 

GRIMBERGEN-BEIGEM-
HUMBEEK 
VUJO 

Na de geslaagde 11 november 
vredestocht door Grimbergen, Bei-
gem en Humbeek hield VUJO haar 
jaarlijkse algemene ledenvergade
ring, waarmee bet afgelopen werk
jaar bekroond werd. Een werkplan 
voor 1976 werd opgesteld. Op 20 

december werd meegewerkt aan 
de aktie « Beter Leven Geven » te 
Grimbergen, na afloop werden de 
VUJO-ers gefeliciteerd door de in
richters voor bun degelijk werk. 

LEUVEN (Arr.) 
VOORDRAOHTCYOLUS 

'Zoals twee jaar .geleden, wordt 
ook deze winter weer een voor
drachtenreeks ingericht ten behoe
ve van de jeugd, waar echter ook 
de ouderen welkom zijn. Het in
richtend komitee slaagde erin 
voor elk onderwerp een bevoegd 
specialist te overtuigen om te ko-

FEEST VOOR 
DE LIEDEKERKSE GEPENSIONEERDEN 

Zaterdag 10 januari had te Liedekerke het derde feest van de derde 
leeftijd plaats. Dit feest wordt georganiseerd door de VU-afdeling voor 
alle gepensioneerden van de gemeente. Dit jaar waren niet minder dan 
148 vrienden komen 0|>dagen. Ha het welkomwoord door provinciaal 
raadslid Staf Kiesekoms werd het woord en de zang gelaten aan de gast 
van de dag, de (blinde) zanger-akkordeonist dhr Martin. Oe man slaagde 
er in zijn gehoor de hele namiddag zonder verpozen te boeien. 
Tussen de smakelijke versnaperingen door werd een kleine tombola 
gehouden. Er heerste een zeer vriendschappelijke stemming waarbij 
onze vrienden zich niet onbetuigd lieten, bi-jtijds het podium beklommen 
en niet van de dansvloer wegwaren. 
Elk jaar wordt het beestje wat later afgesloten, om half twee van start 
gegaan verlieten de laatste vierders een monter afdelingsbestuur rond 
20 uur. Goede vrienden gepensioneerden, tot een volgende gelegen
heid, het was graag gedaan I 

CO O WIJNEGEM 
RUSTOORD VOOR BEJAARDEN 

De Commissie van Openbare Onderstand maakt bekend dat 
zal overgegaan worden tot de aanleg van een werfreserve en 
benoemingen voor volgende betrekkingen : 

— verpl3egassistent(e) 

— verpleegster A l of A2 

— personeel voor bestendige nachtdienst 

— hulpkok{kin) 

De aanvragen moeten moeten toekomen bij en ten laatste op 
12.2.76 ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter der 
Commissie van Openbare Onderstand van Wijnegem. 
Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op het secretari
aat der COO, Koolsveldlaan 94, 2110 Wi-jnegem. Tel. 031/ 
53.91.61. 

(advertentie) 

men spreken. Alle voordrachten 
gaan door in de kleine Aula, St-
Michielsstraat, in het Maria-The-
resia-kollege te Leuven om 20u. 
Gratis toegang voor de jeugd ; 
30 fr. voor de ouderen. 

Noteer dus het volgende : 
Donderdag 5 februari : prof. dr 

K. Van Isacker « Vlaamse strijd, 
sociale strijd ». 

Woensdag 18 februari : dichter 
Anton Van Wilderode « Studenten
beweging : eens de bezieling van 
de Vlaamse strijd ». 

Op basis van deze uiteenzettin
gen wordt een kwis ingericht (len
te '76) voor studenten, scholie
ren en jeugdgroeperingen. 

Kontaktadressen : KVHV, Kra-
kenstr. 13, Leuven ; schooldirek-
ties ; jeugdraad, stadhuis Leuven; 
voorzitter prof. De Puydt, Slot
gracht 26, Linden. 
DE WERKLOOSHEID 

A) Uit de cijfers blijkt dat onge
veer 1/2 van de volledige werklo
zen jonger is dan 25 jaar, m.a.w. 
in het arr. Leuven is 1 werkloze 
op 2 jonger dan 25 jaar. 

B) Bovendien zeggen de statis
tieken mets over de zogenaamde 
verborgen werkloosheid. Zij leren 
ons immers niets over het aantal 
mensen die werk verrichten bene
den de klassifikatie van hun op
leiding en over het aantal tewerk-
gestelden die overbodige opdrach
ten uitvoeren (bv in rijksdienst) 
en over het aantal mensen die 
een herscholingskursus volgen en 
dus in feite werkzoekend zijn 
(zonder waarborg nadien opgeno
men te worden in de arbeidswe-
reld). 

C) De toestand bij de hoge
schoolafgestudeerden is gewoon 
alarmerend te noemen. 55% van 
de afgestudeerden op dit vlak zijn 
werkloos. Vooral vier faktoren 
hebben hiertoe bijgedragen : 

1. de plotse aangroei van het aan
tal studenten, 
2. de rationalisering van het be
drijfsleven, 
3. het feit dat steeds meer gehuw
de vrouwen in het arbeidsproces 
ingeschakeld blijven, 
4. de kloof tussen onderwijs en 
maatschappij (een aantal leerpro
gramma's beantwoorden niet aan 
de huidige behoeften van de maat
schappij). 
'Daarenboven kunnen heel wat uni
versitair afgestud^rden geen 
werkloosheidsvergoeding genie
ten, omdat zij niet aan de normen 
beantwoorden. 'Men mag namelijk 
niet ouder zijn dan 25 jaar om 75 
dagen na het behalen van het di
ploma steun te krijgen. 

Anderen hebben onvoldoende 
gewerkt : tot 26 jaar moet men 
175 dagen gepresteerd hebben en 
boven die leeftijd 300 dagen. 
Zelfs afgezien van het feit dat de 
vraag het aanbod op de arbeids
markt ruimsöhoots overschrijdt, 
hebben deze werkzoekenden met 
een bijzondere moeilijkheid af te 
rekenen ondernemingen (ook 
uitzendbureau's) werven Hever 
« ervaren » personeel aan. 

KflLCnDIR 
JANUARI 
23. Leuven : Arr. raad in 't Broeck te Leuven, Broekstraat. 
23. Malle : Kleinkunstavond met Jef Eibers in de Parochie

zaal, Melkerijstraat, om 20u. Toegang 50 fr. (voorver
koop 40 fr.). 

25. Overijse : Pensenfestijn In het Vlaams Soctaal 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. Meise-Wolvertem-Oppem : Nieuwjaarsreceptie om 20u 
in de parochiezaal. Steenweg op Merchtem, 14, Wol
verte m. 

31. Roosdaal : Pens- en kotelettenkermis bij Fred en Annie, 
Dorp, Pamel-Roosdaal, vanaf 19u. Ook op 1 februari van
af 12u. en op 2 februari vanaf 18u. 

FEBRUARI 
6. 

7. 

13. 

14. 

Hofstade : Algemeen ledenfeest in café « De Sport
vriend » om 20u., met een gezellig etentje tegen de 
prijs van 100 fr. per persoon. De leden krijgen bij aan
wezigheid hun inschrijvingsgeld terug. Kamerlid V. An-
ciaux zal er spreken over de aktuele problemen. 
Attenrode-Wever : Afdelingsbal dat ook kantonnaal bal 
Glabbeek is. Orkest . The Bright Stars. Zaal 't Hage-
land, Attenrode. 
St-uiriks-Kapelle : Groot Breugelfestijn van de afdelin
gen Groot-Bijgaarden-St-Martens-BodegemJSt-Ulriks-Ka-
pelle in feestzaal Nachtegaal, Brusselstraat 83 te St-
Ulriks-Kapelle. Ook op zondag 8 februari vanaf 12u. 
Diegem : Algemene ledenvergadering om 20u in het Gil-
denhuis. Gelegenheidsspreker : kamerlid Paul Peeters. 
Met demokratisch Breughel-maal. 
Beigem-Grimbergen-Humbeek : VUJO jaarlijkse « Dan
sende Tee » in de parochiezaal van Beigem met discobar 
BSR. Toegang : 50 fr. Voorverkoop : 40 fr. 

Vraag die zicl^" in dit verband 
opdringt is of de vakbonden t.o.v. 
deze kategorie werkzoekenden 
wel voldoende belangstelling 
heeft. 

NOORD-MALDEREN (Gewest) 

DOSFELINSTITUUT 
Kadervorming : « Gemeente

raadsverkiezingen '76 «. Op 15, 
22. 26 en 29 januari in 't Molen-
huis te Malderen, telkens van 20 
tot 22u30. 

OVERIJSE 
VERKIEZINGSFONDS 

De anti-Vlaamse regering Tinde-
mans 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 kun
nen roepen aan de franstalige drij
verijen waarvan wij reeds een 
15-tal jaren het slachtoffer zijn. 
Maar koken kost geld. Willen wi j 
een degelijke verkiezingspropa
ganda voeren, dan hebben wij uw 
financiële steun broodnodig. Stort 
daarom uw milde bijdrage op onze 
rekening : 437-8092751-79. 

SCHAARBEEK 
DANK 1 

Onze oproep om steun voor 
Schaarbeek werd door enkele 
mensen gunstig beantwoord. We 
danken van harte allen die begre
pen hebben dat zonder de steun 
van Vlaanderen het hier te Brus
sel een hopeloze strijd wordt. Het 
gevolg van de steun ons door de
ze mensen geschonken is, dat de 

strijd voor de gemeenteverkiezin
gen reeds is ingezet, de plaktoch-
ten zijn regelmatig aan de orde, 
kolportages met ons blad gebeu
ren aan de kerken. De geldboeten 
en de arrestaties door de Nols-
politie zullen volgen. We zullen 
deze militanten, die dagelijks in 
de bres staan, niet aan hun lot 
overlaten. Kunt u zich voorstellen 
wat het is in een gemeente zoals 
Schaarbeek, waar als het ware 
elke Vlaming o^ de vingers geke
ken wordt, te werken voor de 
Vlaamse belangen en Nols en tra
wanten te trotseren ? 

Nogmaals onze dank aan dege
nen die ons reeds hielpen, en 
voor hen die ons eveneens hun 
steun willen schenken, hier onze 
bankrek. : nr 434-3098289-16 van 
de Kredietbank, voor de VU-afde
ling Schaarbeek. 

ST-MARTENS-BODEGEM-
GROOT-BIJGAARDEN-
STULRIKS-KAPELLE 
WELKOM 

Eerste groot Breugelfestijn in 
de feestzaal Nachtegaal, Brussel
straat 83, St-Ulriks^Kapelle met 
hutsepot, ossetong en forel, op 
zaterdag 7 februari vanaf 18u en 
op zondag 8 februari vanaf 12u. 
Verzorgde keuken en nette bedie
ning. 

VILVOORDE (Fed.) 
Dl BRABANT 

10 en 13 februari, in het Feniks
hof te Grimbergen, telkens van 20 
tot 22u30. Voor nadere inlichtin
gen : Hollaender B., prov. verantw. 
Brabant, Brusselsestwg 51a, 1850 
Grimbergen, tel. 02/269.27.68. 

a l | 
sf 
tri 
vol 
vaf 

i 

BRi 

uzi 

Adg 
ce i | 
pia| 
mit^ 
ger^ 
enf 
pe| 
VI .1 

d l 
n l 
h l 
t (C 
n ! 
v I 
E 

P 
C 

( 

n 
o 

P I 

¥ru lo 22 JANUARI 19IS 



WIJ IM D€ |/aK9Uhl€ 

HIJ KOMT NAAR EURANJE : 

GLENMOR UIT BRETANJE 

DE NATIES 

De naties hebben het recht hun kettingen te breken 
en de troon van de tyrannen omver te gooien. 
De naties hebben het recht hun smart te weven 
doorheen de dromen van hun kinderen. 
Zij hebben het recht in het holle van de nacht 
de hymnen te zingen die hun doden hebben gezegend. 
Zij hebben het recht in volle dag hun vrijheidsdrang 
en hun liefdesdroom uit te schreeuwen. 

(Uit lied « Les nations « 

VERVLOEKING 

Dat God me vervloeke 
indien om de ereladder te beklimmen 
die de « rates » van deze aarde tot koningen maakt 
ik de taal en het hart zou moeten verloochenen 
van de boer die mijn vader was : 
dat God me dan vervloeke. 

(uit « Dieu me damne ') 

Een van de meest opvallende kun
stenaars op EURANJE zal zeker de 
Bretoen Glenmor zijn. Jaren voor 
Alan Stivell was hij dé zanger 
van de Bretoense levenswil en 
van het verzet tegen de Franse 
dwang ; in een ti jd dat « de min
derheden » nog meer dan doodge
zwegen werden. Die geest van 
revolte en trouw aan zijn volk 
klinken door in de uittreksels van 
enkele van zijn bekende liederen 
die geleidelijk in de « alternatie
ve » liedsektor van Frankrijk zijn 
doorgedrongen tot op de toppen 
van de Olympia en de Mutualité 
in Parijs. Vele platen zijn nu ge
perst, boeken van en over hem 
verschenen bij bekende uitgeve
rijen. Maar hij is de militant ge

bleven, die weet van hoever hij 
is gekomen en trouw blfjft aan die 
onverbiddelijke non-konformisten-
lljn. 
Toen hij enkele jaren geleden In 
Vlaanderen optrad onder impuls 
van de Keltenfan die Willebroeke-
naar f l o r Cools is vertelde deze 
Bretoen die eigenlijk Mill ar 
Skanv heet een stuk over zijn 
« karrière » en opvattingen. Hij 
begon als licentiaat filosofie in 
het onderwijs maar botste met 
zijn felle natuur spoedig tegen het 
verstikkende bureaukratische kli
maat van het Franse onderwijssis-
teem. Aarde en zeeën ging hij 
doortrekken om zijn boodschap te 
brengen. Glenmor werd zijn kun
stenaarsnaam. GLEN, het Bretoen

se voor aarde, MOR : de zee, 
werd voor deze hoekige Kelt een 
bijnaam die tot simbool groeide. 
IVIaar laten we hem zelf aan het 
woord. 
« Mijn laatste school was een kol
lege te Rijsel. Tot einde van de 
jaren '50 heb ik daar gewerkt. Dan 
had ik genoeg van dode boeken
wijsheid en ging ik aan het zwer
ven, in 1958 startte mijn zangkar-
rlère. Aanvankelijk met weinig 
sukses. Ik zong zowat overal, 
maar mijn liedjes waren geen mo
de-deuntjes en ze interesseerden 
toen geen kat. Daarenboven ben ik 
uitgesproken militant. Op een dag 
raakte ik toch aan een plaat, maar 
die werd dan verboden op de 
ORTF. Nu ben ik « aanvaard », 
maar maak je geen illuzies : er 
zijn nog zenders die mijn platen 
weigeren te draaien en bij andere 
krijg ik enkel een kans in de mid
dernachtuitzendingen ». 
« In Frankrijk mag je namelijk zo
wat alles doen en alles zeggen... 
Behalve dat Frankrijk eigenlijk 
niet bestaat ». 
Glenmor (« miijn voornaam is niet 
belangrijk ») koos ihet lied om 
zijn ideeën aan anderen door te 
geven. 
« Toen ik nog filozofie doceerde 
moest ik oude boekenteorieén aan 
de man brengen. Ik ben echter 
gaan inzien dat de ideeën van le
vende mensen veel interessanter 
zijn. Nu wil ik enkele dingen uit
drukken die ik voel en op de wij
ze zoals ik ze voel. Door de mu
ziek bereik ik mensen die op mijn 
golflengte zitten en die naar mij 
willen luisteren ». 
Zijn leven en zijn karrière staan 
volledig ten dienste van een idee. 
X Bretanje is mijn land en daar 
ben ik fier over. Er leven ginds 3 
miljoen mensen met een eigen 
taal (die geen Frans dialekt is, 
maar een aparte taal) en een 
eigen levenswijze. En wat men 
daar in Parijs ook mag van den
ken, niets of niemand kan hier 
wat aan veranderen ». 
« Tenandere : Frankrijk is een 
grap... ZeWs de alomgeprezen 
Franse kuituur bestaat niet. Er is 
alleen wat je zou kunnen noe
men : een Parijse kuituur. Wat in 
die Ifjn ligt komt aan bod en de 
rest krijgt geen kans. Het wordt 
genegeerd en zelfs bestreden ». 

DE FRANSE WURGGREEP 
OP BRETANJE 

De beklemmende Bretoense reali
teit die schuil gaat achter deze 
liederen van Glenmor werd deze 
zomer in een « Open brief van 
een autonomist aan de toeristen » 
toegelicht voor de velen die naar 
Bretanje een stukje « speciaal » 
Frankrijk gaan opsnuiven. Stuk
ken uit die brief leren ons als 
Vlaams nationalisten veel in een 
notedop : « Je komt je vakantie 
doorbrengen in Bretanje en zon
der twijfel waardeer je het land 
en zijn bewoners. Ik weet dat je je 
vaak vragen hebt gesteld omtrent 
een weinig gekend Bretoens pro-
dukt : de autonomist. Niet zo 
schilderachtig als de Korsikaan, 
minder tragisch dan een Bask, 
niet zo internationaal bekend als 
de Ier, minder uitgemoord dan de 
Koerden, geniet de Bretoense 
autonomist zelden van de aan
dacht van de krant die je leest of 
de radio die je beluistert. Enkele 
bepalingen van de Bretoense auto
nomist kreeg je wellicht al : « ach
terlijk, levend in het verleden, re-
aktionair, gewelddadig, fascist, 
gauchist, tegelijk opstandeling en 
bolsjewiek, gemanipuleerd in 
ieder geval door het buitenland 

(CIA, IRA, Khadaffi, Mao, Arafat, 
Moskou en het Vatikaan. Vul zelf 
maar aan...) ». 
Onze motieven dus zullen gevoe
lig afwijken van deze die het Parij-
se bewind zowel van rechts als 
links mij steeds willen toeschrij
ven. 
% In de vorige eeuw telde Bre
tanje (kust- en landbouwgrond) 
bijna vier miljoen inwoners, het
zelfde aantal als de Hollandse be
volking (ook kust- en landbouw
gebied). Vandaag telt Holland 
meer dan twaalf miljoen inwoners 
Bretagne iets meer dan drie mil
joen. De oppervlakte van beide 
landen is ongeveer gelijk. 
• Bretanje ligt op 500 km van 
Parijs, op 1.000 km van Straats
burg. Echter slechts 200 km van 
de Engelse kust . 
% Bretanje was niet altijd een 
arm land. De kerken en monumen
ten in talrijke dorpen bevestigen 
dat. Bretagne verarmde in een 
paar eeuwen « dank » zij een 
« Franse » buitenlandse politieke, 
kulturele en ekonomische over
heersing. 
# Bretanje, landbouwgebied, ge
richt op de Atlantische Oceaan, 
is schatplichtig aan de politiek-
ekonomische beslissingen van 
Frankrijk, meer en meer industri
eel, gericht op het Oosten en de 
Middellandse Zee. 

# De streek rond Parijs alleen al, 
herbergt meer Bretoenen dan één 
van onze departementen. De uit
tocht van jongeren ten gevolge 
van de ondertewerkstelling gaat 
verder. Enkel gepensioneerden 
komen terug. . 
• Bretantje is het slachtoffer van 
het verstikkende centralisme van 
het Franse regime. Vandaag, nu de 
ideeën van decentralisatie en re
gionalisering zich verspreiden, 
hoopt de autonomist die ik ben, 
dat zijn enige vergissing is ge
weest, te vroeg gelijk te hebben 
gehad. 
% En ik volhard in de gedachte 
dat, terwijl de situatie in Bretanje 
steeds slechter wordt, enkel een 
Bretoense regering met vertegen
woordigers, verkozen volgens het 
algemeen stemrecht, en beschik
kend over beslissings- en uitvoe-
ringsbevoegdheid, de loop van het 
lot zou kunnen wijzigen. 

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

ZOEKERTJE 
VUJO - Nationaal zoekt typist{e) 
voor thuiswerk. Vrij vlot in het 
typen. Tel. naar 02/512.51.60. Vra
gen naar Haudenhuyse Rita. 

AUTOBUSSEN NAAR EURANJE 
Reeds op heelwat plaatsen werden bussen ingelegd. 
Hieronder de eerste lijst, met de kontaktadressen. 
VUJO-kernen en VU-afdelingen die ook bussen inleggen ge
lieven dit aan het VUJO-sekretarlaat 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 : kaarten op het VU-sekretariaat, Em. Croes, 

Steenakker 90, tel. 49.12.20 of bij de arr. sekretaris 
W. Claessens, tel. 55.39.09. Ook bij V. Veron, A. Stock
manslei 21. 

— Wommelgem : kontaktadressen, Crauwels-Van Eester, 
Wiekenstr. 18 en Staf Van Looveren, Welkomstr. 116. 

— Ekeren : kaarten op het VU-sekretariaat, Geesten-
spoor 72, tel. 41.04.41. 

— Sint-Job-in-'t-Goor : E. Gierlé, Campinaweg 4. 
Arr Brugge : 

— Brugge : E. Priem, Lauwersstraat 57. 
— Blankenberge. 

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. 
— Roosdaal : twee autobussen worden ingelegd. Inschrij-

virhgen en kaarten bij de bestuursleden. 
— Wemmei : inschrijvingen bij de bestuursleden. 

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. 
— St-Kat.jWaver : kaarten bij de bestuursleden. 

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, Ren-

dekensstraat 6A. 
— Waarschoot : P. Wieme, Beke Tuinwijk 28. 

Arr. Sint-Niklaas : 
— St-Niklaas : kaarten bij Vermeulen, Dalstraat 139. 
— Kieldrecht : kaarten bij Vlegels, Molenstraat 34. 

Arr. Kortrijk : 
— Kortrijk : Bus wordt ingelegd. Kaarten tegen 100 fr. 

op het VUJO-sekretariaat. 
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SENAATSVOORZIHER HARMEL : EEN MAN VAN KARAKTER 

Senator Edgard Bouwens zoals zijn vrienden henn kenden vóór de ziekte hem 
begon te ondermijnen. 

Vorige zaterdag werd VU-senator Edgard Bouwens in zijn geboortestad Lier ten 
grave gedragen. Tairijlce Icoliega's en poiitieice vrienden waren uit heel Vlaanderen 
gelcomen om de overledene een laatste groet en hulde te brengen. Nog vóór de 
aanvang van de uitvaartmis was de H. Hartkerk reeds volgelopen met buren, stad
en streekgenoten. 
Even voor elf uur verliet het stoffelijk overschot het sterfhuis. Achter de lijkwagen, 
die bedolven werd onder talloze bloemenkransen, volgde na de familie een indruk
wekkende stoet personaliteiten en vrienden. Vooraan senaatsvoorzitter Harmei, 
voorzitter Bascour van de Nederlandse Kultuurraad en minister van Justitie Vander-
poorten, geflankeerd door de gewezen voorzitter van de Volksunie, Frans Van der 
Eist, en de huidige voorzitter Hugo Schiltz. Dan volgden de tientallen parlementaire 
VU-kollega's van de overledene, partijfunktionarissen, afgevaardigden van de ver
schillende arrondissementele besturen en partijmilitanten, in de groep parlements
leden herkenden wij ook verscheidene politici van andere partijen, o.m. gewezen 
staatssekretaris Daems en senator Leo Vanackere. 
De lijkdienst In de H. Hartkerk heeft op alle aanwezigen een diepe indruk gemaakt. 
Het ceremonieel was sober gehouden en werd diskreet omlijst met goed gekozen 
Vlaamse liederen. Geharde partijmensen en politici luisterden ontroerd naar het 
« Vaarwel, mijn broeder », naar de diepmenselijke homilie van pater Flamey, naar 
de zachtjes gespeelde Vlaamse Leeuw aan het einde. 
Na de mis reed de begrafenisstoet dwarsdoor Lier naar het kerkhof, waar de afge
storvene zou worden bijgezet in de familiekelder. Bij het open graf sprak senaats
voorzitter Harmei, die eraan hechtte de ganse uitvaart mee te maken wat biezon-
der gewaardeerd werd, een korte huiderede uit namens de ganse Senaat. Na hem 
spraken ook VU-voorzitter Schiltz, senaatsfraktielelder Joris^en en een woord
voerder van de VU-afdeling Lier treffende woorden van waardering. Onze lezers 
vinden de tekst van deze redevoeringen hiernaast. 
Een voor een namen de familieleden en vrienden dan voor de allerlaatste keer 
afscheid van Edgard, die al te jong moest heengaan. Wat hl] deed voor de Volks
unie en voor Vlaanderen zullen zij die hem gekend hebben nimmer vergeten. 

Na het parlementair reces was het 
onze kollega Edgard Bouwens niet 
meer mogelijk geweest de vergade
ringen van de Senaat bij te wonen. 
Reeds een vorige maal had de ziekte 
hem uit de Senaat verwijderd gehou
den, doch toen was hij — hoewel 
reeds duidelijk tekenen van verzwak
king vertonend — na enige tijd kun
nen weerkeren. Dit maal is het de 
dood die hem van ons scheidt. 
Vandaag, zijn wij gekomen om aan zijn 
familie, aan de vertegenwoordigers en 
de leden van zijn partij, aan zijn vrien
den, de gevoelens van droefheid en 
eerbied van al de leden van de Senaat 
te betuigen. 
Edgard Bouwens was in 1968 als pro
vinciaal senator voor Antwerpen ver
kozen en werd in 1974 als lid van de 
Hoge Vergadermg gekoöpteerd. Al 
zijn kollega's kenden hem als een man 
voor wie karakter, toewijding en 
plichtsbesef de hoofddeugden waren. 
Als lid van de Kommissie voor Lands
verdediging en voor Nationale Opvoe
ding ging zijn belangstelling in de 
Senaat vanzelfsprekend die richting 
uit en het was steeds voelbaar hoe 
hij met de grootste nauwgezetheid 
zijn tussenkomsten terzake voorbe
reidde. 

Ook als lid van de schoolkpaktkom-
missie volgde hij aandachtig de al
daar behandelde aspekten van het 
onderwijsbeleid. 
Tot in de vezels doordrongen van de 
politiek gunde hij zich weinig ver
strooiing. Wij weten dat hij, met zijn 
scherp analytische geest en door het 
feit dat hij geen persoonlijke ambities 
koesterde vaak in moeilijke omstan
digheden als bemiddelaar kon optre
den en een belangrijke rol in zijn par
t i j vervulde. 
De inbreng van zijn ruime belezen
heid mag niet worden onderschat, 
want zelfs « lezen » was voor hem 
geen ontspanning, doch een middel 
voor zijn rusteloze natuur om het fe
nomeen van «mens en maatschappij» 
af te tasten. Vanuit een humanis
tische levensvisie was hij steeds ver
der in de levensproblemen doorge
drongen en, tijdens de laatste ziekte, 
was vooral een dieper begrip voor 
« de zin van het lijden » in hem ontlo
ken. 
Ik weet hoe hij in die dagen met de 
grootste standvastigheid en liefdevol
le overgave door zijn vrouw werd bij
gestaan en ik moge mevrouw Bou
wens en haar kinderen hier dan ook 
de innige deelneming van de Senaat 
in hun smart betuigen. 

VU-VOORZITTER SCHILTZ : EEN OVERTUIGD PLURALIST 

Goede vriend Edgard, 
Met enige bitterheid breng ik U na
mens de partij een laatste groet. Bit
terheid, spijt en weemoed omdat het 
noodlot, de partij, de Vlaamse bewe
ging, ons allen zo voortijdig heeft be
roofd van een medewerker, een strijd
genoot, een vriend van een onvermoed 
en onvoldoend bekend gehalte. 
Slechts weinigen in Vlaanderen zijn 
inderdaad in staat te meten welke gro
te verdiensten deze in wezen beschei
den, maar begaafde, toegewijde en 
bekwame man in zijn korte politieke 
loopbaan heeft vergaard. 
Jarenlang heeft hij de ondankbare en 
weinig spektakulaire taak op zich ge
nomen interne konflikten op te lossen, 
tegenstellingen te verzoenen, het par
tijbelang te vrijwaren tegen persoon
lijke belangen, ambities of misver
standen. 

Met een scherpe blik en een feilloos 
politiek instinkt zette hij zich spon
taan in telkens politieke verwikkelin
gen zich aankondigden die de partij 
voor verantwoordelijkheden zouden 
plaatsen. 
Dag in dag uit was hij begaan met 
alle moeilijke problemen In de partij 
en in de politiek. De spontane tele
foontjes waarin hij zijn bezorgdheid 
uitte waren legendarisch. 
Maar steeds liet hij aan anderen naar 
buiten uit de eer van de waardevolle 
initiatieven of belangrijke beslissin
gen, die hij vaak zelf had uitgelokt. 
Hij was een waakzaam geweten in de 
partij, dat onwrikbaar en moedig de 
basisbeginselen van het Volksunie
programma, ook in mpeilijke omstan
digheden, wijs, verstandig maar be
slist handhaafde. 

Edgard Bouwens was een geacht man in het politieke leven. Op zijn uitvaart waren 
politici van alle partijen aanwezig. Op de- foto, tussen senator Frans Van der Eist 
en VU^oorzitter Hugo Schiltz, v.l.n.r. voorzitter Jan Bascour van de de Nederlandse 
Kultuurraad, minister van Justitie Herman Vanderpoorten en senaatsvoorzitter 
Pierre Harmei. 
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Vandaar ook het gezag waarover hij 
in het partijbestuur beschikte. Zonder 
enige overdrijving kan ik hier dan ook 
bevestigen dat Edgard Bouwens in de 
groei van de Volksunie naar politieke 
volwassenheid en volwaardigheid een 
onschatbare rol gespeeld heeft, en dit 
zonder hiervoor welk eerbetoon ook 
op te eisen of te verwachten. 
Het lag dan ook voor de hand dgt de 
Volksunie Edgard Bouwens gelastte 
met de delikate en verantwoordelijke 
taak de partij te vertegenwoordigen 
in de schoolpaktkommissie . 
Ook daar dwong hij respekt af door 
zijn scherp inzicht, zijn politieke be
kwaamheid en eerlijkheid. 
Want ook dit moet hier onderstreept 
worden uit eerbied voor zijn nagedach
tenis. 

Edgard Bouwens was een overtuigd 
pluralist, die hartstochtelijk het recht 
van de mens op geestelijke vrijheid 
verdedigde, die het dogmatisme af
wees en zoals hij de vrijheid van zijn 
volk nastreefde, tevens vocht voor 
het respekteran van de individuele, 
intellektuele vrijheid. 
Deze geestelijke inbreng van Edgard 
Bouwens in het Vlaams-nationalisme 
van vandaag kan moeilijk overschat 
worden en ik hoop dat deze enkele af
scheidswoorden ertoe mogen bijdra
gen dat deze verdienste van de over
ledene opgetekend zouden worden In 
de annalen van onze geschiedenis als 
ontwakende natie. 
Vriend Edgard, het leven heeft U niet 
gespaard. Ook dat weten niet zo ve
len. Daarom zeg ik hier luidop, Edgard 
Bouwens was een groot idealist, een 
edel mens. Vaarwel Edgard. 

FRAKTIELEIDER JORISSEN : EEN ECHTE VRIEND 

Edgard, 
Wekenlang heeft uw krachtige levens
wil tegen de dood gevochten. Gij 
deedt dit zonder veel klagen : stoï
cijns. 
Maandenlang voordien zagen we uw 
krachten geleidelijk afnemen en wis
ten uw vrienden welke pijnen gij 
moest verduren. Zelden of nooit ech
ter hoorden zelfs uw beste vrienden 
een klacht. 
Gij streedt uw persoonlijke strijd te
gen het noodlot en gij waart, zoals 
altijd, hard voor uzelf. 
Uw grote bekommernis gold niet uw 
naderend einde, uw grote bekommer
nis gold het werk dat ge niet meer 
kondt doen. Uw moreel lijden was 
grotendeels een sterk plichtsbesef 
dat onvoldaan bleef. 
Men heeft U in uw laatste weken 
vaak naar uw bureau weten wanke
len of zelfs laten dragen omdat gij 
wilde proberen te schrijven, omdat 
gij wilde stukken doormaken en rang
schikken. 
Ook half verdoofd wenste gij nog de 
telefoon naast U in bed om uw raad
gevingen door te bellen naar uw vrien
den. 
Het nummer geraakte echter slechts 
half gedraaid omdat het niet meer 
ging. Gij waart echter rustiger met 
het vertrouwd toestel naast U, want 
zo dacht ge, kondt gij iets doen voor 
uw partij. 
Gij waart een man van plichtsbesef 
en van volledige inzet. Politiek was 
uw beroep en in uw rustiger uren ook 
uw hobby. 
Dat was praktisch al zo sinds 1961, 
toen gij bij de Volksunie gekomen 
zijt. 
Ik heb U toen de eerste keer ontmoet 
in de verkiezingsstrijd van dat jaar. 
Gij stondt nog niet in de partij, doch 
wel dichtbij. 
Wij hadden toen een lang gesprek en 
ik was van plan een nieuw gesprek 
met U te hebben na de verkiezingen. 
De week nadien vond er een plak-
tocht plaats te Lier waar ik naar toe 
kwam. 
Tot mijn verbazing zag Ik U daar 
reeds terug In plakkerskledij en hadt 
ge reeds mee de leiding van een plak
kersploeg in handen genomen. 
Gij bleek uit het echte hout gesneden. 
Sociaal was voor U nooit een mode
woord, maar gewoonlijk een daad. Op 
elk terrein. Gij voelde U geen Intel-
lektueel boven de volksjongens. Gij 
waart volksjongen met de volksjon
gens. Ook dit was voor U sociaal zijn 
in de praktijk. 
Alleen maar theorieën vooropzetten 
vondt ge goedkoop en elke intellek
tuele hooghartigheid was U volledig 
vreemd. 
Daarom hielden de propagandisten 
van ü. 
Gij hebt na die verkiezingen de Volks
unie Lier opgebouwd en uitgebouwd. 
Gij zijt er voorzitter van geweest van 
1961 tot 1971 : tien volle jaar lang. 
Gij hebt nadien in heel het gewest 
afdelingen uit de grond doen rijzen : 
Nijlen, Kessel, Berlaar. Het was voor 
een flink stuk uw werk. 
Na de verkiezingen van 1965 zijt ge 
voorzitter geworden van het arrondis
sement Mechelen, als opvolger van 

ir. Oskar Renard en hebt ge de orga
nisatie van dit arrondissement verder 
uitgebouwd. 
Van de beste kaderdagen die wij in 
dit arrondissement hebben belegd, 
waart gij toen de organisatorische 
spil en de doordrijver. De grondves
ten van het sukses van de verkiezin
gen van 1968 werden voor een flink 
stuk door U gelegd. 
Sinds 1965 waart ge lid van het partij
bestuur en in 1968 toen de zetel van 
provinciaal senator vrijkwam, waart 
gij de kandidaat die zich opdrong. 
Gij waart geen man van denderende 
toespraken en evenmin de man van 
talrijke uiteenzettingen. 
Ook niet in de Senaat. 
Wat uw kracht was nationaal, als on-, 
dervoorzitter van de partij en als voor
zitter van het partijbestuur in de 
periode 1967-1973, was ook uw kracht 
in de Senaatsfraktie. 
Weinigen konden als gij koel en nuch
ter strategie en taktiek van de an
dere partijen ontleden en daartegen 
de bestanddelen aanbrengen voor een 
eigen strategie en taktiek. Al zegde 
gijzelf niet zoveel, gij deedt de ande
ren veel zeggen. 

Aan mijn zijde in de Senaat waart gij 
een aandachtig volger van de debat
ten en vaak hebt ge me toegefluis
terd wat ge meende dat diende ge
daan of gezegd. 
Als sekretaris en whip van onze frak-
tie hieldt gij U op de hoogte van de 
noden en van de wensen van de le
den van de fraktie en zorgde ge er
voor dat de goede verstandhouding 
bleef bewaard. 
De voornaamste politieke vraagstuk
ken wist ge intens te volgen, want in 
de vele nachten van weinig slaap en 
in uw vakanties waart gij een aandach
tig en kritisch lezer van artikels, 
brosjures en boeken die met de poli
tiek, in de ruimste zin, te maken had
den. 
Talrijk waren dan ook de avonden en 
de nachten waarin gij met ons, uw 
Dolitieke vrienden de voornaamste 
vraagstukken uitdiskussieerde. 
Velen vonden U terughoudend, koel 
en soms ondoorgrondelijk. 
En op het eerste gezicht scheen dit 
zo. 
Wie zich echter de moeite getroostte 
U nader te leren kennen — en gij 
waart toegankelijk voor iedereen, leer
de weldra inzien dat uw haast marme
ren gezicht niet de spiegel was van 
een gevoelloos karakter. 
Waart ge streng en weinig eisend 
voor U zelf, gij kondt veel doen voor 
anderen en wie uw vriendschap kende 
wist dat uw stoïcijns uiterlijk een 
warm kloppend vriendenhart verborg. 
Als geen tweede kondt ge U daar
naast inzetten voor gevallen van 
dienstbetoon voor de eenvoudige 
man. 
Zo zullen we U gedenken in dit leven 
dat een groei is naar eenzaamheid en 
waarin uw afscheid ons eenzamer 
heeft gemaakt. 
Vanwege de VU-Senaatsfraktie en van
wege de VU-arrondissement Mechelen 
spreken we onze deelneming uit aan 
LIeske, Martins, Paul, Rik en de ganse 
familie. 
Vriend Edgard, rust zacht. 

Een grote schare partijvrienden van de overledene waren naar Lier gekomen en vrijwel 
al zijn parlementaire kollega's uit de VU-frakties van Kamer en Senaat. 

Pater Flamey tijdens zijn ontroerende homilie in de overvolle H Hartkerk 

. 5 » ^ ^-ir. 

van VU-afdeling Lier. 
Senator Jorissen brengt een laatste groet aan zijn 
trouwe strijdmakker. 
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WOORD EN WEDERWOORD OVER VLAAMS SOCIETY-LEVEN 
Waar het artikel onder de titel <• Vlaams society-leven ' in * Wij » 
van 18-12-75 geen VUJO-standpunt was als dusdanig, maar een per
soonlijke visie van vriend Mark Derez, gaf het nochtans de mening 
van een aantal jongeren in de VUJO weer. Daarom hebben wij het 
gepubliceerd, gewoon om de lezers te informeren over het standpunt 
van die jongeren t.a.v. dergelijke verenigingen. Graag drukken wij dan 
ook het antwoord hierop van enkele leden van deze verenigingen af. 
Zo krijgt de lezer geen eenzijdige kijk. 
Om plaatsgebrek konden wij de brieven niet integraal weergeven en 
beperkten wij ons dus tot de essentie. 

NIET HELEMAAL JUIST 

« U bent een jong idealist, hoop 
ik. Uw reai<tie is niet helemaal 
juist, al heeft U mogelijk op som
mige punten gelijk. 
De Marnixring is wel toeganke
lijk voor Jan Rap en zijn maats. 
Dat de leden een zekere bescha
vingsgraad moeten hebben, staat 
vast. Maar dat kan een gewone 
werkman ook bezitten. Dat onze 
leden een brok van het produk-
tieapparaat in handen hebben, zou 
ik betwijfelen. Daarvoor moet Je 
eens de ledenlijst overzien. En 
een zondagsschilder Is ook een 
Vlaamse, gewone mens. Wat de 
leden-bedrijfsleiders aangaat (dus 
geen mensen met een massa 
aandelen) zou Ik uw uitlating dur
ven betwijfelen. Indien U toch 
konkrete gegevens hebt, zou U 
mij een groot genoegen doen ze 
aan mij, met naam en bedrijf, te 
melden ». 

Paul Van den Noortgate 
Voorde 

DE ENIGE VLAAMSE 
SERVICE-KLUB 

« Dit artikel is een venijnig-lnsi-
nuerende aanval op de Marnix
ring, de enige Vlaamse service-
klub, waarvan ik u kan verzekeren 
dat ze zich ten volle Inzet voor 
de Vlaamse zaak. De aanval van 
Mark Derez richt zich eveneens 
tegen de « Orde van de Prince », 
waarvan hij blijkbaar niet weet 
wanneer hij het heeft over Mar-
nix-Kring (in plaats ven Marnix
ring) en over het subsidiëren van 
beschermende werkplaatsen wat 
door de Marnixring helemaal niet 
gebeurt. Of is het misschien geen 
onwetendheid maar kwade trouw? 
De service van de Marnixring gaat 
uitsluitend naar Vlaamse initia
tieven en het lidmaatschap van 
de Marnixring is enkel mogelijk 

mits een uitgesproken Vlaamse 
overtuiging. 
Het is toch normaal dat verschil
lende groeperingen op hun eigen 
manier de Vlaamse strijd voeren. 
De Marnixring is pluralistisch en 
waardeert en steunt andere 
Vlaamse initiatieven (TAK, steun 
aan Brusselse scholen, steun aan 
akties in de Voer en in Frans-
Vlaanderen etc) . Of vindt Mark 
Derez dat de Vlaamse strijd nu 
al gewonnen is, zodat we onder 
mekaar ruzie moeten gaan ma
ken ? ». 

W. Ballet, 
Antwerpen 

GEEN SNOBS 

•• Ik ben sinds meer dan 10 jaar 
lid van de « Orde van den Prin
ce », ben tweemaal afdeltngsbe-
stuurslid geweest (waarvan één 
keer toen ik reeds in de politiek 
stond), en drie jaar lid van het 
Presidium. De « Orde van den 
Prince » is helemaal géén ser-
vice-klub, en wil dat niet zijn. 
Wanneer men denigrerende stuk
jes meent te moeten schrijven, 
ware het minstens aangewezen, 
eerst eens de statuten (de 
« Keure ») gelezen te hebben. 
Het is een vereniging, op plu
ralistische basis, van mensen die 
op een of ander terrein verant
woordelijkheid dragen, en zowel 
de Nederlandse kuituur als de 
heel-Nederlandse gedachte, in 
vriendschap en verdraagzaam
heid, willen beleven en uitdra
gen. 

Dat verdraagzaamheid — het 
échte pluralisme — hier geen 
ijdel woord is, heb ik niet alleen, 
doch hebben ook vele anderen 
die op een bepaald ogenblik in 
de VU zijn terechtgekomen, mo
gen ondervinden. 
En op zeer vele leden van de 

Orde mogen wij een beroep doen 
voor steun als er verkiezingen 
komen, zonder van het procents-
gewijze grote aantal abonnees op 
« Wij » te spreken die ik onder 
mijn vrienden in de Orde heb 
gemaakt... 
Het snobistische waar uw mede
werker het over heeft bestaat 
wellicht bij sommige leden (ach, 
daar botsen wij ook in onze par
t i j , en zelfs in de VUJO wel eens 
op...), doch is niét de geest van 
de vereniging, noch van het gros 
van haar leden, integendeel. 
Ik wil het aantal VU-mandataris-
sen, kaderleden en simpatisanten 
die lid zijn van en/of een be-
stuursfunktie uitoefenen in de 
Orde van den Prince (en allicht 
ook in de Marnixring : wellicht 
daar nog méér...) echt niet te 
eten geven. En ik beschouw die 
mensen geenszins als snobs of 
matuvu's. Nogmaals integendeel. 
De Marnixring ken ik niet zo 
goed, slechts door er (vrij vaak, 
wat dan toch nogal betekenisvol 
is) te gaan spreken, — ook over 
politiek. Hij schijnt mij niet min
der Vlaams en verdraagzaam toe. 
En ook dèar zijn de abonnees en 
steuners legio... 
Het is evident dat het werkter
rein van zulke verenigingen fa
taal — en gelukkig — beperkt is. 
En dat het voor Vlaams-nationa
listen die in staat zijn iets te 
doen voor de zaak, niet volstaat 
lid te zijn van de Orde van den 
Prince of de Marnixring om zich 
verder van Vlaamse aktie te kun
nen onthouden. Doch op hun ei
gen terrein doen deze verenigin
gen evident én doeltreffend aan 
Vlaamse en heel-nederlandse be
wustmaking (de « Orde van de 
Prince » is grootnederlands ge
organiseerd, met heel-Neder
landsdenkenden en -voelenden 
ook in Nederland), én aan wer
kelijke pluralistische en verdraag
zame vriendschapsbeleving. 
En kan men hun dan ten kwade 
duiden dat zij dan terloops ook 
eens — als verenigingen — een 
vooraanstaand Vlaming huldigen, 
of een belangrijk Vlaams of Ne
derlands kultureel of sociaal-kul-
tureel werk steunen ? ». 

Frans Baert, 

kamerlid. 

De artikels voor deze veertiendaagse VUJO^astpagina in 
« Wij » verschijnen onder verantwoordelijkheid van de Volks
uniejongeren. Teksten dienen naar de koördinator van het 
VUJO-redaktlekomitee gezonden : Johan Sauwens, Parklaan 
3, 3740 Bilzen (tel. 011/41.16.26). 
Het nieuws voor de rubriek « VUJO op de barrlkaden » gaat 
echter naar Karel Van Reeth, p/a Voldersstraat 71,1000 Brus
sel. 
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Op initiatief van VUJO-Aaist trok in de kersttijd een lOOO-koppige beto
ging door de stad. 

ANTWERPEN 

Op maandagavond 8 december II. tijdens het begrotingsdobat van do 
Antwerpse gemeenteraad, drongen twee VUJO-leden, mooi uitgedost 
als Sinterklaas en Zwarte Piet de raadzaal binnen. 
Er ontstond een algemene verbijstering. Toch nam de raad het sportlef 
op. Zelfs de pamfletten, gedrukt In de vorm van een dagvaarding aan 
« de Antwerpenaar » omdat de stadsschuld per hoofd 150.000 fr. per 
inwoner bedraagt, mochten ongestoord worden uitgedeeld. 

KORTRIJK 

Zaterdag 14 februari om 15 uur vertoont VUJO in lokaal 1302 de TAK-
film . De Slag om Schaarbeek ». Gastspreker : Piet De Pauw. Dit is 
het eerste initiatief van VUJO-Kortrijk dat opnieuw van start ging. 

LIMBURG 

In 'Limburg rijzen de VUJO-kernen als paddestoelen uit de grond. Op 
22 december ging Sint-Truiden van start op denderende wijze (35 aan
wezigen). Voorzitter : J.^. Plevoets, Stationsstraat 13, 3803 Dtiras. 
Op 27 december was het de beurt aan Bree. Voorzitter : E. Eyckmans, 
Witte Torenstraat, Bree. Oe eersteling van 1976 was Diepenbeek. Voor
zitter : P. Sijnens, Nieuwstraat 142, 3610 Diepenbeek. 
VUJO*Limburg ve«leelde op kerstavond in de drukke winkelstraten van 
Hasselt enkele duizenden pamfletten « VUJO voor Vrede ». Zo werden 
de kongresresolutles van Sint-Niklaas en Leuven doorgespeeld naar de 
bevolking, die met duidelijke interesse de opeenvolgende yiaams-natio-
nale stunts in Hasselt aanschouwde (de zaterdag voordien waren het 
de kerstmannen van TAK die de aandacht vroegen voor amnestie). 
Op de kalender : 

— Vrijdag 30 januari In KG Hasselt om 20 uur : kamerlid J. Vandemeule-
broucka met diareeks « Nationalisme en Federalisme ». 
— Zaterdag 14 februari : voettocht Lommel-St-Trulden (56 km) onder 
het motto « A-f24 Neen I ». 

TURNHOUT 

in de Kempen gonst het van aktivltelten. 
VUJO-Herentais hield een geslaagde kerstaktie in het bejaardentehuis. 
Rondom Herentals werd met« WIJ * gekolporteerd. Op kerstavond werd 
in de ziekenhuizen een sociale aktie gehouden. 
VUJO-Westerio hield een knalfuif. 
In gans het arrondisement werden pamfletten verspreid met onze 
standpunten over Jeugdbeleid. 

BRUSSEL4IALL&VILV00RDE 

Het VUJO^komitee van B-H-V bedacht in de kersttijd de kerstboom voor 
het gemeentehuis van Schaarbeek met enkele vredestichtende voor
beelden, (zie onze foto hiernaast) 
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LIMBURG 
iEMEENSCHAPPELIJKE 

RR. VOLKSVERGADERING 

Vandaag 22 januari komt 
Igemeen voorzitter H. Schiltz 
preken in het Kultureel Cen-
urn te Hasselt. Op deze 
olksvergadering is iedereen 
an harte welkom. 

EE 

HASSELT 
OPENING SOCIAAL CENTRUM 

Morgen, vrijdag 23 januari, ope
ning van het Sociaal Centrum op 
de Zuivelmarkt 38 (rechtover het 
Begijnhof). Het bestuur van de VU 
nodigt haar leden uit, eens een 
kijkje te komen nemen in ons 
nieuw sociaal sekretariaat en al
daar de juiste bedoelingen van 

wat het VU^bestuur Hasselt met 
deze oprichting beoogt en wil 
plannen, te vernemen, 
ledere vrijdag van 17 tot 19 uur 

is het Centrum toegankelijk voor 
het publiek — al dan niet VU-er. 
De heren Renaat Van Heusden en 
JP. Claes staan u ten dienste om 
u in de sociale nroeilijkheden voor 
te lichten. 

ERBEDEVAARTKOMilTEE 

3nder Impuls van J. Neyens dB 
riaan Custers had op 23 de-
nber een startvergadering 
ats van het IJzerbedevaartko-
:ee. Als bestuur kwam het vol-
ide uit de bus : voorz. : J. Ney-

; ondervoorz. : L. Clijsters ; 
iningm. : A. Custers ; sekr. : 
Vandyck ; leden : M. Domen, 
HIndrIckx en L. Geyssels. Als 
)paganda zal men tegen de vol-
ide IJzerbedevaart 1.000 sti-
srs verspreiden. 

IJO 

Dp 27 december had in de Cam-
nus onze startvergadering van 
IJO plaats. Ook hier mogen we 
itig van een sukses spreken. 

H Sauwens, 6. Vandeboer en Jaak 
briëls voerden er het woord, 
k Eyckmans werd verkozen ais 
orzitter en Pierre Gabriels zal 

sekretairs fungeren. Al dade-
werd een aktieplan vooropge-

JANUARl 

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

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 (mosseJfeest) 

in parochiezaal Allenthuis, Dorpsstraat, Halmaal. 

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

20. Eksel : Volksvergadering met als tema : « Bilan van het 
Jaar van de Vrouw ». door kamerlid" Nelly Maes, in café 
't Vlaske, Eindhovensebaan. 

OOST-VLAANDEREN 
AALTER-BELLEM-LOTENHULLE. 
POEKE 
BESTUURSLEDEN 

iDe lidkaarten en « Wij »-abon-
njmenten werden afgerekend. 
Nfcg enkele achterblijvers dienen 
bezocht te worden. Een inspan-
nhg werd gevraagd om nieuwe le
den en abonnementen aan te wer
ven. 

Namens de afdeling zal er een 
rouwtelegram verstuurd worden 
aan de familie van de overleden 
senator Bouwens. 

BEVEREN-WAAS 
VLAAMSE VROUWENBEWEGING 
NELE 

Leden en simpatisanten worden 
uitgenodigd op een koffietafel op 
woensdag 28 januari om 19u30 in 
de bovenzaal van de Centrum-
school, Bosdamlaan. Op deze ge
zellige bijeenkomst zal prof. Seb-
puyns, hoogleraar aan de Univer
siteit van Gent, een voordracht 
houden Mjver « De ziel van de 
vrouw ». 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
BESTUUR VU-̂ HEUSDEN 
UITGEB'REID 

Het dagelijks bestuur van de 
plaatselijke afdeling koöpteerde 
de heer Emiel De Zuttere als 
nieuw werkend bestuurslid. De 

, heer De Zuttere is 42 jaar en 
technisch ingenieur, en stemde er
mee in zich aktief in te zetten 
voor de volks-nationale idee. 
EURANJE 

Kaarten te verkrijgen bij ons 
plaatselijk VUJO-bestuurslid Rudi 
De Mol, Rendekensstraat 6A. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
AFREKENEN HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

Het is nu de hoogste tijd voor 
de afdelingen, die nog niet afre
kenden met de hernieuwing van 
de-lidkaarten, dit zo vlug moge
lijk te doen. Op de laatste arr. 
raad werd afgesproken ten laatste 
op vrijdag 30 januari. 

Het arr. sekretariaat is geo
pend iedere dinsdag van 20 tot 

22u. Penningmeester Lippens zal 
u met open armen ontvangen en 
Koen Van Meenen zal u de nodi
ge propaganda onder de arm ste
ken. 

Er is een bijkomende afreke-
ningsdag voorzien op vrijdag 30 
januari van 20 tot 22u op het arr. 
sekretariaat, Korte Kruisstraat 3 
te Gent. Een goed werkende afde
ling is steeds stipt met alle VU-
regelingen. 

ARR. SLOTMEETING 
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-voor-
zitter Hugo Coveliers. Als muzi
kaal interludium kunt u luisteren 
en genieten van de protestzan-
gersgroep « Vlaert » die enkele 
nummers ten beste zullen geven 
(o.a. over Schaarbeek). 

Aan de VU-afdelingen vragen 
we dringend met deze datum i-e-
kenlng te willen houden, en vanaf 
nu reeds de nodige propaganda te 
voeren (in plaatselijke tijdschrif
ten enz.). 

SIMT-NIKLAAS 
VLAAMSE MUTUALITEIT 
WAASLAND 

Het plaatselijk sekretariaat zal 
op zaterdag 31 januari gesloten 
zijn. 

JANUARI 
24. Zomergem : 6de Vlaams vriendenbal in het Parochiaal 

Centrum om 20u30. Orkest : André Baert. Kaarten bij 
alle kernleden. Inkom : 70 fr. Voorverkoop : 60 fr. 

24. Ninove : Ledenfeest in bungalow Van Varenbergh. 
24. Lede : Algemene leden- en simpatisantenvergadering 

met gratis etentje om 20u in lokaal Reinaert, Dreef. 
30. Aaiter-Bellem-Lotenhulie-Poeke : Jaarlijks familiefeest 

om 20u in zaal Biezenhof. Inschrijvingskaarten ten laat
ste afgeven bij de voorzitter op 25 januari. 

FEBRUARI 
7. Denderleeuw : Daverend nachtbal om 21 uur 30 In de 

feestzaal van het H. Kruiskollege. 
12. Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Kulturele avond met 

als tema « Optimisn>e », in zaal St-Gerold. Inrichters : 
Dr Goossenaertskring. 

21. Kruibeke : Jaarlijks dansfeest in zaal St-Cecilia om 20 
uur 30. Orkest : The Starmasters. 

27. Overmere : Tweede klelnkunstavond 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 Verhoeyen, 
sekr. Goossenaertskring, op het gemeentehuis. 

28. Gavere : Afdelingsbal om 20u in de zaal Racing, Markt. 
Met Tonia en haar orkest. 

LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM 
Volgende vacature wordt opengesteld 
FIJN-MECHAr4ICUS 
Houders van een diploma van hoger secundair onderwijs met 
ten minste 6 jaar nuttige ervarirtg in fijn-mekanlek kunnen 
hien/oor solliciteren. 
Aanstelling in de graad van eerste werkopzichter of hoofd
werkopzichter al naar gelang de nuttige ervaring en overeen
komstig de regels van het Statuut van het Administratief en 
Technisch Personeel van tiet LUC. 
Algemene voorwaarden : 
— Belg zijn ; 
— voldaan hebben aan de militieiverpllohtingen ; 
— houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag ; 
— de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
Kandidaatstellingen moeten als aangetekende zending uiter
lijk op 29 januari 1976 op de post afgegeven, en geadresseerd 
worden aan de Vaste Secretaris van het Limburgs Universi
tair Centrum, Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek, en 
dienen aan de hand van een op dit adres eian te vragen solli
citatieformulier en met toevoeging van een gelegaliseerd 
afschrift van diploma en van een bewijs van goed zedelijk 
gedrag voorgedragen te worden. De kandidaten die aan de 
gestelde voorwaarden voldoen zullen worden opgeroepen voor 
selectie, onder voorbehoud van later voorleggen van stukken 
die de vereiste ervaring bewijzen. 

DOSFELINSTITUUT 

Kursus « Politieke basiswerking en participatie op het gemeente
lijk niveau » 

Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. 
Deze kursus omvat 4 delen en handelt over : 

1. De gemeente als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-Natio
naal en federalistisch standpunt. 

2. Welke noden en behoeften ontstaan in een (beleids-) program
ma en vertalen naar politieke werking. 

3. Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda. 
Naast teoretlsohe inzichten zijn er vooral praktische oefeningen 
en groepsopdrachten. 

4. Samenvoeging en lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen. 

WAAR ? 

MALDEREN : 22, 26 en 29 januari, telkens van 20 tot 22u30. 

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, tel
kens van 20.30 tot 23 uur. 
Plaats : Nieuw Gemeentehuis, Izegemstraat 2, 8701 Kachtem. 

OOSTENDE : 26 januari. 
Plaats : Hotel Melinda, Mercatorstraat 21, 8400 Oostende. 

VEURNE : 22, 28 januari, 5 februari, telkens van 20 tot 22u30. 
Plaats : Zaal « De Beurs », Grote Markt 32 te Veurne. 

DIKSMUiDE : 23, 30 januari, 6 februari, telkens van 20 tot 22u30. 
Plaats : Vlaams Huis, IJzerlaan 83 te Diksmuide. 
Inschrijvingen : Oostende, Veurne en Diksmuide : R. Planke, pro
vinciaal verantwoordelijke West-Vlaanderen, Jos Nellenslaan 128, 
8300 Knokke. Tel. (050)60.05.77. 

VILVOORDE : 10, 13 februari 1976, van 20 tot 22u30. 
Plaats : Fenixhof te Vilvoorde. 
Inschrijvingen : B. Hollaender, Steenweg op Brussel 51A, 1850 
Grimbergen, tel. 02/269.27.68. 

ST-KATHARINA-LOMBEEK : 21 februari en 6 maart 1976 van 9u30 
tot 17u. Nadere gegevens volgen. 

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 rugge
steun voor hun werking in het verenigingsleven. 
Plaats : Zaal Luna, Handelsstraat te Duffel. 
Inschrijvingen : Claes Elisabeth, Ganzenkoor 6, 2570 Duffel. 

DIEGEM : 4, 11, 18, 25 februari en 3 maart 1976 van 20 tot 23u. 
Plaats : Kultureel Centrum te Olegem. 
Inschrijvingen : mevr. Pannekoeck, Denonstr. 28, 1920 DIegem. 
fel . 720.66.80. 

Beknopte handleiding « Gemeenteraadsverkiezingen 1976 ». 

Deze handleiding wil een praktische gids zijn bij de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. 
Uit de inhoud vermelden wi j o.a. « Waarom de VU op gemeente
lijk 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 vermel
ding van het aantal, de afdeling en het Juiste adres. 
Bestelling per één stuk : 20 fr. Vanaf 5 stuks : 15 fr./stuk. 

J 
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WEST-YLAANDEREN HflLCnDCR 

BREDENE 
GEBOORTE 

Bij Roland Beun en Monique 
Bonte i<wam een dochtertje Nadia 
op oudejaarsavond. Proficiat ! 

IZEGEM 
DOKUMENTATIE GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 

Onze afdeling bestelde een 
groot aantal eksemplaren van de 
brochure uitgegeven door het Dos
felinstituut, « Gemeenteraadsver
kiezingen 1976 ». Het is een prak
tische en onmisbare handleiding 
voor al wie van verre of nabij bij 
de gemeenteraadsverkiezingen be
trokken is of er interesse voor 
heeft. Wij rekenen erop dat alle 
bestuursleden, toekomstige kan
didaten en andere geïnteresseer
den deze brochure goed bestude
ren. Men kan de brochure ver
krijgen tegen de prijs van 15 fr. 
bij Enk Vandewalle, H. Dunant-
straat 11 (30.26.703. 

LESSEN DOSFELINSTITUUT 
De lessenreeks over gemeente

lijk beleid, georganiseerd door het 
Dosfelinstituut, begint op maan
dag 26 januari, met het onderwerp 
« Belang van de gemeente. Nood
zaak van een goede gemeentepoli
tiek ». De reeks heeft plaats in de 
zaal « Nieuw Gemeentehuis » te 
Kachtem Schrijf zo spoedig mo
gelijk in. De kursus is gratis, maar 
het aantal inschrijvingen is uiter
aard beperkt. Neem kontakt op 
met een bestuurslid of schrijf in, 
direkt bij de verantwoordelijke 
voor deze lessenreeks : Willy Ge-
vaert, Zeswegenstraat 15, 8060 
Zwevezele (tel. 61 14.90). 

. WIJ TE IZEGEM » 
De dag waarop dit nummer ver

schijnt moet onze « Wij te Ize-
gem » persklaar zijn I Een be
langrijk nummer waarin voor het 
eerst een « Dossier ». Een « Dos-
dier » dat uw volle aandacht zal 
verdienen. 

Helpende handen voor het bus
sen van dit nummer zijn altijd wel
kom. Voeg je bij onze ploeg «< bus-
sers». Neem kontakt op met Geert 
Bourgeois, de Pelichystraat 25 
(30.52.87) of een ander bestuurs
lid. Doe iets voor de VU I 

KORTRIJIK 

VAN HET JONGERENPRONT 
Alle jongeren onder de 25 jaar 

zijn welkom op de bijeenkomsten 
van VUJOjRortrijk. Informatie ; Ro
land Remmerie, K. Leopoldstraat 5, 
tel. 056/21.89.36. 

Aktiviteit : EURANJE op 29 fe
bruari te Gent in 't Kuipke, om 
14u30. We leggen een bus in 

' WEEKBLAD 
' WiJ 

VLAAMS 
NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Abonnementendienst: Volders
straat, 71, 1000 Brussel. 
Tel. 02/512.51.60. 

Jaarabonnement : 500 fr. 
Halfjaarlijks 300 fr. 
Driemaandelijks 150 fr. 
Steunabonn. 1000 fr. 
Losse nummers 16 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 000-0171139-31 van. 
« Wij », Voldersstraat, 71, 1000 
Brussel. 
Hoofdredakteur : l^aul Martens 
Redaktie en publiciteit : Druk

persstraat, 20, 1000 Brussel. 
Tel. 02/217.97.98 (liefst in de 
voormiddag) 

Verantw. uitg. : Hugo Schiltz, 
Te Couwelaerlei 135, 2100 
Deurne. 

Op de jongste bijeenkomst van 
VUJO waren vertegenwoordigd : 
de afdelingen Kortrijk (2), Zweve-
gem (2), 'Bissegem (1), Kuurne (1), 
Harelbeke (1) en VNSU (1). 

Blijven schitteren door hun af
wezigheid : Menen, Lauwe, We-
velgem, Marke. Vooral van Menen 
begrijpen we dit niet. Had de voor
zitter op de jongste arr. raad niet 
gezegd dat fi i j zich persoonlijk 
met het probleem ging bemoeien? 

Er werd een bestuur samenge
steld, met voorzitter fi ita De-
clerck en sekretaris Johan Van-
biervliet. 

KOKSIJDE 
DANK EN WENSEN 

Onze dank aan alle leden en 
« Wij "-lezers voor de hernieuwing 
van hun lidmaatschap en week
blad « Wij ». We wensen u veel 
voorspoed en een goede gezond
heid, tevens het volle besef van 
de gevaren die u bedreigen van
wege de unitaire centralistische 
staat. 

Wensen ook meer toenadering 
onder de leden en weze de leuze 
indachtig : eendracht geeft de 
Volksunie macht ! 

ONZE ZEEDÜK BEDREIGD 
Met de laatste storm is op

nieuw veel zand weggespoeld en 
IS onze zeedijk opnieuw bedreigd. 
Het is ti jd dat het zandverlies 
eens goed wordt aangepakt. Im
mers de VU heeft al jaren ge
pleit voor de oprichting van een 
Vlaams Departement Waterstaat. 

WATERELLENDE 
In Ruisbroek en Moerzeke 

heerst grote waterellende. Ook te 
Koksijde hebben inwoners last 
met het water en bij grote regen
val loopt bet onhygiënische water 
vanuit de riolen in de kelders en 
garages. Wat hapert er hier aan 
ons rioleringsstelsel ? 

GULDENSPORENLAAN 
1302 was een belangrijk feit 

voor onze Vlaamse Gewesten. 
Aan het gemeentebestuur werd 
gevraagd een laan aan dit belang
rijk feit te 'herinneren. 

FELICITATIES 
Op 15 januari werd « Mietje 

Carroen » (moeder van ons be
stuurslid Jef Carroen) 90 jaar. On
ze felicitaties en het allerbeste. 

iVIENEN-REKKEM 
ABONNEMENTEN 

W'ie zijn abonnement nog niet 
betaald heeft kan dit dringend 
regelen met penningm. Vanhauce 
H., Kard. Cardijnlaan 42, Menen, 
pr 000-0460849-02. Nieuwe abon
nementen worden er ook ver
wacht. 

OOSTENDE-VEURNE. 
DrKSMUIDE (Arr.) 
LEDENSLAG 

Wij herinneren er alle afdelin
gen aan dat de Ipdenhefnjieuwin
gen tegen e inde- .^h i^ |^ ; . ,week 
og' jhf l , .arr . sekretarlaat moeten 
zm, wft'Wien de hoogste afhoud! n-
gen toepassen voor de eigen kas. 
Tevens is er nog een arr. pcoBle 
voor hen die volledig in orde X'ijn 
voor het einde van de maand. 

OOSTENDE-MARIAKERKË 
ONS EERSTE LEDEMFEEST 

Bijna 100 deelnemers verdron
gen zich op 9 januari in Sun Set 
voor het eerste iedenfeest van 
Mariakerke. Meerdere vrienden 
van de andere Oostendse afdelin
gen waren ook present, waaron
der B. Ruysschaert en J. Tomme-
lein van het dagelijks bestuur. 
Voorzitter Gaston Vandenabeele 
kon dan ook glunderen toen hij 
zijn troepen verwelkomde en nog 
hulde bracht aan de heren Van
hees en Verplancke van het vorig 
bestuur. Miei Vansteenkiste sprak 
een korte kernachtige tafelrede 
uit. Besloten werd de opbrengst 
van de tombola niet naar de kas 
te doen gaan, doch naar het wa

tersnoodfonds van « Wij ». Zo kon 
3.800 fr. opgezonden worden ten 
bate van onze getroffene volksge
noten. Iedereen die meehielp 
wordt bedankt, dooh Jenny Hiltrop 
verdient meer dan een pluim : zij 
verrichtte het leeuwenaandeei van 
het werk, alsmede nam zij het ini
tiatief. 

GEBOORTE 
Bij Laurent Pylyser en Arlette 

Vancleemputte werd een zoon 
Werner geboren op 3 januari. On
ze hartelijkste gelukwensen. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
KURSUS VOOR 
GEMEENTERAADSLEDEN 

Op 26 en 30 januari en op 9 en 
13 februari e.k. richt het Dosfel
instituut voor" ons arr. een kursus 
in rond het tema • Politieke basis
werking en participatie op ge
meentelijk vlak ». Deze kursus 
vindt plaats te Kachtem en dit 
telkens van 20 tot 22u30. Alle in
lichtingen en inschrijvir>gen bij 
Willy Gevaert, Zeswegetsr. 15, 
Zwevezele (051/61.14.90). 

ZARREN-WERKEN 
OVERLIJDEN 

Pas enkele dagen na de hoopvol
le start van het nieuwe jaar wer
den wij getroffen door het heen
gaan van een trouwe Vlaamse 
vriend, Lucien Vanpoucke. Op 10 
januari werd de uitvaart in de kerk 
van Werken door talrijke vrienden 
bijgewoond. Aan de beproefde fa
milie bieden wij onze innige deel
neming aan. 
GEBOORTE 

Bij Daniël en Monique Claeys-
Henneman werd een vierde kindje 
geboren, Bruno. De simpatieke 
ouders wensen we van harte ge
luk. 

MEDEGEDEELD 
DILBEEK 

In het westen van de Brusselse 
agglomeratie ligt de landelijke ge
meente, waarvan hierboven de 
naam, met een bevolking van 
meer dan 15.000 zielen. 
In de vroege middeleeuwen wordt 
aldaar de geschiedenis van de H. 
Alena gesitueerd. Docent Jozef de 
Ridder, geboren Dilbekenaar, be
zorgde voor de Vlaamse Toeris
tische BibI'ioteek, onder nr 195, de 
brochure met bovenstaande t i tel . 
Na uitweiding over de voornoem
de plaatselijke heilige, richt de 
auteur de schijnwerper op zijn 
geboortedorp, dat nog menige 
schilderaóhtige hoeve telt in de 
gehuchten Hongersveld, Koeivij-
ver, Begijnenborre, enz. Het werk 
van Jozef de Bidder is des te ver
dienstelijker omdat de literatuur 
over deze gemeente eerder 
schaars is. 
Losse nummers van d^ Vlaamse 
T o e r ^ d m J ^ f t j ^ ^ 2 i j n , zo-
i n ' ^ ' " ( t e l J ^ ^ P t ó è r ^ van de 
Vlaamsfe,.1p^8t0»iborwl tegen 30 
f''- P ^ x ^ p a ^ „ f | S ; f F . . a l s over 
de u j p l ^ « awórds9t^oegezon-
denï.-- •; ' - V H \ - . 
Men t«É|ga^.,>odJ{.inschrijven op 
een abonnement voor twaalf ach
tereenvolgende nummers tegen 
slechts 300 fr., verzendingskosten 
inbegrepen. 

Zulk abonnement kan op 'eder 
ogenblik ingaan. 

PUBLIKATIE 
WIJ-VROUWEN 

« Wij-Vrouwen » van Gent-€eklo 
geeft een gestencild verslag van 
een spreekeurt van Frans Baert 
over« De hernieuwing van het hu-
welijksgoederenrecht ». Jullie kun
nen twee exemplaren bestellen, 
mits betaling van 20 fr. Schrijf 
naar Huguette De Bleecker, Tol-
huislaan 15, 9000 Gent. 

JANUAfll 
23. Diksmulde : 2e les Dosfelinstituut, Vlaams Huis, om 20u. 
23. Veurne : 2e les Dosfelinstituut, Beurs, om 20u. 
23. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
24. Alveringem : Afdelingsfeest om 19u30 in zaal De Drie 

Ridders te Gyverinkhove. Inkom : 250 fr. 
26. Oostende : 3e les Dosfelinstituut, Melinda, om 20u30. 
26. Roeselare-Tielt (Arr.) : Ie les Dosfelinstuut, Nieuw Ge-

meenterthuis, Kachtem. 

26. 

28. 
30. 
30. 

30. 

31. 

Kortrijk (Arr.) : Arr. meeting in de Hallen met als in
leider Luk Vansteenkiste. Gastsprekers : V. Anciaux en 
algemeen voorzitter H. Schiltz. Tema : Vlaanderen eisen
de en betalende partij. 

Veurne : 3e les Dosfelinstituut, Beurs, om 20u. 
Diksmuide : 3e les Dosfelinstituut, Vlaams Huis, om 20u. 
Roeselare-Tielt (Arr.) : 2e les Dosfelinstituut, Nieuw Ge-
meentenhuis, Kachtem. 
Diksmuide : Voorlichtingsavond over de kunstnier door 
de Nederlandse Nierstichting in samenwerking met De 
West om 20u in het Vlaams Huis. 
Diksmuide-Pervijze : Hutsepot in Vlaams Huis, 200 fr., 
spreker J. Nagels. 

FEBRUARI 

6. Oostende : Arr. meeting met algemeen voorzitter H. 
Schiltz om 20u30 in zaal Elysées, Langestraat. 

6. Zarren-Werken : Spreekbeurt door senator W. Persijn in 
zaal Riva, Stadenstraat 54, Zarren, om 20u. Tema : heeft 
het nog zin boer te zijn. Tot wanneer en onder welke 
voorwaarden ? 

6. izegem en Roeselare-Tielt (Arr.) : Ontmoeting met VU, 
VUJO en VUV in zaal Century, Nederweg, om 20u. Spre
kers : Maurits Coppieters, Frans Baert en Huguette De 
Bleecker. 

7. 
8. 
9. 

13. 

14. 

14. 

14. 

21. 

Leffinge : Jaarlijks afdelingsbal in zaal Bierhuis. 
Diksmuide : Arr. raad om 9u30. 
Roeselare-Tielt (Arr.) : 3e les Dosfelinstituut, Nieuw Ge
meentehuis, Kachtem. 
Roeselare-Tielt (Arr.) : 4e les Dosfelinstituut, Nieuw Ge
meentehuis, Kachtem. 
Harelbeke : Jaarlijks avondmaal in café De Zwaan te 
Stasegem om 20u. Prijs : 175 fr. Inschrijven tot 8 febru
ari bij H. Vandenberghe, Acacialaan 51, tel. 21 54.58. 
Kortrijk : Voorstelling TAK-film : « De slag om Schaar
beek » om 15u in lokaal 1302 (Inrichters : VUJO). 
Deerlijk-Beveren-Leie-Desselgem : Jaarlijks avondfeest 
in zaal « Onder de Toren » te Deerlijk. Sprekers : J. De 
Schaepmeester en kamerlid L. Vansteenkiste. Inschrij
ven bij J. Verbrugge, V. De Solarstraat, Deerlijk of bij 
E. Vandommele, P. Lebbelaan, 6everen-Leie. 
I^Aoorslede : Eerste afdelingsbal om 19u30 in zaal The 
Ranch, Roeselaarsestraat. Ten voordele van de Vlaamse 
Vriendenkring te Moorslede. 

het hart van 
dat «andere» 
Eur(H>a zal 
kloppen op ^ 

euronje 
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VERSTARRING OF VERNIEUWING ? 
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VLAAMSE 
DE VLAAMSE BEWEGING 
BEGIN 1960 

Op 9 oktober 1960 hield de Vlaamse 
Volksbeweging haar eerste kongres te 
Mechelen. Zowel prof. Opsomer als 
Maurits Coppjeters vielen de wet op 
de kultuuraden aan. Valeer Portier 
stelde voor, een adres te richten aan 
alle Vlaamse parlementsleden met 
het verzoek zich schriftelijk te ver
binden tégen de talentelling te zullen 
stemmen. Het bestuur van de VVB dat 
een « opening naar links » beoogde, 
zou door dergelijk adres waarschijnlijk 
gekonfronteerd geweest zijn met link
se partijtucht tegen een Vlaams een-
heidsfront : het verzaakte derhalve 
aan die poging. 

Wij hebben voordien reeds de stich
ting en de aktie van de VVB vermeld. 
In feite is er niet één VV6 geweest, 
maar waren er verscheidene. Al in 
het begin van de vijftiger jaren (1952-
1953) waren gewezen Vlaams-nationa-
listi-sche parlementairen en funktiona-
rissen (Borginon, Romsee, Beeckman) 
uitgegaan van de mening — tégen die 
van vele van hun vroegere volgelingen 
in — dat het Vlaams-nationalisme op 
het partijpolitieke vlak geen kans meer 
maakte en dat er een Vlaamse druk-
kingsgroep moest gevormd worden die 
de taak van de partij zou kunnen over
nemen. 

De heer Beeckman, tijdens de oorlog 
kommissaris voor prijzen en lonen, 
werd voorzitter van deze eerste VVB. 
Nadat een aantal nationalisten in 1954 
dan toch voor politieke aktie koos, 
met het experiment van de Kristelijke 
Vlaamse Volksunie, raakte dit pressie 
groep-experiment meer en meer in 
de vergeetboek. In 1956 kon een nieu
we startpoging slagen omdat Flor 
Grammens praktisch hielp met geld 
dat hij in het begin der vijftiger jaren 
overal had opgehaald voor zijn strijd-
blad « Daad » en voor de door hem 
opgerichte « Vlaamse Strijdcentrale ». 
Zo kon de VVB financieel en organisa
torisch opnieuw van wal steken. 
Deze samenwerking Grammens-VVB 
duurde echter slechts drie jaar. In de 
VVB zocht men een « opening naar 
links ». Maurits Coppieters werd alge
meen voorzitter. Op dat ogenblik be
droeg het aantal leden amper een dui
zendtal. Als « Volksbeweging » was 
het experiment niet geslaagd. Toch 
zou het ledental gaandeweg stijgen tot 
in 1963, dank zij de gunstige Vlaams-
gezinde konjunktuur, tot zo'n 8.000 
om dan weer in dalende lijn te gaan. 
Had de VVB gefaald als « volksbewe
ging • en ook in haar poging om de 
verzuiling te doorbreken, dan speelde 

zij toch een rol als stimulator bij het 
nemen van heel wat algemeen-Vlaam
se initiatieven en akties. 
Tegenover deze zich van de Vlaams-
nationale partij meer naar de « gema
tigden » afzettende pressiegroep, die 
echter in de meeste gevallen op het 
lokale vlak niet buiten de nationalisten 
kon, ontstonden aan de andere kant 
in de VU zelf en daarbuiten aktieve 
kernen van Vlaams-nationaal radikalis-
me. Dit radikalisme wilde de <• basis
beginselen » van het nationalisme 
vrijwaren in de partij en daar buiten. 
Het koncentreerde zich inzonderheid 
rond twee punten : de nationalistische 
visie op mens en wereld, zoals zij 
meer dan veertig jaar lang uitvoerig 
en diepgaand werd omschreven en uit
gediept in een hele nationalistische li
teratuur, van mgr Hoogveld en Wies 
Moens tot Frans Van der Eist ; en de 
Heelnederlandse gedachte, als konse-
kwentie van die visie : een gedachte 
die sedert Willems, Snellaert, Roden-
bach en het Aktivisme een konstante 
in de Vlaamse beweging geweest is. 
Deze gedachte was sedert de dertiger 
jaren zeer sterk politiek geaffirmeerd 
geweest. Na de oorlog zou haar poli
tieke echo niet meer zo doorklinken, 
maar ziij zou blijven leven. Reeds in 
1946 had « Golfslag » de Grootneder-
landse idee weer naar voren gebracht. 
In 1951 schreef Frans Babyion in 
« Nieuwe Stemmen » een artikel « tot 

beter begrip van het Grootnederlands 
idealisme » en van zijn kant schreef 
pater Brauns in « Streven » over Ne
derlandse kultuureenheid. De kulturele-
Grootnederlandse idee werd ook aan 
linkse zijde gepropageerd o.m. door 
Julien Kuypers in « De Maand », in 
« Dietsche Warande en Belfort », in 
het « Nieuw Vlaams Tijdschrift » en 
in de « Vlaamse Gids ». 
De 34e, 35e en 36e Nederlandse Kon-
gressen in 1960, 1961 en 1963, beves
tigden de overtuiging van het Neder
lands eenheidsbewustzijn. Het Alge
meen Nederlands Studentenkongres, 
waarover 'Roeland Raes rapporteerde 
in « Het Pennoen », was eveneens een 
uiting van dit bewustzijn. 
Vanaf 1960 zou het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond fVNJ) onverpoosd de 
heelnederlandse gedachte in haar ran
gen en in haar blad « Storm » blijven 
propageren, tot op de huidige dag. 
« Het Pennoen » — aanvankelijk Diets-
nationaal en kristelijk, nadien meer 
links van opvattingen — zou de ge
dachte eveneens propageren, evenals 
de jongeren kern di.e « Dietsland Euro
pa » ging uitgeven. 
Omstreeks 1960 zou ook uit de ouder
vereniging van een andere jeugdgroe-
pering (het « Verbond der Blauwvoet-
vendels ») een « Vereniging van 
Vlaams-Nationale Ouders en Opvoe
ders - Were Di » ontstaan. Deze vere
niging zou aldra omgevormd worden 

Maurits Coppieters als voorzitter van de VVB. 

Een bijeenkomst van het MPW. 

tot een « Verbond van Nederlandse 
Werkgemeenschappen » en zich voor
eerst door talrijke publikaties doen 
gelden (zoals jeugdbrieven efi brochu
res o.m. over Verschaeve, over Borms, 
over jeugd- en studentenkontestatie, 
over het Bretoens nationalisme enz.) 
evenals door zijn akties voor amnes
tie en zijn-jaarlijkse Sporenherdenkin-
gen. 

BELANGSTELLING 
VOOR EUROPESE 
MINDERHEDEN 

Ook de belangstelling voor de Europe
se eenheidsgedachte en voor de vrij
heidsstrijd der andere volkeren : Bre
toenen, leren, Basken, Katalanen, El-
zassers, Zuid-Tirolers, Esten, Letten, 
Litouwers, Oekraïeners enz. die nu 
ook in de Vlaams-nationale publikaties 
meer en meer tot uiting kwam, en die 
ook tot uiting kwam in de kontakten 
van Vlaams-nationale groepen met die 
nationalisten van elders. De Europese 
federalistische gedachte zou trouwens 
in Vlaanderen zeer sterk door de na
tionalisten gepropageerd worden — 
waarbij zij echter de klemtoon legden 
op de volkse basis die dit federalisme 
moest bezitten om stand te kunnen 
houden. Tegenover een Europa der 
staten, zoals zich dat meer en meer 
ging manifesteren in het gebureau-
kratiseerde Europa der Zes, stelden 
ZIJ het Europa der volkeren, het enige 
dat naast een ekonomische en politie
ke, ook een geestelijke verantwoording 
bezit én een realistische basis voor de 
toekomst. 

(vervolgt) 

Q. 
O 
O 
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TIEN JAAR ROERDOMP 
De uitgeverij De Roerdomp be
staat tien jaar. Het is niet onze 
gewoonte l<ommerciële onderne
mingen (en ook uitgeverijen zijn 
dat, al hebben ze daarbij nog een 
andere — een kulturele — taak!) 
in de kijker te plaatsen. 

Juist om de kulturele taak die de 
uitgeverijen in onze maatschap
pij te vervullen hebben, is hun 
bestaan en hun bloei van meer 
dan ekonomische betekenis. 
Daarom verheugen wij ons in 
het leven en leefbaarheid van 
een uitgeverij als « De Roer
domp ». 

« De Roerdomp » : dat is in de 
eerste plaats de jonge uitgever, 
Joris Lombaerts. Maar dat zijn 
ook : al de auteurs die hém en 
zijn uitgeverij trouw bleven. Dat 
zijn de trouwe vrienden en dat 
zijn de vele auteurs die via De 
Roerdomp voor hun scheppend 
werk een lezend publiek en een 
verspreiding vonden. 

Kenschetsend is wel, dat een 
der eerste werken die Joris op de 
markt bracht een boek was van 
Prof. Elaut <• Eskulaperijen » en 
dat een der laatste werken die 
vorig jaar verschenen, een boek 
was over Dr. Borms. 

Sedert zijn start, tien jaar gele
den, publiceerde De Roerdomp 
een negentigtal titels, een boe
kenfonds van een opmerkelijke 
verscheidenheid én kwaliteit. 
Verscheidenheid in de aard en 
ouderdom van de auteurs voor
eerst. Er is prozawerk bij van 
haast vergeten, overleden au
teurs als Alfons Jeurissen en Jef 
Scheirs. Er is werk van ouderen 
en jongeren, van schrijvers met 
gevestigde faam en een reeds 
uitgebreid literair palmares en 
er is werk van debutanten. 

Verscheidenheid ook naar de lite
raire genres. Er is verhalend pro
za, van novelle tot roman. Er is 
lyriek — en wij denken hierbij 
aan het lijvige en magistrale 
werk van Pol Leroy. Wij denken 
aan het werk van Robin Hanne-
lore, aan de gedichten van Mag-
da Buckinx, en Omar Waegeman, 
aan de lyriek-antologle van Bart 
Mesotten. Er zijn sprookjes — 
zoals die van Lieve Moenssens. 
Er is biografie en historie : de 
vier delen « De Kwade Jaren » 
van Arthur De Bruyne en de bio
grafie van Dr. Borms. Er is es
sayistisch werk, zoals de twee 
delen recencies van Paul Hardy. 
In deze verscheidenheid is er 
echter steeds één dominante. De 
uitgever heeft « zijn » auteurs 
nooit gevraagd naar de overtui
ging van de schrijver, naar het 
genre, naar de literaire tendens 
die hij voorstond. 
Een journalist van « Vooruit » 
zoals Jos Murez vindt er evenzeer 
zijn thuis als de Vlaams-nationa
list en romancier Leo Mets en 
als de literaire recensent van de 
katolieke • Gazet van Antwer
pen ». De uitgever heeft niet 
gevraagd naar opinies ; maar wél 
heeft hij steeds rekening gehou
den met de ernst waarmee over
tuiging, tendens, genre enz. wer
den beoefend. Deze ernst is de 

basis van kwaliteit. Ook als het 
bij de uitwerking dan wel eens 
aan kracht schort, dan bezit men 
toch de zekerheid te staan voor 
een oeuvre dat iets te zeggen en 
iets te betekenen heeft en dat 
niet de zoveelste mooie maar 
lege zeepbel is. 
Twee voorbeelden slechts. In het 
romangenre heeft Leo Mets nu al 
jaren een eigen plaats in onze 
literatuur verworven. Over psy
chologische gefundeerdheid of 
kompositie kan men diskussiëren 
en mag men hier tekorten zien, 
maar het totale oeuvre is, door 
zijn eigen geaardheid, door de 
typische eigen vormkracht van 
de auteur van een niet te mis
kennen waarde en betekenis in 
onze naoorlogse roman-produk-
tie. 

In zake geschiedschrijving van de 
Vlaamse beweging heeft Arthur 
de Bruyne onbetwistbaar een 
eersterangsplaats verworven. Zijn 
opvatting van historieschrijving 
mag dan door sommigen al eens 
aangevochten geweest zijn : zij 
heeft duizenden — tienduizenden, 
wanneer men rekening houdt met 
het verschijnen van artikels in 
« 't Pallieterke » — met onze 
recente geschiedenis vertrouwd 
gemaakt en ze een juister en op
rechter beeld gebracht dan men 
gewoon was uit een gestroom
lijnde historieschrijving die nij 
nog doordringt en nawerkt in me
nig als « serieus » bekendstaand 
geschiedkundig werk. Zijn vier 
bundels « De Kwade Jaren », die 
de Roerdomp uitgaf, zijn een his
torische korrektie van veel on
historische maar door historici 
neergepende leugens en zijn een 
eerherstel aan veel ten onrechte 
vergruisden. 

• 
In het jaar 1975 heeft de uitge
verij, om haar tien jaar'^e vieren, 
tien prozawerken van Vlaamse 
auteurs uitgebracht ; verhalen en 
romans. Het kort overzicht dat 
vyij hierna brengen, belet geens
zins dat later deze werken uit

voeriger kunnen behandeld wor
den. Vooreerst is er de bundel 
verhalen van Willy de Bleser. Ori
gineel en van een uitzonderlijk 
niveau voor een debuut getui
gend zijn deze viec verhalen in 
zijn bundel « De Adders ». Allee 
Cant (Antwerpen 1932) debuteer
de met een roman « De makabe-
re Tango » : een origineel gege
ven, in een oprechte en direkte 
taal met een onderstroom van 
poëtische warmte. Jet Jorssen is 
geen debutante : met romans en 
verhalen en met haar opmerke
lijke Antwerpen-trilogie dwong ze 
reeds erkenning af van haar ta
lent als schrijfster. Bij « De 
Roerdomp » verschijnt nu de 
man « Vermist », haar eerste 
prozawerk dat in 1951 in een be
perkte uitgave in eigen beheer 
uitkwam. De kwaliteit ervan 
rechtvaardigt ten volle de tweede 
druk . 

• 
« Het Bad van de Waterman » 
is de tweede roman van Jos Mu
rez, die redakteur en rubrieklei
der is bij « Vooruit » en schrijver 
van negen gedichtenbundels en 
twee novellen, naast essays over 
schilderkunst en monografieën 
over kunstschilders. In een vlot
te, direkte en verzorgde taal be
handelt hij het konflikt van een 
door het noodlot en de maat
schappij getroffen en om recht
vaardigheid vechtende man op 
een overtuigende, soms bittere 
wijze. 
• 
Robin Hannelore is een • « oude 
getrouwe » van het huis Lom-
baerts-Roerdomp. Hij gaf er ver
schillende romans uit, naast ge
dichten en, samen met H. Lam-
po, de «Grobbendonkse brieven». 
Hannelore kent geen geënga
geerde pose, maar er ia échte 
verbondenheid met de mensen, 
met de gewone man in zijn werk. 
Een verbondenheid die hem ook 
kenmerkt in de realiteit. In de 
novellen uit « Wolfskers • klinkt 
echte verbondenheid en reële 

bekommernis op voor de arme 
naar bezit of geest. 

• 
Zijn kollega uit het tijdschrift 
« Heibel » en uit het onderwijs, 
Frans Depeuter, is evenmin aan 
zijn proefstuk met de roman «De 
rode cirkel», die in 1970 geschre
ven werd en die in een menge
ling van realisme en symboliek 
een man schildert die — sym
bolisch voor de hele mensheid — 
zichzelf ontvluchtend en zoekend, 
in een eerde vicieux van hoop 
en wanhoop tot handelen voort
gedreven wordt. 

• 
In de roman •• Saldo » van Jan 
van de Weghe doet de schooldi-
rekteur Martin Willekens een ge
wetensonderzoek, dat een voor 
hem negatief resultaat oplevert. 
• 
Met « Vogels voor de kat » brengt 
Felix Dalle een zestal verhalen, 
die tematisch en stilistisch sterk 
aansluiten bij zijn vorig boek «De 
trage jaargetijden». Dalle heeft 
zich als prozaïst — met romans, 
novellen en reisverhalen — een 
stevige faam verworven als au
teur .Zijn jongste boek bevestigt 
die alleen maar. 

• 
Een alleszins opmerkelijk, in zijn 
direktheid en historische evoka-
tie aangrijpend boek is « Een 
kind en een paard » van Lode-
wijk Peeters, waarin, tussen de 
veroordeling en de terechtstel
ling van een Oostfrontsoldaat, 
heel diens zoeken naar recht
vaardigheid wordt weergegeven. 

• 
Last — but not least — van deze 
tien prozawerken waarmee de 
tienjarige Roerdomp zijn literaire 
faam bevestigd, is de roman « De 
Krengeters » van Fred de Swert. 
Het is een roman over de kompe-
tieve maatschappij waarin wij 
leven, en waarin, evenals bij de 
dieren, twee soorten wezens be
staan : de doders en de kreng
eters. De wijze, waarop De Swert 

deze « maatschappij-kritische » 
opvattingen in romanvorm brengt, 
bewijzen zijn talent tot subjekti-
vering, tot het projekteren in le
vende mensen van eigen opvat
tingen, ideeën en inzichten. 

• 
Met deze reeks van tien romans 
— die wij uiteraard in dit over
zicht slechts met enkele regels 
en onvolledig hebben trachten 
voor te stellen — brengt de Roer
domp een niet te miskennen ver
rijking van onze literaire produk-
tie, van het verhalend proza in 
de Zuidelijke Nederlanden. Dat 
de jongeren en de debutanten 
hierbij een niet te versmaden 
aandeel hebben stemt hoopvol, 
voor onze literatuur én voor de 
uitgeverij De Roerdomp, waar zij 
scheep gingen en waar zij een 
hopelijk rijke (en dit is dan niet 
zozeer financieel bedoeld I) toe
komst mogen vinden. 
Wij wensen De Roerdomp, Joris 
Lombaerts en zijn auteurs nog een 
vruchtbare toekomst. Om te be
ginnen : een volgende tien jaar, 
die wij dan wéér eens vieren kun
nen ! 

jv 

Bij de uitgeverij De Fontein, De Bilt, verscheen een boek sprookjes en legenden van de zee. Ruim 30 span
nende, misterieuze. meeslepende vertellingen uit de lage Landen, het Verre Oosten en van de zeven we
reldzeeën. Opgetekend en geïllustreerd (zie de omslagtekening), gedeeltel*]k In kteur. door de bekende 
schrijver-tekenaar Anre Zuldhoek (gebonden : 490 fr.). 

iic Was Gezelle een vrijmetse
laar ? Deze vraag duikt op bij 
de bespreking van het boek van 
Rem Reniers « Guido Gezelle, 
een katoliek vrijmetselaar », 
besproken door Karel De Bus-
schere in het jongste nummer 
van « Ons Erfdeel », dat het 
midden houdt tussen een histo
risch betoog en een con amore 
geschreven essay. Met zeker
heid kon niet achterhaald wor
den, waar en van welke loge 
deze prins der dichters lid was, 
maar de auteur verklaart zich 
overtuigd dat Gezelle een loge-
broeder was. Hij zegt echter 
niet lid van de algemene loge 
dan wel van de katoliek-llbe-
rale loge waarvan nogal wat 
priesters lid zijn geweest in de 
eerste helft van de vorige eeuw. 
Guido Gezelle blijkt een onuit
puttelijk studie- en speurobjekt 
te zijn, niet alleen literair, maar 
ook als mens, als politikus, als 
priester, nu ook al als vrijzin
nige. Hij blijft een intrigerende 
figuur, ook na dit jongste boek 
waarvan recensent de Bussche-
re a.h.w. berustend konkludeert 
« dat met dit boek geen myte 
werd gediagnostikeerd, maar 
dat wel bijna een (nieuwe) myte 
geschapen werd ». 
Interessant nummer met als 
blikvanger • Antilliaanse schrij
vers en het Nederlands » (drs. 
A.J. Vervorn), « Vlaming in 
Zaire » (drs. K. Franssens) ; 
een studie over de schilder 
Willem van Konijnenburg door 
G.M. Mesland ; filmbespreking 
« de dood van een Non » door 
Wim De Poorter ; enz. (Sw.) 

Per nr. 150 fr. Abt. 475 fr. giro 
000-0907100-53 van stichting Ons 
Erfdeel vzw, Murisonstraat 160 
— 8350 Rekkem. 
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muz 
CHIP TAYLOR : 

MOEDERS MOOISTE 
KOMT TERUG 

Wie kent niet het gevoelvolle 
« Angel of the morning » gezon
gen door Merilee Rush, the 
Troggs' superhit « wild thing » 
of nog de wereldhit « bend me 
chape me » van American Breed? 
Plus de zovele nummers die zelfs 
Jackie de Shannon, Judy Clay en 
Billy Vera op de zwarte schijf 
zetten ? Al deze werken zijn ge
tekend Chip Taylor, een nog wat 
onbekende voor velen die echter 
met zijn elpee « this side of the 
river » die deze week verschijnt 
een grootse entree maakt voor 
de geplande toer die wellicht na 
Nederland ook onze gewesten 
aandoet. 
Half-november was hij reeds voor 
een avond in ons land en stelde 
zich voor een selekt publiek voor 
op de Mechelse Begijnenzolder 
op uitnodiging van Jan van He-
meldonck. Het werd een van de 
fijnste optredens die ik ooit mee
maakte. Uit zijn rijzige gestalte 
straalt zijn persoonlijkheid en de 
overtuiging van de rasechte 
country-artiest. Vijftien jaar gele
den startte zijn loopbaan te New-
York waar men zijn liedjes af
nam als zoetekoek, en hij de 
kans kreeg in het country-mekka 
Nashville te werken. Vorig jaar 
kreeg hij nog ondermeer de kans 
in Polen te fi lmen, samen met 
Kris Kristofferson, de man die 
met Bob Dylan « Pat Garret en 
Billy the kid » opnam. 
Op deze nieuwe elpee is in ver
gelijking met zijn eerder uitge
brachte «Gasoline» of de vorige 
« Last chance » niet zo veel ver
anderd. De teksten zijn road-

songs, op zijn voortdurend rond
trekken geïnspireerd, zoals het 
fijne nummer van de zwerver 
John Tucker uit Charlotte die even 
in New York aan de drank geraakt 
maar dan weer « on the wagon 
again » verder trekt. Hij zegt 
zeer zinnige dingen als « deze 
dagen is het hard nog een held 
te vinden » wijzend op de drang 
van de mensen om in alle tak
ken maar vedetten en superster
ren te vinden, en het inleidende 
« samenold story » dat ook als 
singel is verschenen is een cy
nische protestsong van een cow
boy die zich hoofdschuddend af
vraagt hoe in 's hemelsnaam een 
Vietnam en de soep in het verre 
oosten mogelijk is, tussendoor 
vermeldend dat de rijkdom reeds 
lang verdween en op de Zwitser
se banken staat. De titel « get
ting older, looking back » spreekt 
voor zichzelf en is een terugblik 
naar zijn jeugd en verloren vrien
den. Vokaal begeleid door onder
meer Elvis Presley's zanggroep 
the Jordanaires en « sneaky » 
Pete Drake van de Flying Burrito 
Brothers op pedalsteel is het 
weer eens een fijngevoelige plaat 
geworden. Met tussendoor het 
lekker swingende « big river » 
waarbij hij het met elektrische 
begeleiding . live » uitfreakt. 
Voor de rest is hij echter niet zo 
een voorvechter en is hij een 
stille levensgenieter die het 
waardevolle uit het alledaagse 
haalt en ze in zijn liedjes be
schrijft. Nummers als « may god 
be with me » of nog het prach
tige « you're allright Charlie » 
waarmee hij deze zelfgeschreven, 
bewerkte en geproduceerde elpee 
afrondt waren eveneens op de 
planken juweeltjes. Voor wie nog 
van romantiek en intense levens
vreugde houdt is deze elpee en 
het eventuele optreden in ons 
land wellicht samen met de terug 
samengebrachte Burrito's een 
must I 

Sergius 

THE APRENTICESHIP 

OF DUDDY KRAVITZ 

Deze Kanadese fi lm van regis
seur Ted Kotcheff en scenarist 
Mordicai Richler beschrijft de 
leerschool van de twintigjarige 
Jood Duddy Kravitz (Richard 
Dreyfuss), die begint wanneer hij 
uit het leger komt en moet leren 
een plaatsje te veroveren in de 
maatschappij. Als voorbeeld die
nen hem een aantal mensen, die 
vinden dat je maar werkelijk 
« iemand • zijt wanneer iedereen 
naar je opkijkt en wanneer men 
je in vertrouwen kan krediet ge
ven omdat je beurs toch meestal 
goed gevuld is. (Het is hen om 
het even door welke dubieuze 
middelen zij het zover gebracht 
hebben). Andere leermeesters 
voor hem zijn echter ook de men
sen, die werkelijk van hem hou
den ; dat zijn er slechts drie : 
zijn grootvader/, de Zeydah, die 
wel vindt dat « een man zonder 
land niets waart is » maar die 
eerlijkheid boven alles stelt ; 
zijn meisje Yvette (IMicheline 
Lanctot) dat de rustige eenvoud 
als leefregel heeft en zich niet 
verdroomt in grootse ambities ; 
tenslotte de goedgelovige, enigs
zins kindse epileptieker (Randy 
Ouaid) die van hem alleen wat 
vriendschap en genegenheid 
vraagt. Duddy komt uit deze leer
school als een volleerd, hard en 
meedogenloos businessman, die 
het inderdaad op financieel ge
bied zeer ver geschopt heeft, 
maar die alle eenvoud, eerlijk
heid, liefde en vriendschap ver
loren heeft. 
Hij had slechts één ideaal : rijk 
worden, hoe dan ook. Hij droomt 
ervan een enorm stuk land te 
kopen en uit te baten als vakan
tieoord voor welgestelde men
sen. Hij begint als kellner en 
krijgt de smaak van het geld 
voorgoed te pakken, wanneer hij 
de fooien ziet binnenrollen als 
hij maar voldoende weet te krui
pen voor de grillen van de grote 
rijken. Het vergaarde geld steekt 
hij onmiddellijk in de bewuste 
gronden, maar hij is zodanig be
zeten om het hele gebied te ko
pen dat hij alle kansen grijpt om 
dit te kunnen bekostigen. Hij 
begint een filmbedrijf, dat zich 
specialiseert in het verfilmen van 
de Bar-Mitzvah plechtigheden en 
waarbij hij erop rekent, dat de 
rijke naijverige Joden dit als een 
statussymbool zullen gaan be

schouwen. Een prachtig stukje 
gewild kitcherige avant-garde 
film-in-de-film wordt hierbij door 
Kotcheff ingelast. Tenslotte be
rooft hij zijn gehandikapte vriend 
van een aanzienlijke som door 
schriftvervalsing, waardoor hij 
diens vriendschap, die van de 
Zeydah en tenslotte ook de lief
de van Yvette verliest. 
Duddy is iemand die gehard is 
door een gemis aan genegenheid 
(alle aandacht ging naar zijn ou
dere broer die geneeskunde stu
deert, maar er eigenlijk niet veel 
van terecht brengt) ; steeds moet 
hij zijn eigen weg zoeken. Hij wil 
bewijzen, dat hij ook « iemand » 
is en spaart daarbij niemand, zo
dat hij uiteindelijk als een kei
harde, weinig simpatieke figuur 
overkomt. Nochtans wekt de f i lm 
van in het begin een grote sim-
patie op voor Duddy, die tot het 
einde van de fi lm blijft doorwe
gen, zodat ons oordeel over hem 
toch gemilderd wordt en wi j be
grip kunnen opbrengen voor zijn 
negatieve kanten. Dit wordt be
reikt enerzijds door de zeer men
selijke benadering van zijn per

soonlijkheid en anderzijds door 
een grote dosis humor, die het 
geheel overgiet. In deze humor 
vinden wij de zeer tipische zelf
spot van de Joden terug, die veel 
van hun kleine kanten weet te 
relativeren. Kotcheff, als Kana
dese Jood, weet precies welke 
deze kleine kanten zijn. Zij heb
ben zich als bevolkingsgroep 
hard moeten weren om zich te 
handhaven en om de kop boven 
water te houden in de aggressle-
ve Amerikaanse maatschappij. 
De Joden zijn een fier ras, dat 
onderdrukt geworden is en zich 
daartegen verzet heeft door te 
trachten, zoals Duddy, door rijk
dom « iets » te worden in het 
wereldgebeuren. De metodes die 
hierbij gebruikt werden, zijn niet 
altijd even proper geweest en 
waren de bron van heel wat anti
semitisme, zoals Kotcheff in zijn 
film letterlijk laat zeggen. 

Het is wellicht te danken aan het 
sukses van « Jaws » en de rol, 
die Dreyfuss erin speelde dat 
deze film van 1974 eindelijk in 
ons land vertoond wordt. Het is 
een zeer simpatieke prent, ver
zorgd geregisseerd en buitenge
woon goed vertolkt door alle 
akteurs. 

films 
Donderdag 22 januari — RTB 

THE CONDEMNED OF ALTONE (Les Séquestrés d'Altona) (1963) 

Deze tragedie toont mensen die bezeten worden door wroeging over 
hun aktieve of passieve medewerking aan de nazi-gruwelen. Tot waan
zin toe gekweld door een soort schuldgevoel, aangewekt door een 
jonge vrouw met een koppige wil om de waarheid te vernemen, gaan 
zfj elkaar verscheuren. Vittorio de Sica verwezenlijkte deze prent naar 
een stuk van Jean-'Paul Sartre. Het is een Italiaans-Amerikaanse ko-
produktie en dit heeft tot gevolg dat er iets wazigs en onwaarschijn-
lijks van uitgaat, ondanks de strakke sfeerschepping en de merkwaar
dige fotografie. 

Vrijdag 23 januari — BRT 

HET HUIS DER GIJZELAARS (Desperate Hours) (1955) 

Een vakkundig gemaakte triller van William Wyler naar een klassiek 
geworden tema in de gangsterfilm : een stel mensen wordt een tijd
lang geterrorlzeerd door een bende gangsters. De film zal wellicht vri j 
vreemd overkomen, nu terreur zo heel anders overkomt dan 20 jaar 
geleden. Met Humphrey Bogart in diens voorlaatste fi lm. 

Zaterdag 24 januari — BRT (avond) 

DUEL 

Amerikaanse TV-film van Steven Spielberg. Is zo goed dat hij intussen 
reeds in onze bioskopen kwam en Steven Spielberg binrvengehaald 
werd als Hollywoods nieuwste kreatief talent. Maakte sintjst^^gj^ju The 
Sugerland Express » en « Jaws ». ^ft fat^^t^Aï-

DE 
VRIJGEZELLENMACHINE 

In het Brusselse Paleis voor Scho
ne Kunsten had een tentoonstel
ling plaats van de zgn. beweging 
« de vrijgezellenmachine » (la ma
chine célibataire), een soort me
chanistische tegenhanger van het 
surrealisme. André Breton, een 
der geestelijke vaders van het sur

realisme, was allergisch voor ma
chines en stuwde het surrealisme 
in een metafisische richting. Dat 
belet niet dat vooraanstaande sur
realisten als Giorgio de Chirico, 
Max Ernst, en zelfs Dali zich aan 
« mechanische werken » bezon
digden, als is dat dan uitzonder
lijk in hun oeuvre, uitgenomen de 
Chirico (die in zijn levensavond 
trouwtens weer totaal klassiek 
schildert...). 

In deze exaltante tijd van industri
ële archeologie past deze spiele
rei overigens wonderwel. Men 
kan bij deze « beweging » van de 
maker van « het grote glas » (een 
soort glassohilderirvg met ondui
delijke motieven en alles behal
ve « glashelder ») Marcel Du-

champ van alles betrekken en zo 
verwondert het niemand dat ook 
Franz Kafka van de partij is en de 
onvermijdelijke Man Ray even
eens. 

Met geleerd aandoende teksten 
(vergroot en in overvloed aanwe
zig) maakt men evenwel nog geen 
leer en men benadert deze « vrij
gezellenmachine » dan ook als 
een kurlosum, waar ook de seks 
niet ontbreekt (zoals bvb. de 
« zelfbevredigende fiets »). 
Twee hyperrealisten tonen ons 
een der jongste strekkingen te
genover de fin-de-siècle aandoen
de vrijgezellenmachine, o.w. onze 
landgenoot Roger Wittewrongel, 
met verbluffend knappe akwarel-
len. ( r .c) . 
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CUJIIK 
HIER EN ELDERS 

Een krant publiceerde een lijstje 
van basketbalspelers die hier in 
ons land als gastarbeider werk
zaam waren, en die nu het schoon 
weer maken in Franse klubs. Be
denking : als die allemaal in ons 
land waren gebleven, wat zou 
onze basketbalsport bloeien I Nu 
zou men het omgekeerde kunnen 
doen, en nagaan hoeveel van onze 
vreemde vedetten al in andere 
landen aktief waren. En men zou 
dat dan ook, weer in beide rich
tingen, kunnen doen voor beoefe
naars van andere sporttakken. 
Tenslotte zou men kunnen gaan 
tellen hoeveel inheemse vedet
ten in het buitenland roem en 
fortuin zochten. En wat zou daar
uit het algemeen besluit kunnen 
zijn ? Wij dachten : dat al die 
transferten een winstgevende 
zaak zijn die aan de onderlinge 
verhouding der krachten weinig 

wijzigt, dat wij enorm veel geld 
uitgeven aan buitenlandse «strijd
krachten»... en dat die van ons 
in de kou blijven staan, hier zo-
wei als in het buitenland. Posi
tieve balans ? 

WEER 

Voor de echten onder ons : Bel
gië plaatste zich voor de eind
ronde van de Europabeker voet
bal, ten nadele van IJsland, Oost-
Duitsland en Frankrijk. Tegen 
eind mei moeten nu de kwartfi
nales gespeeld worden, en daar
voor werden verleden woensdag 
in Zwitserland — wat een nuttig 
land ! — de wedstrijden uitge
loot. Het zijn Spanje - West-
Duitsland (of Griekenland), Joe
goslavië - Wales, Tsjechoslova-
kije - Rusland en natuurlijk en on
vermijdelijk Holland - België. 
Monne Goethals was « voor zot 
te worden » toen hij vernam dat 

hij weer eens — de zevende keer 
in vier jaar — tegen de stugge 
Hollanders moeten optornen 

JA OF NEEN ? 

En hoe zit dat nu met de olim-
pische spelen ? Normaal moeten 
zij beginnen op 17 jul i , maar ver
leden week verschenen In de 
pers nog twee (tegenstrijdige) 
berichten, waarin enerzijds ge
zegd wordt dat op 28 januari de
finitief zal gezegd worden of de 
spelen al dan niet in Montreal 
zullen doorgaan, hoewel Lord 
Killanin een paar dagen te voren 
verklaarde dat er geen twijfel 
bestaat omtrent het doorgaan 
van de spelen op de voorziene 
plaats en data. Anderzijds was er 
het bericht — zonder meer — 
dat er geen sprake van is dat 
dergelijke mededeling zou gedaan 
worden op 28 januari. Of men 
hieruit moet verstaan dat de spe
len wèl doorgaan, of niet, dat 
laat men in het midden. Voila, 
dat weten wij dan al : dat wij 
nog niks weten. 

ASPIRIENTJES 
Behalve Popol die een slaapmid-
deltje nam, deden zowat alle on
derzochte Brusselse voetbalstars 
zich tegoed aan een stevige por
tie aspirientjes. 
De Belgen — o gelukkig land 
waar geen ernstiger problemen 
bestaan — vragen zich af of dit 
een geval van • doping » is. 
Dat kan alleen de rechter uitma
ken, maar in afwachting wordt de 
volgende wetenschappelijke ver
klaring gegeven : voetballers lo
pen meer kans artrose (een ge-
wrichtsziekte die héél erg kan 
zijn) op te lopen dan gewone 
burgers. Aspirine biedt daarte
gen een zekere bescherming. Dus 
geeft men de stars aspirine. 
Wij hebben zo links en rechts 
ons licht opgestoken. 
« In medische kringen » zei men 
ons dat aspirine inderdaad goed 
is tegen artrose, maar niet iede
re zegsman vond het een goed 
preventief middel. 

Een paar dokters dachten dat 
artrose inderdaad een groter ge
vaar uitmaakt voor voetballers 
dan voor niet-voetballers, maar 
een paar dachten dat dit voorals
nog een blote veronderstelling is. 
Allen waren het er echter over 
eens dat aspirine — al dan niet 
te beschouwen als een te ver

bieden dopingsprodukt —, zeker 
in grote dosis, niet zo onschuldig 
is als men wel eens zou kunnen 
menen. De ene soort, die oplost 
in de maag, kan ernstige maag
letsels (o.a. maagbloedingen) ver
oorzaken, de andere soort (die 
onopgelost door de maag heen 
gaat) nierziekten. 
Dat heeft men ons gezegd. Als 
wij het niet goed begrepen heb
ben, dan zal een of andere spe
cialist onder onze lezers mis
schien zo goed zijn ons terecht te 
wijzen ? 

Welnu, in de veronderstelling dat 
het gevaar voor artrose misschien 
bestaat voor voetballers, maar 
niet zeker, dat aspirine misschien 
een preventief middel Is, maar 
ook niet zeker, tegen dat onzeke
re gevaar voor artrose, en in de 
zekerheid dat veel aspirine een 
gevaar oplevert voor maag en nie
ren, wat te denken over het as
pirine-vreten van de topvoetbal-
Iers ? 
Wij zouden het niet beschouwen 
als « doping », en wij zouden een 
vonpis door de rechtbank dus 
overdreven vinden. 
Toch keuren wi j het aspirine-vre
ten af. Men speelt al 75 jaar 
voetbal zonder aspirine, en als 
dat nu niet meer kan, dan wijst 

'>2f^t 

dat erop dat er met de voetbal-
konceptie iets niet in orde is. 
De remedie moet dan dèar ge
zocht worden. "Wat tenslotte een 
spel en een ontspanning is, al 
dan niet betaald, wettigt het ge
bruik van onnatuurlijke middelen 
— al dan niet verboden, al dan 
niet gevaarlijk — niet. Overigens 
kan wat onschuldig begint, veel 
minder onschuldig eindigen. 

En er is een laatste aspekt dat 
ons nog het belangrijkste lijkt. 
De klub — werkgever — geeft 
de speler — werknemer — aspi
rine met de — en dan misschien 
nog denkbeeldige — bedoeling 
zijn rendement te verhogen, door 
het uitsluiten van gewrichtsaan
doeningen die de speler werkon
bekwaam zouden maken. Men 
denkt daarbij blijkbaar niet aan 
de maag- en nierziekten, die de 
speler zekerder bedreigen, maar 
de klub minder direkt. Komt het 
er alweer niet op neer dat de 
belangen van de werkgever ge
steld worden boven die van de 
werknemer ? 

Naar onze bescheiden mening 
zouden de sjotters er al met al 
beter aan doen de aspirientjes 
naast zich neer te leggen, en de 
wijze van spelen — de arbeids
prestatie — aan te passen aan 
hun natuurlijke mogelijktieden — 
de mens —, en niet omgekeerd. 

Montreal behoort tot dat gebied 
van Kanada (Quebecq) dat des
tijds door de Fransen werd ge-
kolonizeerd (die het echter in de 
18de eeuw moesten afstaan aan 
de Engelsen). Er wordt daar nog 
overwegend Frans gesproken, en 
dat schept nu weer problemen. 
Het komt het staatshoofd toe de 
spelen te openen, en het staats
hoofd van Kanada is niemand 
minder dan de queen van Enge
land. En voila, daarvan wil de 
Franstalige bevolking in Kanada 
niet weten. Alleman, zegt men, 
maar niet iemand die Engels 
praat. Een burgeroorlog zal er 
wel niet van komen, maar het 
toont toch nog maar eens aan 
dat men niet te rap moet gaan 
kraaien van de sport die met de 
politiek niets te maken heeft. 

TOCH ? 

Wij zaten er al een poosje op te 
wachten, maar het offensief van 
de franstalige sportpers om onze 
nationale hockeyploeg tóch naar 
Montreal te laten gaan is losge
broken. Het al dan niet gaan 
hangt af van twee instanties. 
Eerst moet het Belgisch olim-
pisch komitee het vroeger uit
gesproken veto intrekken. Dat 
zal, dachten wi j , met de glimlach 
gebeuren. Ten tweede moet ech
ter de internationale hockeyfede-
ratie — die de twaalf deelnemers 
moet aanduiden — vinden dat 
België bij de beste twaalf be
hoort. Dat zal echter minder ge
makkelijk zijn. Er is eigenlijk 
maar één plaats meer te begeven, 
en buiten België zijn er nog an
dere, laten wij zeggen gelijk
waardige kandidaten. Zo o.m. 
Polen, of Nieuw-Zeeland. Wach
ten dus maar wat de hockeybon-
zen einde deze maand in Cannes 
zullen vertellen, in de veronder
stelling dat Mollet and his boys 
zich wat inschikkelijk tonen. 

VAN DAC 
9 MAANDAG : men weet nog 
niet of de olimpische spelen zul
len doorgaan, maar de tuigen 
waarmee de tijden zullen opgeno
men worden, die werden al aan 
het geïnteresseerde publiek voor
gesteld. In Brussel uiteraard 9 
DINSDAG : « Inzake doping wa
ren wij nooit tot toegeven bereid, 
welke sport of persoon er ook bij 
betrokken was », schrijft . Les 
Sports ». Wordt ons geheugen dan 
zo slecht ? # WOENSDAG : de 
onschuldige hand van Georges 
Heylens, ex-star, trok voor de 
groten uit ons voetbal toevallig 
de gemakkel'iijkste matchen. Nog 
een keer • DONDERDAG : naar 
het schijnt wil de Hollandse tele-
vizie kost wat kost onze Monne 
Goethals aanwerven als komiek. 
Dit al na een eerste optreden • 
VRIJDAG : onze nationale sjotters 
zullen voor de 57ste keer in een 
paar jaar uitkomen tegen de Hol
landers. Wij krijgen er echt niet 
genoeg van # ZATERDAG : hoe
veel bedraagt de « daguur » van 
voetbal stampers ? In Italië werken 
de voetbalprofs van 5 tot 8 uur 
per week I # ZONDAG : hingen 
al om 7 uur aan de radio om te 
vernemen of Merckx erin ge
slaagd was kampioen van België 
op de baan te worden. En fiet was 
zo. Joepie '! # 

TOT DAC 

43 
DE MAAN (4) 

Er werd hier al een woordje ge
zegd over de bewegingen van 
de maan, de verkenning ervan, 
en de voornaamste kenmerken. 
Er is uiteraard veel meer te zeg
gen, maar de lezer die meer de
tails wil weten zal al lang be
grepen hebben dat hij andere en 
betere bronnen moet raadple
gen. Méér dan enkele bazisbe-
grippen, algemene kenmerken of 
oppervlakkige samenvattingen 
kunnen hier niet gebracht wor
den. 
Het laatste woordje over de 
maan betreft het ontstaan ervan, 
en de maans- en zonsverduiste
ringen. 
Over het ontstaan van de maan 
zijn massa's teorieën naar voren 
gebracht. Zij kunnen herleid 
worden tot twee groepen. 
Volgens de eerste groep is de 
maan ontstaan uit de aarde. 
Sommigen dachten zelfs dat de 
Stille Oceaan de put is waaruit 
de maan is weggerukt. Anderen 
dat de aarde en Mars ooit één 
lichaam vormden. Toen ze uit el
kaar werden gerukt bleef ergens 
een stuk achterwege : de maan. 
Deze of gelijkaardige teorieën 
worden praktisch niet meer aan
vaard, ai houdt links en rechts 
nog wel iemand rekening met de 
mogelijkheid dat ze toch juist 
zouden kunnen blijken. 
De andere groep teorieën gaan 
ervan uit dat de aarde en de 
maan afzonderlijk zouden zijn 
ontstaan, ergens vier a vijf mil
jard jaar geleden. Hoe, dat is 
een andere kwestie. Was dé" 
maan een kleine planeet, ooit 
gevangen in het aantrekkings-
veld van de aarde ? Een planeto-
ide misschien ? Terloops kan ge
zegd worden dat zopas een pla-
netoïde werd ontdekt (de zoge
naamde 1975 YA) met een ge
middelde afstand tot de zon die 
kleiner is dan de afstand aarde
zon. Die, anders gezegd, cirkelt 
binnen de aardbaan. Het is de 
eerste van die aard die ooit 
werd ontdekt. 

Een andere planetaire teorie : 
aarde en maan zijn gelijktijdig 
gevormd als dubbelplaneet, en 
zijn dus altijd met elkaar ver
bonden geweest. De afstand 
aarde-maan en de verhouding 
van hun massa's (verschillende 
van de satellieten van de ande
re planeten) zou in die richting 
kunnen wijzen. 
Nog een teorie acht het moge
lijk dat de maan is ontstaan uit 
« afval » van aardse materie. 
Zekerheid bestaat dus nog niet. 
Wat de verduisteringen betref t : 
maansverduistering komt voor 
als de schaduw van de aarde op 
de maan valt, dus enkel bij volle 
maan (bij de stand zon-aarde-
maan), als de maan op dat ogen
blik bovendien in een knoop 
staat. Anders valt de schaduw 
van de aarde immers onder of 
boven de maan. 
Bij zonsverduistering belet de 
maan het gezicht op de zon. 
Het kan dus alleen bij de stand 
zon-maan-aarde of nieuwe maan, 
en ook enkel als de maan in of 
nabij een knoop staat. Anders 
kijken wi j immers onder of bo
ven de maan heen. 
Om even na te denken : waar
om ziet men een maansverduis
tering van op alle plaatsen op 
aarde, en een zonsverduistering 
maar vanop bepaalde plaatsen? 
Hierbij dient rekening gehouden 
met de afmetingen van aarde en 
maan. 

InfoKOSMOS 
Kultureel Centrum 

1820 Strombeek-Bever 
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22 JANUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tover>aar. 
18.05 Jonger dan je denkt. 
18.45 Leef nu. 
19.10 Verkeersveiligheid. 
19.15 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Coronation street. 
20.40 Pano '76. 
21.30 Stemmingsbeelden 
21.40 Standpunten. Een stand

punt van het Dosfelinsti
tuut (VU). 

22.05 Première. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

15.00 Van hart tot hart. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Laurel en Hardy. 
19.25 Landgenoten. 
19.30 Simplistisch verbond. 
19.55 All in the family. 
20.20 Droomland. Dok.-
21.00 Herenleed. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Metropolls. Duitse toe-

komstfilm (1926). 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Pipo en de lachplaneet. 
19.30 Horen, zien, zwijgen. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20.40 De Pallisers. 
21.35 De ombudsman. 
22.00 leder zijn deel. 
22.30 Achter het nieuws. 
23.05 Gedicht. 
23.06 Den Haag vandaag. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Savoir-vivre cuisine. 
19.00 Le chirurgien de St-Chad 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Si vous saviez. 
20.35 Les sequestres d'Aitona. 

Italiaanse fi lm (1962). 
22.20 De fiimmolen 
Aansluitend : Nieuws. 

mm 
23 JANUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 

18.15 
18.45 
19.10 
19.45 
20.15 
20.40 

22.30 
23.20 

NED 

Bijtje en het kattenres-
taurant. Tekenfilmreeks. 
Open school. 
Van dag tot dag. 
KTRC. 
Nieuws. 
De Flintstones. 
Het huis der gijzelaars. 
Amerikaanse triller 
(1955). 
Debat n.a.v. de f i lm. 
Nieuws. 

1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De man van 6 miljoen. 
19.55 Alles of niets. 
20.40 Pepper. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Interview met den Uyl. 
22.00 Music-all-in. 
23.00 Late visite (Zuid-Afrika). 
23.25 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 

20.25 'Gebroeders Hammond. 
21.15 Voor de vuist weg. 
22.35 Televizier magazine. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

14.00 
18.10 
18.30 
19.00 

19.30 
19.45 
20.15 

20.55 
22.55 

23.00 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3... j 'ai vu. 
Sept sur sept. 
Les Chretiens dans la vie 
sociale. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
De katolieke universiteit 
van Leuven. Dokumentai-
re. 
Voulez-vous jouer ? 
'Basketball Monceau-
Lierse. 
Nieuws. 

24 JANUARI 
BRT 

11.55 Skiën. 
14.00 Doe mee. 
14.30 Toen het lachen zege

vierde. VS-film (1950). 
16.00 Open school. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Disneyland. 
18.50 De wind. Kanadese te

kenfilm. 
19.00 Boeket. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wies Andersen-show. 
21.05 Hallo met Henk. 
22.00 Duel. VS-weekendfilm. 
23.10 Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
15.32 Sport-Ahoy. 
16.00 Kijkdoos. 
16.40 De reizen van Kim. 
17.05 'De trom van Pandoera. 
18.45 TV-info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 Guyana. Dok. 
19.55 Rudi Carrell-show. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Hoe bestaat het ? 
22.40 Man over de vloer. 
23.05 Simon Carmiggelt. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.20 O en O. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Bij ons in Zuid-Holland. 
21.15 Ellery Queen. 
22.05 Brandpunt. 
22.45 Er zit muziek in. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

9.30 TV-'Droit. 
10.30 Donner a voir. 
12.35 'Regionaal debat. 
13.30 Sports pour tous. 
14.00 Entree libre. 
14.30 Tuinieren. 
14.45 La tante a Eritance. 

•Waals toneel. 
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 Si ce n'est pas mol, c'est 

done ton frère. 
22.40 Nieuws. 

25 JANUARI 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 Allemaal beestjes. 
10.25 Skiën. 
11.00 Konfrontatie. 
12.00 Weekjournaal. 
12.30 Van dag tot dag. 
12.55 Skiën. 
14.30 WK^Veldrijden te Chazay 

d'Azergues (Amateurs). 

14.45 Open school. 
15.15 Labyrint. 

Met WK-Veldrijden. 
17.15 Sesamstraat. 
17.40 Het jeugdorkest van Bel

gië. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.50 Van Pool tot Evenaar. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.30 Brainwave. 

Nieuw feuilleton. 
21.20 .Mezza musica. 
22.15 Toren van Babel. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Sesamstraat. 
16.02 EK-Schaatsen. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 De wilde ganzen. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Van mensen en dingen 

die niet voorbijgaan. 
19.30 Jonge mensen op het 

koncertpodium. 
20.30 Hier'Parijs, hier Jan Brus-

se. 
20.40 Brainwave. 

Nieuwe TV-reeks. 
21.30 Sonja 's avonds. 
22.20 Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Paulus de boskabouter. 
18.35 Roques Rock. 
19.00 Panoran>iek. 
19.15 Studio sport. 
20.30 Dokter ja, dokter nee. 
21.05 Torens in beeld en ge

luid Dokumentaire. 
21.20 Arthur Rubinstein. 
21.25 Dokter ja, dokter nee. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Zienswijze. 
22.35 Beeldspraak. Boody-art. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

9.15 Des machines, des maï-
tres, des élèves. 

10.15 Tuinieren. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Eucharistieviering. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14.00 Arts-Hebdo. 
14.30 Au dela de l'horizon. 
15.20 Cal'lmero. 
15.25 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.15 Carrefour 17. 
18.00 Clafoutis. 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Histoires insolites. 
21.15 'Europe 76. 
22.00 'Hommage a René Tho

mas. 
23.00 Nieuws. 

26 JANUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Wij saampjes. 
18.45 Open school. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 'Micro-Macro. 
20.45 Oe razende 'Roeland. 
21.50 Wikken en wegen. 
22.25 Nieuws. 
22.40 Open school. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.45 Suriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Tommy Cooper-show. 
19.30 'FC-Avondrood. 
20.20 2 voor 12. 
21.00 Ernst Neizvestny, beeld

houwer in de USSR. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Oe Pallisers. 

22.45 Gedicht. 
22.46 Symbiose. 
Aansluitend : Nieuws. 

NEP 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Suske en Wiske. 
19.30 Doctor Who. 
20.00 Nieuws. 
20.25 'Baretta. 
21.15 The Beatles. 
21.45 Wordt u al geholpen ? 
22.15 Aktua TV. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 La pensee et les hom

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Nicolas et Alexandra. 

VS-film (1971). 
23.45 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Le chirurgien de St-Chad. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 flegan. 
21.05 Situation 76. 
21.50 Absurde n'est-il pas ? 
Aansluitend : Nieuws. 

27 JANUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-.Tovenaar. 
18.05 Wickie de Viking. 
18.30 Open school. 
19.00- Paling en Ko. 
19.10 Gastprogramma. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ann-Margret Olsson 

Show. 
21.05 Verover de aarde. 
21.55 Prikkelpraatjes. 
22.25 Nieuws. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Walt Disney prezenteert. 
19.55 Tatort. 
21.35 Nieuws. 
21.50 TV-Prive. 
22.30 Het heilig vuur. 
23.00 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Boy Dominic. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Sam. 
21.20 Herkent u deze tijd ? 
22.15 Hier en nu. 
22.55 Tot besluit. 
23.05 Den Haag vandaag. 
23.20 Nieuws. 

28 JANUARI 
BRT 

16.30 Tip-Top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Atelier. 
18.50 iDe onzichtbare man. 
19.45 Nieuws. 
20.1'5 Het meisje van de TV. 
20.40 De inwerKiige vijand. 

BBC-spel. 
21.50 Resonanties. 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.30 Je hoeft niet ver te zoe

ken. 
15.55 Kies je sport. 
16.20 De holle bolle boom. 
18.45 VerkeerspI'icht. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Een leven. Zweedse TV-

fi lm. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Studio sport. 
22.30 Panoramiek. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Jouw beurt. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Gèheimagent Briggs. 
20.55 Roemeens mozaïek. 
21.50 Open boek. 
22.30 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Histoire de lire. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Le chirurgien de St-Chad. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Serge Michel show. 
21.05 Sports et vie. 
22.05 Nieuws. 
14.00 Schooltelevisie. 

Het standpuntprogramma van hst Dosfellnstituut handelt over de 
watersnood bij ons en in Nederland In '53 (22 jan. om 21u.40 BRTV) 
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MINISTERIE VAN NATIONALE OPVOEDING 
EN NEDERLANDSE KULTUUR 

BESTUUR VOOR 
INTERNATIONALE KULTURELE BETREKKINGEN 
De Regeringen van Oostenrijk, Groot-Brittannië en Italië bieden aan 
JONGE GEDIPLOMEERDE BELGISCHE LERAARS BETREKKINGEN AAN 
ALS ASSISTENT FRANSE TAAL OF AAN STUDENTEN DIE IN HET 
BEZIT ZIJN VAN EEN GETUIGSCHRIFT VAN TWEE JAAR HOGER 
ONDERWIJS. 

De Regering van de Duitse Bonds Republiek biedt betrekkingen aan 
als ASSISTENT FRANSE EN NEDERLANDSE TAAL. 
De voorkeur gaat uit naar studenten of leraars in moderne talen. 
De kandidaat staat de ieraar in het secundair onderwijs bij gedurende 
een niiaximum van 12 tot 15 uren per week. Het gaat in principe om 
een onderwijs gebaseerd op konversatie en lektuur in samenwerking 
met de leraar titularis van de lessen evenals de organisatie van semi
naries met studenten van de hogere klassen die zich wensen te be
kwamen in de betreffende taal. 

De kandidaten moeten beschikken over een goede kennis van de poli
tieke en kulturele geschiedenis van België. 
De leeftijdsgrens is vastgesteld op 30 jaar. 
Bijkomende inlichtingen en inschrijvingsformulieren kunnen aange
vraagd worden op het volgende adres : 

Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Kuituur. 
Bestuur voor Internationale Kulturele Betrekkingen 
Kortenberglaan 158 
1040 BRUSSEL 

tel. 7.35.61.40. Binnenpost : 158. 

DATUM VAN INSCHRIJVING : 28 februari 1976. 

Toegangsprijs : 120 fr. (houders 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.). 

29 februari 1976 

Gent 

sportpaleis 

ZO€ffRC^S 
Elektricien, diploma A2 (HTISA-
Gent), In orde oiet legerdienst, 
rijbewijs C-E, basiskennis Engels 
en Frans, zoekt passende betrek
king. 
Schrijven of telefoneren : sena
tor W. Jorissen, Louisastraat 31, 
2800 Mechelen, tel. 015/41.35.96. 

N 01 

Firma bereikbaar uit omgeving 
Mechelen of teuven 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. 

Gevraagd voor klein bedrijf te Za-
ventem : steno-daktyio met erva
ring, liefst partt ime. Werkuren 
soepel te bepalen. Schrijven re-
daktie blad onder letter BM. 

Afgestudeerde regentaat Ger
maanse talen zoekt betrekking of 
gelegenheidswerk, eventueel ook 
als bediende of typiste. 
Kontakt via senator M. Van Hae
gendoren, G. Gezellelaan 63, 3030 
Heverlee. N 04 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutctr. 30, 19-33, 36-88 
Tel. (053)240.60 

^ 
KINOERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedfea en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversle-

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledlf . rulterultrustlnoen -
ping-pongtafeis - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 
SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen i autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren 
- poppen . poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
botden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassan - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZBN — 

flftnscuoLcn 
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-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen • 

Tel. (02)268.14.02 

Taveerne - Restaurant 
m CHECK POST » 

De baas (echte Tunesische' 
Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

ALLE VERLICHTING 
lustrerle mare de vriese 

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

BOEKHANDEL TIJL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. 02/251.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.08.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

VLAAMSE TOERISTENBOND 

ONZE 
REIS-
BROSJURES 
ZIJN 
KLAAR ! 

Vliegtuigreizen (charter) Q 
Appartementen, chalets, villa's Q 
Groepsreizen (trein, autocar, boot) D 
Privéreizen (vliegtuig, trein, auto) D 
Jeugdreizen Q 
Studievakanties D 
Autoreizen [H 

Zend deze bon terug met aanduiding van de gewenste brosjure(s). 

V.T.B. - SINT-JAKOBSMARKT 45-47 — 2000 ANTWERPEN 

Naam : 
Adres : 

VERGUNNING nr 1185 - Kat. A TEL. (031)31.76.80 

WIJ ia 
\ w J# i. 

J 

— Juffrouw, diploma sekretariaat, 
moderne talen, hoger sekundali 
niveau A6-A2. Zoekt betrekking 
gelijk waar in Vlaanderen. 
— Juffrouw, diploma middelbar* 
studies, aanvaardt gelijk welk dag 
werk. Omgeving Aalst, Dender 
monde, Zele, Wetteren, Hamme 
— 28-jarige man, hoger middel 
bare studies, zoekt betrekking 
in omgeving als voorgaande. 
Wie kan helpen, neme kontak 
met : Herman Van Den Abbeele 
Losweg 11, 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/42.35.49. 

TE KOOP 
Wegens overschakeling op eei 
groter drukformaat, verkopen wi 
onze vouwmachine, fSKJunior 
model 1973. Machine is in zee 
goede staat. Voor inlichtingen tel' 
031/86.74.06. N 0] 

3e DIALOOG DAG 

DE VAKBOND 
IN ONZE SAMENLEVING 

VERSTARRING 
OF VERNIEUWING ? 

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. BRAII, 
Sneeuwbeslaan 19 - 2610 WILRI. 

Tel. 031/28.72.92 - 89.27.71 
Burelen open van 9 u. tot 7 u. 
Zaterdag van 10 u. tot 12 uur. , 

— ' t 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVt 

Dames en heren, In uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

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

•i 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazaüaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

10%vr.V.U.Iede 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSt 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C I " 
ffle«nhouwr«v»st. 52 Antwefp«n T»l. 03.3135 i ] 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
teL (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bl|hulz«n I CogeU Otylel 71 
2600 B«rch«m-Antwerpen 

T*l. (031)36.10.11 
D«h««gh*r Jan 

L«d«ganclc«traat 19 
G«nt 

T«l. (091)t2.4S.6t 
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de mooiste plekjes 
voor u 

voorbehouden... 
Welke omgeving 
U ook wenst... ' 

Bouwbedrijf KUNNEN 
beschikt over een 
fantastisctie keuze aan 
bouwgronden, bouwt overal, 
te midden van de natuur of in de 
steden. Waar U maar wil: Antwerpen, 
Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, 
Limburg... 

Enig mooie hoevetjes, standingvolle 
villa's, comfortabele eengezins
woningen, moderne appartementen... 
en aan verantwoorde prijs. Put uw 
inspiratie uit de fijnste bouwtijdschriften, 
raadpleeg de beste architekten. 

Als klant kunt U tevens genieten van onze 
gratis voorstudie. 
Ontwerp + berekening + financieel advies. 
Een service die alleen Bouwbedrijf KUNNEN 
aan zijn kliënteel kan aanbieden, dankzij een 
jarenlange bouwervaring en ernstige 
voorlichting. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJ 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

Informatiecentra in uw onmiddellijke omgeving 
antwerpen gent genk 

Kom eens p r a t e n . W l | 
KUNNEN zeker uw ideeën 
uitwerken ! 
Ook op zaterdag van 10 u. 
tot 12 u. en 14 u. tot 16 u. 
of op afspraak wanneer U 
het wenst. 

leuven 
iMir 11 
T«< (0)1) I1.7a.20 
(• HinM) I (M l ) 

( M ï ) 2S 1t.23 I T«< (011) at.44.4a ItaL (010) M 37.35. 
asM.ot I I 



KOMM€nT/WR 

P€RsspieoeL 
De waterellende in Ruisbroek en 
Walem is nu een uitdiepingsmate
rie geworden voor kamerdebatten 
en na-beschouwers. Minister De-
fraigne heeft niet alleen •> zijn 
snuit tegen », (zoals men in de 
Kempen zegt) maar wat hij er 
bijvoegt in vraaggesprekken is 
niet van aard om de « eenheid 
der Beigen » uit de fiktie te ha
len. Toch zijn er anderen die even 
schuldig zijn suggereert M. Ruys 
in • De Standaard >. Wie die wie 
zijn, geeft weekblad • De Post » 
onverbloemd in een artikel waar
bij beschreven hoe de jarenlange 
tussenkomsten van Wim Jorissen 
over de waterellende in Klein Bra
bant telkens in dovemansoren 
vielen bij minister De Saeger. Bij 
de pertinente beweringen over 
tweeledig federalisme door de 
hooggeleerde profs op het Ant
werps colloquium over de staats
hervorming ten beste gegeven, 
spartelt Jos Van Eynde in « Volks
gazet » nog wanhopig tegen, zij 
het minder fel dan toen indertijd 
alleen « de zwartzakken » van de 
Volksunie voor dit tweeledig fe
deralisme opkwamen. En in « Ga
zet van Antwerpen » is het prof. 
Derine die waarschuwt dat het 
angstvallig vasthouden aan ver
keerde oplossingen « het België 
barst » nog veel dichter bij kan 
brengen dan welk federalisme 
ook. 

WALTER LUYTEN 

DE STANDAARD 

' Voor Defraigne zijn het geen 
prettige urer) geweest. De minis
ter heeft zijn voorkomen tegen 
zich. Hij valt ook op het beeld
scherm niet mee. Nog voor hij 
spreekt, wekt hij de indruk, dwars 
te willen liggen. Zijn oprisping 
van Waals chauvinisme is hem 
kwalijk genomen door alle Vlaam
se kamerleden, en zelfs de frans-
sprekende Brusselse socialist 
Moock heeft ze scherp afge
keurd. 

Toch is Nelly Maes te ver ge
gaan, toen zij Defraigne « de mi
nister van openbare nalatighe
den ' noemde. De Waaslanderin 
was erg goed in haar ontleding 
van het dossier, maar het is niet 
de schuld van Defraigne dat de 
dijken sedert zolang verwaar
loosd werden. Zoals men ook ten 
onrechte alle schuld voor de man
ke organizatie op Kfnsbergen 
legt ». 

DE POST 

- Op 5 januari 1967 kwam Joris
sen op deze zaak terug, wees 
erop dat de Vliet drie tot vier
maal per jaar buiten haar oevers 
trad en enorme schade aanricht
te. 
Omdat de minister van Open
bare Werken nog eens verwees 
naar de provincie Antwerpen en 
naar Landbouw, stelde senator 
Jorissen, samen met CVP-senator 
August De Boodt, voor om een 
Departement van Waterstaat op 
te richten. • Dan weet iedereen 

wie verantwoordelijk Is voor het 
onderhoud van de dijken en bij 
wie hij moet aankloppen als er 
wat fout loopt ». 
Minister De Saegher, die zeven 
jaar lang minister van Openbare 
Werken Is geweest, Is toch een 
Vlaming. Hij woont In Mechelen, 
amper veertien kilometer van het 
noodgebled. 

Sterker nog : Jef van Estveld, de 
burgemeester van Bornem, een 
man die dus IN dat telkens weer 
overstroomde gebied woont, zit 
nu al jaren in ministeriële kabi
netten. 

Vraag : wat hebben deze Vlamin
gen gedaan om de toestand te 
keren ? ». 

VOLKSCAZET 

« Prof. Vermeulen, van zijn kant, 
blijkt voor dit alles minder be
zorgd. Hij streeft naar een zeer 
radikale hervorming : ontbinding 
van de eenheidsstaat, zelfbe
stuur van de gemeenschappen... 
en daarna « Belgische Unie ». 
Weshalve hij de verwezenlijking 
van de regionalisatie, zoals zij 
vandaag wordt overwogen, af
wijst omdat er een staatsbestel 
zou uit voortkomen dat niet leef
baar kan blijken. 
Het hoeft niemand te verbazen. 
De stof Is Ingewikkeld. Het ge
vaar is niet denkbeeldig dat men, 
zoals wel eens meer gebeurt, een 
raderwerk uiteen neemt zonder 
te weten of men het nog ooit 
terug in elkaar zal krijgen... en of 
hetgeen men In de plaats stelt, 
beter zal werken ». 

GAZET VAN 

ANTWERPEN 

« Alles hangt af van wat kollega 
Mast noemde het federaal civis
me. Ik spreek met opzet niet van 
nationaal gevoel, zoals de Franse 
auteur Burdeau. Dat bestaat een
voudig niet in België bij de drij
vende krachten van de Vlaamse 
en van de Waalse beweging. Het 
is « un mariage de ralson », om
dat Vlamingen evenals. Walen be
seffen dat zij de Europese ge
meenschap, waarin staatsnatlona-
lisme en -egoïsme nog een grote 
rol spelen, verzwakt zouden bin
nentreden. 

Zolang de wil om samen te le
ven nog levendig Is bij Walen 
en Vlamingen is m.i. elke staats-
struktuur denkbaar. Indien die 

wil niet meer zou bestaan, bete
kent dit weldra het einde van 
België. Indien hij wel bestaat, 
dan hoeft men geen schrik te 
hebben van diepgaande hervor
mingen, hetzij een regionaal fe
deralisme naar het model van 
kollega Rimanque, hetzij de Unie 
naar het model van kollega Ver
meulen. Tot slot zou men dit 
moeten bedenken ; zelfs wan
neer men alles strak unitair en 
centraal wil houden, kan het land 
nog uiteenspatten. De vraag mag 
zelfs worden gesteld of door het 
starre centralisme de konflikten 
tussen onze gemeenschappen niet 
talrijker worden en niet meteen 
het risiko wordt vergroot dat het 
land barst. Het moge onze poli
tici aansporen met de staatsher
vorming op te schieten, alvoren» 
het te laat la >. 

Wij Steken je meer 
één handje floe 

om te sparen 
is er niet alleen het vertrouwde 

spaarboekje De ASLK biedt je ook 
kortlopende rekeningen (15 dagen, 
1 maand, 3 en 6 maanden), termijn
boekje (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. 

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 na
tuurlijk kan je ook met overschrijvingen 
en met cheques betalen. 

om een ievensvei^ekering 
te sluiten 

zit je 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 cliënt 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 contactpun-

, ten. Zij zijn er om je een handje toe 
te steken. En zij doen het met plezier. 

ASLKS 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
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