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DE STAATSHERVORMING 

GENOEG GEPRAAT NU! 
De laatste weken wordt er weer druk gedebatteerd over de 
de staatshervorming. 
Vlamingen en Walen hebben afzonderlijk hun violen gestamd. 
iVlaar iedereen is -het erover eens dan de eens zo bejubelde 
grondwetsherziening van de heer Eyskens en van de CVP niet 
veel zaaks is en best maar zo spoedig mogelijk overgedaan 
wordt. Wanneer de Volksunie dit vijf jaar geleden bij voor
baat verklaarde in het parlement en op straat werd zij uitge-
kreten voor negativist en beticht van vluchtmisdrijf. Nu ko
men de traditionele partijleiders plechtstatig hetzelfde ver
klaren. 
Maar intussen gaat de regering verder op de slechte weg 
van de drieledige gewestvorming. Op vrijwel hetzelfde ogen
blik dat de heren Martens en Grootjans verklaren akkoord te 
gaan met de zware kritiek op de (slechte) gewestvorming 
die op de studiedag te Antwerpen werd geformuleerd, voe
ren de CVP- en PVV-ministers dezelfde (slechte) gewestvor
ming verder door. 

De vraag stelt zich hoelang de Vlamingen zich op die manier 
nog gaan laten bij de neus nemen. De VU zal zich in ieder 
geval niet lenen tot teoretische dialogen zonder keiharde, 
praktische politieke gevolgen. Wïj wensen niet te praten, wij 
wensen iets te doen ! 

Prof. Gerio heeft in « De Standaard » van 16 januari een 
Vlaamse « balans » gepubliceerd. Balans die hij terecht volko
men negatief afsloot. De betoging van Halle ligt meer dan 
een jaar achter ons. Niets, maar dan ook niets van het ur
gentieprogramma, aldaar geproklameerd werd verwezenlijkt, 
integendeel. De sociaal-ekonomische krisis heeft anderzijds 
de franstaligen niet belet keer op keer chantage te plegen op 
de regering om voordelen af te dwingen. 
De vraag moet dan ook gesteld welke houding het Overleg-
centrum van Vlaamse Verenigingen tegenover deze lamenta
bele toestand zal aannemen. Zal het omwille van een schijn-
eenheid werkeloos blijven toezien hoe het belachelijk wordt 
gemaakt door de Vlaamse regeringspartijen ? Of zal het on
dubbelzinnig de hele Vlaamse bevolking wijzen op het feit 
dat de Vlaamse nreerderheid in dit land stelselmatig machte
loos wordt gemaak; ' 

Er werd genoeg gepraat. Het machtsevenwicht moet terug 
hersteld worden, zoniet zal Vlaanderen, alle schone woorden 
ten spijt, het gelag betalem en dit zowel financieel als poli
tiek. 

HUGO SCHILTZ, 
Algemeen VU-voorzitter. 

In Ruisbroek en in de andere noodgemeenten is het water weggetrokken. De ellende is 
te heropbouw Is aan gang. Het VU-noodfonds noteert deze (woensdag-)morgen 345.240 

nu zichtbaar, de gro-
F. {zie biz. 20). 

« GEEN START, EEN FINALE ! » 

NIEUWE AMNESTIE-OPROEP 
Zeven Vlaamse vooraanstaanden 
hebben een oproep tot amnestie 
gericht tot koning Boudewijn, 
naar aanleiding van het zilveren 
ambtsjubileum van de vorst. De 
boodschap werd ook overhandigd 
aan premier Tindemans, kamer
voorzitter Dequae, senaatsvoor
zitter Harmei, KR-voorzitter Bas-
cour, aan de politieke partijen en 
aan belangrijke kulturele vereni
gingen. 

Dit plechtig gebaar werd als 
boodschap ondertekend door De-
rine (UFSIA) en CVP-schepen van 

Antwerpen, dr. Albert Aerts, po
litiek gevangene 1942-45 en ere-
jur. adviseur ; dr. M. Coppieters, 
Vü-senator ; prof. dr. C. Heyman, 
Davidsfondsvoorzitter; prof. Her
man Mertens, hoogleraar Leu
ven ; A. Van Humbeeck, ere-di-
rekteur (en onlangs in hongersta
king) , Anton van Wilderode, let
terkundige, dr. bon. causa Leuven 
en lid van de Akademie. Het gaat 
hier om gezaghebbende Vlamin
gen, die in een sereen pleidooi 
het koninklijk jubileum aangrij
pen, opdat België eindelijk — als 
laatste in Europa ! — amnestie 

zou verlenen. « Wij willen, aldus 
professor Derine, geen start voor 
de amnestiebeweging, we willen 
een finale » ! 
Volgens de Zeven is een gesprek 
tussen andersdenkenden thans 
mogelijk. Uit persoonlijke kontak
ten met prominente liberalen en 
socialisten zou dergelijk gesprek 
mogelijk zijn. Het komt er vooral 
op aan, de bannelingen in hun 
levensavond terug te laten keren 
of voor een laatste bezoek aan 
het geboorteland te laten over
komen ; de sociale gevolgen voor 
vele getroffenen van de repres

sie (én hun familie I) uit te wis
sen zodat veel eenvoudige men
sen van hun pensioen zouden kun
nen genieten, oorlogsschade ver
goed zien of de kwalijke gevol
gen van een sekwester opgehe
ven zien. Wil men het woord zelf 
niet gebruiken dat men het dan 
anders noeme doch algemene 
maatregelen treffe, die op het
zelfde als amnestie neerkomen. 
Desnoods willen de Zeven een 
petitiekampanje op touw zetten 
en één van hen zei, • als gewe
zen verzetsman in hongerstaking 
te zullen gaan >. 

Het Vlaamse volk heeft reeds 
lang amnestie verleend, doch dat 
kon tot nog toe geen politieke, 
ekonomische en sociale gevolgen 
hebben. Zolang er geen federale 
hervorming van de Belgische 
staat komt, tot zolang moet men 
zich tot deze staat richten. Wat 
de Zeven hebben gedaan, naar 
we hopen met meer sukses dan 
hun voorgangers. Het spreekt 
vanzelf dat we volledig achter dit 
ultiem verzoek staan, welke de 
skepsis ook moge zijn na de vele, 
bittere ontgoochelingen, (sw). 
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Het RTB-debat « Faire Ie Point » 

WALSCHE, 

YALSGHE 

POËTEN 

DIE MEER 

RIMEN 

DAN 

SIE WETEN 

(J. Van Maerlant) 

Op het gebied van de objektieve 
voorlichting zijn onze frankofono 
landgenoten werkelijk niet te be
nijden ! 
Regelmatig worden via franstali-
ge dagbladen en talevisie karre-
vrachten nonsens op hen uitge
stort, zodat zij in hun zelfgenoeg
zaamheid en de bekrompenheid 
van het talengetto, waarin zij in
gekapseld zitten, niet alleen niets 
afweten van wat er In het noor
den van het land gebeurt, maar 
boveridien nog gre<% alle vriae 
voorlichting slikkers ais zoete-
koek. 

Een schoolvoorbeeld van feiten-
verdraaiing hebben wi j nog ge
kregen met de jongste TV-uitzen-
ding « Faire Ie Point », tijdens 
welke 5 grote tenoren van de 
frankofonie elkaar de loef heb
ben willen afsteken wat leugen
achtige voorstelling van zaken 
betreft : de hh. .Outers (FDF), 
Gendebien (RW), Dehousse (PSB), 
Desmarets (PSC) en Risopoulos 
(PL, de man die het eens klaar
gespeeld heeft in de 6 facilitei
tengemeenten meer frankofonen 
te vinden dan er mensen wo
nen ! ] . 
Nu mochten wij uit de mond van 
Outers vernemen dat al wat er 
In de grondwetsherziening en in 
de regeringsovereenkomst posi
tief is voor de Vlamingen, onmid
dellijk is verwezenlijkt gewor
den, terwijl er niets gekomen is 
van wat voordelig kon zijn voor 
de Walen ! De h. Outers wachtte 
zich er wel voor één enkel voor
beeld aan te halen tot staving 
van wat hij zo ex cathedra ver
klaarde. 

De socialist Dehousse had het 
nog maar eens over de « kultu-
rele autonomie » die de Vlamin
gen bekomen hebben, net of de 
franstaligen die ook niet gekre
gen hebben. Volgens hem bestaat 
de techniek van de Vlamingen er
in een akkoord te sluiten, en dit 
dan eenzijdig, te eigen bate, uit 
te voeren. 

De RW-er Gendebien vertelde 
o.m. dat de Volksunie tevreden 
was met de afschaffing van de 
randfederaties rond Brussel en 
met de vervanging ervan door de 
fusies van gemeenten. Zó de 
waarheid op haar kop zetten is 
werkelijk ongehoord. Is er dan 
geen enkele van die parlements
leden, die iets afwist van de VU-
interpellatie tegen de afschaffing 
der federaties ? Verder verklaar
de hij voorstander te zijn van een 
gezamenlijk b e f i ^ r van de mate
ries die onder de bevoegdheid 
vallen van de staat, met een au

tonoom beheer van de drie (lees 
wel : drie) gewesten. Hij zou be
reid zijn de Vlamingen bepaalde 
waarborgen te geven in ruil voor 
een uitbreiding van Brussel in de 
randgemeenten. 
De liberaal Risopoulos beweerde 
zo voor de vuist weg dat de Wa
len en frankofonen een voorbeeld 
konden nemen aan de blokvor
ming van de Vlamingen, zodat 
die steeds als een geheel een
drachtig optreden. Of die ook 
met oogkleppen lopen I 
Wij kunnen enkel medelijdend de 
schouders ophalen bij het horen 
van al die onzin. 
Desmarets tapte uit een ander 
vaatje dan zijn voorgangers, die 
allen verklaarden federalist te 
zijn. Hij is een verwoed unitarist; 
hij meende tegen de andere vier 
in, dat een nieuwe grondwetsher
ziening niet nodig is, als men de 
vorige, en meer bepaald art. 107 
quater, volledig ten uitvoer legt, 
dus met een drieledige gewest
vorming. 
Dat men aan frankofone zijde 
van alle hout pijlen wil maken om 
de bevoorrechte positie van Brus
sel veilig te stellen en verder 
uit te bouwen bleek wel uit de 
vergelijking die gemaakt werd, 
eerst door Outers en later door 
Desmarets, tussen Wenen en 
Brussel. De hoofdstad van Oos
tenrijk vormt, met haar periferie, 
een autonoom geheel, wat na
tuurlijk koren op de molen van 
de Brusselse voorvechters is, 
maar in zijn ijver zag onze PSC-er 
niet dat zijn vergelijking mank 
gaat, omdat Wenen en zijn om
geving uitsluitend enkel eentalig 
Duits gebied vormen, terwijl er 
te Brussel toch nog altijd plus 
minus 350.000 Vlamingen leven, 
hoe de frankofonen er ook mo
gen over denken. 
Er zijn tijdens dit « Faire Ie 
Point » natuurlijk ook zinnige 
woorden gesproken. Zo stelde 
Dehousse vast dat er In België 
geen enkel probleem is waar
aan geen kommunautair aspekt 
is verbonden. Wat zijn we ver 
af van het « faux problème », het 
schijnprobleem, voor de oplos
sing waarvan nooit geen tijd was, 
maar dat ondertussen gebleken 
is HET probleem te zijn ! 

M.V.d.B. 

NIEUWE VU-SENATOREN 
Met het overlijden van senator Edgard Bouwens en het ontslag van se
nator Vanhaegendoren, moest voorzien worden in hun opvolging. 
Vorige zaterdag koos dan de Partijraad deze opvolgers in de persoon 
van oud-kamerlid Piet Leys en oud-senator Gerard Bergers (Antwerpen). 
De partijraad bracht vooraf hulde aan de nagedachtenis van wijlen se
nator Bouwens. Na de verkiezing van de twee nieuwe senatoren — 
die nationaal gekoöpteerd worden — sprak de Partijraad zijn bijzondere 
waardering uit voor het werk, gepresteerd op legislatief gebied, van 
ere-senator Vanhaegendoren die een zeer aktief en briljant lid van de 
VU-senaatsfraktie is geweest. 
Voor Piet Leys is de Wetstraat niets nieuws : hij zetelde immers reeds 
verscheidene legislaturen in de Kamer als verkozene in het arrondisse
ment Brugge, waar hij trouwens als eerste volksvertegenwoordiger na
mens de Volksunie verkozen werd. De heer Leys is ook ere-burgemees-
ter van Sint-Andries. Hij stond jarenlang aan het hoofd van deze 
bloeiende Brugse randgemeente, waar hij met zijn groep over een kom-
fortabele meerderheid in de gemeenteraad beschikte. Binnenlandse 
Zaken rangschikte het Sint-Andries van burgemeester Leys tot model
gemeente. Niet te verwonderen dus dat tot aan de opslorping van zijn 
gemeente door Groot-Brugge de h. Leys telkens werd herkozen. Hij is 
thans fraktievoorzitter van de VU in de Brugse gemeenteraad. Senator 
Leys is 51 (geboren 22 mei 1925). 
Ook voor Gerard Bergers (geboren 24 juni 1929) is de Wetstraat niet 
totaal nieuw, vermits hij na het ontslag van senator Roossens, van 5 
december 1973 tot einde februari 1974 (val van de regering Leburton -
Tindemans - De Clercq) in de Senaat zetelde. 
Senator Bergers heeft dus reeds kennis gemaakt met het « huis » en 
zal thans een veel langere periode hebben, om zich in te werken. On
danks zijn eerste, zeer korte senatorschap herinneren we ons ettelijke 
zeer pertinente parlementaire vragen, waarmee senator Bergers van 
meetaf sommige ministeriële excellenties bestookte. Senator Bergers 
woont in een Antwerpse volkswijk, vlakbij de haven en is als sociaal 
gericht VU-kaderlid zeer populair. 
« WIJ » wenst beide nieuwe senatoren van harte proficiat, we zijn er
van overtuigd dat beiden hun beste krachten zullen inspannen in dit 
nieuwe parlementaire mandaat, (r.c.) 

DOEDIET ! 
Met Kris Versyck (Gent) zitten we al in 
1932 en gaan we dus regelrecht naar 1976 
toe ! Ach nee, het gaat hem om « Wij »-
punten natuurlijk en niet om jaartallen... 
De man uit Gent trekt zich elke week een 
stuk verder los van zijn moedige achter
volgers. Reken maar, dat aller ogen op 
hen zijn gericht. Haalt Kris zo duidelijk 
afgescheiden de eindstreep ? 
Oost- en West-Vlaanderen spannen de 
kroon in de achtervolging, terwijl ook Ant
werpen en Brabant zich niet onbetuigd la
ten. Limburg zit slechts met een verte
genwoordiger — maar 't is een taaie — 
in de achtervolging. 
Georgette De Kegel en Liliane Stevens 
zijn dé vrouwen in deze mannelijke troep. 
Een diepgemeende dank aan al deze moe
dige klauwaarts ! 
Aan hen die ze in het oog houden en hun 
wekelijkse vooruitgang volgen : «doediet». 
Dat wil zeggen : laat deze mensen niet 
alles alleen doen, maak ook eens een 
abonnement, al was het maar één I 
Het is een avontuur... 

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

10) 

n) 
12) 
13) 

15) 
16) 
17) 

19) 

20) 

Kris Versyck, Cent 1932 
Georgette De Kegel, Ninove 874 
]ef Nagels, Oostende 660 
Bert De Cremer, Denderhoutem 549 
| i iu l Moens, Antwerpen 507 
Jan Caudron, Aalst 443 
je f Vinex, Erps-Kwerps 427 
Geert Bourgeois, Izegem 348 
Daniel Denayer, Aalst 336 
Joris Depré, Tervuren 309 
Jozef Labaere, Kortr i jk 264 
Ferre De Beuckelaer, Kontich 228 
Wi l lem Nollet, Hove 180 
Koen Van Meenen, 

Neusden (O.VI.) 180 
Theo Beenders, Zaventem 168 
Jan Roux, Genk 144 
Raf Lintermans, Veurne 132 
Roger Vandenbiicke, leper 132 
Miei Van Langendonck, 

St-Katelijne-Waver 130 
Eugeen Franco, Oostende 108 
Liliane Stevens, Zwi jndrecht 108 

MAURITS VANHAEGENDOREN eys 

« Waar haalt hij de tijd ? » is een vraag die we vaak horen stellen, wan
neer Maurlts Vanhaegendoren, tot voor enkele dagen VU-senator, met 
een reeks parlementaire vragen uitpakte, of een nieuwe serie wel door
dachte wetsvoorstellen in de Senaat deponeerde, artikels schreef in 
ons blad en in andere publikaties, links en rechts het woord voerde, 
aktief deelnam aan de werking van het Dosfel Instituut en aan de stu
diedienst van de partij en nog zovele andere dingen meer. En dan te 
bedenken dat deze kaarsrecht lopende man in augustus a.s. 73 wordt ! 
Maurits Vanhaegendoren is een tijdlang scoutsleider geweest en was 
ook bekend als voorzitter van de Lodewijk de Raedtstichting. Hij is 
auteur van verscheidene boeken over de evolutie in Vlaanderen en in 
ons land op politiek en soclaal-ekonomlsch gebied, over het probteem 
Brussel, noem maar op. 
Eigenlijk een veel te aktieve en te veelzijdige, karaktersterke man, om 
over hem bondig te zijn. Maar de heer Vanhaegendoren verlaat het 
strijdperk niet, door het halfrond in de Wetstraat vaarwel te zeggen. 
Hij is er de man niet naar en zal dus binnen de partij nog een leidende 
rol spelen terwijl hij ook elektoraal zijn man blijft staan. In afwachting 
van een echte hulde, zeggen we hem (ook namens het blad, waarin hij 
menige bijdrage schreef) en in de zekerheid, dat hij zijn schitterende 
intellektuele gaven verder ten dienste zal stellen, zeer oprecht en wel-
gen>eend : dank U Maurits Vanhaegendoren ! (r.c.) 

OVERLECKOMITEE, 
WORDT EENS WAKKER ! 
Partijvoorzitter Schiltz heeft zo
pas nog te Kortrijk de vraag ge
steld, wanneer het Overlegkomi-
tee, dat de betoging van Halle 
einde 1974 organiseerde, weer 
Iets van zich zal laten horen, nu 
er van heel het Halleprogramma 
niets in huis komt en integendeel 
de kleurpartijen de steeds dries
ter fransdolle eisen gelatener dan 
ooit slikken. 
De Vlaamse Volksbeweging — die 
in het Overlegkomitee vertegen
woordigd is — neemt intussen 
geen genoegen met de verklaring 
van 'RW-voorzitter Gendebien, 
waar deze « geen bezwaar heeft 
tegen de oprichting van een pro
vincie Vlaams-iBrabant en de split

sing van het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde op voor
waarde dat de Vlamingen instem
men met een demokratische be
grenzing van de Brusselse agglo
meratie ». 
Er zijn reeds heel wat moties en 
verklaringen van Vlaamse zijde, 
die deze niet zo nieuwe Waals-
Brusselse chantage verwerpen. 
Maar met verklaringen en moties 
alleen krijgen we de imperialisten 
van Ie tres grand Bruxelles niet 
op de knieën. 
Vandaar de vraag aan het Over
legkomitee : hoe zit het heren, 
wanneer schieten jullie aan het 
werk, er is dringend werk op de 
plank ! 

29 JANUARI 1976 
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Op zaterdag 7 februari houdt TAK een groot boetenbal in zaal 
Thier-Brau te Kontich. Begin 20u30. 

De durvers van TAK stonden de laatste jaren overal vooraan 
waar Vlaanderen de hardste klappen kreeg en waar de grootste 
boeten werden uitgedeeld. 

hen nu niet in de steek, in Kontich verwachten zij U ! 

W' ^M mM. 

'''NxNiL:^^ 

Isoleren is 
besparen. 

Enkele praktische raadgevingen... 

De Kalorie-man kan U 
heipen 
- 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 

BENAMING 

VENSTERS 

TYPE VAN 
ISOLATIEMATERIAAL 

DICHTHEID 
DER RAMEN 

ISOLATIE 
VAN LEIDINGEN 

De termische isolatie van vensters kan 
worden verbeterd door het aantal bi) 
voorkeur onbeweeglijke luchtlagen te 
verhogen 

Dubbel glas, voorzetramen, luiken, gor
dijnen en overgordijnen zijn goede midde
len om het kalorieverlies door vensters 
te beperken 

De dichtheid van buitenschrijnwerk kan 
worden verbeterd door strips aan te 
brengen in de aanslag van de opengaande 
delen 

Deze strips worden verkocht in de vorm 
van 
— kleefbanden 
— voorgevormde rubberstrips 
— terplaatse gevormde soepele strips 
— metalen strips 

Buisleidmgen kunnen termisch worden 
geïsoleerd door middel van 

— koorden en vullingen van wol of 
minerale vezels 

— schalen uit allerhande isolatiematerialen 
— soepele moffen van kunststofschuim 
— isolatiemortel 

Berekentle besparing 
per m' en per stookseizoen (') 

Dikte vh 
isolatie

materiaal 
cm 

dubbel 
glas 

voorzet 
raam 

gordijn 

luik 

Liter 
stookolie 

23 

23 

15 

15 

25 3 

25,3 

16,5 

16,5 

146,51 

146,51 

95,55 

95,55 

OPMERKINGEN 

In het geval van gordijnen en luiken werd de 
berekening gemaakt in funktie van een 
sluiting tussen 18 u en 6 u 

Voor gordijnen moet men er over waken dat 
ze de warmtestroom met naar de beglazing 
afleiden (gordijnen voor de radiatoren) 
Luiken zijn slechts doeltreffend indien ze 
een goede dichtheid bezitten 

Globale jaarlijkse besparing 

Vol. v.h. 
gebouw 

250 

300 

350 

400 

Liter 
stookolie 

722,23 

866,67 

1 011,12 

1 155 57 

m-" 
gas 

797,33 

956,79 

1 116,25 

1 275,72 

kWh 

4 598,59 

5 518,30 

6 438,02 

7 357,74 

Besparirrg per strekkende meter buis 
Dikte 

van de 
isolatie 

cm 

Liter 
stookolie 

70,75 
90,08 

109,26 

71,53 
91,29 

111,15 

71,98 
91,86 

112,16 

m^ 
gas 

78,11 
99,45 

120,61 

78,97 
100,78 
122,70 

79 46 
101,41 
123 82 

kWh 

450,65 
573,76 
695,87 

455 62 
581,43 
707,96 

458,47 
585,06 
714,35 

Buiten
diameter 
v.d. buis 

mm 

33 
48 
60 

33 
48 
60 

33 
48 
60 

In lokalen waar een verbranding is moet een 
voldoende luchtinlaat worden verzekerd 
(lokalen met kachels, waferverwarmers) 
De strip moet in dezelfde aanslag worden 
aangebracht over de gehele omtrek van het 
raam De strip moet worden samengedrukt 
en mag niet verschuiven 
De hiernaast vermelde besparing werd 
berekend volgens de algemene hypotesenC) 
en wanneer de luchtverversingsgraad van 
het gebouw van 1,5 tot 0,75 volume per uur 
gebracht wordt 

De in de nevenstaande tabel berekende 
besparing wordt bereikt per strekkende 
meter geïsoleerde leiding voor een tempe
ratuurverschil van 55°C tussen de vloeistof 
en de omgeving waar de buis doorloopt 

(•) BEREKENINGSHYPOTESEN 

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

gemiddelde buitentemperatuur ( t^) 
gedurende het stookseizoen +65°C 
(Ukkel normale winter) 

gemiddelde binnentemperatuur (t, J 
gedurende het stookseizoen +18°C 
(rekening houdend met het nachtregime) 

waarde van de in de berekening 
gebruikte termische geleidbaarheid t 
van het isolatiemateriaal 
0,035 kcal/mh°C 

gebatikte brandstoffen 
• stookolie Pci = 8 670 kcal/l 
• aardgas Pci =7600 kcal/m^ 
• electriciteit Pci = 860 kcal/kWh 

rendement ti 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-
missipkoefficient van het beschouwde 
bouwelement voor uitgedrukt in 
kcal/m2h°C 

^ 2 4 x 2 4 2 ( t , , - t . J 

Pci X t] 
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INIMi 
ANCIAUX WAARSCHUWT REGERING VOOR RW-HINDERLAAG 
Aan het debat over de Verkeersbegro-
ting 1976 waren enkele interpellaties 
toegevoegd o.m. van de h. Outers 
(FDF-RW) en van VU-fraktievoorzitter 
Vik Anciaux over Sabena. 
VIk Anciaux prees inleidend zijn frans-
talige kollege om diens welsprekend
heid, maar voegde daaraan onmiddel
lijk toe dat deze welsprekendheid ge
vaarlijk is « want met een bijna diabo
lische behendigheid schuift hij argu
menten naar voor, zijn ware bedoelin
gen verdoezelend met zware principi
ële verklaringen over het parlement en 
Europa». Over het essentiële zwijgt hij 
echter : het kronisch deficiet bij Sa
bena. 
En nochtans is de financiële toestand 
van de Sabena onhoudbaar : het defi
ciet steeg van 190 miljoen in 1967 tot 
2,5 miljard in 1975. Voor 1976 verwacht 
men een tekort van 1,3 miljard ! 
Een groot gedeelte van dit verlies is te 
wijten aan wanbeheer. Daarom is het 
offensief tegen een eventuele fuzie 
met de KLIM onaanvaardbaar. Zinspe
lend op het incident tussen de hh. 
Outers en Chabert over het uitlekken 
van een vertrouwelijk verslag over 
Sabena zei de h. Anciaux dat het niet 
moeilijk moet zijn, de schuldige te 
vinden : de h. Borsu, RW-lid en Sabena-
beheerder. Het is in elk geval voorba
rig, nu reeds het McKiney-rapport te 
manipuleren, het werd immers offici
eel nog niet ingediend. 
Is het overigens niet bevreemdend, 
verzet te zien rijzen tegen een even
tueel samengaan van KLM, Sabena en 
Lux Air zonder de uitslag van het on
derzoek af te wachten en anderdeels 
te pleiten voor een Europese formule, 
in feite Air France, zonder ernstig on
derzoek ! 

Waarom werd niet sinds lang een sa
menwerking gezocht met Atlas ? Overi

gens beweert men, dat KLM Sabena 
zou opslorpen. Zou dat niet eerder 
met Atlas gebeuren ? 
Op een onderbreking van de h. Outers 
las Vik Anciaux enkele passages voor 
uit het RW-blad « Forces Wallonnes » 
die aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaten : het RW-FDF is tegen een 
Benelux-oplossing. Maar beide partij
en houden rekening met een Benelux-
oplossing en bereiden zich derhalve 
voor op het eisen van kompensaties 
voor Wallonië (net alsof de Benelux-
formule de Walen zou uitsluiten). Van
daar dat de VU-woordvoerder de rege
ring ernstig voor een valstrik waar
schuwt. Indien het voorbarig offen
sief tegen de fuzie voortspruit uit een 
taalminorisering dan is ze dubbel voor
barig en schijnheilig. De miljardenver-
liezen worden jaarlijks door de Vla
mingen betaald, terwijl de Sabena-
leiding hoofdzakelijk uit franstaligen 
bestaat ! Ondanks de opeenvolging van 
Vlaamse ministers zijn de taaitoestan
den er nog op verslecht. De Vlamingen 
moeten er alle zaken in het Frans 
doen. 
Cijfers : op 14 direkteurs 3 Vlamingen, 
op 14 onderdirekteurs 1 Vlaming, op 25 
afdelingshoofden 6 Vlamingen, 111 
dienstchefs 25 Vlamingen. Op 205 ho
gere personeelsleden telt Sabena 34 
Vlamingen ! In de boekhouding, de me
dische dienst, de veiligheid en de per
soneelsdienst geldt uitsluitend het 
Frans. Waren er in 1974 nog 20% ne-
derlandstaligen, dan is dat thans nog 
17% ! 
Bij het vliegend personeel zijn er op 
1.200 koppen 25% Vlamingen, maar 
deze moeten drie talen kennen tegen 
de franstaligen slechts één taal. In de 
« catering » is het Frans diensttaal. 
En het klaaglied is niet uit, er komt 
geen einde aan. Hoelang zal deze on

aanvaardbare toestand, waarvoor de 
opeenvolgende Vlaamse voogdijminis
ters verantwoordelijk zijn, nog duren ? 
Minister Chabert deelde in dit laatste 
verband mee, dat voorstellen tot het 
instellen van taalkaders bij de Sabena 
aan de Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht werden overgemaakt. Op de op
merking van de h. Valkeniers « dat het 
altijd de Vlamingen zijn die moeten 
wachten » zei de minister dat hij op 
spoed zal aandringen. Tegenover Ou
ters zelf bleek minister Chabert niet te 
willen toegeven, doch de ervaring leert 
ons, niet voorbarig optimist te zijn met 
Vlaamse ministers, geplaats tegenover 
franstalige eisen en maneuvers. Voor 
het overige gaf de minister de VU-
fraktievoorzitter volmondig gelijk. Maar 
waarom moet het altijd de VU zijn, 
om de spits af te bijten ? Waar blijven 
de gele, rode en blauwe « leeuwen » ? 

(R.C.) 

OPENBAAR 
VERVOER : 
KREUPEL 
EN EENZIJDIG 
Het debat over de Verkeersbegroting 
1976 werd een nogai zware dobber 
voor minister Chabert, die vooral van
wege de VU-fraktie een kruisvuur van 
vragen te verduren kreeg. Het begon 
al met Luk Van Steenkiste, die inlei
dend vaststelde dat van de begroting 
slechts 20 % naar investeringen gaat 
en 80 % naar kompensatiebetalingen 
(dus in feite om scheef gegroeide toe
standen te bestendingen I). Luk Van-
steenkiste bepleitte meer treinen in 
West-Vlaanderen en vroeg daarom de 

splitsing van de Groep Gent en de 
wederoprichting van de Groep Kort
rijk. De interpellant handelde daarna 
over de splitsing van het Kommissa-
riaat-Generaal voor Toerisme en over 
de toewijzmg van sommige drukwer
ken door deze instantie. 
VU-kamerlid Baert had het vooral over 
het omstreden ontwerp voor de aan
leg van een metro te Gent, waarvan 
hij de doelmatigheid scherp aanvocht. 
Ook zijn de nadelen ervan veel groter 
en talrijker dan de voordelen. Gent 
kan op een andere manier een goed 
openbaar vervoer krijgen. IVIet een ge
deelte van het voor een metro voor
ziene geld zou men al heel wat kun
nen doen voor de stadskernvernieu
wing. 

VU-kamerlid De Beul had het hoofd
zakelijk over de binnenschippers. Hij 
hoopte dat men niet zou tornen aan 
de sloperspremie en handelde daarna 
over de herscholing, waar we nog ner
gens staan. Hoe staat het met het 
vaarverbod tijdens het weekend ? 
Hij vroeg ook inlichtingen over de 
stand van zaken inzake toekenning 
van sociale voordelen, de organisatie 
van de vrije verkiezingen, het onder
wijs van de schipperskinderen, de 
konkurrentieregeling betreffende het 
weg-, water- en spoorwegvervoer, de 
aflevering van klassifikatiebewijzen, 
de terugbetaling van het platenrecht 
enz. Tot slot vroeg hij de minister, 
opdat deze stimulerend zou optreden 
in de besprekingen met Nederland 
betreffende het akkoord van Luxem
burg. 

In zijn antwoord beloofde de minister, 
zoveel mogelijk met deze wensen en 
voorstellen rekening te zullen houden. 

Parlementaire vragen en interpellaties 
kunt u lezen op biz 15. 

EEN VU-ZITTING 
VAN DE KULTUURRAAD 
De zitting van dinsdag 20 januari j l . 
van de Nederlandse Kultuurraad be
gon met een rouwhulde aan wijlen VU-
senator Edgard Souwens. De hele zit
ting zou trouwens voor drie vierden 
een VU-aangelegenheid zijn. Het be
gon al dadelijk met een vraag van 
VU-kamerlid Luk Vansteenkiste over 
het geschil tussen Club Brugge en de 
BRT, die de Brugse klub unfair behan
delt. Minister De Backer gaf een re
laas van de incidenten die feitelijk 
voortspruiten uit de verplichting voor 
de BRT, zoveel mogelijk sluikreklame 
te vermijden. De minister zei, op soe
pelheid en op begrip voor de wette
lijke BRT-verplichtingen te zullen aan
dringen. 

VU-senator Vanhaegendoren was de 
volgende VU-vragensteller, nl. over 
de mogelijkheid, budgetalre steun aan 
leerkrachten Nederlands in Frans 
Vlaanderen, naar het voorbeeld van 
Franse Opvoeding die op die manier 
het Frans onderwijs in Kanada steunt. 
Minister Decroo verklaarde, zich be
reid, dit vb. te volgen. 

VU-kamerlid Willy Kuijpers pleitte in 
een vraag aan minister De Backer 
voor de vrijwaring van de kulturele 
rechten inzake kabeltelevisie voor de 
inwoners van de Voer en andere taal
grensgewesten. Minister De Backer 
zal laten onderzoeken hoe het taal
kundig evenwicht in de tweetalige ge
meenten zal kunnen gevrijwaard wor
den. 
Dan was het de beurt aan VU-kamer
lid Paul Van Grembergen, die wou we
ten hoeveel Vlamingen aan de « Atlas 
LInguarum Europae » hebben meege-
wer1<t, hoe het onderzoek In Vlaande
ren werd verricht en hoeveel kredie
ten daarvoor waren uitgetrokken. Ns. 
minister Decroo deelde minister De 
Backer mee dat reeds een toelage van 
250.000 fr. aan dit werk werd toege
staan en dat voor 1976 een krediet 
van 300.000 fr. voorzien is. Ze lichtte 
ook enkele projekten en verwezenlij
kingen in deze materie toe. 
Nog steeds bezette de VU de tribune, 
deze keer in de persoon van VU-sena
tor Van Ooteghem, als verslaggever 
van de besprekingen nopens het de

kreet over de instandhouding van « de 
Philharmonie » in feite een heel-
Vlaamse muziekinstelling. Het dekreet 
is een voorlopige oplossing. Een glo
bale en definitieve regeling wordt 
thans in een werkgroep uitgekiend. 
Ook VU-kamerlid De Beul is van me
ning, dat het om een overgangsde
kreet gaat en dat men mettertijd In 
Vlaanderen tot één filharmonisch or
kest en één opera moet komen (ap
plaus). 
Vragen nopens overtredingen van het 
kultuurpakt gaven aanleiding tot tus
senkomsten van VU-kamerleden Nelly 
Maes en De Beul, die op tegenstrijdig
heden wezen. De Kulturpaktwet is 
niet operationeel, aldus de h. De Beul, 
die verder op misbruiken allerhande 
wijst. 
VU-senator Vanhaegendoren kwam 
dan met vragen aan de beurt over de 
toepassing van dekreet van 4 decem
ber 1972, meer bepaald wat een school 
te Knokke betreft. De minister ver
klaart uitdrukkelijk dat er geen sprake 
kan zijn van subsidiëring tegen de 
wettelijke taairegeling in. 
Over de installatie, de werkingsmo-
gelijkheden en de werking van de 
Vaste Nationale Kultuurkommissie 
wou VU-senator Coppleters meer ver
nemen. De kommissie is wel samen

gesteld, maar haar installatie blijft uit. 
Werden daartoe al schikkingen geno
men ? Is reeds aan personeelsforma
tie gedacht ? Aan huisvesting ? Uit 
het antwoord van mevrouw De Ba
cker blijkt, dat de kommissie zelf 
personeel aanwerft, dat er reeds voor
lopige lokalen werden gehuurd en 
dat er reeds klachten bij de voorzit
ter kunnen ingediend worden. 
Na een vraag van Willy Kuijpers over 
« de dreigende inbouwing van de abdij 
van Vlierbeek en de bescherming van 
de monumenten- en landschappenring 
rond Leuven (waarbij hij ook het ver
wijt formuleerde, op vroegere vragen 
geen antwoord te hebben gekregen) 
was het de beurt aan VU-senator Wim 
Jorissen, die uitleg verlangde over de 
bescherming en de restauratie van be
paalde Mechelde panden en van het 
Mechels begijnhof. 

Met de indiening door mevrouw Maes 
en senator Coppleters van resolutie-
voorstellen betreffende de bevoegd
heid van de KR inzake kreativiteits-
en ontwikkelingsateliers voor jonge 
werklozen en idem inzake opleiding 
van werklozen van minder dan 25 
jaar en hun verzending naar de kom
missie voor het reglement werd deze 
Volksunie-zitting van de Kultuurraad 
VU-passend afgesloten... (r.c.) 
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(jeeveedee) Hebben de in Nederland wonende Zuidmoluk-
kers een kleine twee maanden na de beruchte gijzelingsaf
faires van Bellen (gekaapte trein) en Amsterdam (bezetting 
van het Indonesisch konsulaat) toch hun zin gekregen ? Het 
antwoord op deze vraag zal beslissend zijn voor het gedrag 
van een aantal van deze mensen in de toekomst. Met andere 
woorden : als het kontakt dat eindelijk — na meer dan een 
kwart eeuw I — tussen de Nederlandse regering en de zoge
heten leiders van de « Zuidmolukse republiek » is gelegd, 
niet tegemoet komt aan de eisen van deze laatsten, vallen 
er nieuwe akties, bezettingen en/of gijzelingen dus, te vre
zen. Vandaar dat er zo omzichtig gelaveerd wordt door de 
overheid in Den Haag. Men wil niet ronduit verklaren dat 
Nederland machteloos is om aan de politieke verlangens van 
de Zuidmolukkers tegemoet te komen (vanwege omstandig
heid dat men zich zou bemoeien met de binnenlandse aan
gelegenheden van Indonesiëi de vroegere kolonie), maar te
gelijk laat men toch doorschemeren dat hun onafhankelijk-
heidsideaal als een onvervulbare Sroom, een hersenschim 
dus, wordt gezien. En dat is alles bij elkaar een politiek van 
op eieren lopen. 

Los van het al of niet reële van de Molukse wensen kan 
gezegd worden dat de chantage, bedreven door de jonge 
kapers en bezetters van Beilen en Amsterdam, gelukt is. 
Zonder de doden die bij deze akties gevallen zijn, zou het 
gesprek tussen vijf Nederlandse ministers en de «regering»-
Manusama niet op gang zijn gekomen. Dat is een wat trieste 
konstatering omdat dodelijk geweld in het algemeen toch 
afgewezen moet worden als middel om een politiek doel te 
bereiken. Maar daar staat dan wel tegenover dat de houding 
die Nederland jarenlang heeft ingenomen tegenover het Zuid
molukse probleem, tot zoveel frustraties leidde, dat een uit
barsting, zoals in begin december, vrijwel onvermijdelijk 
was. 
Feitelijk heeft Nederland een dubbele schuld tegenover de 
vroegere bewoners van de Zuidmolukse eilandengroep. 
Eerst liet men deze mensen — nota bene de felste strijders 
in het voormalige Koninklijk Nederlands-Indische Leger 
(KNIL) — in de steek toen in 1950 Indonesië tégen de over
eenkomst met Nederland in, de eenheidsstaat uitriep. In 
plaats van de Indonesische verdragsschending voor te leg
gen aan de Verenigde Naties, zoals de toen bestaande Repu
bliek der Zuid-Molukken verzocht, werden de Zuidmolukse 
soldaten met hun gezinnen, totaal dertienduizend personen, 
op schepen gezet en « tijdelijk » naar Nederland getrans
porteerd. Toen zij in Nederland hun zaak voor de rechtbank 
brachten, werden zij minstens zeven keer in het gelijk ge
steld, maar de regering ondernam geen enkele stap voor het 
ontrechte volk. 

Dat was de eerste schuld die Nederland op zich laadde. Daar 
kwam in de afgelopen vijf-en-twintig jaar een ernstige onder
schatting bij van de duizend-en-een problemen waarvoor de 
Molukkers zich in hun nieuwe omgeving geplaatst zagen. De 
« tijdelijkheid • van hun verblijf bleek helemaal niet te klop
pen, want Indonesië voelde er niets voor een bevolkings
groep te laten terugkeren die allerminst bereid was om zich 
aan het centrale gezag van Djakarta te onderwerpen. Aldus 
waren de Molukkers in Nederland aangewezen op primitieve 
woonomstandigheden, aanvankelijk kampen, later « woon
oorden » en sombere pensions. Nog later vestigden de 
meesten zich in de nieuwbouwwijken van kleine steden waar 
ze min of meer als aparte gemeenschappen zijn blijven leven. 
Het dient gezegd dat het merendeel van deze mensen nooit 
vee\ heeft gevoeld voor integratie met de Nederlandse bevol
king. Ze zijn immers blijven hopen op terugkeer naar hun 
verre eilanden. Maar evenmin heeft Nederland er veel aan 
gedaan om die integratie te bevorderen. Men heeft zich 
weinig aangetrokken van de ongunstige leefomstandigheden 
van de Molukkers, hun ekonomische positie kreeg niet de 
aandacht die nodig was en voor het welzijn van deze bevol
kingsgroep die thans 35 duizend zielen telt, heeft men zich 
nooit serieus ingezet. 
Over dat hele probleem gaat een gemeenschappelijke kom
missie van Nederlanders en Zuidmolukkers zich nu buigen. 
Maar men beseft aan Nederlandse kant heel goed dat het 
onmogelijk is de diepste oorzaak van het probleem weg te 
nemen. De kommissie zal niet kunnen fungeren als druk-
kingsmiddel om het vrijheidsideaal van de Molukkers na te 
streven. Dat is van Nederlandse kant al te verstaan gegeven. 
Nettemin wil de « tegenpartij » het gesprek voortzetten en 
dat is voorlopig al heel wat als men weet dat vooral de Zuid
molukse jongeren hun strijdbare gevoelens niet onder stoelen 
of banken steken. Of men ook op iets langere termijn opti
mistisch mag zijn, betwijfelen we. 

AMERIKAANS 
BANKWEZEN 
IN HET GEDRANG 
Vorige week drukten we onze 
verbazing uit over de rage van 
het Amerikaans Kongres en de 
Amerikaanse pers, om « staats
geheimen > te grabbel te gooien 
en zelfs niet meer om te zien 
naar het vroeger zo onaantast
bare bankgeheim (dat ondertus
sen ook in West-Europa niet 
meer zo < waterdicht » is als 
kortgeleden nog). 
Men is vooral geschrokken van 
het feit dat de Chase Manhattan 
Bank, tweede Amerikaanse bank 
volgens belar»grijkheid (de eerste 
is de Bank of America van San 
Francisco) op de lijst van « de 
problematische instellingen» werd 
geplaatst, samen met een ande
re Amerikaanse bank van naam 
en faam, de First National City 
Bank. Het gaat hier om twee 
giganten van het wereldbankwe
zen, waarvan de eerste trouwens 
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En dat terwijl de VS feestvieren 
om hun 200 jaar bestaan... 

< geleid » wordt door een man 
met een roemruchte naam : 
Chase Manhattan-big-boss is In
derdaad David Rockefeller, die 
nu van wanbeleid beschuldigd 
wordt. De « Washington Post » 
(die ook Watergate aan het rol
len bracht), fluks bijgevallen door 
de « New York Herald Tribune », 
bracht de zaak In de openbaar
heid. Beide reuzenbanken blijken 
niet over voldoende kapitaalsre-
serven te beschikken, zeker niet 
in verhouding tot hun krediet
verlening. Het gaat vooral om 
kredieten met het predikaat «pro
blematisch » tot «onwaarschijn
lijk . wat hun terugbetaling be
treft. Het volume van het uit
staand krediet bedraagt bij de 
First City Bank eventjes 114 pro
cent van het kapitaal en bij de 
Chase Manhattan « slechts » 97 
procent. 

De staatskontrole ontdekte ook 
belangrijke boekingsfouten, slech
te inwendige kontrole, mank-
gaande personeelsbezetting en 
onervaren personeel op sleutel-
posten. Het onderling kontakt 
tussen de diverse bankafdelingen 
laat veel te wensen over en er 
bleek « een verbijsterende onwe
tendheid te bestaan over zeer 
belangrijke projekten, die door 
de bank gefinancierd worden »... 
Desniettemin is er nog geen paniek 
bij de kleine spaarders en beleg
gers ontstaan. Het blijkt trou
wens dat de twee banken niet 
alleen staan. Steeds volgens de 
« Washington Post » (die deze 
kluif niet lost en bijna dagelijks 
met nieuwe bijzonderheden uit
pakt) bezitten de tien grootste 
Amerikaanse banken slechts een 
dunne kapitaalsbezetting tegen
over hun verplichtingen. « Er is 
slechts een relatief zwakke wind 
nodig om enkele van deze ban
ken te doen ineenstorten » aldus 
het blad, dat herinnert aan het 
recente bankroet van de Franklin 
National Bank en de US Natio
nal Bank in San Diego. Men is 
ook bezorgd om de reusachtige 
beleggingen door de steenrijke 
oliesjeiks : Koeweit belegde vo
rig jaar niet minder dan 1 mil
jard 700 miljoen Petrodollars in 
de First National City. Naar 
schatting bestaan de inlagen bij 
beide banken voor tweederden 
uit buitenlands kapitaal. Een plot
se opvordering zou het hele 
bankmechanisme ontredderen ». 
Of is een uitstekend afdreigings
middel, waaraan ook politieke as-
pekten kunnen vastzitten. Ook 
Harvard-prof. Galbraith verbaasde 
er zich in een lezersbrlef aan de 
« WP » over « dat de banken niets 
van een ekonomische recessie 
schenen af te weten ». 

Ontluistering van beroemdheden, 
het bijna dagelijks openbaar ma
ken van de ClA-praktijken, een 
leger werklozen, financiële fou
ten en onzekerheid en een bui
tenlandse politiek die geen in
spiratie heeft (en wel uppercuts 
als in Angola moet inkasseren, 
uitgerekend door een Kubaanse 
vuist ; straks ook in de Spaanse 
Sahara) het zijn weinig opbeu
rende begeleidingsverschijnselen 
én voor de a.s. presidentsverkie
zingen én voor de viering van het 
tweehonderdjarig bestaan van de 
United States of America... 

KISSINGER 

WAS IN MADRID 

Sedert september van het vorige 
jaar wordt onderhandeld over ver
lenging van de overeenkomst tus
sen de Verenigde Staten en Span
je. Deze overeenkomst liep in 
september 1975 af, maar werd 
voorlopig verlengd. 
De nieuwe overeenkomst is voor 
mekaar gekomen en werd zater-

Kent u het droevige verhaal 
over de inwoners van Eniwe-
tok 7 Weet u nog dat op dit 
eiland-atol In de Stille Zuidzee 
de Amerikanen na da oorlog 
een reeks atoomproeven hel>-
ben verricht ? De toenmalige 
135 inwoners werden eind 
1947 brutaal overgeplaatst 
naar een ver afgelegen eiland 
en er werd hun gezegd dat ze 
later, wanneer geen kernproe
ven meer nodig waren, naar 
hun eigen eiland mochten te
rugkeren. 

De proeven werden in 1958 be
ëindigd maar Eniwetok werd 
ongeschikt bevonden voor be
woning wegens het stralings
gevaar I 

in 1970 en 1971 besliste de 
Atoomenergiekommissie dat 
de stralingsniveaus zo laag 
waren dat men aan terugkeren 
kon denken nadat radioaktief 
afval van het eiland zou ver
wijderd zijn. 

EEN 

ABSURDE 

WERELD... 

in het Amerikaans parlement 
verklaarde men dat een bedrag 
van 57 miljoen dollar nodig 
was voor die « reinigings- en 
opruimingswerken >. 

Deze uitgave zou de ondertus
sen tot 450 personen aange
groeide bevolking van Eniwe
tok haar « thuisland » terug
bezorgen. 

Tot 1956, dus gedurende 9 
jaar, hebben de Eniwetok-be-
woners nooit enige « verhuis-
vergoeding » gekregen. Na
dien werd hen één keer een 
aalmoes van 25.000 dollar aan
geboden. 

Eerst weigerden zij, maar toen 
de Amerikaanse vertegen
woordiger de dollarbriefjes uit 
zijn opgestoken handen liet 
neerregenen, op de vloer van 
het gemeenschaphuis, werd 
het nog nooit geziene geldbe
drag door da inlanders toch 
gretig aanvaard. 

Onlangs werden de oprui-
mingskosten door het Ameri
kaans Huis van Afgevaardig
den afgewezen. Da Eniwetok-
bewoners moeten maar als 
bannelingen verder blijven le
ven. (E. De Facq). 

dag te Madrid ondertekend door 
de Spaanse minister van Buiten-
Jandse Zaken en Henry Kissinger. 
De Verenigde Staten behouden 
het recht gedurende vijf jaar ge
bruik te maken van de vliegtuig
steunpunten Zaragossa en Torre-
jon alsmede van de marinebasis 
(ook voor zogenaamde atoomduik
boten) bij Rota. 

Spanje zou van de Verenigde Sta
ten een miljard dollar ontvangen 
in de vorm van militaire, techni
sche en ekonomische bijstand. 

WIJ» 
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Wij hebben een paar jaar geleden een 
artikel gepubliceerd « Wat doet Van-
deputte in de Nationale Bank ? ». On
ze klachten waren niet helemaal zon
der grond, want komende van de Na
tionale Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid, waar hij voorzitter was, 
had hij nog niet eens de tijd gevon
den om taalkaders te maken. Blijkbaar 
heeh ons artikel hem geprikkeld want, 
na dat wij zijn gaan neuzen in de Na
tionale Bank, schijnt hij aldaar toch 
lovenswaardige pogingen te hebben 
gedaan om : 

# de taalwetgeving ook in de Bank 
toe te passen ; 
# het flagrante onevenwicht Vlamin
gen-Walen in de personeelsbezetting te 
milderen. 
Van zijn vertrek — ongeveer een jaar 
geleden — werd gebruik gemaakt om 
zijn inspanningen terzake volledig te 
vernietigen. Niets werd onverlet gela
ten om een politiek van centralisme 
bij het Hoofdbestuur door te voeren, 
indien deze pogingen slagen dan is het 
zeker dat voor de komende jaren het 
Brussels-Waals overwicht in al onze 
monetaire aangelegenheden verzekerd 
is. 
Volgende vraagstukken verdienen onze 
bijzondere aandacht en zullen een 
staartje krijgen in het parlement. 

1. TOEPASSING VAN DE TAALWETGE
VING OP DE NATIONALE BANK 

De Bank, gesteund door Franstalige ju
risten die weigeren het advies van hun 
Vlaamse kollega's in aanmerking te 
neben, beweert dat de samengescha-
kelde wetten van 16.7.66 (wetten van 
1932 en 1963) op het gefcruik der ta
len op haar niet van toepassing zijn, 
althans wat de interne organisatie aan-

9^^*- - .,,4 t s . . . . . . . , ^C , , ,^.-^ , - , V-

Brjgevolg, aldus de Bank, kan er geen 
sprake zijn van het instellen van taal
kaders. 
Onder impuls van de heer Vandeputte 
en waarschijnlijk ook onder Invloed van 
talrijke parlementaire vragen gesteld 
door leden van de Volksunie, werd in 
1972 het advies van de Vaste Kommis
sie voor Taaltoezicht ingewonnen. Per 
17 januari 1972 werd door deze Kom
missie vastgesteld dat de Bank, als 
Overheidsdienst, integraal aan de taal
wetgeving onderwor[>en was. 
Dertig maanden nadien — 2.7.74 — 
werd dit advies door de minister van 
Financiën aan de Raad van State voor
gelegd. Reeds per 13.9.74 werd door 
deze instelling, zonder enig voorbe
houd, medegedeeld dat het advies van 
de Vaste Taaikommissie onaanvecht
baar was. 
Per 1.10.74 werd door de minister van 
Financiën het advies van de Raad van 
State aan de Bank medegedeeld en 
werd de Bank de verplichting opge
legd taalkaders in te stellen. 
Vanaf dat ogenblik werden door de 
strategen van de Bank nieuwe vertra-
gingsmaneuvers in toepassing gesteld. 
Waar de Belgische Staat wat betreft 
haar ministeries, de Algemene Spaar
en Lijfrentekas en praktisch alle ande
re instellingen twaalf hiërarchische 
trappen voor de indeling van het per
soneel voorzien wordt door de Bank 
9 een voorstel omvattende vier trap
pen uitgewerkt (er zijn te Brussel 
2.000 personeelsleden tewerkgesteld). 
De minister verwerpt dit voorstel ; on
dertussen werd er natuurlijk veel t i jd 
verloren in allerlei kommissies waar 
de Vlamingen niet vertegenwoordigd 
waren of het eventueel voor het zwij
gen hadden. 

DE NATIONALEBANK 
YAN WALLONIË 
EN BRUSSEL ? 

# een voorstel, omvattende zeven 
trappen, is thans ter studie bij de mi
nister. 
Ten overstaan van het personeel wordt 
verklaard dat dit voorstel het voordeel 
inhoudt vergelijkingen met andere in
stellingen zoveel mogelijk uit te slui
ten en « zo weinig mogelijk taaiobsta
kels bij promoties te laten gelden ». 
Wat betreft de leiding van de Bank, in 
hoofdzaak verzekerd door het kader
personeel, wordt een indeling voorge
steld in drie trappen : 

a) bureelhoofden - attaches - stagiai
res ; 
b) afdelingshoofden ; 
c) sekretaris - schatbewaarder - raadge
vers van de direktie - onder-direkteurs 
- inspekteurs-generaal. 
Het is deze laatste trap die het bevel 
voert over de Bank. Aan de minister 
van 'Financiën werd medegedeeld dat 
in deze trap evenwicht was tussen Vla
mingen en Walen. In feite is er een 
licht overwicht (2 a 3) van de Walen. 
Bi] een verdere ontleding — op basis 
van de funktieverdeling — die door
slaggevend is in de beleidsvoering 
komt men evenwel voor wat betreft de 
verdeling tot en met dienstchef voot 
onthutsende situaties te staan : (inde
ling voor de bevorderingen 

Funktie-Graad 

Direktie 
Ek. adviseurs 
Schatbewaarder 
Sekretaris 
Onder-direkteurs 
(<lep. chef) 
Inspekteur-generaal 
departementschef 
Inspekteur-generaal 
dienstchef 
Afdel'ingshoofd-
drenstohef 

Inspekt.-generaal niet 

•iim WXMik 

'van' 
1.1.76 

F 

4 
1 

4 

3 

14 

9 

35 

belast met leiding van 
dep. of dienst 
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6 

41 

N 

3 
1 
1 
1 
2 

2 

9 

4 

23 

7 

30 
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na 

F N 

4 3 
1 1 

1 
1 

5 2 

2 2 

16 10 

8 3 

36 23 

7 7 

43 30 

Per 1.1.76 grepen nieuwe benoemingen 
plaats in voormeld kader : 
— een Franstalig inspekteur-generaal 
departementschef werd onderdirekteur-
departementschef ; 
— twee Franstalige afdelingshoofden-
dienstohefs werden inspekteur-gene-
naal-dienstchef ; 
— een Franstalig afdelingshoofd werd 
afdelingshoofd-dienstchef (ter vervan
ging van een gepensioneerd Neder
landstalige) ; 
— een Franstalig afdelingshoofd werd 
waarschijnlijk gelijkgesteld met in
spekteur-generaal ; 
— een Nederlandstalig afdelingshoofd-
dienstchef werd inspekteur-generaal-
dienstchef. 
Deze cijfers alsmede de benoemings-
politiek gevolgd per 1 1.76 tonen over
duidelijk aan dat, wat de Bank ook mo
ge beweren, geen taalevenwicht werd 
bereikt. 
Daarom zou de minister van Financiën 
moeten overgaan ; 
a) tot een onmiddellijke invoering van 
de taalkaders op basis van 12 trappen; 
b) er moet een pariteit bestaan tussen 
trap 1 : de onder-direkteurs, 
trap 2 : de inspekteurs-generaal met 
'daarin een pariteit voor de riienst-
chefs. Alle dienstchefs moeten gelijk
geschakeld Worden met ins 
generaal, 
trap 3 : de afdelingshoofden, 
trap 4 : de bureelhoofden-attachés, 
trap 5 : de stagiaires, 
trappen 6 tot 12 : het uitvoerend per
soneel dat ongeveed 7 kategorieën om
vat ; 
c) in afwachting van deze regeling 
moeten de benoemingen van 1.1.76 
vernietigd worden zijnde in strijd met 
de wetgeving vermits de Bank de taal
wetgeving niet wenst toe te passen. 
d) verder moet er gewaakt worden 
over een gelijke verdeling van de be
langrijke diensten over Vlamingen en 
Walen ; 
e) de minister zou ook uitleg dienen 
te verstrekken over de wijze waarop 
Walen en Vlamingen vertegenwoordigd 
zijn in het Belgisch-Luxemburgs- insti
tuut voor de Wissel — het Centraal 
Bureau voor de Kleine Spaarders en 
het Rentenfonds. Deze drie instellin
gen waarvan de Bank het gewone be

heer waarneemt moeten, als overheids
instellingen aan de taalwetgeving on
derworpen zijn ; 
f) waarom ten slotte wordt er zo lang 
geaarzeld bij de toepassing van de 
wet ? 

2. CENTRALISATIEPOLITIEK 
VAN DE BANK 

Terwijl in ons land inspanningen ge
daan worden om op alle vlakken van 
ons politiek-ekonomisch-sociaal leven 
een decentralisatie naar de regio's toe 
door te voeren is de Bank geleidelijk 
aan overgegaan tot een geleidelijke 
afbouw van haar vertegenwoordiging 
buiten Brussel. 

Na een honderdjarig bestaan werden 
alle diskontokantoren, gehecht aan de 
agentschappen, afgeschaft. Langs deze 
kantoren om werd vroeger het kontakt 
met het ekonomisch leven van de 
regio's onderhouden. Onze moderne 
kamerdirekteurs die het ekonomisch 
leven alleen maar door een Brusselse 
ULB-bnl wensen te zien hebben geoor
deeld dat deze kontakten niet doeltref
fend waren. 

De afschaffing van deze diskontokan
toren stelde meteen het nut van vele 
agentschappen in vraag. Deze worden 
nu geleidelijk afgeschaft Buiten het 
feit dat kleinere provinciesteden het 
als een eer beschouwden een agent
schap van de Nationale Bank te mogen 
herbergen stelt deze afschaffing vra
gen op sociaal gebied wat betreft het 
tewerkgesteld personeel. Weliswaar 
mogen deze personeelsleden in andere 
agentschappen of te Brussel gaan wer
ken Evenwel werkt de Bank aldus het 
pendelen in de hand en onttrekt ze 
heel wat bedrijvige mensen uit de in
vloed van hun streek. De beheerders 
van deze agentschappen — die vroeger 
©en prachtige loopbaan konden opbou-

en daarvoor trouwens ook de mo
rele garantie van de Bank hadden ver
kregen — worden thans van Pontius 
naar Pilatus gestuurd en voelen zeer 
duidelijk aan dat ze alleen maar gehou
den worden omdat de Bank moeilijk 
anders kan handelen. 
Dergelijke handelswijze t.o.v. zeer ver
dienstelijke ambtenaren is alleen maar 
mogelijk wanneer men weet dat de 
Brusselse direktie, met haar 19e eeuw-
se bourgeoismentaliteit, alles wat zich 
buiten Brussel afspeelt als « boers » 
beschouwt. Zelfs deinzen die heren er 
niet voor terug de problemen van de 
Vlaamse agentschappen door een 
Vlaamsonkundig Waal — voor de gele
genheid geflankeerd door een Vlaams 
vazal — te laten handelen.'ilP^flSSS^!^ 
De minister van E inanc ië# ' ^ ë^eg 
verschuldigd over : ^.tin'its^ 

— de afschaffing van de diskontokan
toren, de agentschappen en de cen-
tralisatiepolitiek van de Bank ; 
— mate waarin de agentschappen 
zouden kunnen betrokken worden bij 
een decentralisatie van de bank \ 
— de autonomie van de Vlaamse agent
schappen in die zin dat die problemen 
centraal eksklusief in Vlaamse handen 
zouden berusten. 

De minister van Financiën mag er zich 
aan verwachten dat hij bij de bespre
king van zijn begroting een gloeiende 
interpellatie tegemoet gaat van senator 
Vandezande, die ook met de minister 
een eitje te pellen heeft over de taai
toestanden in de ASLK. Geïnteresseer
den kunnen steeds met senator Van
dezande kontakt nemen onder de 
meest strikte geheimhouding. Alle In
lichtingen zijn welkom. 
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In november van V5>ri| jaar hebben we, 
• als inleiding van ee;» i ^ p r e k dat warne t 
de lezer witten aarricnöpen over enfete 
knelpunten van onze sociale zekerlieid, 
twee vragen gesteld. In het nummer van 
6 november vroegen we of de herverde 
ling van het nationaal inkomen ook via é 
sociale zekerheid dient te geschiedgnfOp 
13 november vroegen wé de n n ^ n g van 
onze lezers over een eventuele'^pvoerif|g, 
van een beperkte franchise in 
verzekering en dit ten voordele 
feite niet gedekte risiko's zoals dui 
rurgische ingrepen en het aankoperf 
kostelijke apparaten. 

Op onze eerste vraag kwam weinig reak-
tie. L.S. uit Gent verdedigt een herverde
ling via de fiskaliteit en niet langer ook 
via de sociale zekerheid. Hij wijst er op 
dat « het sisteem van de grensbedragen 
irvzake belastbaar inkomen voor het ver
krijgen van allerlei tegemoetkomingen, 
naast het sisteem van de grenslonen 
waartoven geen sociale bijdragen meer 
verschuldigd zijn, zeer zeker als rezul-
taat geen evenwicht geeft. Via deze twee 
mechanismen kan men het meemaken dat 
gezinnen, nochtans vergelijkbaar wat be
treft inkomsten, uiteindelijk zeer ongelijke 
bijdragen aan de gemeenschap leveren 
en eveneens zeer ongelijke voordelen uit 
het sisteem halen ». Anders klinkt de 
stem van J.L. uit Halle : « Hoe klein het 
herverdelend effekt van de huidige sociale 
zekerheid ook moge zijn, toch zouden we 
niet graag zien dat er aan geraakt wordt. 
Het valt inderdaad te vrezen dat men het 
weinige zal afschaffen, om ons nadien 
nog minder in de plaats te geven ». En 
D.S. uit Wilrijk voegt er aan toe : « We 
zouden in elk geval toch graag zien dat 
een hervorming van de fiskale wetten 
vooraf op papier wordt gezet. Zoniet drei
gen we een kat in een zak te kopen. We 
werden reeds dikwijls genoeg gefopt ». 
Onze tweede vraag — i.v.m. de franchise 
in de ziekteverzekering — deed heel wal 
meer lezers naar de pen grijpen. Hun oor
deel was tamelijk eensgezind en meestal 
zeer negatief. J.V.d.B. uit Tielt laat op
merken : « Sinds lang hadden de zieken
fondsen de moed moeten vinden een 
einde te maken aan de uitbetaling van 
zovele nutteloze doktersbezoeken en 
overbodige geneesmiddelen. Dan kan er 
veel geld vrijkomen om ernstige kwalen 
te behandelen ». Nochtans acht hij de 
invoering van een franchise een toege
ving. « En toegevingen doet men niet uit 
wantrouwen », zegt hij. Dit wantrouwen 
wordt gestaafd door te verwijzen naar 
de ondoorzichtigheid van doktersrekenin
gen. 

IVI.B. uit Huizingen is eventueel wel voor 
het invoeren van een franchise te vin
den, maar plaatst een vraagteken achter 
de praktische uitvoerbaarheid. Hij geeft 
enkele voorbeelden van terreinen waarop 
eveneens besparingen mogelijk zijn : 
« In 't begin van het jaar lazen we in de 
dagbladen dat de L.S.M, de grootste geld-
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ARBEIDSONGEVALLEN (III) 

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (Wetenschap
straat 21, 1040 Brussel) heeft niet enkel als taak 
de uitbetaling van de schadeloosstelling te waar
borgen aan slachtoffers wier werkgever niet ver
zekerd was. Het Fonds heeft bv. eveneens als op
dracht de zgn. aarvvullende toelagen uit te betalen, 
evenals de zgn. bijzondere toelagen. 

Wat zijn aanvullende toelagen ? 
De vergoedingen die door de verzekerings-maat-
schappijen tegen arbeidsongevallen worden uitbe
taald, worden niet aangepast aan de stijgingen van 
het indekscijfer. Om deze en andere redenen zijn 
deze vergoedingen niet meer aangepast aan de eko-
nomische toestand van vandaag. Om hieraan te 
verhelpen, betaalt het Fonds zgn. aarwullende toe
lagen uit. 
Hiervoor komen in aanmerking de slachtoffers van 
wie de jaarlijkse bruto-rente lager is dan (toestand 
op 1.2.75) : 

a. Invalieden (per% invaliditeit) 
— met min dan 10% 967,46 Fr. 
— van 10 tot 35% 1.341,75 Fr. 
— van 36 tot 65% 1.787,87 Fr. 
— met 66% en meer 2.381,04 Fr. 

PS : Voor wie hulp aan derden noodzakelijk is, 
wordt de bijkomende vergoeding per % invalidi
teit gebracht op 1.191,36 Fr. 

b. Rechthebbenden (na dodelijk ongeval) 

— weduwen en weduwnaars 
— wezen van vader en moeder 
— wezen van vader of moeder 
ascendenten - naargelang de aan

wezigheid van andere recht
hebbenden 

— kleinkinderen, broers en zusters 

52.469,85 Fr. 
34.980,46 Fr. 
26 233,26 Fr 

34.980,46 Fr. 
26.233,26 Fr. 
17.491,06 Fr. 
26.233,26 Fr. 

De aanvullende toelaoe, door het Fonds uitbetaald, 
IS gelijk aan de hoqervermelde bedragen verminderd 
met de reeds ontvangen brutorente. 

Wat zijn bijzondere toelagen ? 
Sommige ongevallen zijn vandaag vergoedbaar, maar 
waren dat in het verleden niet. De slachtoffers of 
hun rechthebbenden ontvingen derhalve niets op 
het ogenblik van het ongeval, maar kunnen vandaag 
de zgn. bijzondere toelage ontvangen ten laste van 
het Fonds. De voorwaarden hiertoe zijn : 

— een aanvraag richten tot het Fonds ; 
— het ongeval moet een blijvende ongeschiktheid 

of het overlijden voor gevolg hebben gehad ; 
— het ongeval moet bewezen zijn. , 

PS : Voor wie de herzieningstermijn van drie jaar 
voorbij is, maar een verergering vaststelt, kan zich 
eveneens tot het Fonds richten. 

Cw. 1 
1 

DOKUMENTATIE! 

schieter was van het dagblad « Vooruit »; 
het St-Michielsverbond gaat een kliniek 
bouwen, na de vier andere die ze de 
laatste 15 jaar aankochten, plus een grote 
verbouwing aan een van deze, plus de 
aankoop van de Kajotterscentrale met 
aanzienlijke verbouwingen ; en dan is er 
het bodemloos vat waar maandelijks mil
joenen in verdwijnen, de zwarte kas van 
de aanvullende verzekering ». 

M.V.D. uit Duffel geeft als zijn mening te 
kennen dat« de kostelijkheid van de ziek
teverzekering niet bij het verbruik te zoe
ken is, maar bij de produktie. Naar mijn 
weten zouden zowel producenten als ver
delers en verkopers niet te rechtvaardi
gen hoge winstmarges nemen. De pro
duktie van geneesmiddelen is toch een 
zaak van algemeen belang, waarom zou 
de (Vlaamse) staat deze zaak niet zelf 
ter hand nemen ? ». 

J.D.K. uit Dendermonde acht het invoe
ren van een franchise « een maatregel 
die slechts zou kunnen overwogen wor
den indien het de enige weg zou zijn om 
het miljardentekort van de RMZ aan te 
zuiveren ». Hij acht dit onwaarschijnlijk 
en geeft een reeks voorbeelden van mo
gelijke saneringen : « Kontrole genees
middelen en hun prijs ; het feit dat dok
ters hun eigen erelonen kunnen vast
stellen — Kan er daar ook eens over 
offers worden gesproken ? — zonder in
spraak ; de gespecializeerde geneeskun
de die privé wordt bedreven en die zo
veel opbrengt : de ziekenfondsen die 
efficiënter zouden werken indien ze door 
één dienst konden worden vervangen, 
wat zou verhinderen dat nog geld zou 
afgevoerd worden naar bv. politieke par
tijen ; de eigenlijk onwettige bijkomende 
bijdragen, die nu geïnvesteerd worden 
in kindervakanties en gebouwen ». 

P.V.C, uit St-Pieters-Woluwe verzet zich 
eveneens tegen het invoeren van een 
franchise, omdat dit « enkel en uitslui
tend ten koste zou komen van de grote 
weerloze massa van kleine mensen ». 
Hij meent dat het niet de kleine man is 
die van de ziekteverzekering wil profi
teren, « maar wel de artsen zelf », die 
niet zelden te gemakkelijk veel genees
middelen voorschrijven. Volgens hem zal 
een nieuwe franchise de te grote miljar
den-dans van de ziekteverzekering niet 
kunnen remmen. 

Ook H.D.IVI. uit Schilde acht een franchise 
« oneerlijk en tevens onverantwoord 
wanneer niet vooraf andere middelen tot 
sanering toegepast zijn. (...) Verder zou 
het eindelijk eens moeten uit zijn dat de 
ziekteverzekering gebruikt wordt om de 
inkomsten van de geneesheren steeds 
maar te vergroten ». Hij is van mening 
dat men de inkomsten van de RIVIZ niet 
moet vinden via aparte afhoudingen, maar 
via de fiskaliteit. 

We willen aan het einde van dit artikel 
geen eigen kommentaar leveren. De be
doeling was trouwens niet gelijk te ha
len, maar" uitsluitend de lezer aan het 
woord te laten. In de hoop iedereen wat 
stof te bieden om verder over de gestel
de vragen na te denken. 

Willy Gobbaut 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Stad) 
VUJO 

Geregelde samenkomsten. Voor 
informatie gelieve te kontakte-
ren : De Motte Erika en/of Mon-
seur An. Adres : resp. Venezue-
lastr. 6/91, Antwerpen 2030 ; Let-
terkundestr. 12, Wilrijk. 

GALABAL 
Voor de achtste keer richt onze 

vereniging « Vlaamse Aktie- en 
Kuituurgemeenschap » haar tradi
tioneel galabal 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 
ais een biezondere gebeurtenis. 
Wij zetten samen alle krachten in 
tot het wellukken. 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. 

BALEN-OLMEN 
AFSCHEIDSFEEST 

Met de jaarwisseling gingen on
ze lokaalhouders Bert en Pien op 
rust. Bij deze gelegenheid werd 
door het afdelingsbestur een af
scheidsfeest gegeven (met nodige 
luister en geschenken) om alzo 
dank te betuigen aan onze trouwe 
vrienden, verder wensen wij hun 
het allerbeste in de toekomst. 

HUWELIJK 
In de maand april stapt een on

zer bestuursleden in het huwe
lijksbootje. Wij wensen het jonge 
paar Bert en toekomstige een 
lang en gelukkig huwelijk en veel 
kleine Vlamingskens. De bestuurs
leden worden uitgenodigd op een 
drink die doorgaat op 10 april in 
de Boereschuur, Steegsebaan 113 
te Balen. 

BERCHEM 
BOETEN BAL 

Op zaterdag 7 februari te 20u 
richt TAK in zaai Thierbrau te 
Kontich een groot « Boetenbal » 
in. Kaarten (80 fr.) zijn van nu af 
te bekomen bij Erwin Brentjens, 
Van Vaerenbergstraat 63, Ber-
chem, tel. 39.10.74. Vrienden die 
ons een prijs voor de tombola wil
len bezorgen, kunnen op hetzelfde 
adres terecht. 

BORGERHOUT 
TENTOONSTELLING 

Kunstschilder Louis Van Re-
mortel van BeverenWaas, stelt 
zijn werken tentoon in de ge
meentelijke feestzaal van Borger
hout van 31 januari tot en met 10 
februari. Louis van Remortel werd 
geboren te Hulst (Ned.) op 29 de 
cember 1911. Zijn opleiding ont
ving hij in de Stedelijke Akade-
mie voor Schone Kunsten te St-
Niklaas. Van 1945 tot 1968 was hij 
leraar aan de gemeentelijke vak
school, afdeling schilderen, van 
Beveren-Waas. Verschillende jon
ge artiesten hebben hun opleiding 
aan hem te danken, o.a. pastel-
schilder Ward De Dobbeleer, gra-
fikus Benny Blommaert en kunst
schilder Roger Vansevenant. 

'Louis Van 'Remortel heeft 
steeds aktief deelgenomen aan de 
drukke bedrijvigheid op artistiek 
gebied in het Waasland. Hij is 
stichtend-I id van de Piet Staut-
Kring en exposeerde in groeps
tentoonstellingen te Dendermon-
de, St-Niklaas, Mechelen, Blan
kenberge en Antwerpen. Individu
ele tentoonstellingen werden door 
hem ingericht te Beveren-Waas, 
St-Niklaas, Rupelmonde, Merksem 
en Ekeren. Hij stelt thans voor de 
eerste maal zijn werken voor te 
Borgerhout. Zijn expositie omvat 
landschappen in olieverf en teke
ningen, voornamelijk uit het Land 
van Waas, doch ook reisimpres
sies uit Frankrijk en Kenia. 

Deze tentoonstelling is vrij toe
gankelijk, alle dagen van 10 tot 
18u. 

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 naam 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. 

EKEREN 
GALABAL 

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

iJAwalter wmaes 
VERZEKERIMCSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Dria KonlnseiMtTMt 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familial* 

t ]. GRATIS 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
VU-medewerkers 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-sekretariaat, 
Geestenspoor 72. Tel. 41.04.41. 

HERENTALS 
SINT-MAARTENSFONDS 

In het kader van het 25-jarig 
bestaan van het SMF richt het ge
west Kempen-Limburg een foto-
en dokumentatietentoonstelling in 
op zaterdag 31 januari in het 
Sportacentrum, Geneinde 2 te 
Tongerio (naast de abdij). Aan
vang 14u. Koffietafel om 17u30 
met als gastsprekers senator Os
wald Van Ooteghem en Toon Pauli. 
Deelname in de kosten : 100 fr. 

HOBOKEN 
TOMBOLA VLAAMSE KULTURELE 
KRING JAN PEETERS 
1790 5207 2931 4856 1576 1849 
2370 3150 3012 3700 1180 2232 
2154 3323 3755 3468 2016 4514 
1511 3038 2952 5437 3781 4863 
1924 1700 1401 5302 1908 4567 
3046 4379 3248 3776 4409 4964 
2913 2526 2635 2617 2973 1169 
3023 5114 3158 3959 3264 3746 
2135 1654 4631 3756 4886 4069 
2175 1614 3321 5358 3057 3964 
2580 4016 2558 5146 2510 1062 
2463 1471 1878 1212 1625 3289 
2190 3044 4683 3185 4261 2685 
4298. 

Prijzen af te halen maandag, dins
dag en donderdag van 18u30 tot 
19u30 in Vlaams-Nationaal Cen
trum, Steynstr. 85, ten laatste 15 
april 1976. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)t2.4S.6t 

IfILCnDIR 
JANUARI 

31. Helst o/d Berg : Sde 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 

1. Hoboken : Rondrit met mikrowagen. 
4. Bornem : « De Vlaamse Beweging van de tweede we

reldoorlog tot heden », door Flor Grammens, 20u., lo
kaal De Bron. 

6. Hoogstraten : Afdelingsfeest in café De Wachtzaal, Sta-
sie, om 19u30. 

7. Wilrijk : VU-afdelingsbal in zaal 't Gasthof, Heistraat. 
7. Eindhout : Afdelingsbal om 20u in meisjesschool. 
7. Kontich : TAK-Boetenbal o m20u30 in Thierbrau Hof. Or

kest : Gaston Wouters. 
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. 

10. Merksem : Algemene ledenvergadering « Vrouwen van 
Vandaag » met voordracht over « bloemenschikken » in 
Ontmoetingscentrum boven Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298, om 20u30. 

13. Arr. raad : lokaal Trefpunt, Turnhoirtsebaan 28, Deurne, 
om 20u30. 

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

18. Merksem : VU-kerrwergadering in Ontmoetingscentrum 
boven Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298. 

19. Bornem : Vlaamse Kring : bijwonen toneel « Een vuile 
egoïst », met o-m. Georgette Hagendoren, in Stads
schouwburg St-Niklaas, 20u. 

20. Bornem : Vlaamse Kring : gespreksavond « Ziektever
zekering » door Staf Auwers. Lokaal De Bron, 20u30. 

20. Duffel : Arr. raad Mechelen, zaal Gildenhuis, Stations
straat, 20u30. 

21. St-Kat.-Waver : VU-Jansfeest, Parochiezaal Elzestraat, 
met het orkest Georgia Brown. In de bovenzalen : bar. 

21. Antwerpen: Galabal van « Vlaamse Aktie- en Kuituur
gemeenschap, gekend als « Vroeger en Nu », zaal Han
delsbeurs (Meir). Kaarten bestellen bij het VU-sekreta
riaat Antwerpen, Wetstraat 12, tel. 36.84.65. 

25. Bornem : Vlaamse Kring : Literaite avond met Valere 
Depauw. Lokaal De Bron. 20u. 

29. Gent : EURANJE (VUJO). 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN O O KERKSTRAAT 
Tel. (031)38.08J6 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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NULEN 
NIEUW BESTUUR 
FANFARE-DRUMBAND 
KEMPENLAND 

Voorz. : F. Van Dessel ; onder-
voorz. : D. 'Keersmaeckers ; sekr.: 
R. Borgelioen ; penningm. : R. 
Gui ; org. feestelijkheden . mevr. 
Sooms en mevr. Pierard ; kontakt-
adres : Remi Borgelioen, Konings-
baan 79A, Nijlen, tel. 031/81.84.91. 

MERKSEM 
SPAARKAS TUL 

Zoals gebruikelijk is er geen al
gemene ledenvergadering voor
zien in de maand februari, maar 
wordt deze vervangen door een 
gezellig etentje ter gelegenheid 
van de deling der gespaarde gel
den. Dit jaar zll dit samenzijn 
plaats vinden op zaterdag 7 febru
ari om 20u in zaal Tijl. 
VK ATLANTA 

Een schitterend geslaagd bal op 
zaterdag 17 januari, dat tot in de 
vroege uurtjes duurde, zoals een 
ernstig ba! trouwens betaamt, 
ging onze verplaatsing naar de 
leidersploeg vooraf. Dat FSV in
derdaad verdiend aan de top staat 
In de kompetitie hebben onze jon
gens op zondag 18 januari het best 
ervaren. De zware 5-1-cijfers to
nen het wel niet aan, maar toch 
werden onze jongens deze maal 
zeker niet totaal overspeeld en 
zijn zij tot de laatste minuut in 
wedstrijd gebleven en hebben al
len zich volledig blijven inzetten 
en konden zij, op hun beurt, en
kele malen paniek zaaien in de 
FSV-verdediging. Vooral Leo Dries-
sen speelde zich in de kijker, 
maar het was Stany IVlichels die 
het enige en eerreddende Atlan-
ta-doelpunt kon aantekenen. Een 
extra pluim verdiend echter weer 
onze « Groene IMichel », die door 
zijn puik werk onder de doellat 
verhinderde dat de skore hoger 
opliep. Op zondag 1 februari, af
spraak om 10u30 in het Fort voor 
onze wedstrijd tegen Brajos. 

ZUSTERAFDELING 
Naar jaarlijkse gewoonte gaat 

een afvaardiging van onze afde
ling ook dit jaar weer met een 

autocar naar het bal van onze zus
terafdeling Berg^Kampenhout op 
zaterdag 21 februari, met vertrek 
om 19u aan Vlaams Huis Tijl, waar 
de inschriivingslijst reeds aan het 
mededel irygsbord hangt. Kaarten 
voor dit bal zijn ook reeds ter be
schikking op het sekretariaat en 
kosten 50 fr. 
VROUWEN VAN VANDAAG 

Tijdens de maandelijkse alge
mene vergadering van dinsdag 10 
februari om 20u30, zal een voor
dracht worden gegeven over bloe-
menschikken. Hiervoor zal een 
deelname in de kosten worden 
gevraagd van 25 fr., die echter 
recht geeft tot deelname aan een 
tombola waarbij de gemaakte 
bloemstukken onder de aanwezi
gen zullen worden verloot. Alle 
geïnteresseerde dames worden 
hierbij dan ook zeer hartelijk uit
genodigd. 

MORTSEL 
eURANJE 

De VUJO Grote Klelnkunstmanl-
festatle 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-
iingssekretariaat, Em. Croes, 
Steenakker 90 (49.12.20) of bi] het 
VU-arr. sekretariaat, Wim Claes-
sens, Pastoor Deensstraat 19 
(55.39.09). 

WOMMELGEM 

EURANJE 
Op zondag 29 februari om 14u30 

in het Sportpaleis van Gent, liede
ren van en met Europese volke
ren. Wij hopen ons die dag (met 
velen) per autobus Gentwaarts te 
spoeden, om zeker niet te laat te 
komen. Kaarten, in voorverkoop 
aan 100 fr. verkrijgbaar. De reis
som voor de autobus kennen wij 
nog niet, maar zal zo laag moge
lijk gehouden worden. Kaarten en 
inlichtingen : Staf Van Looveren, 
Welkomstraat 116, tel. 53.86.68. 

WILRIJK 
AFDELINGQBAL 

Naar we van J. Cautreels ver
namen, verloopt de kaartenver-
koop naar wens, dat mag ook 
wel, 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 zich best recht
streeks in verbinding stellen met 
J. Cautreels, Vredelaan 65, t«l . 
27.03.18. Juul komt de prijzen dan 
zelf ophalen. 

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 Aar>bestedingen, Luxemiburglaan 49, Brussel. 
— De burelen van de gemeentelijke technische dienst. Markt 

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

(advertentie) 

VU-LIER NAM AFSCHEID VAN 
SENATOR EDCARD BOUWENS 

Rede uitgesproken door dhr Lachy, voorzitter van de afd. Lier en kantonnaal gevol
machtigde, tijdens de begrafenisplechtigheid van senator Bouwens. 

Het is mij een droeve plicht de ge
voelens van ontsteltenis en diepe 
rouw waarin de Vü-afdeling Lier ge
dompeld is te verwoorden. Een lei
der en vriend verliezen is pijnlijk ook 
al kwam zijn heengaan niet onver
wacht. 

VU-afdeling-Lier betekent niet alleen 
de afdeling waarvan Edgard de stich
ter en gedurende vele jaren de voor
zitter van geweest is, de afdeling 
waarvan hij bij het ontstaan tot bij 
zijn verscheiden de drijvende kracht, 
de grote bezieler was, de wijze raads
man die steeds op elk moment, klaar 
stond om met woord en daad zijn 
afdeling te helpen en te leiden. 

VU-afdeling-Lier betekent ook ieder
een, die gedurende vijftien jaar het 
voorrecht gehad heeft met Edgard te 
mogen samenwerken voor dat prach
tige Vlaamse ideaal. 
Ook namens de Vlaamse kring Lier 
en « De Omroeper-Neteland », waar
van Edgard eveneens stichter is ge
weest en die hem steeds zeer nauw 
aan het hart lagen druk ik mijn treur
nis en medeleven uit. 
De unieke plaats, die Edgard in het 
Vlaamse Lier ingenomen heeft, zijn on
gebreidelde aktiviteit, het scherp ont
ledende doorzicht en de vertrouwde 
aanwezigheid in ons midden zullen 
wij in de toekomst moeten derven. 

Namens het Vlaamse Lier durf Ik voor
opstellen dat wij dit alles in de toe
komst zullen missen en als een enor
me leegte zullen ervaren. 

Liza, Martine en Paul, het weze U een 
troost in uw eindeloos verdriet, dat 
de afdeling Lier, de Vlaamse Kring en 
« De Omroeper-Neteland » met U me
deleven en delen in uw droefenis maar 
ook dat het werk en de figuur van 
Edgard niet nutteloos zal geweest zijn, 
en door ons zal worden verdergezet 
in zijn ^eest en traditie, kortom, zoals 
Edgard het zelf gewild heeft. 

Edgard, trouwe vriend, gij waart voor 
ons alles wat goed en schoon Vlaams 
was. Uw werk zullen wij naar uw 
geest en naar best vermogen verder 
zetten en levendig houden, zodat deze 
woorden geen woorden van vaarwel 
mogen zijn. Edgard, namens gans 
Vlaams Lier, bedankt voor alles wat 
gij ons hebt geleerd. Rust zacht. 

BRABANT 
BRUSSEL (Arr.) 
SEKRETARIAAT 

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

GRIMBERGEN-BEIGEM-
HUMBEEK 
VUJO 

VUJO legt gratis een bus in 
naar Gent. Volgende haltes zijn 
voorzien: Verbrande Brug (Tresig-
niesplein), 12u. ; Humbeek (kerk), 
12u10 ; Beigem (kerk), 12u15 ; 
Grimbergen (Gemeenteplein, 12u 
20. Hierna vertrek naar Gent. In
schrijvingen en inlichtingen bij : 
Bart Rombaut, Oostvaartdijk 60, 
Grimbergen, tel. 02/251.11.56. 

LEUVEN (Arr.) 
DOSSIER WERKLOOSHEID III 
DE PENDEL 

De kosten van de pendelarbeid 
naar Brussel kost aan de Belgi
sche staatsgemeenschap meer 
dan 2 miljard per jaar, waarvan 
Vlaanderen 3/4 draagt ! 

Brussel — 19 gemeenten telt 
in 1975, 454.000 eenheden « be
roepsbevolking » en 852.000 ar

beidsplaatsen (studie VEV - 1972 
- L. jansens). Arr. Leuven • le
vert • hiervan zowat 5% maar dit 
vormt ca 17% van de aktieve 
bevolking. 
De pendel brengt naast de private 
kosten voor de werknemer ook 
sociale kosten mee voor de ge
meenschap zoals hoger vermeld. 
Tussen Leuven en Brussel rijden 
dagelijks 11 speciale treinen om 
hoofdzakelijk het pendelverkeer 
te verzekeren. Deze pendel is van 
1965 tot 1975 gestegen met 23. 

Uit het arr. Leuven vertrekken 
iedere morgen 47.883 werkne
mers, waarvan o.a. naar : 
Brussel - 19 gemeenten 22.243 
Halle-Vilvoorde 6.847 
Hasselt 3.283 
Antwerpen 2.941 
Nijvel 1.516 
Luik 1.144 
Turnhout 1.121 
Duitsland 838 

Wij mogen besluiten dat zowat 
1 aktieve persoon op 6 uit het 
arr. Leuven een werk-reisweek 
heeft van meer dan 55 uur. Dat 
de nevengevolgen in het sociaal-
kultureel veld en voor de midden
stand ernorm zijn, hoeven we niet 
te verduidelijken. 

BALANS VAN 15 JAAR 
TEWERKSTELLINGSPOLITIEK 
IN HET ARR. LEUVEN 

In het dossier door kamerlid 
Kuijpers samengesteld wordt een 
uitvoerige statistiek gepubliceerd 
omtrent de sluiting van bedrijven, 
officieel bekend van 1 januari 
1960 tot en met 31 oktober 1975. 
Daarnaast vinden we een statis
tiek inzake de tewerkstelling van 
1960 tot en met oktober 1975. 

Uit deze statistieken kunnen 
we besluiten dat op 15 jaar het 
arr. Leuven netto slechts 4.848 
nieuwe arbeidsplaatsen of zowat 

323 per jaar verkreeg, daar waar 
we er zeker 4.000 per jaar dien
den te verwerven om de aktieve 
bevolking op te vangen. Om de 
langdurige pendel te doen afvloei 
en zou dit zeker 5.200 moeten 
zijn. 

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
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. 

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. 

KflL€nD€R 
JANUARI 
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-
vertem. 

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. 

7. 

7. 

13. 

14. 

14. 

14. 

28. 

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. 
Beersel-Drogenbos-Linkebeek : Afdelingsbal om 20u in 
Feestzaal, Hoogstraat 10 te Beersel. Orkest : Marleen 
en de PJF Wallis-groep. 
St-Martens-Bodegem-Groot-Bijgaarden-St-Ulriks-Kapelle : 
Eerste Breugelfestijn in zaal Nachtegaal, Brusselstraat 
83, St-Ulriks-Kapelle, vanaf 18u. Ook op zondag 8 fe
bruari vanaf 12u. 
Attenrode-Wever : Afdelingsbal dat ook kantonnaal bal 
Glabbeek is. Orkest : The Bright Stars. Zaal 't Hage-
land, Attenrode. 
St-Ulriks-Kapelle : Groot Breugelfestijn van de afdelin
gen Groot-Bijgaarden-St-Martens-Bodegem^St-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-
dentiuis. Gelegenheidsspreker : kamerlid Paul Peeters. 
Met demokratisch Breughel-maal. 
Evere : Gezellige eetavond vanaf 19u30 met Vlaamse 
stoverij op zijn Brussels. Daarna dansgelegenheid in 
zaal Everest, Dekosterstraat 38. 
Huizingen : Derde groot Meneerkensbal in zaal Union, 
Torleylaan, om 21 u. Met medewerking van Pop Stereo 
Sound. 
Beigem-Grimbergen-Humbeek : VUJO jaarlijkse « Dan
sende Tee « in de parochiezaal van Beigem met discobar 
BSR. Toegang : 50 fr. Voorverkoop : 40 fr. 
Duisburg : Breugelfeest in gemeentelijke feestzaal, Mus-
senstraat, om 19u. Inkom : 70 fr. Discobar Up and Down. 

APRIL 

3. Brussel-Halle-Vilvoorde (Arr.) ;: Arr. bal in zaal Pergola 
van het Meli-kompleks op de Heizel om 21 u met het 
Waltra-dansorkest. 

WIJ 10 29 JANUARI 1976 



WIJ IM D€ K)LK9Uni€ 

LIMBURG 
ALGEMEEN VLAAMS 
ZIEKENFONDS LIMBURG 
(AVZL) 

Hoofdsekretariaat : Hoogstraat 
26, Genk, tel. 011/35.67.53. Ope
ningsuren : maandag tot en met 
vrijdag van 8u30 tot 16u30. 

Sekretariaat Hasselt : Bamps-
laan 11, tel. 011/22.20.57. Ope
ningsuren : maandag, woensdag 
en donderdag van 9 tot 12u ; 
dinsdag van 13u30 tot 17u ; vrij
dag van 13u30 tot 18u30. 

AVZL : een waarborg voor een 
Vlaamsvoelend persoon. Wij bie
den een gepersonifieerde service. 

AS 
BESTUURSVERGADERING 

Had plaats op maandag 12 janu
ari. De abonnementen op « Wij » 
zijn hernieuwd en er zal een in
spanning gedaan worden om nog 
een aantal nieuwe abonnementen 
te werven. Ook de ledenhernieu
wing is bijna afgewerkt. In de na
bije toekomst zullen alle aktivitei-
ten in funktie staan van de ge
meenteraadsverkiezingen. Daarom 
wordt ons informatieblad « Vrij 
As » om de anderhalve maand 
verspreid. Ons ledenblad is on
dertussen ook reeds naar onze le
den verstuurd. De nodige kontak
ten werden gelegd om een VUJO-
afdeling op te richten. VüJO-be-
langstellenden kunnen terecht bij 
Jan Lemaitre, Nieuwstraat. Langs 
deze weg danken wij alle simpati-
santen die ons herfstbal zo schit
terend hebben doen slagen. 

BREE-OPITTER 
LEDENAFREKiENING 

De afdeling rekende haar leden 
met het arr. sekretariaat af op 22 
januari en was hiermede de 2de 
afdeling van ons arr. 

DIEPENBEEK 
VUJO 

Dezer dagen had in onze 
afdeling een zeer geslaagd mos-
selfeest plaats. Verheugend was 
vooral dat er zoveel jongeren aan
wezig waren. Daarom onstond de 
idee een voorlichtingsavond voor 
de jeugd te plannen om de jonge
ren de ideeën en doelstellingen 
van VUJO beter te leren kennen. 
Deze eerste bijeenkomst werd ge
leld door provinciaal voorzitter 
Johan Sauwens. De opkomst was 
eens te meer goed en het entoe-
slasme van de aanwezigen belooft 
heel wat voor de toekomst. Er 
werden reeds verscheidene aktl-

viteiten gepland, o.a. deelname 
aan de grote wandeltocht op 14 
februari en aan EURANJE op 29 
februari. 

De bestuurstaken werden als 
volgt verdeeld : voorz. : Paula Bij-
nens ; sekr. : Paul Bijnens ; pen-
ningm. : Mimi Hermans ; prop. : 
Jan Decasemaeker ; aktie : Jan 
Bijnens, Xarine Barbais, M. Bae-
ten; ontspanning: Johny Machiels. 

EIGENBILZEN 
OVERLIJDEN 

In de jongste weken overleden 
twee trouwe leden van de plaat
selijke afdeling, nl. Sylvester Hen-
sen en Frans Moosen. Wij bieden 
aan de diepbeproefde families on
ze innige deelneming aan. 

EKSELHECHTEL 
VOLKSVERGADBRING 

Op 18 december j l . hield de af
deling haar 2de voiksvergadering. 
Gastspreker, prov. raadslid Jaak 
Gabriels gaf een boeiende uiteen
zetting over het fuziebeleid in 
Vlaanderen en over de stand van 
zoveel jaren Vlaamse bcwegmgs-
werk. Ook werd op deze avond het 
jaarprogramma 1976 voorgesteld: 
kulturele aktiviteiten {debatavon
den, kleinkunstavond), ontspan
ning (bal, ledenfeest) en de voor
bereiding van de gemeenteverkie
zingen vormen de hoofdbrok. 

GENK 
VUJO 

De VUJO organiseert een uit
stap naar het Europees volkslied
festival EURANJE op zondag 29 
februari in het Gentse Kulpke. In-
komkaarten kan je bekomen bij 
J. Groseli en Rudi Gijsbrechts. De 
autobus is gratis. Meer informatie 
over deze hoogdag van het volks
lied lees je iedere week in «Wij». 

SCHILTZ-AVOND 
Op uitnodiging van het Provin

ciaal Komitee sprak onze voorzit
ter op donderdag 22 januari in het 
Kultureel Centrum te Hasselt over 
•• Dossier Vlaanderen ». Hartelijk 
dank aan de h. Schiltz voor zijn 
boeiende uiteenzeting en hartelijk 
dank ook aan leden en simpati-
santen voor hun talrijke opkomst. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Had plaats op 13 januari. De le-
denherniewing is klaar. De afde
ling was de eerste van het arr. 
Een aantal nieuwe leden werden 
bijgemaakt. Verder werd behan

deld de voorbereiding van de 
kartwedstrijd en de voiksvergade
ring te Haselt met algemeen voor-
ziter H. Schiltz. Tot slot werd aan
dacht besteed aan de volgende 
uitgave van « Vrij-Uit » en de ko
mende jaarplanning. 

LUMMEN 
NIEUWE START 

Onze afdeling is een tijdje min
der aktief geweest. Alleen voor
zitter Maurits Becue beet af en 
toe van zich af tijdens de gemeen
teraadszittingen. Door de nabije 
gemeenteverkiezingen is ech
ter ook de aktiviteit weer toege
nomen. Er wordt weer vergaderd, 
de abonnementen op « Wij » zijn 
voor het grootste deel hernieuwd 
en de lidmaatschapskaarten zullen 
zo spoedig mogelijk aan de man 
gebracht worden. 

MAASMECHELEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het uitgebreid bestuur verga
derde op vrijdag 16 januari in ho
tel Limburg te Eisden. Er werd 
vooral aandacht besteed aan de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen. 
Volgende vergadering heeft plaats 
op donderdag 26 februari, even
eens In hotel Limburg te Eisden. 

MEEUWEN 
LEDENAFiREKENING 

De afdeling is klaar met de le
denhernieuwing en rekende af 
met het arr. sekretariaat. 

MILLEN 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

De besturen van de VU-afdelin-
gen van de nieuwe gemeente 
Riemst vergaderden op zondag 18 
januari in café Schuttershof te 
Millen in aanwezigheid van ka
merlid E. Raskin en onder voor
zitterschap van G Konings Uiter
aard werd er in hoofdzaak gehan
deld over de gemeenteraadsver
kiezingen 

RIEMST 
AFDELINGSBLAD 

Enkele dagen geleden werd een 
nieuwe aflevering van « 't Leeuw-
ke », blad van de VU-afdeling 
Riemst, huis aan huis besteld. 

ST-TRUIDEN 
VOLKSVERGADERING 

Voor een aandachtig publiek be
handelde kamerlid Evrard Raskin 
de aktuele politieke problemen o-
16 januari j l . Door de verschillen-

KflL€nD€& 
JANUARI 
30. Hasselt : Voordrachtavond met dia's door kamerlid J. 

Vandemeulebroucke in het Kultureel Centrum om 20u, 
georganiseerd door VUJO. 

FEBRUARI 
7. Houthalen : Reuze kaartwedstrijd om 20u In café Gasam-

bya. Weg op Zwartberg. 
7. Houthalen : Afdelingsfeest. 
7. St-Truiden : Jaarlijks gezellig samenzijn (mosselfeest) 

in parochiezaal Allenthuis, Dorpsstraat, Halmaal. 

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

20. Eksel-Hechtel : Gespreksavond met kamerlid Nelly Maes 
over - En na... het jaar van de vrouw », om 20u In de 
gemeentezaal van Eksel. 

de drukkingsgroepen en de chan
tage van het PDF is regering ver
plicht een politiek te voeren die 
door immobilisme gekenmerkt 
wordt en voor de Vlamingen zeer 
nadelig uitvalt. Spontaan wenste 
één van de toehoorsters Evrard 
geluk voor zijn zeer interessante 
uiteenzetting. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
ABONNEMENTENSTAND 1976 

Ons arr. heeft momenteel een 
lichte achterstand t.o.v. ons aan
tal van 1975. Wij doen een beroep 
op al onze afdelingen zich hier
voor in te spannen, opdat dit ver
lies zo snel mogelijk zou wegge
werkt worden. 

ZWARTBERG 

NATIONALE DODENHERDENKING 
Op 31 januari 1976 is het precies 10 jaar geleden dat er doden 
vielen te Zwartberg, toen de mijnwerkers er manifesteerden 
voor het behoud van hun werk in de mijn. De Vriendenkring 
Zwartberg-Limburg organiseert bij die gelegenheid een natio
nale dodenherdenking. Ziehier het programma : 
Zaterdag 31 januari 1976. 
9 Om 10u30 een bloemenhulde aan het standbeeld van An
dre Dumont te Genk, alsmede op de graven van Jan Latos en 
Valere Sclep. Verzamelplaats : op het plein voor de St-Marti-
nuskerk te Genk (Centrum) om lOu. 
9 Om 14u plechtige herdenkingsmis ter nagedachtenis van 
de slachtoffers in de Sint-Albertuskerk te Zwartberg. 
9 In zaal Familia, Onderwijslaan 100 te Waterschei : om 15u. 
nationale dodenherdenking daar het tien jaar geleden is dat 
de slachtoffers in de strijd tegen de sluiting van hun kolen
mijn gevallen zijns- <>4'»,, : # " ' ? ? ' ^ « ^ ^ ^ P t ^ ' ' ? ^ j ? f ^ ' ? - ' F -
Dagorde : ' ^ ^ - * ' ^ ^ '''•'• ^ - ^ ^ - ^ • • ^ • ^ - - 1 ^ * "^«^ T ' 

1. Welkomwoord door Leo Clijsters, mijnwerker. 
2. Hulde aan de doden : gedicht van Anton Van Wilderode. 
3. Dankwoord aan de slachtoffers van Zwartberg door een 

afgevaardigde van de jeugd. 
4 Groet vanuit elke provincie aan de Limburgse mijnwerkers. 
5- De sluiting van de kolenmijn Zwartberg door Jos Peers, 
6 Sociale strijd met de eisen voor de toekomst door Gee

raard Siegers. 
7. Toekomstvan Limburg met ondermeer de huidige stand van 

zaken in verband met ons alternatief : « Steenkoolverwer-
kend nevenbedrijven », door Désiré Dylst. 

8. Slot en dankwoord door Leo Clijsters. 

OOST-VLAANDEREN 
ASSENEDE-BASSEVELDE-
BOEKHOUTE-OOSTEEKLO 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
De VU-afdelingen van de nieu

we gemeente Assenede hadden 
reeds drie kontaktvergaderingen 
met het oog op de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen. Een 
werkschema voor de volgende 
maanden werd uitgestippeld. Er 
werd een kleine werkgroep opge
richt met mensen uit de vier ge
meenten. Guido De Wilde uit As
senede zal het voorzitterschap 
waarnemen en voor de koördina-
tie zorgen. Onze werking heeft 
reeds in die mate vruchten afge
worpen dat een 25-tal nieuwe le
den werden ingeschreven en en
kele nieuwe « Wij «-abonnemen
ten. 

GENT-EEKLO (Arr.) 

AFREKENEN HERWEUWING 
LIDKAARTCN 

Het is nu de hoogste ti jd voor 
de afdelingen, die nog niet afre
kenden met de hernieuwing van 
de lldkaarten, dit zo vlug nroge-
lljk 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 bfjkomende 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 re
kening te willen houden, en vanaf 
nu reeds de nodige propaganda te 
voeren (in plaatselijke tijdschrif
ten enz.). 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
EURANJE 

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

HAALTERT-TERJODEN 
DANK 
Bakker Albert De Brouwer, Bru-
straat 78, dankt alle Terjodenaren 
en Vlaamse vrienden voor de vele 
jaren genegenheid die zij hem 
hebben gegeven. 

WAARSCHOOT 
KIESKAMPANJE 

Een aantal medewerkers kienen 
op dit ogenblik uit, hoe we In ok
tober e.k. voor een daverend re
sultaat zullen zorgen. 

Hebt je ideeën ? 
Wendt je tot gemeenteraadslid 

Daniel De Poorter, die een werk
groep vormt. 

inDiR 
JANUARI 

30. Aalter-Bellem-Lotenhulle-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 • Optimisme », In zaal St-Gerold. Inrichters : 
Dr Goossenaertskring. 

15. Waarschoot : Vertoning film- en diamontage van de re
gisseurs Deporto en Matei « Waterkuur in Remich » om 
15u in zaal Schuttershof, Stationsstraat 50. Vooraf kof
fietafel. Inschrijven voor 11 februari op het sekretariaat 
of bij Renaat, Nijverheidsstraat 70. 

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

27. Overmere : Tweede kleinkunstavond in zaal The Ranch, 
om 20u met Urbanus van Anus en Jan De Wilde. Inkom : 
60 fr. Voorverkoop : 50 fr. Kaarten te bekomen bij alle 
bestuursleden. 

27. Gentbrugge : « Roemenië » door Gilbert Verhoeyen, 
sekr. Goossenaertskring, op het gemeentehuis. 

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

29 JANUARI 1976 
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Straks, als Nieuwkerken, Belse-
!e en Sinaai bij Sint-Niklaas zijn 
ingelijfd, zou de hoofdstad van 
dat zoete land van Waas, er wel 
eens grondig anders kunnen uit
zien. Het « land in een gordel 
van stromen geprangd » zoals 
wij zongen in onze jeugd, kan 
dan een hoofdcentrum hebben, 
Groot-Sint-Niklaas waar de poli
tieke kaarten anders liggen. 
Want dat de CVP na de fusie de 
volstrekte meerderheid zal be
houden, is een bewering waar
aan nu al in Sint-Niklaas fel en 
duchtig getwijfeld wordt. Niet 
te verwonderen trouwens ais je 
bedenkt hoe daar een stad en 
een streek verknoeid zijn. 
Zoals de kaarten nu liggen is de 
kans inderdaad groot dat in de 
nieuwe fusiegemeente de CVP 
de volstrekte meerderheid ver
liest. 

Kijk maar naar de verkiezingsuit
slagen van de raadsverkiezingen 
in 1970 : 

— in Belsele haalde de VU 
17,2% van de stemmen en 
2 verkozenen, 

— in Nieuwkerken sleepte de 
lijst Vernieuwing aangevoerd 
door Maurits Coppieters 
35,3% stemmen in de wacht, 

— in Sinaai kwam de Volksunie 
niet als zodanig op bij de vo
rige gemeenteraadsverkie
zingen, 

— in Sint-Niklaas haalde de VU 
17% van de stemmen wat 
drie procent meer was dan 
bij de gemeenteraadsverkie
zingen van 1964. 

Rekening houdend met de ta
nende emblemen die de CVP-
figuren in het Waasland nog 
trachten op te poetsen, slinkt 
hun aanhang ten voordele van 
de andere partijen. 
Dat de VU dus na de verkiezin
gen Sint-Niklaas mee zal bestu
ren is helemaal geen utopie. 
En wie ziet hoe er tot nog toe 
in de diverse gemeenten be
stuurd is, zou wel blind moeten 
zijn om niet te beseffen dat 
daar inderdaad heel dringend 
verandering moet in komen. * 

DE\ MIE IN DE NIEUWE GEH :E 

DE CVP WANKELT 

In de veronderstelling dat de politieke 
konstellatie identiek zou zijn aan die 
van bij de verkiezingen van 10 maart 
1974 (laatste beschikbaar vergelijkings
materiaal) zouden de burgers die voor 
de nieuwe fusiegemeenten Sint-Niklaas 
hun stem moeten uitbrengen, dat doen 
als volgt : 

St-Niklaas 

(49.000 Inw.) 

VU 26 % 
CVP 35 % 
BSP 25 % 
PVV 11 % 
KP 2 % 

Nieuwkerken 

(5.100 inw.) 

vu 45 % 
CVP 42 % 
BSP 8 % 
PVV 3 % 
KP 0,7 % 

Sinaai 

(5200 inw.) 

VU 25 % 
CVP 52 % 
BSP '10 % 
KP 1 % 
PVV 9 % 

Belsele 

(6.400 inw.) 

VU 24 % 
CVP 54 % 
BSP 11 % 
PVV 8 % 
KP 1 % 

Gezien Sint-Niklaas meer dan drie keer 
zoveel inwoners heeft als de andere 
drie gemeenten samen zijn de kansen 
voor de VU om ook in de nieuwe fu
siegemeente onbedreigd tweede partij 
te worden, evident. En de CVP kan 
best in de fusie haar meerderheid ver
liezen. 

SINAAI : BETER ZELFSTANDIG 

Moest de heilige Katerina van Alexan-
drié weten wat ze van Sinaai gemaakt 
hebben, het mens zou zich omkeren 
in haar graf. Sinaai heeft zijn naam te 
danken aan die heilige die in de Sinai-
woestijn begraven ligt. Haar relikwiën 
worden in Sinaai bewaard en aan de 
berg Sinai in de gelijknamige woestijn 
heeft de gemeente Sinaai zijn naam 
ontleend. 
Echte partijpolitiek heeft vroeger in 
Sinaai nooit bestaan. Nu wel. Johan 

Verstraete spreekt sinds enige ti jd in 
de gemeenteraad over zijn CVP-frak-
tie, maar dat is niet de enige reden 
waarom in Sinaai de jongste tijd wat 
beweging is waar te nemen. 
Na wat over en weer geloop tussen de 
lijst Verschelden en de lijst Nieuw 
(volgens « Het Vrije Waasland » van 
VU-strekking), en nadat Verschelden 
door zijn eigen mensen in de rug werd 
geschoten, is de politieke toestand in 
Sinaai nogal verward geworden. 
Sinaai, dat eigenlijk een ideale woon-
gemeente zou kunnen zijn en voldoen
de zelfstandig kan groeien, hoort lo
gisch gesproken niet bij Sint-Niklaas. 
En waarom Sinaai wei bij Sint-Niklaas 
komt en het aan de stad grenzende St-
Pauwels niet, zal ook wel een uitvloei
sel zijn uit de donkere hersenkronkels 
van de Waalse minister Michel. 
De samenvoeging heeft nog een bijko
mende dwaze trek : het historisch ge
hucht Kiein-Sinaai met het archeolo
gisch zo belangrijke Baudelohof gaat 
naar Stekene. 
Sinaai, dat nog voldoende bouwgrond 
heeft en voldoende ruimte en genoeg 
groen, had veel beter een rekreatief-
centrum en woonzone gebleven, liever 
dan opgeslokt te worden in die grote 
Wase hoofdstad. 
In Sinaai hebben ze trouwens altijd 
van de natuur gehouden. Denk maar 
aan de akties tegen de varkensstallen 
en de herrie rond de weekendhuisjes. 

BELSELE : EEN VAKKUNDIG 
VERKNOEIDE CVP-GEMEENTE 

in Belsele, al bekend sinds de Vos 
Reynaard, nu een gemeente waar CVP-
diktator Karei Vercruyssen Iedereen 
naar zijn pijpen wil laten dansen, heeft 
de VU echt geen geluk gehad. 
Lijsttrekker en oprichter van de VU-
afdeling Jos Dutoo overleed, Lu6 De 
Bruycker, ons tweede verkozen raads
lid verhuisde, en André Vaerendonck 
die in plaats van Dutoo in de gemeen
teraad kwam, ging ook al buiten de' 
gemeente wonen Sindsdien moet 
raadslid André Vandermeulen het he
lemaal alleen opnemen tegen het CVP-
overwicht. Vooral onder invloed van 
de CVP is het mooie Belsele dan ook 
een modelvoorbeeld geworden van hoe 
een gemeente niet moet bestuurd 
worden. 
Belsele heeft helemaal geen infra-
struktuur en precies daar waar al die 
jaren niets gebeurd is wil de CVP nu 
plots een pompeus kultureel centrum 
waarvan de plannen alleen al twee 
miljoen bedragen. Belsele, een ge
meente met goede banen waar de 
fietspaden echter heel ver te zoeken 
zijn. 

Belsele, een gemeente die helemaal 
verkeerd verkaveld is en waar men 
nog r>iet wil luisteren naar de Volks
unie die sportpleinen in de nieuwe wij
ken wi l . 
Zelfs als de VU in Belsele een kleine 
uitgave voorstelt als een spiegel om 
de verkeersveiligheid op een levens
gevaarlijk kruispunt te verhogen, 
wordt zulks door de CVP hooghartig 
van de hand gewezen Belsele, waar 
de CVP niet eens durfde toegeven te
gen de samenvoeging gekant te zijn. 
Belsele, dat voorbestemd was om een 
rustige uitwijkgemeente te worden 
voor Sint-Niklazenaren en door de ver
keerde bouwpolitiek van de CVP is vol
gebouwd tot het wel moest bij Sint-
Niklaas geannekseerd worden. 
Belsele, waar op het gehucht Puyvelde 
midden tussen de Wase akkers aarts-
lelijke appartementsgebouwen worden 
opgericht die vloeken in het landschap. 
Belsele, waar gewoon door korruptie 
langs de Kwade Plas midden een land-
bouwzone toch twee super-de-luxe vil
la's kunnen gebouwd worden. 
Belsele, waar men nooit aan infra-
struktuur gedacht heeft. 

Fuzie-man opgeknoopt te Belsele 

Belsele, waar CVP-ers onderling in 
mekaars haren vliegen om een sche-
penzetel te bemachtigen (nietwaar Pi-
ron en Vercauteren ?). 
Belsele, waar de burgemeester alle 
zinvolle argumenten negeert en voort
durend tracht met een pokerface ieder
een schaakmat te zetten. 
Belsele : trieste litanie van een ge
meente die door de CVP grondig werd 
verknoeid. 

St. Niklaas : hier komt de dure Castrowijk die Van Dorpes prestige zo zwaar heeft aangetast. (Inzet : het Castroprojekt) 

' I 
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ciiTi: ST. NIK LA AS 
NIEUWKERKEN 

Wie Nieuwkerken zegt, zegt Maurits 
Coppieters. 
En dat verklaart rrvisschien waarom 
Vlaamse moties in Nieuwkerken wei en 
in Sint-Niklaas niet kunnen gestemd 
worden. 
l\/lisschien is Nieuwkerken één van die 
zeldzame gemeenten in Vlaanderen die 
bewijzen hoe zinnig een konstruktieve 
oppositie wel kan zijn. 
Als we hier alles moesten schrijven 
wat Coppieters en zijn mannen in 
Nieuwkerken hebben verwezenlijkt, 
was hier helemaal geen plaats meer 
om nog over andere gemeenten te 
schrijven. 

Het Wallenhof te Nieuwkerken wacht 
nog steeds op restauratie 

SINT-NIKLAAS 

In Sint-Niklaas hebben de Vlaams-Na-
tionale vertegenwoordigers in de ge
meenteraad al een lange weg afgelegd. 
Al sinds drie verkiezingen zitten ze 
daar in het stadhuis ! 
En heel die tijd heeft de Volksunie 
ideeën naar voor gebracht om van de 
Wase hoofdstad een leefbaarder stad 
te maken. In '64 al stelde de VU voor 
onder de markt een parking aan te 
leggen. 

Dat de VU in Sint-Niklaas de wind in 
de zeilen heeft bleek — vooral bij de 
raadsverkiezingen van 1970 toen er 
amper 4/27 van een stem ontbrak voor 
een vijfde zetel in de gemeenteraad. 
Jan Verniers, Raf Alderweireldt, Fons 
Lisarde en Nelly IVIaes hebben dan 
ook een dinamische en op-de-mens
gerichte gemeentepolitiek gevoerd : 
steeds veel punten op de agenda plaat
sen, de betrokken bevolking uitnodigen 
op de raadszittingen, achteraf in de 
brievenbussen dokumentatie stoppen 
over wat er gezegd was. 
Maar ook meer spektakulaire akties : 
over verkeersveiligheid, over verhaal-
belasting, over de Spieveldstraat, over 
de Wijnstraat en noem maar op. 
De autoritaire burgemeester Van Dor-
pe mag dan (voorlopig) wel over een 
komfortabele meerderheid beschikken, 
samenhangend kunnen zijn troepen 
echter in geen geval genoemd worden. 
Van Van Dorpe is het immers alge
meen geweten dat hij de zaken graag 
nogal « groots » ziet en nooit ofte 
nimmer afstapt van wat hij zich een
maal in het hoofd heeft gehaald. Zo 
speelt hij het klaar om het doorgaand 
verkeer in de stad te halen als overal 
elders de mastodonten ver weg wor
den gehouden. 

De CVP van Van Dorpe, daarover val
len boekdelen te schrijven. Wie in St-
Niklaas heeft nog nooit gehoord van 
een biblioteek waarvan de ruwbouw 
al 140 miljoen kost Jn plaats van 80 
zoals voorzien. ' 

Of de historie van de eindeloze proces
sen over de hoofdbouw in de Castro-
wijk, processen die de burgemeester 
aan de lopende band verloor. Om een 
lang verhaal kort te maken : wat de 
CVP in Sint-Niklaas manifest heeft ver
waarloosd is een beleid dat rekening 
hield met de mens. 
Laat de CVP in Sint-Niklaas haar zin 
doen en heel Sint-Niklaas wordt straks 
een droevige aaneenschakeling van 
garagepoorten, parkeerplaatsen en du
re appartementen. Of om het te zeg
gen met de eigen woorden van sche
pen Melis : « de helft van de stad 
afbreken ». 

Jan Verniers, VU-fraktielelder 
te St. Niklaas sinds 1964 

Raf Alderweireldt, gemeenteraadslid te 
St. Niklaas sinds 1964 

Regelmatig wordt het hart van de stad omgewoeld voor grootse en niet altijd even 
gelukkig infrastruktuurwerken 

OVER MAURITS COPPIETERS 

schrijft Manu Ruys in de Encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging o.m. : 

« De uitzichtloosheid van boven- en 
buitenpartilpolitielfe werking en de 
ontgoocheling over Hertoginnedal 
brachten hem in de politiel(. 
Als briljant redenaar, gezaghebbend 
i<amerlid en senator van de VU en 
direicteur van het Lodewijl< Dosfelin
stituut (d.i. het politiel<e vormingsin
stituut met VU-tendens), is Coppieters 
een van de toonaangevende figuren in 

Maurits Coppieters, gemeenteraadslid 
te Nieuwkerken sinds 1970. 

Wordt hij de nieuwe burgemeester ? 

de progressieve vleugel van de natio
nalistische streifking in de Vlaamse 
Beweging. 
Zijn begaafde persoonlijkheid oefent 
een niet-geringe aantrekkingskracht 
uit op de jongeren. 
Als specialist in onderwijs- en kul-
tuurproblemen ijvert hij in de VU voor
al voor een pluralistisch georiënteer
de maatschappijhervorming. Als werk-
weigeraar tijdens de Duitse bezetting 
kon hij toetreden tot het Verbond van 
het Vlaams Verzet en opkomen voor 
amnestie, terwijl hij zich bleef dis
tantieren van de rechts-nationalis-
tische richtingen in de Vlaamse Bewe
ging ». 

OVER NELLY MAES 

schrijft de Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging o.m. : 

« Na leidende funkties te hebben ver
vuld in de Chiro te Sinaai was ze ak-
tief in het Jong-Davidsfonds waarvan 
ze nationaal ondervoorzitster werd. 
Ze was tevens kursusleidster en ver-

Nelly Maes, gemeenteraadslid te 
St. Niklaas sinds 1970 

antwoordelijk voor de kadervorming 
bij de Stichting Lodewijk de Raet, het 
Davidsfonds en het Dosfel instituut. 
In 1967 werd zij als eerste vrouwelijk 
bestuurslid van de Volksunie te Sint-
Niklaas gekozen. Sedert 1970 zetelt 
ze in de gemeenteraad van Sint-Ni
klaas. In 1971 werd ze het eerste vrou
welijke kamerlid van de Volksunie en 
van het Waasland. 
Nelly Maes behoort in de Volksunie 
tot de progressieve vleugel ». 

29 JANUARI 1976 
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ST-NIKLAAS 
MOTIE 

Het bestuur van de VU-afdeling 
St-NIklaas heeft een bespreking 
gewijd aan de bestemming van 
het gebied Puytvoet. De VU meent 
dat het huldig karakter van het 
gebied zo veel als mogelijk be
waard moet worden. Dit enig stuk
je natuur, zo dicht bij de stad, 
moet voorbehouden blijven voor 
de jeugdbewegingen en de passie
ve rekreatie. Zones voor aktieve 
rekreatie moeten gespreid worden 
over het hele grondgebied van het 
toekomstige St-Niklaas. 

VLAAMSE MUTUALITEIT 
WAASLAND 

Het plaatselijk sekretariaat zal 
op zaterdag 31 januari gesloten 
zijn. 

RANDBEMERKINGEN BIJ DE WATERELLENDE 
IN OOST-VLAANDEREN 

In Moerzeke-Kastel is' het groot
ste gevaar in verband met de wa
terellende der laatste weken be
zworen. Het gat in de Schelde-
dijk is dicht en de dijk is ter plaat
se verhoogd tot 1 m. boven het 
hoogwaterpeil. Nu de passies om
trent de tekortkomingen vanwege 
de overheid misschien al wat min
der hoog oplaaien, verschijnen re
gelmatig in allerlei rubrieken 
randmededelingen die zeer dik
wijls de bedoeling hebben be
paalde personen of instanties in 
een gunstig daglicht te stellen en 
andere — die soms meer hebben 
verwezenlijkt — op het aohter-
plan te houden. 

Zo kunnen we overal lezen dat 
de parlementairen van ons arron
dissement met een delegatie naar 
Brussel zijn getrokken om de ge
hele problematiek van de Schel-
dedijken in het arrondissement 
aan de regering voor te leggen. 

Afgezien van het feit dat dit 
slechts een normale en logische 
aktiviteit kan worden genoemd en 
derhalve niet speciaal in de verf 
dient te worden gezet, kan men 

KflLinDCR 
JANUARI 

30. Brugge-Torhout [Arr.) : Arr. raad om 20u30 in Breydel-
hof. Op de agenda o.m. bespreking van het « fusie
reglement ». 

30. Diksmuide : 3e les Dosfelinstituut, Vlaams Huis, om 20u. 
30. Roeselare-Tlelt (Arr.) : 2e les Dosfelinstituut, Nieuw Ge-

meentenhuis, Kachtem. 
30. Diksmuide : Voorlichtingsavond over de kunstnier door 

de Nederlandse Nierstichting in samenwerking met De 
West om 20u in het Vlaams Huis. 

31. Assebroek-Brugge : Nieuwjaarsontmoeting voor leden 
en simpatisanten vanaf 19u in Berpdelhof, Suvéestraat, 
Brugge. Organisatie : VU-afdeling Assebroek. 

3J.^ ichtegem : Kosteloos ledenfeest om 19u in zaal Engel. 
„31. . jzegem : Wandeling Sterrebos en Rood Huis o.l.v. Victor 

Steelant. Bijeenkomst in het Vlaams Huis, Grote Markt, 
om 13u30. 

31. Diksmuide-Pervijze : Hutsepot in Vlaams Huis, 200 fr., 
spreker J. Nagels. 

FEBRUARI 

1. Bissegem : Arr. kolportagetocht. Verzamelen om lOu aan 
de kerk. 

3. Oostende : 4de les Dosfelinstituut om 20u3D in zaal 
Melinda. 

5. Veurne : 4de les Dosfelinstituut om 20u in de Beurs. 

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

6. Diksmuide : 4de les Dosfelinstituut om 20u in Vlaams 
Huis. 

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 : Maurlts Coppieters, Frans Baert en Huguette De 
Bleecker. 

7. 
8. 
9. 

13. 

13. 

13. 

14. 

14. 

14. 

21. 

25. 

Leffinge : Jaarlijks afdelingsbal in zaal Bierhuis. 
Diksmuide : Arr. raad om 9u30. 
Roeselare-Tielt (Arr.) : 3e les Dosfelinstituut, Nieuw Ge
meentehuis, Kachtem. 
Oostende-Vuurtoren : Diareeks over federalisme om 20u 
30 in Vlaams Huis. Spreker : J. Vandemeulebroucke. 
Moerkerke-Damme : Gastmaal met paling om 20u in zaal 
Noorderlicht, Vaarstraat te Moerkerke-^Hoeke. Gastspre
ker : senator G. Van In. Inschrijving : 125 fr., bij afde-
lingsskretaris R. Trypsteen, Sijselesteenweg 6, tel. 
35.44.55. 
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, Aoacialaan 51, tel. 21.54.58. 
Kortrijk : Voorstelling TAK-film : « De slag om Schaar
beek . om 15u in lokaal 1302 Olnrichters : 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, iBeveren-Leie. 
Moorslede : Eerste afdelingsbal om 19u30 in zaal The 
Ranch, Roeselaarsestraat. Ten voordele van de Vlaamse 
Vriendenkring te Moorslede. 
izegem : VU-Vrouwen ontspannlngsavond, om 20u In bo
venzaal van het Vlaams Huis. 

hierbij nog de vraag stellen of 
dat dan niet vroeger kon gebeu
ren. Dat de dijken in ons arrondis
sement allesbehalve degelijk wa
ren wist praktisch iedereen. Onze 
streekparlementairen hebben dat 
trouwens in een nog niet zolang 
geleden gepubliceerd witboek dui
delijk gesteld. Het is alleen maar 
jammer dat dergelijke — op zich
zelf lovenswaardige — aktivitei-
ten zo weinig resultaten opleve
ren. Nu kan men zich moeilijk van 
de indruk ontdoen dat al hun jam
merklachten doekjes tegen het 
bloeden zijn en er te Brussel tot 
op heden veel te weinig kredie
ten zijn afgedwongen ter verster
king van onze dijken. Waarom 
hebben diezelfde parlementairen 
de begroting van Openbare Wer
ken dan goedgekeurd, nochtans 
wetende dat er opnieuw hopeloos 
weinig kredieten voor de dijken 
waren voorzien. Het hoogste kre
diet ter verbetering van onze dij
ken uitgeschreven is nauwelijks 
gelijk aan de prijs van een halve 
kilometer autoweg. Waarom werd 
daar niet daadwerkelijker op ge
reageerd ? Sommige van onze 

streekparlementairen zijn trou
wens dijkgraaf of zijn het ge
weest. Ze behoren daarenboven 
meestal tot die groep van de re
geringsmeerderheid (de CVP) die 
de laatste decennia het departe
ment van Openbare Werken onder 
zijn bevoegdheid had. Wie kan er 
zich derhalve op beroepen beter 
geplaatst te zijn geweest tot op 
heden om iets voor de dijkver
sterking te bereiken. ? 

Daar moeten wij tegenoverstel
len dat door bepaalde polderbe-
sturen, waarin de parlementairen 
niet altijd zijn betrokken, soms 
wel degelijke resultaten werden 
bereikt. Zo werd de laatste jaren 
te Grembergen bv méér dan 90 
miljoen besteed ter versterking 
van de dijken en dit vooral onder 
het impuls van het polderbestuur. 
Dat sommige instanties en perso
nen, die minder in de schijnwer
pers staan maar soms veel meer 
bereiken ten bate van de bevol
king, dikwijls preventief optreden, 
bewijst een vorige maandag op 
het gemeentehuis van Grember
gen gehouden vergadering. Op ini

tiatief van het polderbestuur en 
in opdracht van de goeverneur 
werd hier van gedachten gewis
seld over de te nemen kooördina-
tiemaatregelen betreffende het 
tracé van de nieuwe rijksweg 60 
die dwars door poldergebied zal 
lopen. Hierbij waren naast het 
polder- en gemeentebestuur af
gevaardigden aanwezig van de 
Zeeschelde, Openbare Werken, 
Landbouw en het provinciebe
stuur. Geen enkele parlementair 
was op deze vergadering uitgeno
digd. Men kan er echter zeker 
van zijn dat de besprekingen er 
niet minder interessant en baan
brekend om waren. 

Het moet nu voortaan toch mo-
vooral in verband met waterel-
gelijk zijn er mee op te houden — 
lende waar het arrondissement 
Dendermonde regelmatig van te 
lijden heeft — bepaalde tekort
komingen in wapenfeiten te wil
len omzetten. Men kan de goe
gemeente op die manier toch niet 
langer om de tuin blijven leiden. 

Burghgrave Herman 
Provincieraadslid Grembergen 

WEST-VLAANDEREN 
BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
NAAR EURANJE 

Onder impuls van VUJO gaat 
men zoveel mogelijk samen naar 
het volksnationalistisch festival 
in het Gentse Kuipke op zondag 
29 februari. Samenkomst op het 
Zand te Brugge om 13u30. In
schrijvingen voor de bus aan 60 
fr. bij de uitbaatster van « Breydel-
hof » te Brugge. 
NIEUWE START 

Op vrijdag 23 januari stelde arr. 
voorzitter J. Fraipont ter gelegen
heid van een nieuwjaarsontvangst 
voor alle VU-kaderleden het nieuw 
arr. bestuur voor en tekende de 
VU-verwachtingen voor 1976. Bie-
zondere hulde werd gebracht aan 
de aftredende arr. voorzitter Mau-
rits Goethals en echtgenote en 
aan aftredende arr. sekretaris 
Jacqueline Van Halme. 

BRUGGE (Stad) 
AKTIVITEITEN IN GEMEENTERAAD 
EN KOO 

iReeds geruime tijd wordt in de 
schoot van de Groot-Brugse raad 
de a.s. gemeenteraadsverkiezin
gen voorbereid, o.m. werd beslist 
inventaris op te maken van de wel 
respektabele aktiviteiten van de 
VU-leden in gemeenteraad en 
KOO. • Wij in Brugge » (40.000 
ex., 6e jaargang, nr 57) doet over 
gans Brugge een oproep om ver
hoogde inzet met het oog op de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen. 
GEMEENTERAAD 

Op maandag 23 februari om 17u 
ten stadhuize. Op de agenda o.m. 
de stadsbegroting 1976. 

GISTEL 
OVERLIJDEN 

Op 22 januari werd alhier ten 
grave gedragen mejuffrouw Mar-
garetha Zwaenepoel, zuster van 
ons provincieraads- en gemeente
raadslid Maurlts Zwaenepoel. De 
overledene was nauwelijks 56 jaar 
en we bieden onze innige deelne
ming aan Maurits en de gehele 
familie Zwaenepoel aan. 

ICHTEGEM 
AMNESTIE 

Om er nogmaals op te wijzen 
dat 30 jaar na wereldoorlog II, Bel
gië het enige land is in Europa, 
dat nog geen amnestie heeft ver
leend aan de getroffenen van de 
repressie, werd op de vooravond 
van kerstmis, aan de kerk vlak 
voor het monument van de ge
sneuvelden een groot Amnestie
bord geplaatst. Het heeft er vijf 
dagen kunnen staan, waarna het 
door de plaatsers zelf werd weg
gehaald. 

IZEGEM 
« WIJ TE IZEGEM » 
MET IVIO-DOSSIER 

Een nieuwe « Wij te Izegem » 
is verschenen en wordt gratis ge-
bust in alle Izegemse huizen. Een 
belangrijk dokument daarin wordt 
gevormd door de uitgebreide bij
drage « IVIO, een dossier met 
vraagtekens » van de hand van 
Geert Bourgeois en Erik Vande-
walle. IVIO of Interkommunale Ve
reniging voor huisvuilverwijdering 
en -verwerking van Izegem en 
Ommeland, is gesticht einde 1973. 
De volgende gemeenten zijn er
bij aangesloten : Ardooie, Ingel-
munster, Izegem, Kachtem, Len-
delede, Meulebeke, Oekene, Rol-
legemJKapelle, Rumbeke en Sint-
Eloois-iWinkel. Met de definitieve 
werking van de verbrandingsoven 
te Izegem in het begin van dit 
jaar, is IVIO feitelijk gestart. Even 
voordien is door IVIO en door de 
nieuwe ophaaldienst een folder 
uitgegeven die aan talloze vragen 
voorbijging. De bewoners van het 
hele IVIO-gebied kunnen zich 
moeilijk van de indruk ontdoen dat 
zij onvoldoende geïnformeerd zijn, 
dat het om veel grotere bedragen 
gaat als aanvankelijk voorgespie
geld werd en dat het beheer een 
zuiver politiek onderonsje is van 
lokale politici uit de traditionele 
partijen. Maar dan een onderons
je dat reusachtig veel geld kost. 

De Izegemse VU heeft nu in 
een stevig dossier een hele reeks 
vragen geformuleerd in verband 
met IVIO. Het zal interessant zijn 
om na te gaan hoe de heren IVIO-
politici, allen CVP en BSP, die 
vragen zullen beantwoorden. 

Daarom deze raad aan alle Ize-
gemnaars : bewaar dit nummer 
van « Wij te Izegem », zodat u 
ook later kan nagaan wat de ant
woorden van de IVIO-politici 
waard zijn. 

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 Erik Vandewalle, H. Dunant-
straat 11 (30.26.70). 

KORTRIJK 

DE SLAG OM SCHAARBEEK 
IN 1302 

Na in heel wat zalen voorge
steld te zijn, wordt de TAK-film 
« De Slag om Schaarbeek » nu 
ook te Kortrijk voor het publiek 
gebracht. Gastspreker is Piet De 
Pauw. Deze filnrvoorstelling wordt 
in de Groeningestad georgani
seerd door VUJ-Kortrijk, in het 
kader van de nieuwe oprichting 
van die afdeling. 

In deze filmmontage ziet men 
beelden die de BRT niet toonde, 
wellicht omdat zij te veelzeggend 
zijn. Al eerder trouwens bewees 
de BRT hoe weinig zin voor ob-
jektivltelt de nieuwsdienst heeft, 
bij de berichtgeving van sommige 
feiten. Het volk wordt veelal ook 
door dagbladen niet of verkeerd 
ingelicht over bepaalde zaken. De 
dagbladpers wordt gesteund door 
de regering uit financiële over
wegingen. Doch met die rege
ringssteun worden zij zo op een 
loense manier het stilzwijgen op
gelegd. 

In de film « De Slag om Schaar
beek » wordt de waarheid echter 
wel naar voor gebracht. Een waar
heid die spijts de verantwoorde
lijkheid, die de regering Tinde-
mans niet durft nemen, de oor
zaak is waardoor het misschien 
nog wel wat kan duren, eer door 
de regering zal geageerd worden 
op de vernederingen van de Vla
mingen te Brussel door Vlaams-
hatende frankofonen. Doch dit zal 
TAK niet tegenhouden verder ak-
ties te voeren. Onze huidige 
Vlaamse regeringslui laten zich 
veelal te gemakkelijk beïnvloeden 
en onderdrukken door hun Waal
se kollega's, zodat de Vlaamse 
problemen en problemen op 
Vlaams grondgebied meestal uit
gesteld of achterwege gelaten 
worden. Dat een dergelijke te
kortkoming ook zeer rampzalige 
gevolgen kan hebben, moesten 
wij voor kort nog ondervinden. 

In deze fi lm komen o.m. ook 
beelden waarin duidelijk aange
toond wordt hoe mensen, die vra
gen recht te doen geschieden, be
handeld worden. Zaken die alleen 
bij een politiestaat aanvaardbaar 
zijn. 

De voorstelling gaat door op 
zaterdag 14 februari te 15u in de 
zaal van het lokaal 1302. 

Aktiviteit : EURANJE op 29 fe
bruari te Gent In 't Kuipke, om 
14u30. We leggen een bus in. 
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LEFFINGE-SPERMALIE 
HENRI COGGHE 

Speelt op zaterdag 7 februari 
met zijn nachtuilen op het VU-bal. 
Wie mee was op de reis naar 
Frans-Vlaanderen weet wat dit be
tekent. Allen naar het Bierhuis te 
Leffinge. Henri begint stipt om 
20u30. 
VOORLICHTING KUNSTNIER 

Op zaterdag 31 januari richten 
wij samen met West-Dienst, een 
voorlichtingsavond in met dia's. 
De avond wordt gegeven door de 
Nederlandse Nierstichting. Aan
vang 19u., gezien er na de dia
vertoning nog een filmavond door
gaat voor een jeugdkiub. 

Allen stipt om 19u in het Bier
huis. De zelfde avon3 lokte in 
Oostende een volle zaal : wie 
toen niet kon, heeft te Leffinge 
een nieuwe kans. 

MENEN-REKKEM 
ABONNEMENTEN 

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

3e DIALOOGDAG 

DE VAKBOND 
IN ONZE SAMENLEVING 

VERSTARRING 
OF VERNIEUWING ? 

Sint-Niklaas — Hotel Serwir 
22 februari 1976 

MERKEM 

NAKLANiK LEDENFBEST 
Het afdelingsbestuur belegde 

verleden zaterdag een echt gezel
lige leden- en simpatisantenbij-
eenkomst. Gasten waren kamerlid 
Emiel Vansteenkiste en mevr. M. 
Lootens, wiens buitengewoon 
hoog aantal persoonlijke voor
keurstemmen in '74 (bijna 10.000) 
iedereen met verstomming sloeg. 
Nadat J. Depovere een overtui
gende inleiding gaf, hield de h. 
Em. Vansteenkiste de gelegen
heidstoespraak. Het « gebaar » 
van de Waalse minister Defraigne 
in de « dijkenzaak van de Vlamin
gen » was iedereen zeer goed be
kend en de oproep tot waakzaam
heid en onverpoosde inzet werd 
door de aanwezigen vastberaden 
beantwoord. Ten slotte feliciteer
de mevr. Lootens het bestuur van 
Merkem (een naam die voor de 
doorwinterden onmiddellijk aan
spreekt !) om te eindigen met een 
tweede oproep om de werking 
van de VU-vrouwen aldaar even
eens op gang te brengen. Mer
kem bezint zich ernstig over de 
komende gemeenteraadsverkiezin
gen, wat bewijst dat het arr. 
O-V-D het bij voorkeur bij daden 
houdt. Proficiat aan de mannen 
en vrouwen van Merkem. 

OOSTENDE 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Naar jaarlijkse gewoonte greep 

te Oostende in het feestpaleis de 
nieuwjaarsreceptie van het stads
personeel plaats. Op het einde 
van de ontvangst werden de 
« Vlaamse Leeuw » en een ander 
nationaal lied met een plaat ge
speeld. De toestand van de stads-
kas is immers zo treurig dat er 
geen cent van afkon om een vier
tal stadsmuzikanten te laten op
treden, zoals vroeger gebeurde. 
Opnieuw meenden enkele « moe
dige » personeelsleden te moeten 
blijven zitten wanneer het Vlaams-
Nationaal Volkslied werd gespeeld 
wat bij Jef Nagels (groepsleider 

in de gemeenteraad) een luide 
bemerking uitlokte tot Jan Piers 
(die ook (?) Vlaamsgezind is). De
ze laatste was zichtbaar verveeld, 
maar daar bleef het bij. Is dit 
soms zijn lied niet ? 
Oostende heeft reeds een laag 
Vlaamse vernis, maar er dient nog 
veel gewijzigd om over een echt 
Vlaams stadsbestuur te kunnen 
spreken. Precies daarom moet de 
VU op 10 oktober e.k. sterker uit 
de gemeenteraadsverkiezingen 
komen, dit is de énige taal waar 
naartoe de traditionalisten luis
teren. De taal der cijfers doet 
•hen nadenken, het overige inte
resseert hen niet. 

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 inschrijvingen bij 
Willy Gevaert, Zeswegestr. 15, 
Zwevezele (051/61.14.90). 

TORHOUT . 

GEMEENTERAAD 
VU-raadsleden Paul Vlieghe en 

Jef Van Gheluwe werkten zich bij 
de bespreking van de Torhoutse 
begroting biezonder in de kijker, 
o.m. met de ontleding van de be
groting en het aanvechten van al 
te minimale voorzieningen (P. 
Vlieghe) en met de toegankelijk-
heidsregeling voor minder-valie-
den (J. Van Gheluwe). 

MET DE VUJO OP PAD 
Op 5 en 6 februari a.s. organi

seert de VUJO een verkenning 
naar nieuwe leden en simpatisan-
ten in de streek Torhout-Velde-
gem. Belangstellenden nemen kon-
takt met Erwin Priem, Lauwers-
straat 39, Brugge. 

ZO<K€RC]€S 

TE KOOP 
Wegens overschakeling op een 
groter drukformaat verkopen wij 
onze vouwmachine. Model 1973. 
Max. folio-formaat. Zeer goede 
staat. Voor inlichtingen tel. 031/ 
86.74.06. N 06 

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 

— 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. 

— Juffrouw, diploma sekretariaat, 
moderne talen, hoger sekundair 
niveau A6-A2. Zoekt betrekking, 
gelijk waar in Vlaanderen. 
— Juffrouw, diploma middelbare 
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 kontakt 
met : Herman Van Den Abbeele, 
Losweg 11, 9328 Schoonaarde. 
Tel. 052/42.35.49. 

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

TE KOOP 
Wegens overschakeling op een 
groter drukformaat, verkopen wij 
onze youwmachine, FSK>]unior, 
model 1973. Machine is in zeer 
goede staat. Voor inlichtingen tel . 
031/86.74.06. N 05 

Zoekt aangepaste betrekking, als 
chauffeur-besteller of besteller, 
jonge man, 26 jaar, lager middel
baar onderwijs, bij voorkeur in 
Limburg (ook in Antwerpen of Bra
bant). 
Zich wenden : kamerlid E. Raskin, 
Ursulastraat 1 te 3745 Eigenbilzen 
(011/41.24.54) of prov. raadslid J. 
Gabriels, Siemenstraat 28 te 3690 
Bree (011/46.22.90). N 08 

Firma bereikbaar uit omgeving 
Mechelen of Leuven zoekt een 
heftrukvoerder. 
Kontakt met referenties : senator 
Van Haegendoren, G. Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee. N 03 

Voor snel en nauwkeurig vertaai-
werk ! Bel of schrijf : Bureau 
Heremans-iFlint, 052/30.10.79, 
Sneppelaar 33a, 2900 Londerzeel. 

N 07 

mrmvQLm 
DE OUDE KRING 
Café - VU-lokaai 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

ALLE VERLICHTING 
iustrerie mare de vriese 

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

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8,1760 Roosdaai-Strijtem 
Tel. (054)33.37.56 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat, 9 - 2251 MA5SENHOVEN 

Taveerne - Restaurant 
« CHECK POST » 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

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

Boneputstraat 38 - 3590 BREE 
011/45.11.88 - 46.24.77 

Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 
013/44.17.42 - 44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

IMMOBILIENKANTOOR N.V. BRABO 
Sneeuwbeslaan 19 - 2610 WILRIJK 

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

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

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

OOK NAAR MAAT 

PARLEMENTAIRE 
VRAGEN EN 
INTERPELLATIES 
Over de zware ontploffing te Tienen vroeg VU-kamerlid Willy 
Kuijpers minister Michel naar de oorzaak, de verantwoordelijl<-
heid en de vergoeding van de schade. Het ministerieel antwoord 
blonk alles behalve uit door duidelijkheid. We onthouden even 
dat de staat niet verplicht is « tegemoetkomingen te verlenen » 
en dat de regering zelf moet beslissen... 
Bij de stemming over de begroting Verkeerswezen onthield VU-
fraktievoorzitter Anciaux zich « om te kunnen protesteren tegen 
de komedie van een van de regeringspartijen die hier verkla
ringen tegen de regering aflegt, en haar tweelingpartij laat 
interpelleren ». 
Ook de stemming over de moties, ingediend na de interpellaties 
Maes, Adriaensens en Verberckmoes, lokte vanwege Nelly 
Maes een nieuwe scherpe kritiek uit op de regering in het alge
meen en op minister Defraigne in het bijzonder. 
VU-Kamerlid Willy Kuijpers maakte van de interpellatie Kempi-
naire gebruik om te pleiten voor het doorsturen van Noord-
nederlandse tv-uitzendingen naar taalgrensgemeenten door 
Waalse kabel-tv-maatschappijen, net zoals Vlaamse kabel-tv-
maatschappijen met programma's uit Frankrijk doen ten behoe
ve van de Waalse gemeenten ,die ze bestrijken. Minister Van 
Aal beloofde deze suggestie aan zijn kollega Chabert te zullen 
overmaken. 
Luk Vansteenkiste zat (de dezer dagen fel in het nauw gedre
ven) minister Defraigne (PLP) aan de huid, met een inter
pellatie over de aanleg van een autoweg Komen-Moeskroen, een 
projekt dat algemeen gekontesteerd wordt en aan geen enkele 
ekonomische behoefte voldoet. Defraigne en konsoorten willen 
echter deze « meest komische » weg tot stand brengen om hun 
Waalse heersers- en iuksedromen te verwezenlijken, echter ten 
koste van 100 Ha goede Vlaamse landbouwgrond. « Waar haalt 
de minister het lef ? De Vlamingen nemen deze nieuwe pro-
vokatie niet ». 
PSC-er (en oud-dinaso) Devos sprong Defraigne ter hulp en 
Defraigne antwoordde met zijn gewone arrogantie, wat echter 
op een Luk Vansteenkiste geen indruk maakt, want hij zei rond
uit dat Defraigne onzin uitkraamde, dat hij aan opbod doet om 
(als Waals liberaal) het RW met sentimentele eisen de loef te 
kunnen afsteken. 
Ook VU-kamerlid Jozef Valkeniers legde de demagoog Defraigne 
op de rooster, meer bepaald in verband met de aanleg van de 
A8 en met de geplande autosnelverbindingen tussen Brussel en 
de kust. De h. Valkeniers interpellleerde hiermee voor de twee
de maal over dit onderwerp. Ook hij beklemtoonde de over
bodigheid van deze autosnelwegen en de schade aan de land
bouw en het landschap, om van het verfransingsgevaar maar te 
zwijgen. Hij vroeg of het verantwoord was 20 miljard aan de 
ontplooiing van een gewest te besteden als dat met 4 miljard 
ook kan ! Men opteert voor te dure oplossingen, terwijl men 
trouwens geen globaal beleid heeft, alles overstruktureert in 
funktie van Brussel en niet overgaat tot het samenschakelen van 
de, nu versnipperde bevoegdheden, In de persoon van één 
minister. 
Kamerlid Valkeniers kreeg het ook aan de stok met de h. Ver
roken, die hij ad rem van antwoord diende. De VU-interpellant 
mocht het genoegen smaken, dat de minister belooft, geen 
verdere koncessies te zullen doen aan de interkommunales. 
Verder stelde kamerlid Valkeniers volgende schriftelijke vraag 
aan de minister van verkeerswezen. 
Op dit ogenblik voeren de Belgische Spoorwegen en Sabena een 
publiciteitskampanje in de Brusselse kinemazalen. De kampanje 
gebeurt uitsluitend in het Frans, en dan te weten dat Brussel 
de tweetalige hoofdstad is van een tweetalig land en dat bei
de openbare diensten met overwegend « Vlaams geld » worden 
rechtgehouden. Wat zal Jos Chabert daar nu weten op te ant
woorden ? 

(R.C.) 

DE VOLKSUNIE 
OVER ONDERWIJS 
VOOR ONZE KINDEREN 
De werkgroep « Onderwijs » van de VU heeft een « volks » pam
flet ter beschikking voor arrondissementen en afdelingen dat 
uiterst nuttig is voor het voeren van gerichte propaganda. 
Het pamflet richt zich op de eerste plaats naar leerkr'achten en 
ouders en geeft in eenvoudige bewoordingen een samenvatting 
van de opvattingen van de Volksunie inzake onderwijs. 
Dit pamflet (24,5 x 35 cm) kan besteld worden bij : Volksunie, 
werkgroep onderwijs. Tribunestraat 16 te 1000 Brussel en kost 
2 fr. stuk + verzendingskosten. 
Cr worden alleen bestellingen van minstens 25 eksemplaren aan
vaard. 

Volksunie, werkgroep Onderwijs 

RICO-KLEOING V E R M E E S C H 
gteenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 

MERELBEKE 
COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 

Een betrekking van gezins- of bejaardenhelpster voor de dienst 
ten huize, is te begeven in de COO te IVlerelbeke. 
De aanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen op het sekreta
riaat van de COO, Poelstraat 37 te 9220 Merelbeke, tel. 
30.62.53. 
De aanvragen en de vereiste bewijsstukken dienen per aan
getekend schrijven gericht aan de heer Voorzitter, en uiter
lijk op 23 februari 1976 op voormeld adres toe te komen. 

(advertentie) 
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HIJ KOMT NAAR EURANJE : 

DE GROEP FUNGUS UIT NEDERLAND ! 
De Nederlanders mag men dan 
ons broedervolk noemen, maar 
wat betreft « volksmuziek » vol
gen ZIJ een toch enigszins andere 
lijn dan wij Vlamingen Sinds de 
revival evolueerde « folk » bij ons 
anders dan over-de-meet 
Nederland kan ons, met recht en 
reden, een Wannes Van de Velde, 
De Vlier of Rum benijden, maar 
daar tegenover staat dan toch dat 
men bij onze Noorderburen geen 
groepen vindt die blijkbaar meer 
belang hechten aan een folkloris
tische uitrusting dan aan het bren
gen van goeie muziek. 

Betekende « folk » voor doorsnee-
Vlaanderen zowat een verlengde 
van de kleinkunst, dan was het in 
Nederland meer een navolgen van 
de Angelsaksers. Vaak copywerk 
of ersatz. Tot voor vri j korte tijd 
kwamen Ierse, Schotse of Engel
se namen, vaker en beter aan hun 
trekken in Nederland, dan hier. 
Het mag ons dan ook niet ver
wonderen dat, terwijl Vlaanderen 
zijn 250ste draailier inhuldigde, 
Nederland reeds elektrische din
gen uitprobeerde. 

De belangrijkste naam van die 
Noord-Nederlandse folk is onge
twijfeld FUNGUS 
De groep ontstond in 1972 als en-
gelstalig-akkoestisch folktrio met 
Fred Piek, Bob Oekenga en Kees 
Maat Reeds in 1973 wordt een 
singel opgenomen « Farewell to 
Tarwathie », waarbij Louis Debij 
als studiodrummer fungeert. Ter
wijl Bob Dekenga gaat, komen de 
Fries Sido Martens (gitaar, mando
line, zang) en Koos Pakvis (bass) 
Fungus tot een kwartet uitbreiden. 
BIJ de opnamen van hun eerste el
pee, in mei 1974, kreeg dit kwar
tet de instrumentale steun van 
Bob Dekenga (akkordeon). Jan 
Hollestelle (bass) en weer Louis 
Debij (drums). Laatsgenoemde 
zou trouwens een maand later 
vast lid worden Tot dan zit Fun
gus nog steeds in het gewone 
Nederlands folkcircuit, met optre

dens in jongerencentra, kafees, 
folkklubs en festivals. Een 50-ml-
nuten-durende « special » voor 
Vara's Nederpopzien openbaart 
echter de groep aan het grote pu
bliek in Nederland, met het gevolg 
dat van hun eerste elpee onge
veer 13.000 eks. over de toonbank 
gaan, de singel « KaapVen Va
ren » in de hitlijsten komt en Fun
gus het etiket « pop » opgekleefd 
krijgt ! 

OPGELET SELEKTIE ! 
De selektie voor de liedjes-
wedstrijd door de VUJO uit
geschreven (n.a.v. EURANJE 
en dat van enig politiek enga
gement moet getuigen) gaat 
door op zaterdag 14 februari 
1976 om 20u in het Natiepeerd 
te Antwerpen. 
Zangers en/of groepen die 
zich inschreven worden schrif
telijk uitgenodigd voor deze 
auditie. 

Na heelwat « komen en gaan » 
ziet Fungus er als volgt uit : 
Fred Piek (akk. gitaar, zang), Louis 
Debij (drums). Koos Pakvis (bass, 
zang). Bob Dekenga (fender-piano, 
akkordeon, klarinet, zang) en Rens 
Van der Zalm (akk. gitaar, mando-
lien, viool, doedelzak, enz.). 

« ELECTRIC FOLK » ? 

Fungus' muziek die origineel een 
kopie was van de traditionele, ak-
koestische folk, evolueerde sinds
dien naar een volwaardige Neder
landse volksmuziek. 
Weliswaar vindt men er sporen in 
van bv. Steeleye Span, maar dat 
is onvermijdelijk voor allen die na 
de Britten kwamen. Hoofdzaak is 
dat Fungus een muziek met een 
eigen gezicht brengt. 
Werd hun eerste elpee bv. nog ge
vuld met voor de helft engelstall-

ge songs, dan is het huidig re
pertorium kompleet Nederlands. 
Weliswaar niet Groot-Nederlands, 
vermits de liederteksten alle be
horen tot het patrimonium van de 
Noordelijke Nederlanden. Wan
neer de muziek ontbreekt wordt 
er een eigen melodie bij gekom-
poneerd. De teksten blijken wel 
belangrijk te zijn voor Fungus. Zo 
zou het schrijven van eigen teks
ten te ver leiden, omdat juist de 
teksten, die door de overlevering 
een magische kracht verkregen, 
de sfeer van het verleden zo dui
delijk aan kunnen geven, aldus 
Fungus. 
In oktober '75 toerde de groep 
voor de derde maal doorheen 
Groot-Brittanje (zo maar liefst een 
25-tal konserten) Of men zich ti j
dens zulke toernee uitsluitend aan 
Nederlandse songs houdt is toch 
zeer de vraag. Immers kwam Fun
gus in het verleden zeer goed voor 
de dag met Engelstalig materiaal, 
mede door de niet onaardige Kel
tische tongval van Fred Piek. 
Er is echter niet alleen Groot-
Brittamje. Andere buitenlandse 
hoogtepunten betekenen zeker het 
beruchte Alternativ Festival '75 
te Stockholm (tegelijkerdijd met 
én lijnrecht tegenover het Euro
visie Songfestival) en In ons land 
Mallemunt, Nekka '75 en Oosten
de tijdens de voorbije zomer. 
Van een belofte groeide Fungus in 
een mum van tijd uit tot een top
groep van formaat. Een groep 
waarvan wi j beslist nog veel en 
goede dingen inzake moderne 
volksmuziek mogen verwachten. 

GUY LAM6RECHTS 

(Met dank overgenomen uit 
« Kick », maandblad over chan
son, kabaret, folk, pop, nov. '75). 

DISKOGRAFIE 

« Fungus » (Negram 102). 

« Lief en de Leid » (Negram 115). 

ZONDAG 29 FEBRUARI 1976 
14u30 

SPORTPALEIS GENT 

Vanaf lOu : IDEEENMARKT : nationale bevrijdingsbewegingen stellen 
zichzelf en hun volk voor, aktiegroepen zorgen voor informatie rond 
het tema * Europa der Volkeren ». 

Om 14u30 : GRANDIOZE IVIUZIKALE HAPPENING : troebadoers van over
al in Europa bezingen de hoop van hun volk op bevrijding en hun ge
loof in een Europa der Volkaren. 

Toegangsprijs 
100 fr. 

120 fr. (houders van KJP : 100 fr.) ; bij voorverkoop 

Kaarten verkrijgbaar : 
sel, te l . 02/512.51.60 
Kouter te Gent. 

VUJO-sekretariaat, Voldersstraat 71, 1000 Brus-
bij de plaatselijke bestuursleden ; Studio 12, 

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-sekretariaat of de redaktie 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 : bus (60 fr.). ilnschrijvingen bij de uitbaatster 
van het Breydelhof. Samen naar EURANJE om 13u30 
op het Zand. Ook C. Priem, iauwersstraat 57, Brugge. 

— Blankenberge. 
Arr. Brussel-Halle-Vilvoorde : 

— Brussel. 
— Grimbergen-Beigem-Humbeek : inlichtingen bij Bart 

Rombaut, Oostvaartdijk 60, Grimbergen (02/251 11.56). 
Volgende haltes zijn voorzien : Verbrande Brug (Tre-
signiesplein), 12u. ; Humbeek (kerk), 12u10 ; Beigem 
(kerk), 12u15 ; Grimbergen (Gemeenteplein), 12u20. 

— Vlaams Sociaal Centrum, Opperstraat 168, Liedekerke. 
— Overijse : Willy Van Pee, Waversesteenweg 225. 
— Roosdaal : twee autobussen worden ingelegd. Inschrij

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

Arr. Dendermonde : 
— Denderbelle : K. Uyttersprot, Dorp 6. 

Arr. Hasselt : 
— Genk : inschrijvingen bij J. Groseli en Rudi Gysbrechts 

Autocar gratis. 
Arr. LeuVen : 

— Vanuit elk kanton een bus. 
Arr. Mechelen : 

— Mechelen : D. Dosfel, Oudepleinstraat 39. 
— St-Kat.^Waver : 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-iDestelbergen : kaarten bij Rudi de Mol, Ren-

dekensstraat 5A. 
— 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. 
Arr. leper : 

— leper : kontaktadres : Dirk Lambeets, Gildenstraat 28. 
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DERT 
Wij eindigden onze vorige bijdrage 
bij de Vlaamse belangstelling begin 
1960 voor de Europese minderheden. 
Het is niet zonder belang erop 
te wijzen dat het juist uit de Vlaams-
nationale gelederen is, dat de voor
vechters van de Europese federale ge
dachte zijn gekomen : een Walter Kun
nen, een Staf Vermeire, die op dat ge
bied hun sporen verdienden. Hoezeer 
hun opvattingen ook van de traditio-
neel-flamingantische en de Belgisch-
federalistische Cen ook gedeeltelijk van 
de heel-Nederlandse) verschilden, toch 
was hun visie anders, realistischer en 
toch gefundeerder dan die van andere 
Europese groepen of groepjes, die de 
naam Europa slechts gebruikten om de 
voiks-nationale gedachte te verwerpen 
in naam van een Staatseuropees for
malisme, in de zestiger jaren zou Kun
nen trouwens met zijn beweging en 
blad meer en meer gezag verwerven, 
ook op het internationale vlak. Een 
aantal publikaties van zijn beweging 
blijven van belang om hun [wlitiekfi 
durf en realisme. 

DE ONAFHANKELIJK
HEID VAN KONGO 

In november 1958 had Eyskens zijn 
minderheidsregering (die een kans 
kreeg door de stem van de éénman-
partij die de Volksunie toen in het par
lement was) uitgebreid en verstevigd 
met de steun der liberalen. Het zou 
deze regering Eyskens-Lilar zijn, die 
zou gekonfronteerd worden met twee 
belangrijke problemen, die a.h.w. ka-
tastrofale en soms tragische afmetin
gen zouden aannemen : het Kongo-
probleem en de strijd rond de een-
heidswet. 

Rekapituleren wi j , in verband met Kon
go, even de feiten, omdat zij ook in 
verband met de politiek in Vlaanderen 
van belang zijn geweest. 
In januari 1959 brak te Leopoldstad 
een opstand uit. Reeds voordien had
den de Belgische partijen en de vak
bonden zelf in Kongo het dekolonisa
tieproces, dat zich ook elders in Afri
ka aftekende [zij het wellicht beter 
voorbereid) mee in de hand gewerkt 
en getracht bij de nog zeer dunne laag 
van Kongolese intelligentsia en politi
ci invloed te verwerven. 
Er werkten echter niet alleen invloe
den vanuit het moederland. Zoals over
al in Afrika, en zeker in het grondstof-
fenrijke Kongo, waren de internationa
le machten hier eveneens met geld, 
personen en invloed aan het werk. 

De opstand van januari 1959 leidde 
een proces in, dat a.h.w. als een 
stroomversnelling naar de totale onaf
hankelijkheid voerde. Met de twijfel en 
de onzekerheid van de Belgische 
machthebbers groeide de zekerheid, 
ja zelfs de driestheid van Kongolese 
politici wier namen tot dan toe prak
tisch nog onbekend, wier opleiding 
summier en wier betrouwbaai'heid 
twijfelachtig was. 

Na pogingen tot het trapsgewijze ver
lenen van onafhankelijkheid, na heel 
wat gepalaver en een Ronde-Tafelkon-
ferentie waar de eisen van de Kongo
lese politici praktisch alle ingewilligd 
werden, werd aan de vroegere kolonie 
op 30 juni 1960 de onafhankelijkheid 
verleend. 

Kort na de onafhankelijkheidsverklaring 
gingen in Kongo zelf de poppen aan 
het dansen. Het Kongolese leger kwam 
in opstand tegen zijn blanke officie
ren en instrukteurs ; de opstand breid
de zich van uit Thysstad uit over heel 
Kongo en een anti-blankenhetze met 
alle tragische gevolgen vandien noopte 
een groot aantal nog in Kongo geble
ven landgenoten te vluchten, voor zo
ver zij dit nog konden. België kreeg 
het daarbij ook op het internationale 
forum van de UNO hard te verduren, 
ook omdat het een in Katanga ontstane 
secessie onder leiding van Moise 
Tsjombe officieus steun verleende. 
De regering^Eyskens, die de ekonomi-
sche weerslag van deze voor België 
alleszins nadelige Kongo-politiek wilde 
opvangen en tevens, vooral op aan

dringen van de liberalen, een sober-
heidspolitiek en een verscherping van 
de kontrole op de uitgaven o.m. inzake 
sociale uitkeringen, wenste in te voe
ren, stootte hierbij op het harde verzet 
van de socialistische oppositie. 
iDe « eenheidswet » die Eyskens wilde 
doorvoeren, werd aangegrepen door 
het Belgisch socialisme om de rege
ring te kelderen door het gebruik van 
de reeds tijdens de koningskwestie be
proefde « harde » metodes. Het was 
de derde keer, in 15 jaar tijds, dat pro
blemen, die normaal tot de werkkring 
van het parlement en de wetgevende 
macht behoorden, op straat uitge
vochten werden. 

VAN WAALSE STAKING 
TOT VLAAMSE MARS 

De Belgische socialistische partij hoojD-
te op een overwinning zoals met de 
koningskwestie. Zij kwam echter goed
deels bedrogen uit. In de eerste plaats 
wist Eyskens de staking te breken — 
en in de tweede plaats had de staking 
een weerslag in de socialistische gele
deren zelf. Het renardisme in Wallonië 
tastte de mythe van het « monolistisch 
blok » der BSP aan, en wakkerde an
derzijds het federalisme aan op zulk-
danige wijze, dat het vanuit de rand
groepen en de studlekomitees zijn weg 
vond naar de massas, en dat de poli
tiek Ifl 'het Belgische openbare leven 

RAPPORT TINDEMANS 

« Europa Eén » van de Europese federalisten (Walter Kunnen). « Combat », ge
sticht door André Renard. Beide bladen, van totaal verschillende aard, werden in 
1960 opgericht. 

« gededouaneerd » w e r d . En dat nog 

we l door een Waals po l i t i cus zelf : 

André Renard 1 

W i j hebben in een der voorafgaande 

ar t ike ls gesproken over de betrekke

l i jkheid van het begr ip « doorbraak ». 

Indien er echter één moment is in de 

naoor logse geschiedenis waar in men 

van een doorbraak kan gewagen, dan 

is het w e l in de jaren 1960-61. Het 

was méér dan het doorbreken van de 

muur die het vervolgd- nat ional isme na 

1945 oms loo t — z o a l s door het optre

den der Koncentrat ie gebeurde. Het 

was de doorbraak van de federale ge

dachte zelf u i t he t po l i t ieke ghet to 

waar in he t nog s teeds door de par t i j 

en opgesloten w e r d . Nu z i jn federa l is

me en Vlaams-nat ional isme t w e e be

gr ippen die elkaar n ie t dekken. Maar 

voor de gehele vo lksbevr i jd ing is de 

federa le s t ruk tu rer ing van de s taat 

een noodzakel i jke etappe — en de 

doorbraak van de federa l is t ische idee 

is dan ook een stap voo ru i t gewees t 

op die weg . Een stap vooru i t , die ech

te r ook gepaard g ing me t heel w a t 

moei l i j kheden : het n ie t on twapenend 

Belgisch cen t ra l i sme en het Waals im

per ia l isme zorgden teven in die per iode 

voor een Vlaamse nederlaag die w i j 

nog steeds n iet hebben ve r tee rd : Her-

tog innedal . 

Op 20 december 1960 brak in he t Luik

se een stak ing ui t . Aan le id ing er toe 

was de eenhe idswet van de reger ing-

Eyskens, inzonderheid het soberheids-

programma dat de reger ing vooropste l 

de en dat zi j meende te kunnen door

voeren , beroep doende op de ernst ige 

ekonomische toestand onts taan na de 

Kongolese onafhankel i jkhe id. Deze 

eenhe idswet voorzag een aantal admi

n is t ra t ieve bespar ingen ( t ien mi l jard) 

plus zes mi l ja rd n ieuwe belast ingen, 

ekonomische ekspansie in de minder-

bevoordeelde regio 's en een s t rengere 

kont ro le op de sociale voorz ieningen 

(vooral op de misbru iken inzake giek-

te- en werk looshe idsu i tker ingen) . Op 

d i t laatste drongen vooral de l iberalen 

in de reger ing aan. 

André Renards naam b l i j f t verbonden 

me t de grote stak ing tegen de een

he idswet — en me t het daaropvolgen

de s t ich ten van de Mouvement Popu

laire Wal lon (MPW). Renard was ad-

junkt-sekretar is-generaal van het 

ABVV, sekretar is van de metaalbewer

kersbond van zi jn s t reek en d i rek teur 

van het dagblad « i a Wal lon ië ». In 

hoeverre was zi jn aandeel in de sta

k ing, d ie h i j als een vo lks t r ibuun le id

de, z i jn we rk ? iln hoeverre w e r d h i j 

ges tuwd door de extreem-l inkse sek-

t ies van h e t ABVV in het Luikse ? 

(vervo lg t ) 
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if Tegen het taaidekreet Vande-
zande (op het taalgebruik In het 
bedrijfsleven in Vlaanderen) 
steeg indertijd in frankofoon 
België een oorverdovend hull-
koncert op dat een dankbare 
echo vond in de Franse media. 
Wie had toen durven vermoe
den dat Frankrijk nu, begin 1976, 
ook een taalwet heeft I Tegen 
het gevreesde Engels en fran-
glais, in de reklame- en han
delswereld, maar ook in het da
gelijks leven. Een artikel be
paalt zelfs dat de arbeidskon-
trakten In het Frans gesteld 
moeten zijn. ^ i ^ ' i ' 

De wet Lebas zou dus* aanlei
ding kunnen geven tot vrolijk
heid van onzentwege of sar-
kastische opmerkingen. En in
derdaad : Ou sont les neiges 
d'antan ? 
Maar je kan de Fransen op dit 
punt toch geen ongelijk geven. 
En ze hebben ervaring inzake 
taalpolitiek. Heiaas ook in ne
gatieve zin. Bijvoorbeeld ten 
aanzien van de taalminderheden 
in Frankrijk zelf. 
iic Geen enkele van die talen 
heeft rechten als moedertaal. 
Denk nu niet dat de overheid 
geen alibi's heeft. Sommige 
streektalen krijgen een heel be
scheiden stukje zendtijd toege
wezen op de televisie. Het 
Duits dialekt van de Elzas, het 
Bretoens en het Baskisch op 
de lokale uitzendingen van het 
derde Franse net FR 3. En het 
Korsikaans mag één keer per 
week, op vrijdag, TF 1 en A 2 
tegelijk, kort na de middag. Het 
Katalaans, het Occitaans en het 
Nederlands van Frans-Vlaande-
ren krijgen deze tv-kruimel niet. 
if Met het Frans buiten Frank
rijk (en Brussel) gaat het niet 
zo best. Overal in Europa baart 
het onderwijs van het Frans 
ernstige zorgen aan de ijveraars 
voor de frankofonie. Ook in de 
vroegere Franse kolonies is de 
toestand verontrustend. Eigen
lijk is er aldaar niet eens 5 % 
van de bevolking dat goed Frans 
kent. En langzaam maar zeker 
komen de eigen Afrikaanse ta
len tot ontwaken. Na de poli
tieke, volgt onvermijdelijk (maar 
langzaam) de ekonomische en 
de kulturele dekolonisatie. 
if Moet wat volgt doorgaan 
voor het klassieke lichtpunt in 
sombere tijden ? Toen hij, even 
voor de opening van de OAE-
top op 10 januari laatstleden, 
vanuit het zwembad van het 
Hiltonhotel te Addis-Abeba de 
pers te woord stond, legde Idl 
Amin Dada een belangrijke ver
klaring af. De Oegandese presi
dent wil Frans leren. Met het 
oog daarop heeft hij aan de 
Franse ambassade te Kampale 
gevraagd een Franse school te 
openen. 
De Oegandese president Is na
tuurlijk al voor meer berucht. 
Als zoveelste voorbeeld van 
anti-ontvoogding kan ook dit 
tellen, (ev). 

Theun deVries 
Rembrandt 

Salamander 

Theun De Vries voorstellen aan 
het nederlandslezend publiek zal 
wel overbodig zijn. Deze ras-
schrijver is auteur van verschei
dene historische romans, die zijn 
faam gaandeweg hebben verste
vigd. 
Theun De Vries begon al zeer 
vroeg te schrijven en waagde 
zich zelfs op twintigjarige leef
tijd aan een ongewoon werkstuk, 
namelijk een roman over de 
grootste schilder der Nederlan
den, Rembrandt Harmez van Rijn. 
Het duurde vier jaar vooraleer 
het werk was voltooid, maar het 
werd dan ook een der bijzonder
ste Rembrandt-romans in binnen-
en buitenland. De weerklank was 
groot, in 1932 werd Theun De 
Vries voor deze roman met de 
Meiprijs van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde onder
scheiden. Er volgden vele verta
lingen in het Duits, Frans, Engels, 
Spaans, en nog andere Europese 
talen. De meest recente verta
ling, in het Japans, is bijna klaar. 
Geduchte konkurrenten zijn on
getwijfeld de Duitse roman « Zwi-
schen Heil und Dunkel » van Va
lerian Tornius, dat een bijwijlen 
epische allure heeft en de Rem-
brandt-roman van de schrijver-
schilder Jan Veth. Vooral kunst
schilders zijn geboeid door deze 
laatste roman, omdat de auteur 
uiteraard de Rembrandt-figuur 
niet alleen benadert vanuit een 
literair standpunt doch ook van-

BERNARD |. SIITSHA: VERHALEN UIT FRIESIAND 
De omslag van Bernard Sijtma's nieuwe verhalen
bundel, Klein vaderland, is een typografische repro-
duktie van de in Friesland fel verspreide zelfklever 
« Praet mar frysk », waarmee propaganda gevoerd 
wordt voor de officiële erkenning en het dagelijkse 
gebruik van de Friese taal. De verhalen spelen alle
maal in Friesland. Toch kun je ze bezwaarlijk streek-
verhalen noemen, omdat de problematiek van de 
personages, meestal eenvoudige mensen, niet door 
de streek zelf bepaald wordt. Ik geloof dat Sijtsma 
bewust Friesland gekozen heeft om er zijn wereld 
in uit te beelden omdat hij weg wil uit Amsterdam. 
Hij streeft naar een « ongekompliceerde » litera
tuur, naar het eenvoudige verhaal dat sterk afwijkt 
van een op intellektuele grondslag opgevatte be
oefening van de letteren, waarin vooral Amster
dam de hoofdtoon zingt. De vorige bundel, Een 
jongen van buiten, was volledig in de Nederlandse 
hoofdstad gesitueerd, maar Sijtsma belichtte er 
vooral de eenzaamheid van zijn 'hoofdfiguren in. 
De tegenstelling tussen stad en platteland was er 
al een belangrijk hoofdgegeven van. Die strekking 
komt nog sterker naar voren in Klein vaderland. 
Het Friese landschap speelt degelijk mee In de 
psychologie van de personages. Het vormt juist 
een met lichte toetsen geschetste achtergrond van 
« ongekompliceerdheid », dat je evengoed kan zien 
als een element van nieuw-romantische gevoelig
heid. In het eerste verhaal, De Jonge Garde, bij 
voorbeeld wordt verteld hoe een opgroeiende jon
gen kort na de oorlog in Drachten betoverd werd 
door een kommunistische oorlogsfilm, waarmee 
propaganda gevoerd werd voor het kommunisme. 
Dat hele prille kommunisme is in de geest van het 
jongetje verweven met een soort landelijke on
schuld en jeugdig romantisch idealisme. Het gaat 
hier helemaal niet om een proletarisch kommunis
me, want daar leenden het landschap met de men
sen die er woonden en hun dorpse zeden zich niet 
toe. De eerste zin van het verhaal luidt trouwens : 
« Vóór Drachten tot de beton- en glaswoestenij die 
het nu is, ontaardde, was het nog een tamelijk 
vriendelijk dorp ». Hielkje, de jeugdvoorzitster van 
de afdeling Drachten, wordt door Sijtsma veeleer 
uitgebeeld als een leidster van padvinders dan een 
proletarische militante. Ze woonde in een boerde
rijtje waar ook de bijeenkomsten van de jeugdaf
deling gehouden werden. Toen er in Drachten een 
staking uitbrak, kwam er een vakbondsafgevaardig
de uit Amsterdam. Van hem zegt Sijtsma dat hij 
« zo enthousiast naar het landschap keek > en dat 

hij liever boer had willen zijn dan arbeider in Am
sterdam. Met al die op het eerste gezicht te ver
waarlozen elementen schept Sijtsma een klimaat 
van dichterlijke gevoeligheid dat hij weet te verbin
den n>et een realistische waarneming van de wer
kelijkheid. Dat realisme komt onder meer tot uiting 
in het tweede deel van het verhaal De Jonge Garde, 
waarin verteld wordt hoe de jonge vakbondsman 
met de vrouw van de afdelingssekretaris Sjoerd de 
Leeuw naar bed trekt, nadat haar echtgenoot op een 
handige manier het huis uit gelokt werd. 
Net zoals in de verhalen uit de vorige bundel heb
ben de personages het ontzettend moeilijk om met 
andere mensen bindende relaties op te bouwen. 
Sijtsma's mensen zijn eenzaam. De onbestemdheid 
van hun gevoelens brengt hen vlug tot huilen. De 
enige ietwat blijvende binding, die ook aan de ver
halen een bepaalde eenheid en dichterlijke charme 
geeft, is het sterk zintuiglijk waargenomen land-
schap.^!!*^»^ ,.'|g^£^^ 

Het speèft' fWë'e In de psychologie van de per
sonages : « Waarom zouden we eigenlijk teruggaan 
naar die overvolle stad. Ik word al moe als ik aan 
Amsterdam denk. Ik hoef hier ergens maar een 
heel klein huisje met wat bomen er om heen. Daar 
ga ik dan nooit meer uit. En ik wil er, hoogbejaard, 
rustig doodgaan ». Kleinburgerlijk mag je dat ver
langen niet noemen, het is gewoon een verlangen 
naar eenvoud om, ietwat geleerd uitgedrukt, in de 
stilte van de natuur de in de stad verloren gegane 
identiteit terug te vinden. Dat streven lees je ook 
af uit de « ongekompliceerde » stijl van Sijtsma. 
Het laatste verhaal uit de bundel, Een liefde in Leeu
warden, sluit nauwer aan bij de psychologie van 
de personages uit Een jongen van buiten. Het geeft 
het innerlijk drama weer van Margje en Harm, die 
op elkaar verliefd zijn maar de beslissende stap 
niet kunnen zetten. Harm wil voor zichzelf, in zijn 
relatie tot Margje, zijn mannelijkheid bewijzen, in 
zijn verbeelding blijft hij geplaagd worden door 
beelden van mooie jongens, hij vreest dat Margje 
zijn homofiele neigingen zou ontdekken, hij begint 
haar te haten en hervalt in zijn vorige onmacht en 
eenzaamheid. Het belang van Sijtma's verhaalkunst 
ligt in de gevoelige wijze waarop hij de mensen 
opnieuw in een natuurlijke omgeving plaatst en een 
nieuwe figuratie schept van een kultuur die niet 
meer door de stad gemonopoliseerd wordt. 

Eugene Van Itterbeek 
Bernard J. SIJTSMA, Klein vaderland, Amsterdam, 
De Harmonie, 1975, 178 biz. 

uit een pikturale visie. Dit neemt 
niet weg, dat dit jeugdwerk van 
Theun De Vries als roman en als 
geschiedkundige evokatie stand 
houdt. 
Het Amsterdam van de 17de eeuw 
is het bewogen en pittoreske 
dekor van het dramatische leven 
van Rembrandt en zijn naaste 
omgeving. Rembrandts zoon is 
feitelijk de tweede hoofdfiguur 
in deze roman. Meesterlijk roept 
de schrijver de figuur op van 
deze schuwe, in zich zelf gekeer
de knaap, die geslingerd wordt 
tussen een soort levensangst en 
een levendige intelligentie, die 
zijn verdoken trots voedt. Vanuit 
de ogen van deze aanvankelijk 
argeloze knaap zien we het da
gelijks bedrijf in de Jodenbree-
straat (1) waar Rembrandt en 
zijn leerlingen soms als bezeten 
werken, waar de herinnering aan 
Rembrandts overleden vrouw 
Saskia van Uylenborgh stilaan 
vervaagt door de aanwezigheid 
van de jonge Hendrikje Stoffels 
(van wie de meester uit Leiden 
zulk aangrijpende en diepmense
lijke portretten heeft gemaakt). 
De schrijftrant is vlot, levendig 
en modern. Niet te verwonderen 
dat verscheidene passages uit 
dit lyrisch-romantische werk mo
del stonden voor enkele pakken
de sekwenties in de beroemde 
Rembrandt-film van Max Rhein-
hardt met Ewald Balser in de t i
telrol en Gisela Uhlen als Hen
drikje Stoffels (o.m. de konfron-
tatie tussen de schilder en de 
oneerlijke kunsthandelaar Dan-
ckerts). Ook de minder bekende 
Britse Rembrandtfilm (met de 
beroemde Charles Laughton in 
de titelrol) is wat het scenario 
betreft schatplichtig aan gedeel
ten uit deze Rembrandt-roman. 
Als volwassene speelt Titus Van 
Rijn eveneens een voorname rol 
in het verder verloop van de ro
man, tot aan zijn vroegtijdige 
dood, na het overlijden van Hen
drikje. Aangrijpend is de beschrij
ving van Rembrandts laatste le
vensdagen. 

De eerste druk van deze boeien
de (eindelijk weer eens een boek 
dat men in één adem uitleest) 
roman dateert van 1931. Hij Is 
thans aan zijn tiende druk (als 
Salamander) toe, wat niet ver
wonderlijk is, want generatie op 
generatie wordt door dit verhaal 
bekoord en meegesleept. 
Theun De Vries heeft ook een 
Hieronimus Bosch-roman (Moer-
grobben, eerste t i tel. Het Raad-
selrijk 1973) op zijn aktief, met 
een magistraal oproepen van de 
late middeleeuwen. Verder werk: 
Kenau (roman 1941), De vrijheid 
gaat in het rood gekleed (roman 
1945); Hoogverraad (roman 1950); 
Het motet voor de kardinaal (ro
man 1960); Vincent in Den Haag 
(roman 1963); Het geslacht Wiar-
da (drie delen) en De man met 
de twee levens (novelle 1972) 

(R.C.) 
240 bIz. — Amsterdam — Em. 
Ouerido's Uitgeverij B.V. — Sa-
lamander-reel(s. 

(1) De Jodenbreestraat werd vo
rig jaar bijna totaal van de Am
sterdamse kaart geveegd, om
wille van een nieuw urbanisatie-
plan. Samen met het vlakbij ge
legen Waterlooplein vormt de 
voormalige Rembrandtbuurt een 
leeg gat in het hart van Amster
dam. Het Rembrandthuis zelf 
staat er als verweesd bij... 
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ALBERT VAN OYCK MUSEUM 

Over het werk van de « animist • 
Albert Van Dyck ligt een zekere 
weemoed. Deze tekenaar-schil
der was inderdaad een < inti-
mist », een introvert kunstenaar, 
wars van lawaai en drukdoenerij, 
een hard werker en een geboren 
beeldend kunstenaar. 
Hij werd geboren te Turnhout op 
25 mei 1902 en overleed op 27 
maart 1951 in de woning van zijn 
zuster te Antwerpen, aan leuke
mie. Met 12 jaar was hij leerling 
van de stedelijke tekenschool te 
Turnhout, met 16 behaalde hij 
zijn diploma middelbaar onder
wijs, waarna hij in het Hoger In
stituut te Antwerpen de kursus-
sen volgde, o.m. bij J. De Bruy-
cker en Clamberlani. Zijn eerste 
atelier had hij te Kasterlee, in 
1930 vestigde hij zich te Schilde, 
waar hij tot kort vóór zijn dood 
zou verblijven en waar hij zijn 
buurmeisje Gusta tot model nam. 
Hij schiep uit deze artistieke re
latie een reeks doeken en teke
ningen van blijvende waarde. 
Samen met Evenepoel en Jakob 
Smits vond Albert Van Dyck in de 
kinderen en in het landschap een 
steeds weerkerende inspiratie. 
Hij heeft een plastische aanleg, 
die zich ook in zijn tekeningen 
laat gelden, veelal verdroomde 
portretten, met mijmerende, In 

zich zelf gekeerde modellen. Al
bert Van Dyck was fel gekant 
tegen de abstrakte kunststromin
gen, hij was in dit opzicht, heel 
in tegenstelling met zijn door
gaans rustig temperament, fana
tiek anti-abstrakt. Dit is ook de 
reden waarom zijn zuster, me
vrouw J. Box- Dyck een driejaar
lijkse prijs uitschreef, ter bekro
ning van wetenschappelijk onder
zoek tot bestrijding van de leu
kemie. Niet alleen omdat haar 
broer aan deze ziekte overleed 
stelde ze een wetenschappelijke 

Het buurmeisje Gusta 

prijs in (i.p.v. een artistieke) 
maar ook wou ze vermijden dat 
de Van Dyck-prijs aan een kun
stenaar van de abstrakte richting 
zou toegekend worden, wat niet 
uitgesloten was. Deze motivering 
werd op gemengde gevoelens 
onthaald, doch men kan begrip 
opbrengen voor dit besluit, ge
zien de opvattingen van hem, 
naar wie de prijs werd genoemd. 

De stichting van de Albert Van 
Dyckprijs ging gepaard met een 
schenking door mevrouw J. Box-
Van Dyck aan de staat, van 68 
schilderijen, 120 tekeningen, 81 
etsen, 73 etsplaten en 5 beeld
houwwerken, naast een perfekt 
bijgehouden dokumentatie over 
de schilder en een reeks persoon
lijke voorwerpen. Onder de doku
mentatie bevinden zich foto's, 
geschriften en een reeks geluids
opnamen. Het ministerie van Ne
derlandse Kuituur stelde de h. 
Walter Debrock als algemeen be
heerder van de schenking aan, 
terwijl een vzw werd opgericht 
als bestuurskommissie. 
De verzameling werd onderge
bracht en is thans permanent 
tentoon gesteld in de voormalige 
(gerestaureerde) priorij van Cor-
sendonk, een der voornaamste 
studiekloosters in onze gewesten 
sinds de 15e eeuw. Dit historisch 
gebouw Is gelegen te Oud-Turn-
hout, bezuiden de autostrade E3 
(Antwerpen-Eindhoven). 
Het Van Dyck-museum zelf is 
ondergebracht in het hoofdge
bouw van de priorij, op de eerste 
en tweede verdieping (op het ge
lijkvloers werd de verzameling 
wandtapijten Mevrouw Gaspard 
De Wit ondergebracht). 
Vooralsnog Is het museum zater
dags van 10 tot 17 u. open en 
zondags van 10 tot 12 u. Inlich
tingen Priorij Corsendonck, 2360 
Oud-Turnhout, te l . 014/41.21.42, 
of 041/41.88.81 (mevrouw van 
Gaal), of nog Dienst Plastische 
Kunsten, Ministerie Nederlandse 
Kuituur, Kortenberglaan 158, 1040 
Brussel, tel. 02/735.61.40 tot 49. 
(r.c.) 
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THE RETURN 

OF THE PINK PANTHER 

Als je nog eens echt wil lachen 
in de boskoop, dan mag je be
slist deze « roze panter » niet 
missen. Bovendien moet je op ti jd 
de zaal binnen zijn, want de ani
matie-generiek is van het gees
tigste wat ik de laatste ti jd zag. 
Deze fi lm is het vervolg op «The 
pink panther », door Blake Ed
wards gemaakt in 1965. 

Deze kineast beoefende zowat 
alle genres, maar de humoris
tische, lichtvoetige stijl blijkt 
hem wel best te liggen. Dat be
wijst hij op schitterende wijze 
met « The return of the Pink 
Panther ». Centraal hierin staat 
het personage van de blunderen
de, onhandige inspekteur Glou-
seau, een karikatuur van wat een 
politieman zou moeten zijn. Bij 
het begin van de f i lm blundert 
Clouseau op zo'n stupiede ma
nier dat zijn radeloze chef hem 
schorst. En net op dat ogenblik 
heerst er In het (denkbeeldige) 
staatje Lugash paniek, want hun 
religieuze schat, de grote dia
mant « roze panter » is gesto
len. Clouseau knapte het zaakje 

— ongewild en ondanks zichzelf 
— bij een vorige diefstal op en 
wordt dus nu opnieuw hiermee 
belast. Dit brengt zijn chef hele
maal tot wanhoop, want volgens 
zijn bescheiden mening kan Clou

seau enkel alles nog meer In de 
war sturen. Dat doet deze inder
daad, maar niettemin komt de 
« roze panter > uiteindelijk te
recht. De dief is niet, zoals de 
vorige keer. Sir Charles Litton, 
maar deze voert het onderzoek 
wel naar het juiste spoor... dat 
trouwens niet zover van het zijne 
loopt. 

Het verhaal zelf is eigenlijk niet 
zó belangrijk, want dit is vooral 
een kapstok, waaraan de vele si
tuationele en andere gags wor
den opgehangen. Bij Edwards Is 
er werkelijk sprake van een har
monie tussen het visuele en het 
auditieve in zijn gag-opbouw. 
Wat het auditieve betreft denken 
we dan bvb. aan de vele woord
spelingen en het typisch eigen 
« Frans > aksent van C'ouseau. 
De gags zijn zeker niet alle 
nieuw, maar toch weet Edwards 
ze steeds weer geestig te ma
ken door ze bvb. in een onge
wone kontekst te plaatsen. 

En daarnaast zijn er ook de vele 
wel originele gags. Sommige 
daarvan worden herhaalde malen 
hernomen, en dan denken we 
vooral aan de gags rond de twee 
belangrijkste nevenpersonages : 
Clouseau's chef, Dreyfus, en de 
Chinese « boy » Kato met zijn 
verrassingsaanvallen. Dit laatste 
is vanwege Edwards duidelijk be
doeld als een karikatuur van de 
huidige karate-fllms. 
Blake Edwards laat met deze f i lm 
het gros van de huidige Franse 
en zelfs Amerikaanse (ja, ook 
Woody Allen) fllmkomiekers ach
ter zich. De precies getimde en 
intelligente opbouw van de gags 
— waaronder vooral de geestige 
repetitiegags in het oog sprin
gen —, de bestudeerde onhan
digheid van Clouseau, schitte
rend vertolkt door Peter Sellers, 
en de ondanks het spervuur van 
gags tot het einde volgehouden 
en soms zelfs Hitchcocklaans aan
doende suspense, maken van 
deze fi lm een amusante en leuke 
bedoening. Aanbevolen aan alle 
overspannen, overwerkte of zich 
vervelende bloskoopgangers. 

H.D. 

Deze grote ogen zijn van Toon Hermans. De BRTV brengt over hem 
een boelende dokumentalre op zondag 1 februari om 20u.30. 

muzKK 
BRUCE SPRINGSTEEN, 

HOREN EN ZIEN 

Sedert de singel « Born to run > 
verscheen en met het sukses 
even later gelijknamige elpee was 
hij meteen een gevestigde naam 
In de States. Bij ons lijkt hij het 
heel wat moeilijker te hebben om 
door te breken. Belangrijkste re
den lijkt wel dat de nummers die 
hij brengt ons publiek moeilijk 
kan boeien. De vergelijking die 
men met Dylan ging op bij het 
verschijnen van zijn eerste elpee 
« Greetings from Ashbury Park », 
minder op zljn tweede « the wi ld, 
the innocent and the E-street 
shuffle » die licht verteerbaar 
overkomt. Beide zijn ook bij ons 
In allerijl op de markt gebracht. 
De teksten die gelukkig op de 
fijne hoes van « Greetings » zijn 
afgedrukt zijn voor Insiders die 
de plaatselijke toestanden over 
de grote plas kennen en nogal 
intellektueel van opvatting. Hij 
draagt zingend zijn nummers 
voor zoals Dylan en Guthrie, 
maar bij hem ontbreekt een weer
kerend refrein en het eenvoudig 
melodleuse om het grote publiek 
te bereiken. Enkel • growing up » 
valt buiten deze beschouwing. 
De kritieken van zijn live-optre
dens vorige maand In Amsterdam 
en Londen, geven ongeveer alle 
hetzelfde Idee weer op muzikaal 
vlak, maar waren lovend voor 
zijn geweldig plankenvastheld, 
zijn beweeglijke act en gevoel
volle agressieve wijze van uiting. 
Op de fllpkant zet het prachtige 
op akoestische plano begeleide 
« the angel > gevoelvol in, waar
na het prettig ritmische « for 
you » eveneens mislukte liefdes
perikelen bezingt, wat in het ge
luid van Steve Harley. Na een 
introvert « spirits » rondt Spring
steen in een reeds Bom to run
klank met de zeer persoonlijk 
overkomende vaststelling dat het 
hard is een heilige te worden als 
jongen in de grootstad, de zware 
motor bij de hand. (CBS 65480) 
Op de tweede elpee heeft Bruce 
reeds van bij de eerste funky 
gitaarakkoorden duidelijk meer er
varing, en titelsong « E-street 
shuffle • mag gerust naast de 
beste hedendaagse produkties 
staan. Springsteens gitaarwerk 
is er evenals op derde nummer 
« Kitty's back » op zijn minst 
groots te noemen. Vokaal gaat 
hij na de wat rauw klinkende 
introsong naar het melodleuse 
lied over Sandy die op ene vierde 
juli op Ashbury Park op hem een 
grote platonische, misschien wel 
frustrerende indruk heeft nage
laten. De akkordeon van Danny 
Frederici heeft wat van de Band 
en ondersteunt samen met fijn 
tubawerk eveneens de akoestisch 
klinkende ballade van « Wild Bil
ly's circus story ». New-York Is 
overduidelijk zijn thuis geworden 
en hij bezingt het • Incident on 
57th Street » met rotsvaste over
tuiging, en je kan de balIèKfe van 
Johnny makkelijk smaken. In «Ro-
sallta> freakt hij het dan maar 
weer uit, denderend begeleid 
door de kopers van Clarence d e 
mons en het orgel van David San-
clous en gilt het uit hoe graag 

hij in een rock & rollband maar 
hoe moeilijk zij dit kan snappen. 
Uiteindend is een feestelijk 
sfeertje dat zo gegoten Is voor 
podiumoptredens. Een klassiek 
klrnkende piano-intro even later 
aangevuld met bluesy gitaar lel
den het wat hees dylanesk gezon
gen « New York city serenade » 
in, nummer dat zijn voorliefde 
voor deze grootstad nog maar 
eens verhaalt langs de verhalen 
om van de mensen die er wonen, 
hij er kent en over wie hij zingt. 
(CBS 65780) 
Voor liefhebbers van Dylan, the 
Band en Grateful Dead Is deze 
tweede elpee « ...E-street shuf
fle » alvast een must. 

3e DIALOOGDAG 
DE VAKBOND 

IN ONZE SAMENLEVING 
VERSTARRING 

OF VERNIEUWING ? 

Sint-Niklaas — Hotel Serwlr 
22 februari 1976 

OP DE AGENDA : 

BAD COMPANY, TANGERINE, 

SOFT MACHINE EN BEGAUO 

Vanaf vrijdag 30 januari is de nog 
steeds graag gehoorde Bécaud 
voor een uitgebreide toer in ons 
land die start te Halle, met ach
tereenvolgens Namen, Mons, het 
Kultureel Centrum van Hasselt, 
de Elizabettizaal te Antwerpen, 
Leuven, en het weekeinde 6 - 7 -
8 februari in Schone Kunsten te 
Brussel, waarna hij tijdens het 
daaropvolgende weekeinde even 
Charleroi aandoet. De Duitse 
rockgroep Tangerine Dream Is 
met synthesisers en ander ellek-
tronisch instrumentarium op zon
dag 8 februari in het Brusselse. 
Deze groep startte te Londen, 
waar ze steun kregen van onder
meer John Peel die in de vak
pers hun album • Atem » een der 
beste van '73 noemde, waarna zo 
door Engeland en de States toer
den. Op het Virgin-label ver
schijnt op 29 februari e.k. hun 
nieuw album « Phaedra >. Even
eens op zondag is In het Konink
lijk Cirkus de befaamde Engelse 
rockgroep Bad Company, dat ont
stond met zanger Paul Rogers 
uit Free, en na een Japanse en 
States-toer nu ook voor een kon-
cert ons land aandoet. Sfeer Is 
gegarandeerd en meteen stellen 
ze ook de nummers van hun 
nieuw album • Straight shooter • 
voor. Soft Machine is hier voor 
een driedaagse mini-toer en wel 
op dinsdag 10 februari op de 
campus van de Brusselse Uni
versiteit te 21 uur, en woensdag 
In het Antwerps Ruca-auditorium, 
waarna vrijdag in La Ruche-zaal 
te Charleroi. Plaatsen 170 - 180 -
200 fr.). SERGIUS 
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S.O.S. WATERSNOOD 
NAAR HET HALF MILJOEN 
Het tempo en de bedragen, waarmee de stortingen voor 
ons rampenfonds binnen lopen laten ons toe, aan te nemen 
dat we volgende week het half miljoen zullen bereiken. We 
hebben niet voor niets een beroep gedaan op de solidari
teit van de VU-mensen met de geteisterden in de provincies 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het is niet de eerste keer 
dat onze partij gelden inzamelt om beproefde volksgenoten 
te helpen en telkens opnieuw werden we verrast door de 
vrijgevigheid van de schenkers. 
Dat is volksnationalisme in de praktijk, simpelweg, zonder 
woordengekraam, een solidariteitsbetuiging die schril af
steekt tegen het fanatisme van kruidenier Defraigne of de 
vlucht voor de verantwoordelijkheid van ministers en an
dere paradepaarden in de overheidssektor. 
Reeds nu zeggen we de spontane en milde schenkers har-
tellfk dank namens de getroffenen. Intussen groeit het le
ger schenkerjs nog voortdurend aan ! 

Bijdragen voor ons hulpfonds kunnen nog steeds ge
stort worden op prk 000-0171139-31 van «c Wij », 
Voldersstraat, 71 , 1000 Brussel (vermelden : waters
nood ). 

A.VJD.B., Wetteren 200 
D.R., Lier 1-000 
A.-A., Maaseik 300 
H.M., Korbeek-Lo 1.000 
C.-P., Zottegem 500 
Naamloos, Asse 200 
D.C.-C.M., Jette 2.000 
W.-C, Jette 100 
W.D., Ger>k 1.000 
M.W., Deinze 1.000 
M.M., Vroenhoven 200 
D.V.D.B., Oworp 500 
P.M., Lommei 500 
D.B., Antwerpen 300 
B.M., St-lKat.-Lombeek 1.000 
W.J., Berchem 250 
C.B., Ternat 1000 
R.G., Denderleeuw 500 
F.VJN., Kester 200 
A.R., Duisburg 100 

Naamloos, Stokkel 500 
R.V.D.A., St-Martens-^Latem 3.000 
AJD., Ninove 2.500 
W.C, Baardegem 250 
Mevr. B.-D.R.N., Oostende 1.000 
U.V., Adinkerke 1.000 
Naamloos, Nederland 2.000 
Mevr. T.N.G., Maaseik 1.000 
P.S., Dilbeek 1.000 
A.V£., Tervuren 100 
VU-afd. Overmere 2.000 
L.e., Diksmuide 500 
U.F.-L.Y., Mol 500 
J.G., Leuven 200 
VU-afd. St-Kruis 1.000 
H.-F , Londerzeel 500 
2 onbekenden, Waterschei 400 
D.'M.R., Lebbeke 300 
J.I., Attenhoven 1.000 
L.C., Sinaai 800 

H.B., Wezembeek-Oppem 1.000 
Naamloos, Teralfene 1.000 
R.D.G., Vosselare 100 
E.V.G., Merksem 200 
H.V.L.,. Kapelle o/d Bos 100 
P.H., Mortsel 500 
Mevr. V., Mortsel 500 
A.D.S., Kessel-Lo 250 
S.B., Maldegem 200 
J.V.D.B., Gent 500 
G.G., Maldegem 200 
M.H., Drongen 1.000 
Familie D.K., Kerksken 1.000 
R., Laken 1.000 
H.V., Antwerpen 700 
N., Erembodegem 1.000 
Mevr. wwe D.-C.J. 1.000 
L.OJW., Meldert 200 
F.D., Ertvelde 500 
E.B.. Bree 1.000 
K.D.T., Vilvoorde 500 
Wwè C.-V., Zolder 500 
J.S., St-Denijs-Westrem 200 
C., St-Pietersieeuw 1.000 
Mevr. K.-V.M., Mechelen 1.000 
G.JD.J., Brugge 300 
V.T., Ekeren 1.000 
H.'B., Tervuren 50 
J.J., Velzeke-Zotegem 500 
J.V.M., Oostende 100 
G.V.L., Koksijde 300 
F V.D.B., 'Booischot 3.000 
P.V.H., Koersel 1.000 
H.VJD.S., Outer 200 
LJP., Hofstede 200 
V.SJI., Herzele 100 
'M.D.W., Herzele 100 
A.D.S., St-Pauwels 200 
Wwe R.D., Antwerpen 200 
A.D.S., Brugge 1-000 
V., Heveriee 500 
VU-afd. Vossem 100 
C.G., Vossem 100 
J.M., Oilbeek 1000 
VU-afd. Wakken- Dentergem-
Markegem-Oeselgem 3.000 
R.V.-D., Heveriee 500 
M.T., Berchem 200 
L.L., Reet 1-000 
M-V-, St-Andries-Brugge 500 
M.L., Vlamertinge 200 
VU-afd. Alsemberg 1.000 
G.O., Genk 500 
HJR., Beersel 400 
V.H., Stasegem+larelbeke 1.000 
H.O.R., VUvoorde 200 
N.W., Ronse 500 

GA.. Kortrijk 500 
M.S., Koksijde 1.000 
G.T., Helst o/d Berg 500 
A.V.B., Edegem 200 
G.V., Brugge 200 
J.O., Stevoort 250 
R.K., Emblem 200 
L.V.H., Halle 300 
G.V,H., Ottenburg 700 
A.G., Meer 1.000 
H.V., Leke 200 
J.D., Westkerke 1.000 
J.S., St-Truiden 300 
J.F., St^Stevens-Woluwe 1.200 
W.'R., Neeroeteren 200 
M.D., Maasmechelen 500 
Naamloos, Lent 500 
L.V., Antwerpen 1.000 
Mevr. S., Antwerpen 500 
J.C., iRocourt 100 
DJB., Munsterbilzen 200 
Naamloos, Oud-Heverlee 200 
I.e., Genk 2.000 
Wwe iH.W., Antwerpen 500 
J£)., iGenk 3.000 
DJD.D., Genk 500 
E.G., Langemark 2.000 
G.S., Hemiksem 500 
T.D., Boutersem 500 
H.U., Mechelen 500 
V.-JL.A., As 1.000 
A.V.M., Knokke 200 
J.D.S., Temse 500 
V.O., St-Amandsberg 1.000 
V.E.-V.L., Mol 500 
N.C., Eisene 500 
K.T., Nieuwpoort 200 
VU-afd. Pepingen 5.000 
L.D.S., Laarne 500 
K.M., Antwerpen 1.000 
Mevr. .M.M., Ekeren 500 
J.T., Ekeren 500 
Mevr. O.-V., Oostende 500 
C.W., Brussel 200 
P.T., Lint 1-000 
0.6., Diepenbeek 1000 
VU-arr. Aalst 2.000 
M.V.DJB., Anderlecht 1.000 
VUJO, St-Amandsberg 1.310 
V.W.-O.N.G-, Aalst 5.000 
A.M., Gent 1-000 
'R.C., Deinze 200 
E.D., Blankenberge 200 
D.-S.U., Zaffelare 500 
L.M., Gent 200 
A.J.L., St-^Andries-^Brugge 500 
D.W., Mortsel 120 

V.M.-V.D.B., Aalst 1.000 
F.L., Haasrode 200 
H.V.N., Herentals 500 
D.C., Jette 250 
D.V., Asse 250 
A.D.J., Meise 500 
F.D.T., Gentbrugge 500 
J.D., Beigem 2.000 
D.P.-D.T., Idegem 500 
FM. , Edegem 1.000 
A. en D.L., Geraardsbergen 1.000 
F.B., Wilrijk 1.000 
V.D.E.-M., St-Niklaas 1.000 
A.D.B., Berchem 100 
G.V., St-Truiden 500 
R.L., St-Amandsberg 200 
VU-Belsele 2.000 
F.D.B., Belsele 500 

Totaal : 345.240 
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RANDFEDERATIE HALLE WERFT AAN : 

« AUTOVOERDER » 
De aanvragen van de kandidaten, vergezeld van de vereiste 
stavingsstukken, moeten uiterlijk op 29 februari 1976 bij aan
getekend schrijven toekomen bij de heer Voorzitter van de 
Randfederatie Halle, J. Jacmainstraat 123 te 1500 Halle. 
Alle inlichtingen omtrent voorwaarden : tel. 02/356.22.20. 

RANDFEDERATIE HALLE WERFT AAN : 

« BEROEPSBRANDWEERLIEDEN » 
De aanvragen van de kandidaten, vergezeld van de vereiste 
stavingsstukken, moeten uiterlijk op 29 februari 1976 bij aan
getekend schrijven toekomen bij de heer Voorzitter van de 
Randfederatie Halle, J. Jacmainstraat 123 te 1500 Halle. 
Alle inlichtingen omtrent voorwaarden : tel. 02/356.22.20. 

Namens het uitvoerend Kollege 
De Sekretaris 
H. Van Gogh 

De Voorzitter 
J. De Kempeneer 

(advertentie) 

brasser 

STAD AALST 
In het stedelijk bediendenkader zijn volgende betrekkingen te 
begeven : 

— 2 opstellers 
— 1 maatschappelijk asslstent(e) 

De kandidaturen voor deelname aan het examen worden in
gewacht tot uiterlijk 15 februari 1976. Zij moeten bij ter post 
aangetekende brief worden gericht aan het college van bur
gemeester en schepenen, stadhuls • Grote Markt 3 - 9300 
Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelijke 
of telefonische vraag bekomen worden bij de dienst perso
neel - stadhuis. Grote Markt 3 te 9300 Aalst (tel. 053/21.57.51 
toestel 114). 

(advertentie) 

wu to 29 JANUARI 1976 
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VIRlie TIJD 

SPORClU€€K 
SLAP 

Het was voor ons, dappere Bel
gen, « geen vette » op de wereld
kampioenschappen veldrijden, er
gens te velde in Frankrijk. Bij de 
liefhebbers konden wi j gewoon 
niet verliezen, en deden het toch. 
Bij de beroepsrenners waren de 
veelvuldige wereldkampioenen 
Erik en Roger de Vlaeminck er 
niet meer bij. Er was al herrie 
geweest rond de selektie (zo 
werd Berten van Damme eerst 
geweerd, en later toch meege
nomen). De renners kenden nau
welijks de omloop waarop zij 
moesten rijden. De omloop was 
buitengewoon zwaar. In één 
woord, er waren redenen bij over
vloed om geklopt te worden. 
Onze mannen deden het dan ook 
met glans. Ten voordele van de 
Zwitsers, die de gouden en de 
zilveren medaille wegkaapten. 
Wie had het ooit kunnen denken 
van een wielerland als het onze? 
Het kwalijke avontuur dat onze 
veldrijders op de omloop van 
Chazay d'Azergues meemaakten 
wijst er, zo nodig, nog eens op 
dat er iets « loos » is in de Beize 
cyclocrosserswereld. Onze vedet
ten worden oud. Er komt sleet 
op. En bij de jongeren laten de 
opvolgers op zich wachten. Wel
licht nog een hele poos. Geïnte
resseerden kunnen nu op zoek 
gaan naar de oorzaken. En zij 
zullen er veel vinden. Maar ze 
zullen, allemaal, naar onze be
scheiden mening, te maken heb
ben met de vaststelling dat de 
jongeren het vertikken zich een 
bult te wroeten in slijk en plas
sende regen, als er op een ge
makkelijker manier evenveel kan 

Het is al een poosje geleden dat 
een « ietwat » onstuimig midvoor 
de doelverdediger van de tegen
partij zo'n dreun tegen het hoofd 
gaf dat de arme man maanden
lang medische zorgen nodig had. 
Die overigens niet zo'n sukses 
bleken, want de doelverdediger 
zal voor de rest van zijn leven 
gehandikapt blijven. Zij het dan, 
naar het schijnt, niet erg zwaar. 
De rechtbank heeft zich over dit 
geval uitgesproken, en zij heeft 
geoordeeld dat dit een geval Is 
van onvrijwillige slagen en ver
wondingen. De onstuimige — of 

verdiend worden. Men zal het 
immers moeten toegeven : veld
rijden is geen sinekuurtje, en er 
zijn er nog maar weinig rijk van 
geworden. 

WAAR IS DE OUD'REN 
FIERHEID... ? 

Het blinde (?) lot heeft gewild 
dat Anderlecht in de kwartfinales 
van de voetbalbeker van België 
moet uitkomen tegen het zoge
zegde bescheiden Lauwe, een 
ploeg uit derde afdeling. Volgens 
de lottrekking moest de wedstrijd 
doorgaan op het terrein van Lau
we. Zoals dat wel eens meer 
gebeurt, heeft de kleine klub erin 
toegestemd te gaan spelen op 
het terrein van de grote. Hoeveel 
Lauwe ervoor kreeg, weten wi j 
niet. Naar het schijnt ergens tus
sen de 500 en de 800.000 frank. 
Nu begrijpen wij best dat het 
voor Lauwe financieel interessan
ter is zijn home-voordeel — dat 
toch niets zou opleveren — te 
verkopen, en wij weten bij on
dervinding, hoe welkom de cen
ten zijn in kleine verenigingen. 
Maar toch ! Wij zouden er toch 
de voorkeur aan geven als kleine 
klubs de fierheid hadden « voor 
geen geld ter wereld » af te ge
ven waarop ze sportief recht 
hebben. Al was het maar om hun 
supporters plezier te doen. 

DE SLACHTING BEGINT 

Met de grote prijs van Brazilië, 
op de omloop van Interlagos, 
startte het autorenseizoen. Veel 
nieuws zal er niet te verwachten 
zijn. Het zijn nog steeds dezelf
de namen die men hoort. Niki 

gewoon bijziende — aanvaller 
liep een veroordeling op, die ons 
minder interesseert, en dient 
schadevergoeding te betalen. Men 
zegt : een half miljoen. 
Dit laatste is zo ongebruikelijk, 
dat het in de sportpers heel wat 
inkt heeft doen vloeien, en dat 
ook de bazen van de voetbalbond 
geschrokken zijn. Wat hebben 
« onbevoegden » als rechters en 
griffiers en advokaten, die niet 
eens weten dat er een blaas in 
een bal zit, zich te moeien met 
zaken die op de heilige grasmat 
gebeuren ? Heel spitsvondig liet 

Lauda (die deze eerste grote prijs 
won), Regazzoni, Fittipaldi en an
dere Hunt. Plus dan de veelbelo
vende Jackie Ickx (toch alweer 
achtste). Ook dit jaar zullen de 
massa's weer toestromen, belust 
op sensatie. Velen zelfs stil ho
pend de sensatie van hun leven 
te kunnen meemaken : iemand, 
al was het maar een gewone ga
per, te zien omkomen in dienst 
van de sport. 

GEEN DAMESBROEKJES 

Het is zo een beetje mode ge
worden dat de organisators van 
olimpische spelers en dergelijke 
vermakelijkheden een soort em
bleem ontwerpen, dat dan — 
uiteraard tegen betaling — mag 
aangebracht worden op konsump-
tie-artikelen, om de verkoop 
daarvan te stimuleren. Dat heb
ben ook de Kanadese organisa
tors gedaan, en naar het schijnt 
hebben de fabrikanten van alles 
en nog wat al bijna 100 miljoen 
afgedokt om hun produkten te 
mogen versieren met het em-
bleempje van de komende olim
pische spelen. Wij lezen nu ech
ter dat een Belgische en een 
Zweedse fabrikant van dameslin
gerie het verrukkelijke plan had
den opgevat damesslipjes op de 
markt te brengen, voorzien van de 
sportieve versiering. Zij kregen 
echter geen toelating. Om ons 
echt onbegrijpelijke redenen. 

IT 'S A LONG WAY 

En daarmee is het nieuwe wieier-
seizoen op de weg ook alweer 
begonnen. 'Inderdaad, op 3 febru
ari a.s. wordt al de eerste rit 
gereden van de eerste « ronde » 
van het seizoen, én de eerste 
koers in li jn. Een maand lang 
blijven de koereurs in de buurt 
van de Middellandse Zee, en van-

de voetbalbond weten dat wie 
voetbal wil spelen, nu eenmaal 
riziko's loopt en die moet aan
vaarden. 

Afgezien van het feit dat een ver
zekering die alle schade ver
goedt — zoals in het burgerle-
ven — in het sportwereldje ook 
niet, en ervoor zorgt dat zij de 
wij het normaal dat de maat
schappij — in dit geval de recht
bank — haar leden beschermt, of 
dat nu toevallig sjotters zijn of 
niet ,en ervoor zorgt dat zij de 
schadeloosstelling krijgen waar
op zij recht hebben. Het komt ons 
eerder eigenaardig voor dat de 
gekwetste voetballer beroep moet 
doen op de rechtbank, en dat de 
verzekering (de bond) al niet ge
daan had wat zij menselijk ge
sproken (wij zeggen niet : juri
disch, want dat weten wi j niet) 
had moeten doen : het slachtof
fer schadeloos stellen. 

Kortom, dit feitje herinnert er
aan dat men eens goed zou moe
ten nagaan of alles wel is wat 
het zou moeten zijn met de ver
zekeringen van de sportbeoefe
naars. 

Hoeveel sportbeoefenaars weten 
tenslotte welke riziko's zij lopen, 
en die zij, zoals de voetbalbond 
zei, maar moeten aanvaarden ? 
Dat zou ook eens duidelijk mo
gen gezegd worden I 

af begin maart zakken zij af naar 
het barre Noorden, waar op 6 
maart al « De omloop van Het 
Volk » wordt gereden. Van dan 
af gaat het zonder onderbreking 
door tot half oktober. Het wordt 
dus voor de renners een seizoen 
van negen maand, en voor de 
meesten onder hen praktisch zon
der onderbreking alle dagen koer
sen. De liefhebbers van het spek
takel zullen het wel leuk vinden, 
maar naar onze bescheiden me
ning is het wat overdreven. Wel
ke koereur kan nu meer dan 200 
keren na elkaar fris en monter, 
en vooral strijdvaardig, aan het 
vertrek staan ? 

DE SPORTIEVEN 

Op een perskonferentie zei een 
afgevaardigde van Klub Luik dat 
deelnemen aan een Europese 
kompetitie (en het betreft hier 
de « kleinste », de UEFA-beker) 
een kwestie is van 15 miljoen. 
Acht miljoen aan ontvangsten bij 
de bekermatchen, en zeven mil
joen aan meerwaarde van de spe
lers. Men kan op veel manieren 
rekenen : wi j geloven niet dat 
het zo'n vaart loopt (o.a. omdat 
deelnemen aan een Europese 
kompetitie niet alléén opbrengt, 
het kost ook). En als het dan 
toch zo hoog in de papieren zou 
lopen, dan begrijpen wi j niet 
waarom de klubs, die kommer-
ciële ondernemingen zijn, het lot 
niet een handje zouden toeste
ken om erbij te zijn. Een pint 
voor de arbiter, een snoepcent 
voor tegenstrevers voor wie 
winst of verlies toch geen be
lang hebben, het moet aan 15 
miljoen toch verdiend zijn ? 
Wij zouden het, eerlijk gezegd, 
proberen. En als de klubs het 
niet doen, dan moet het wel zijn 
dat zij vol « wreed » sportieve 
mensen zitten. 

# MAANDAG : doodsbedreigin
gen voor Franz Beckenbauer. 
Waarom laat men rijke mensen 
niet in vrede leven ? 0 DINSDAG: 
de entreeprijzen voor het Wim-
bledon-(tennis)tornooi zullen fors 
de hoogte ingaan. Wat de sport
man zal troosten : de vergoedin
gen voor de vedetten ook. Voor 
wat hoort wat ! # Woensdag : 
saluut aan de sjotters te Boom 
die een « demonstratie » gaven 
ten voordele van de verzopenen 
te Ruisbroek. Die anderzijds van 
de « groten » belangstelling en 
simpatie kregen 9 DONDERDAG:, 
de « nationale » hockeyploeg 
werd gevierd omwille van haar 
verdiensten voor de Belgische 
« franstalige » sport. In Brussel 
kan alles • VRIJDAG : de Lord 
zei : « Op de olimpisohe spelen 
moet een geest van broederlijk
heid, sportiviteit en vriendschap 
heersen ». Ook schol, maat I # 
ZATERDAG : de Brusselse frans-
sprekende sportvedetten werden 
gevierd om bewezen diensten aan 
patati en patata. In België kan al
les 9 ZONDAG : onze skivedette 
Blanchaer legt bewijs af van gro
te regelmatigheid, f l i j was voor 
de 7184ste keer 44ste. Een ware 
belofte ! # 

TOT DAC 

DRIE BERICHTJES 

Alvorens onze oppervlakkige 
speurtocht doorheen het zonne
stelsel te besluiten met een 
woordje over de meteorieten en 
de kometen (en dan de weg 
naar de sterren in te slaan), als 
het mag een paar kleine bericht
jes. Binnen een paar weken zijn 
de sterren en melkwegstelsels 
er immers ook nog I 
Volgende week wordt hier ge
handeld over meteorieten. Wie 
daarover véél meer wil vernemen 
dan hier gezegd kan worden, 
kan de eerstvolgende vergade
ring van de Vereniging voor Ster
renkunde bijwonen, op 20 maart 
om 15 uur in de volkssterren
wacht Mira te Grimbergen. De 
h. J. Van Daele zal er uitvoerig 
handelen over meteorieten. 
Nog voor geïnteresseerde le
zers : infoKOSMOS vertoont 
iedere tweede en vierde vrijdag 
van de maand om 20u30 weten
schappelijke films. Dit in het 
Kultureel Centrum te Strombeek 
Iedereen is van harte (en gratis) 
welkom. Het gaat niet altijd over 
sterrenkunde, en sommige films 
zijn Engels of Frans gesproken. 
« Heelal », het maandblad van 
de Vereniging voor Sterrenkun
de, trok nogal hard van leer — 
en heel terecht — tegen wat 
men de jeugd allemaal wil wijs
maken in het TV-programma Ate
lier. UFO's, science-fiction die 
men een fiction of science wil 
opschilderen, astrologie, « alter
natieve » wetenschap, het kan 
niet op. Waarom zich niet ge
woon beperken tot wat de mo
derne wetenschap wéét. Het is 
voor de leek al verbluffend en 
sensationeel genoeg, als het 
daarom te doen is. 
Aansluitend hierbij : te Brussel 
eindigde zopas een tentoonstel
ling gewijd aan UFO's e.d. Dat 
mensen daarin geloven : het is 
begrijpelijk. Dat degenen die er
in geloven hun geloof willen uit
dragen, door spreekbeurten, door 
publikaties, door tentoonstellin
gen zelfs (van wat eigenlijk ?), 
daar kan men ook inkomen. Dat 
daarvan gebruik en misbruik 
wordt gemaakt in de « kommer-
ce » is niet te vermijden. Dat 
de wetenschap zich met de 
UFO's e.d. niet inlaat, en dus 
ook niets weerlegt, moet geen 
verwondering baren. Over welk 
feit zou het debat kunnen gaan, 
en waarop kan de wetenschap 
zich anders bazeren dan op fei
ten ? Terloops, een aantal leden 
van infoKOSMOS hebben zich 
een tijdlang gebogen over de 
UFO-literatuur, en die onder
zocht tot zover het in hun (ama-
teursjmogelijkheden lag. Zij heb
ben het opgegeven bij gebrek 
aan kontroïeerbare, tastbare, 
aanwijsbare elementen. Als 
UFO's vliegende schotels zijn, 
zijn het geen UFO's. Zijn UFO's 
Inderdaad unidentified, dan is er 
voorlopig niets over te zeggen. 
En zijn er geen UFO's, dan moet 
men er geen uitvinden. 
Wat echter rond heel die UFO-
tentoonstelling lamentabel is, is 
dat drie ministers een soort ere-
komitee vormden. Van Ael, De 
Croo en Chabert. Knappe bollen 
alle drie, mannen die de proble
men aanpakken op degelijke, 
wetenschappelijke wijze. Die de 
Franse en Vlaamse kuituur in dit 
land eens zullen opkalfateren, 
zie ! Drie ministers, propagan
disten van de ufniogie ! Het Is 
om te gillen. En dan zitten er 
voor dat Franse gedoe nog twee 
Vlamingen bij, die men nog op 
geen enkele manifestatie van bi] 
voorbeeld de wel is waar Vlaam
se Vereniging voor Sterrenkun
de ooit gezien heeft. 

DIRK MARTENS 
NINOVE AALST 

P.V.B.A. 
Beverstraat 24-26 Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (054)331.05 Tel. (053)240.60 

KINOERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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29 JANUARI 

BRT 

18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Ante, de Laplander. 
18.30 Slalom. 
19.15 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Coronation Street. 
20.40 Pano '76. 
21.30 Stemmingsbeelden 
21.40 Standpunten. 
22.05 Première. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

11.35 Schooltelevisie. 
15.00 Het kleine huis op de 

prairie. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Laurel en Hardy. 
19.25 Landgenoten I 
19.40 Simplistisch verbond. 
19.55 All in the family. 
20.20 Droomland. 
21.00 Monty Python. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Recht, onrecht en de Mo-

lukken. 
22.40 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Het intieme leven van 

de koekoek. 
19.30 Oorlogswinter. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20.35 Dat ik dit nog mag mee

maken. 
21.10 Koning klant. 
21.35 Vara's internationale. 
22.45 Achter het nieuws. 
23.20 Gedicht. 
23.21 Den Haag vandaag. 
23.30 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 A vous de choisir. 
20.35 Luke, la main froide. VS-

film (1967). 
22.40 De filmmolen. 
Aansluitend : Nieuws. 

im 
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30 JANUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Bijtje in de dierentuin. 
18.15 Open school. 
18.45 Van dag tot dag. 
19.10 Trajekt. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De Flintstones. 
20.40 Taking Off. VS-film 

(1971). 
22.15 »nspra»k 76. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van nature. 
19.55 Farce majeure. 
20.20 Kojak. 
21.10 Luister van het orgel. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Geheimagent Briggs. 
22.25 De man van 59. TV-spel. 
23.05 Tot besluit... 
23.10 Late visite. 
23.35 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade, 
20.00 Nieuws. 
20.25 Een mens wi l . . . 
22.00 Gebroeders Hammond. 
22.50 Televizler-magazine. 
23.35 Nieuws. 

WIJ 21 

RTB 

14.00 
18.10 
18.30 
19.00 

19.30 
19.45 
20.15 
21.10 

22.35 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3... j 'ai vu. 
Sept sur sept. 
La communauté franpal-
se de Wallonië et de 
Bruxelles. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
USA 200. 
ies communiants. 
Zweedse film (1962). 
Nieuws. 

31 JANUARI 
BRT 

14.00 
14.30 

16.30 
18.00 
18.05 

19.00 
19.45 
20.15 
21.15 
22.00 
22.50 

Doe mee. 
Jumbo, de sensatie van 
het cirkus. VS-muzikale 
fi lm (1962). 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Mauro, de zigeunerjon
gen. Britse jeugdfilm. 
Eskapade. Vrije t i jd. 
Nieuws. 
Wies Andersen-show. 
Terloops. 
Kruis of munt. 
Nieuws. 

NED 1 

10.00 
15.30 
15.32 
16.20 
16.45 

17.35 

18.45 
18.55 
19.05 
19.35 
20.00 

21.35 
21.50 

22.25 
22.55 
23.35 
23.40 

Teleac. 
Nieuws. 
De rode autobus. 
Wickie, de Viking. 
Kunt u me de weg naar 
Hameien vertellen, me
neer ? 
Internationale zwemwed-
strijd te Amersfoort. 
TV-info voor Marokkanen 
Nieuws. 
Wie van de drie ? 
Mash. 
Angelique en de sultan. 
Vijfde en laatste fi lm. 
Nieuws. 
'Pepe Lierthard show-or-
kest. 
Tekstpierement. 
Avro's sportpanorama. 
Nieuws. 
Lied van de week. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.20 Q en Q. 
19.50 't Zand. 
20.00 Nieuws. 
20.25 De derde man. Engelse 

politiefilm (1949). 
22.10 Brandpunt. 
22.50 Cr zit tnuïiek in. 
23.f« «leuws. 

RTB 

^ 1 ^ ^ Oes nw^jines, dcM mal-
' ' "~ tres, d«s élèves. 
10.30 Comment allez-vous ? 
12.35 Regionaal debat. 
13.30 Sports pour tous. 
14.00 i a TV participative. 
14.30 Landbouwmagazine. 
14.45 Interwallonie. 
16.30 Loisirs actifs. 
17.00 fol l ies. 
17.4S A vos marques. 
18.55 tes Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Le gendarme en ballade. 

Franse film (1970). 
22.15 De mémoire d'homme. 
23.00 Nieuws. 

1 FEBRUARI 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 Eucharistieviering vanuit 
Zwijnaarde. 

11.00 Konfrontatie. 
12.00 Weekjournaal. 
12.30 Dag aan dag. 

14.30 Open school. 
15.00 Een lastige hond. 
15.15 Labyrint. 
17.15 Sesamstraat. 
17.40 Festival van Vlaanderen. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.50 Onder de regenboog. Te

kenfilm. 
19.00 Het huis waarvan wij 

dromen. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.30 Toon Hermans. 
21.30 Ook dit is leven. 
22.10 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Sesamstraat. 
16.27 Openbaar kunstbezit. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 De wilde ganzen. 
17.30 Internationale zwemwed-

strijden te Amersfoort. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 The Flintstones. 
19.30 Pulcinnella. Ballet. 
21.00 Durmazon (G) 1974-1975. 
21.55 Heel de mens. 
22.25 'Humanistisch verbond. 
22.45 Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Paulus de boskabouter. 
18.35 Roques Rock. 
19.00 Panoramiek. 
19.15 Studio sport. 
20.30 Ot... en hoe zit het nou 

met Sien ? Werkloze 
vrouwen. 

21.05 Operetteklanken. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Informeel. 
22.35 Beeldspraak. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

9.30 Donner a voir. 
10.10 Indépendants, è votre 

service. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Affektieve en seksuele 

opvoeding. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14.00 Arts-Hebdo. 
14.30 Au dela de l'horizon. 
15.20 CaMmero. 
15.25 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.15 Carrefour 17. 
18.00 Badinerie. 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Histoires insolites. 
21.15 La mrmoire singuliere. 
22.00 TV-7-Club. 
23.00 Nieuws. 

2 FEBRUARI 
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 Rad der fortuin. 
21.00 De razende Roeland. 
22.05 Nieuws. 
22.20 Wij bergbewoners... 

De andere fi lm. 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.45 Suriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The Flintstones. 
19.30 Mijl op zeven. 
20.25 De mensheid : een kom

plot. 
21.35 Nieuws. 
21.50 De mensheid : een kom

plot. 
22.55 Uit de agenda van een 

bischop. 
23.05 <n de keuken van Berend 
23.35 Symbiose. 
23.40 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The lone ranger. 
19.30 In Londen staat een huis. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Op losse groeven. 
21.25 Baretta. 
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 Katoliek - godsdienstige 

uitzending. 
19.30 Lundi-S'ports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 A quoi penses-tu Lise ? 

TV-film. 
21.35 Leven in Wisconsin. Dok. 
22.40 Nieuws. 

3 FEBRUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie, de Viking. 
18.30 Open school. 
19.00 Toestand. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Hitjournal. 
21.00 Kijk mensen : de mazen 

van het net. 
22.00 De konformist. Italiaanse 

speelfilm (1971). 
23.40 Nieuws. 

NED 1 

i0.45 Schooltelevisie. 
14.00 Schooltelevisie. 
18.45 TV-info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Geheimen der zee. 
19.55 Mash. 
20.20 Brainwave. 
21.10 Enkele momenten voor 

monumenten. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Ik wil geen kind (meer). 
22.40 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 Mini-voetbalshow. 
22.10 Hier en nu. 
22.50 Tot besluit. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23.10 Nieuws. 

RTB 

14.00 Sohooltetsvisie. 
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 Regan. 
21.10 Special situation '76. 
22.40 Nieuws. 

4 FEBRUARI 

BRT 

14.25 Olimpisbhe winterspelen 
te Innsbruck. 

16.00 Schooltelevisie. 
16.30 Tip-Top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Gans Tienen. Kwis. 
18.50 Star Trek. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Rhoda. 
20.45 De torenkrana. TV-spei 
21.35 De vijfde windstreek. 
22.25 Consortium Classicum 
22.55 Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
14.25 Olimpische winterspelen 

te Innsbruck. 
16.00 Eet u smakelijk en Co. 
16.30 Het geheim van de Nijl 
17.30 Ren je rot. 
18.45 VerkeerspI'icht. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Op erewoord vri j . 

'Engelse TV-film. 
20.55 Werkwinkel. 
21.15 Den Haag vartdaag. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Machiavelli. 

NED 2 

18.00 Olimpische winterspelen 
18.45 'Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Jouw beurt. 
19.30 iKenmerk. 
20.00 'Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Cirkusmensen. Dok. 
21.40 Vara-prent. 
22.00 'Bij Ischa. 
22.45 Gedicht. 
22.46 Nieuws. 
22.51 Extra studio sport. 

RTB 

14.00 
16.45 
18.25 
18.55 
19.00 
19.25 
19.45 
20.15 
20.25 
21.20 

22.35 

Schooltelevisie, 
f e u vert. 
Tempo. 
Barbapapa. 
Le chirurgien de St-Chad 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Contacts. 
Chanson k la carte. 
Ik en mijn lichaam (van 

2 tot 6 jaar). Eerste deel 
van een reeks uitzendin
gen over het kind. 
Nieuws. 

^iLiris 
Vrijdag 30 januari — BRT — TAKING OFF (1971). 
Film van Milos Forman, die hier doodgewone mensen in hun onder
huidse spanning en alledaagse situaties op een vlijmscherpe wijze 
observeert. De basis van de fi lm is de problematiek (in de VS) 
van weggelopen kinderen. 

Vrijdag 30 januari — RTB — LES COMMUNIANTS (1963). 
Deze Bergmann-film is andermaal een analize van een geloofskri-
sis waarbij de optredende personages meer simbolen zijn van 
geestesverhoudingen dan wel levende mensen. Jammer genoeg 
zal dit wel weer een vertonirtg met franse dubbing zijn, dus onge
nietbaar... 

Maandag 2 februari — BRT — WIJ BERGBEWONERS. 
Centraal'^in deze prent staan bergbewoners uit het kanton Uri, le
vend in een vallei waar bijna nog uitsluitend van de landbouw 
wordt geleefd. Oe oude kuituur bleef er omzeggens ongeschonden 
bewaard, terwijl toch ook de moderne tijd er begint door te drin
gen. 

Dinsdag 3 februari — BRT — DE KONFORMIST (1970). 
Bertolucci rekreëerde hier de periode 1928-1943 en doorheen een 
psichologische portrettering analiseert hij het fascisme als een 
« kollektieve ziekte van de bourgeoisie ». 
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OMDAT BEJAARDEN OOK MENSEN ZIJN 1. 
Tijdens de bespreking van de Rijl(smiddelenbegroting in de Kamer heeft volksver
tegenwoordiger Joos Somers enkele zwakke punten van de beleidskeuze van de 
regering Tindemans zwaar aangepakt. Hij belichtte de noodtoestand van de « be
dreigde groepen », zoals ondermeer de werkzoekenden, de min-valieden, de inva-
lieden en vestigde in het bijzonder de aandacht op onvoorstelbare tekorten aan
gaande de bejaardenzorg, zoals die al jaren in ons land in praktijk wordt gebracht. 
De krachtlijnen van de Programmawet laat duidelijk blijken dat men op dit vlak 
weinig wil veranderen. 

Uitgaande van de gedachte dat zeker in een tijd van krisis het gevaar bestaat dat 
men de minstbegoeden vergeet en dat men gedwongen wordt bepaalde prioriteiten 
toe te kennen aan de heropleving van het ekonomisch leven, het inkomensbeleid 
en de tewerkstelling, is kamerlid Joos Somers de mening toegedaan dat men moet 
blijven stilstaan bij die groepen, die het reeds zwaar hebben in normale tijden. In 
onze konsumptiemaatschappij worden o.m. de bejaarden maar al te dikwijls ervaren 
als een « last » (?), een verliespost en maar al te dikwijls worden deze mensen 
van de derde leeftijd met een kluitje in het riet gestuurd. De Volksunie aanvaardt 
deze mentaliteit niet. De « bedreigde groepen » zijn immers de eerste en grootste 
slachtoffers van een ekonomische krisis. 

procent van de totale bevolking, in 
1947 reeds 10,7 procent, in 1970 13,5 
procent en vandaag reeds meer dan 
14 procent. In ons land zijn praktisch 
1.400.000 bejaarden, wat een verhou
ding geeft van meer dan één bejaar
de op 7 inwoners of één bejaarde ten 
laste van 2 aktieve personen. Op 50 
jaar t i jd is het aantal bejaarden meer 
dan verdubbeld. 
Maken we de vergelijking met andere 
landen of werelddelen, dan kan het 
ons niet ontgaan dat in ons land pro-
centsgewijs de oudste bevolking van 
de wereld leeft. Een bijkomende vast
stelling, maar van groot belang, is de 
veroudering in de bejaardengroep zelf. 
Het aantal hoogbejaarden (75 jaar en 
ouder) is veel sterker toegenomen 
dan het aantal bejaarden tussen 65 en 
75 jaar. Sedert 1920, wanneer de ver
oudering is begonnen, tot 1928 steeg 
het aantal bejaarden 65/75 jaar met 
148 procent, terwijl in dezelfde tijds
spanne het aantal hoogbejaarden steeg 
met 190 procent. Waar in 1920 ons 
land slechts 21.700 bejaarden boven 
de 85 jaar telde, was dit aantal in 
1968 meer dan verdrievoudigd en be
droeg toen reeds 72.664. 
Het aantal semi-valiede bejaarden, dat 
in de leeftijdsklasse 66 tot 69 17,6 pro
cent bedroeg voor de mannen en 14,5 
procent voor de vrouwen, steeg in de 
leeftijdsklasse van 85 jaar en ouder 
tot 53,5 procent voor de mannen en 
74,5 procent voor de vrouwen (statis
tische gegevens 1973). 

Kamerlid Joos Somers 

EEN TE NEGATIEF 
UITGANGSPUNT 

Uiteraard stelt de regering Tindemans 
voor de derde leeftijd bepaalde maat
regelen voor. De resultaten van deze 
maatregelen worden te optimistisch 
bekeken en men verwacht er alle heil 
van, terwijl het verleden ons geleerd 
heeft zeer kritisch te staan tegenover 
mooie beloften en voornemens op dit 
vlak. Bovendien is de benadering van 
de gestelde problemen in verband met 
de bejaardenzorg fout ! Alhoewel de 
materiele noden van de derde en vier
de (!) leeftijd groot zijn en er werke
lijk een degelijke aanpak nodig is, mo
gen we niet vergeten, dat de vereen
zaming en de uitstoting van de bejaar
den uit het maatschappelijk leven, 
geen begin van verbetering zal ken
nen door de beleidskeuzen, die thans 
door de regering als ideaal worden 
voorgesteld. Naast de financiële no
den, zijn de vereenzaming en het-zich-
afgeschreven-voelen immers de wer
kelijke noden van hen, die maar al te 
dikwijls « het ongeluk hebben ouder te 
worden dan 60-65 jaar ». 

SOCIAAL PROBLEEM 
NUMMER 1 ? 

Alles laat voorzien dat in de komende 
jaren de derde leeftijd <« het » sociaal 
probleem nr 1 zal worden, dat van de 
gemeenschap zware offers zal eisen. 
We kunnen ons niet tevreden stellen 
met halve maatregelen, omdat we dan 
in een nabije toekomst zullen ver
plicht worden een te grote achter
stand in te lopen. Door de betere hy
giënische verzorging en de ontwikke
ling van de geneeskunde stijgt de ge
middelde leeftijd voortdurend. In 1960 
betekende dit reeds een gemiddelde 
van 70 jaar en 7 maanden. Anderzijds 
wordt door de sterke geboortedaling 
het aantal bejaarden in betrekkelijke 
zin, een steeds groter procent van de 
bevolking. Het aantal bejaarden ouder 
dan 65 jaar was in 1900 slechts 6,3 

TRIOMFANTALISTISCH 
ZIEKENHUISBELEID ! 

Verder vormen de bejaarden geen ho
mogene groep. De verscheidenheid is 
groot, zowel naar leeftijd, als naar 
woonmilieu, naar uitgeoefend beroep, 
naar burgerlijke stand, naar persoon
lijke ingesteldheid, naar gezinssamen
stelling en naar aanpassingsmogelijk-
heden. Toch zijn er ook enkele ken
merken algemeen en die zijn wei be
langrijk voor het bejaardenbeleid. Be
jaard zijn, betekent meestal beperkter 
geworden zijn In fysische en psy
chische mogelijkheden. Recent onder
zoek heeft uitgewezen dat slechts 3 
op 4 bejaarden nog valied zijn en dat 
van alle plus-65-ers zeker 14 procent 
seml-vallde en 11 procent Invalled 
zijn. 

Inzake het ziekenhuisbeleid stelt ka
merlid Somers vast dat de regering 
tegen 1980 3.500 bedden voorziet voor 
revalidatie en 3.500 bedden voor 
« langliggers ». Deze voorstellen van 
de GVP-mInIsters De Saeger en De 
Paepe kunnen ons niet trlomfantalls-
tisch stemmen, vermits men — in
dien men deze plannen kan verwezen
lijken — slechts zal voldoen aan de 
behoeften van vandaag. Verder blijkt 
te duidelijk de Ingesteldheid, dat men 
alles heeft opgelost. Indien men maar 
voldoende « bedden » kan ter beschik
king stellen. Het verklankt te sterk 
de mentaliteit, dat de bejaarden, wan
neer ze maar enigszins hulpbehoe
vend worden, maar ergens moeten op
genomen worden ! Eens tijdelijk af
gevoerd, blijken zIj te dikwijls defini
tief « afgevoerd ». Men beschouwt 

dan zijn plicht tegenover de bejaarde 
als afgehandeld : men weet hem of 
zij « geborgen •> in een al of niet ge
specialiseerde instelling : het wordt 
meer « een opgeborgen zijn > dan 
« een geborgen zijn ». De Volksunie 
wenst niet in te gaan op de mentali
teit, die de bejaarden opbergt in te
huizen, waar ze elkaar zien aftakelen. 
Bejaarden mogen hun leven niet laten 
voorbijkruipen in troosteloze zalen in 
afwachting van eikaars dood. Zoveel 
mogelijk moeten we de bejaarde be
houden in zijn natuurlijk milieu en 
hem of zij — zo snel mogelijk — na 
een noodzakelijke behandeling In een 
bijzondere instelling — terug opne
men in een woning tussen zijn ken
nissen, geburen, vrienden en familie
leden. 
Voor ons moet de beleidskeuze hier
op gericht zijn en we mogen ons niet 
blind staren op de grote geldsommen, 
die de regering wenst te besteden 
om het aantal bedden te verhogen in 
de ziekenhuizen (?}, die meer en 
meer gekontroleerd worden door de 
kleurziekenfondsen. De huisvesting 
van de bejaarden verdient prioriteit 
omdat ze In een groot aantal gevallen 
niet menswaardig is. 

« MENSWAARDIG » HUISVESTEN... 

Een belangrijke fraktie van de bejaar
denbevolking is gehuisvest In wonin
gen die niet aan standaardnormen be
antwoorden. In één vierde van de ge
vallen is de wc buiten de woning ge

legen Een even groot aantal heeft 
geen badkamer ter beschikking, één 
derde van de betrokken woningen is 
niet aan een rioolnet aangesloten. 
Vele bejaarden zijn in hun fisieke mo
toriek gehandikapt. Meer dan drie op 
vier bejaarden worden dagelijks ge-
konfronteerd met trapgebrulk, al zijn 
er heel wat onder hen die deze In
spanning niet meer kunnen leveren of 
niet meer zouden mogen leveren op 
basis van medische indikaties. 
Wanneer we nu vaststellen dat de 
beleidskeuzen, uitgestippeld door de 
regering Tindemans, voorzien dat 10 
procent van de sociale woningen voor 
de bejaarden voorbehouden worden, 
dan is men geneigd dit als positief te 
ervaren, omdat het een stap in de 
goede richting is. Maar iedereen weet 
dat daarmee de huisvestingsproble
matiek van de bejaarden verre van op
gelost is : het zal ons hoogstens in 
staat stellen de meest schandalige 
toestanden te verwerken .. te verber
gen, want de wachtlijsten van de maat
schappijen voor sociale woningbouw, 
die betrekking hebben op aangepaste 
bejaardenwoonsten, zijn zeer lang en 
vele bejaarden zullen nooit een der
gelijke woning verwerven, omdat ze 
ondertussen reeds gestorven zijn. 
Uit onderzoekingen In de provincie 
Antwerpen in de jaren 1960-1965 
bleek dat 26,73 procent van de onver
beterbare, ongezonde hulzen door be
jaarden bewoond werden, bejaarden 
die In die periode in de provincie Ant
werpen 10,8 procent van de bevolking 
uitmaakten. Ondertussen zijn deze 
cijfers geëvolueerd en wel In de slech
te zin. 

(vervolg volgende week) 
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P€RSSPI€0€L 
De o Libra Belgique », die na zo
veel jaren nog steeds ziende blind 
Is voor de diepere volksrealitei
ten in deze staat, jammert over 
« de gevaarlijke en krachtige te
rugkeer van het kommunautaire ». 
Het is toch een Franse zegswijze 
• Chassez Ie naturel il revient au 
galop ». Dat heeh blijkbaar zelfs 
out-CVP-voorzitter Houben begre
pen die na 50 jaar de franstaligen 
begint door te hebben, zo schrijft 
hij toch in een vrije tribune in 
diezelfde Libre. 

Het KLM-Sabena-dossier is daar 
weer eens een flagrant voorbeeld 
van zegt Van Erps in « De Nieuwe 
Gids ». De diepere oorzaken lig
gen in de vrees voor de kiezer die 
volgens recente peilingen het RW 
voor zijn regeringsdeelname zou 
afstraffen streept met leedver
maak « Le Peuple > aan. De Volks
unie komt er beter uit. 
De kuren van le docteur Wijnen 
(Vinène s.v.p.) beginnen gelukkig 
maar ook een aantal Vlaamse dok
ters te ergeren, zo meent Hugo 
De Ridder in « De Standaard » het 
toch vast te stellen. 

LA LIBRE BELGIQUE 
. Men heeft het vastgesteld ter 
gelegenheid van het debat over 
oorzaken en gevolgen van de 
overstromingen. Het is waar dat 
in deze materie dhr. Defraigne 
minister van Openbare Werken, 
zijn flank heeft blootgesteld door 
zijn onbeheerste verklaringen 
Andere manifestatie van de krach
tige terugkeer naar de gemeen
schapsproblemen : de zaak van 
de mogelijke samensmelting van 
de luchtvaartmaatschappijen. 
l\Aaar ook voor kleinere proble
men hijst men de kommunautaire 
wimpel. 

Zo IS er de Volksunie donderdag 
in de kamer ingelukt PSC en CVP 
tegen elkaar op te stellen rond 
de bouw van een express-weg 
Komen-Moeskroen. Erger is bij 
het taal-gemeenschapskleursel het 
konflikt dat geneesheren en re
gering tegen elkaar stelt. 
Ik ben er van overtuigd omdat ik 
meer dan vijftig jaar met ze ben 
omgegaan, dat de Walen nooit de 
strijd van de Vlamingen hebben 
begrepen... 
Wat mij betreft, voeg ik er aan 
toe dat het een vergissing zou 
zijn te geloven dat men door 
enige federalisering met drieeën 
de Vlaamse bevolking, die het 
talrijkst is, In het Parlement of 
in de regering in de minderheid 
zou kunnen plaatsen. Men zou op 
min of meer korte termijn het 
land doen uiteenspatten... 

(F. Houben) 

DE NIEUWE GIDS 
' Had Outers hoog opgegeven 
van zijn hoedanigheid van ex
pert en van zijn technische ken
nis, de bijzonderste gegevens uit 
zijn dossier had men al gelezen 
in de verklaringen van Sabena-
beheerder Borsu aan Forces Wal-
lonnes. De betekenis van zijn in
terpellatie zat in zijn politieke 
konklusles. 
Wie het nog niet wist waarom 
FDF-RW zo heftig gekant is te
gen een oplossing in Benelux-
verband, kon het gisteren opma
ken uit de VU-Interpellatle van 

Anciaux, die na Outers op de 
tribune verscheen. Zijn cijfers 
over de taaiverhoudingen onder 
de kaderleden van Sabena spre
ken boekdelen : van de 14 direc
teurs 3 nederlandstallgen, van de 
18 afdelingschefs 6 nederlands
tallgen... Alles gaat er in het 
Frans en taalwetten en Vlaamse 
ministers hebben daar niets kun
nen aan veranderen. Zo Is het 
goed voor RW-FDF en dat willen 
ze behouden ». 

vens van de Belgische politiek 
ernstig te wijzigen. De druk van 
een terugkeer naar de zuiverheid 
van de oppositie heeft zich de 
jongste tijd dan ook duidelijk ge
steld vooral bij het kongres van 
het RW. Zuiverheid van de oppo-

LE PEUPLE 
» Het Rassemblement Wallon 
geeft er zich rekenschap van dat 
het er niet in gelukt is de gege-

sitie of poging tot overleven ? 
Inderdaad de opiniepeilingen be
vestigen wat de toeschouwers 
achter de schermen reeds wis
ten. In tegenstelling tot de Volks
unie zakt het RW omlaag in vrije 
val. Weten we dus dat mijnheer 
Gendebien in de komende weken 
zich zal gedreven voelen om zijn 
vleugels weer uit te slaan. Een 
goed voorwendsel zal de Sabena 
zijn of het Schelde-Rijn-verdrag *. 

DE STANDAARD 
« Tot op het laatste ogenblik 
heeft premier Tindemans zich in
gespannen om dr. Wynen ervan 
te overtuigen dat zijn regering 
onmogelijk aan één groep land
genoten, die reeds tot de meer 
gegoeden behoren, in een ekono-
mische krisistijd een meerinko-

men van 25 th. kon waarborgen. 
Op een bepaald moment zag het 
er naar uit dat dr. Wynen voor dit 
argument gevoelig was, maar hij 
moest rekening houden met enke
le onverzettelljken in eigen rag
gen. 

De regering wordt nu door de 
sindikale artsenleider verweten 
dat ze woordbreuk heeft ge
pleegd vermits het akkoord 
slechts een uitvoering zou zijn 
van een reeds in 1973 genomen 
beslissing. 

De positieve zijde van het kon-
flikt lijkt ons vooral te zijn dat 
thans iedereen het vraagstuk van 
de huisarts heeft ontdekt. Nog 
positiever is dat de Vlaamse 
huisarts zijn lot in eigen handen 
schijnt genomen te hebben en 
zich niet langer laat manipule
ren ». 

Wij steken je meer 
één handje toe 

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 levensverzekering 
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 dient van de ASLK bent, 
kan je zelfs aanspraak maken op een 
voorkeurtarief 

om belangrijke aankopen 
te financieren 

kan je eveneens een beroep doen 
op de ASLK ZIJ verleent ondermeer 
financieringskrediet voor het aankopen 
van een auto, van meubelen, TV, enz 

Wil je er meer over weten'? 
De ASLK heeft ruim 3 000 contactpun
ten ZIJ Zijn er om je een handje toe 
te steken En zij doen het met plezier 

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

«> 
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