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Op een perslunch gisterenmiddag te Brussel gaf voorzitter Schiltz 
namens de Vo lksun ie kommentaar op de po l i t i eke , sociaal-ekono-
mische en levensbeschouwel i jke ak tua l i t e i t . 

De Volksunie begint het jaar 1976 
In het besef dat zich voor het 
land in het algemeen en voor de 
Vlaamse gemeenschap in het bij
zonder zeer zware problemen 
stellen. Zowel op sociaal-ekono-
misch gebied als op staatkundig 
gebied bevindt ons land zich in 
een verwarde en gevaarlijke over
gangsperiode waarbij Vlaanderen 
duidelijk in het defensief is ge
drongen. Bovendien wijzen sommi-
getekenen op het opnieuw opdui
ken van een bepaalde levensbe
schouwelijke onverdraagzaamheid. 

DE SOCIAAL-EKONOMISCHE 
PROBLEMEN 

Ondanks het feit dat een aantal 
kon'junktuurindikatoren wijzen op 
een licht herstel van de produktie 
Is het duidelijk dat de ekonomie 
nog niet aan een fundamenteel 
herstel toe is. De werkloosheid 
blijft bovendien stijgen en het 
aantal bedrijfssluitingen neemt 
toe. De jeugdwerkloosheid is hier
bij wel het meest zorgwekkende 
probleem. Zoals in 1974 en 1975 
zal de VU ook dit jaar met een 
zeer brjzondere zorg de sociaal-
ekonomische problematiek vol
gen. Daarbij zullen vooral twee 
bekommernissen voorop staan. 
Ten eerste, het beklemtonen van 
de fundamentele aspekten van de 
huidige krisis. Het gaat niet zo
zeer om een konjunkturele dan 
wel om een strukturele krisis. De 
klassieke mechanismen om via de 
bestendige aanmoediging van het 
materiële gezinsverbruik volledige 
tewerkstelling te bereiken blij
ken niet adekwaat meer te zijn 
en wellicht ook niet meer wense
lijk. 
Een heroriëntering van de maat
schappelijke waardeschalen is 
noodzakeHJk. 
Enerzijds moet het opnieuw 
de moeite waard worden te wer
ken, te sparen en te ondernemen, 
wat een bepaalde discipline ver
onderstelt zowel van werknemers 
als van kapitaalbezitters. 
Strijd tegen de inflatie blijft dan 
ook een fundamentele opgave voor 
de overheid en de politieke ver
antwoordelijken. 
Maar anderzijds is een grotere 
sociale solidariteit tussen alle 
bevolkingslagen noodzakelijk. De
ze solidariteit moet doelbewust 
door de overheid mede-opge
bouwd worden. O.m. moet de fis-
kallteit en de besteding van de 
overheidsgelden prioritair gepland 
worden in funktie van deze nood
zakelijke mentaliteitsverandering. 
Volledige tewerkstelling zal im
mers slechts mogelijk zijn wan
neer de gemeenschap voldoende 
middelen kan opbrengen en be
reid is om de tewerkstelling in 
de zgn. « non-profit » sektor uit 
te breiden, desnoods ten koste 
van de individuele materiële wel
vaart. 

Ten tweede, de noodzaak een 
verschillend beleid te kunnen 
voeren in Vlaanderen en in Wal
lonië. 
De krisis en de reakties hierop 
zowel in patronale als sindikale 
middens bewijzen eens te meer 
hoe groot het mentaliteitsverschil 
is tussen Vlaanderen en Wallonië, 
ook wat de aanpak van de sociaal-
ekonomische problemen betreft. 
Het beleid moet hierop kunnen 
inspelen, zoniet wordt het een on
doelmatige mengelmoes. 
Waar in Wallonië vrijwel uitslui
tend gekeken wordt naar indus
trieel overheidsinitiatief, gelooft 
men in Vlaanderen veel meer in 
de stimulering van de eigen on
dernemingszin. 
Het is dringend noodzakelijk dat 
iedere gemeenschap, op eigen 
verantwoordelijkheid en met 
eigen middelen desbetreffend een 
gedifferencieerd beleid -kan gaan 
voeren. 
Het oplossen van het nationali-
teitenkonflikt in ons land is dan 
ook geen ondergeschikt probleem. 
Het is noodzakelijk ook om een 
energiek en doeltreffend sociaal-
ekonomisch beleid te kunnen voe
ren. 

HET NATIONALITEITEN-
KONFLIKT 

Na het « colloquium van Antwer
pen » erkent vrijwel iedereen dat 
de grondwetsherziening geleid 
heeft tot een onpraktische, ondui
delijke staatsstruktuur, die geens
zins de oplossir>g heeft gebracht 
voor Vlaanderens verwachtingen, 
problemen en eisen. 
De prijs die werd betaald en die 
hoog lag, heeft tot niet veel ge
diend. 
Het gevolg daarvan is dat Vlaan
deren in het defensief werd ge
drongen en voor het bekomen 
van evidente rechten een zware 
strijd zal moeten leveren. Hoezeer 
Vlaanderen • het kind van de re
kening » geworden is werd o.m. 
onomstootbaar bewezen in het 
« dossier Vlaanderen » dat de VU 
vóór enkele maanden publiceerde. 
Om aan de politieke, kulturele en 
sociaal-ekonomische benadeling 
van Vlaanderen een ©inde te stel
len zijn dringend diepgaande her
vormingen nodig. Vlaanderen en 
Wallonië moeten zo snel moge
lijk over volwaardige politieke ge
zagsinstrumenten kunnen beschik
ken. Voor Brussel moet een struk-
tuur gevonden worden die de in
woner van Brussel inschakelt in 
een van de beide grote gemeen
schappen en anderzijds een be
hoorlijk beheer mogelijk maakt 
van dit stadsgewest, gekoppeld 
aan ernstige machtswaarborgen 
voor de Vlamingen. 
De Volksunie zal in het komende 
jaar ook in dit opzicht haar volle 

verantwoordelijkheid opnemen als 
volwassen politieke partij. Zij zal 
tevens op intense wijze de werke
lijke stand van zaken zoals hij 
o.m. uit het « dossier Vlaande
ren » blijkt aan de Vlaamse bevol
king duidelijk maken door een 
grootscheepse voorlichtingskam
panje onder het motto « Vlaande
ren, eisende en betalende partij ». 

PLURALISME 
EN VERDRAAGZAAMHEID 

Met sppjt stelt de Volksunie vast 
dat de openheid van de zestiger 
jaren dreigt weg te ebben. De 
levensbeschouwelijke onverdraag
zaamheid neemt opnieuw toe en 
dit niet alleen bij de « ekstremis-
ten ». Onder het mom van de 
wenselijkheid van « meer duide
lijkheid » worden levensbeschou
welijke verschillen bewust aan
gescherpt met het oog op politie-
ice machtsopbouw. 
De Volksunie acht deze evolutie 
schadelijk en van aard, zoals in 
het verleden, de groei van het 
Vlaamse volk naar geestelijke en 
politieke volwassenheid te fnui
ken. Zoals bevestigd op de dia-
loogdag over kultuurbeleid verle
den jaar zal de Volksunie dan ook 
in het komende jaar het recht van 
de Vlamingen om vrij te denken 
en te leven volgens dit denken 
konsekwent verdedigen. Dit zal 
nodig zijn want het blijkt duidelijk 
dat o.m. noch de letter noch de 
geest van het kultuurpakt korrekt 
worden beleefd door bepaalde be
windslieden. 

We zijn onze Volksunie-Jongeren dankbaar dat zij 
het initiatief hebben genomen om, rond « Euranje » 
en onder het motto van « een Europa der Volke
ren », aan het begin van dit verkiezingsjaar 1976 
de grote manifestatie van 29 februari in het Gentse 
« Kuipke » in te richten. 
Van « Euranje » verwachten wij dat daar óp een 
eigentijdse wijze uiting zal gegeven worden aan 
de traditionele Vlaams-Nationale verbondenheid 
met de verdrukte volkeren van Europa, in Oost en 
West. 
Deze tweede massale bijeenkomst in het «Kuipke» 
is simbolisch verbonden met de eerste. Op 3 no
vember 1974 werd in het Gentse Sportpaleis twin
tig jaar Volksunie geestdriftig gevierd : een feest 
in het teken van de dankbaarheid jegens allen, die 
zich sinds 1954 en daarvoor ingezet hebben voor 
het volksnationalisme in Vlaanderen. 29 februari 
1976 sluit logisch daarbij aan : de nieuwe Volks
unie-generatie kijkt vooruit naar een Europa, waar
aan het volksnationalisme gestalte moet geven. 

auronja 
EEN DATUM VOOR HEEL DE PARTIJ 
Het is onze oprechte wens dat « Euranje » eenzelf
de sukses zou kennen als « Twintig jaar Volks
unie ». We doen dan ook een warme oproep tot 
alle mandatarissen, kaderleden en leden van de 
Volksunie om voor « Euranje » dezelfde inspanning 
te leveren als voor 3 november 1974. 
De groei van de Volksunie is goeddeels het resul
taat geweest van de bewustwording van de Vlaam
se jeugd. Niet voor niets hebben wij het jongste 
kiezerskorps van het land. Onze aanwezigheid op 
« Euranje » is meteen én een blijk van dank aan de 
jongeren én een massaal getuigenis voor de kon-
tinuïteit van onze strijd. 
In die geest hopen wi j , op 29 februari de duizenden 
— waaronder ook U — in het « Kuipke » te mogen 
begroeten. 

Paul Peeters 
algemeen sekretaris 

Hugo Schiltz 
algemeen voorzitter 

Vorige zaterdag waren de rusteloze TAK-jongens — bij verrassing — weer te Schaarbeek. Alles verliep 
zonder incidenten. Dit was niet het geval toen Taktivisten enkele dagen vroeger de opschriften in het 
Schaarbeekse gemeentehuis met de verfspuit gingen bewerken. Intussen raakte bekend dat TAK-leider 
Piet De Pauw eerlang voor de korrektionele rechtbank zal moeten verschijnen o.m. omdat hij 18 «verboden, 
betogingen in het Brusselse leidde. Heeft « men . besloten Piet De Pauw te kraken ? (foto : Dann) 
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Ik zou de heer E. Vansteenkiste 
met klem willen aanraden mijn 
brief (L.V.M. « Pleidooi voor te
derheid) in « Wij » nog eens heel 
nauwkeurig te lezen, waardoor 
hij dan wellicht zou kunnen ver
mijden mij woorden in de mond 
te leggen of bedoelingen aan te 
wrijven die er helemaal niet in 
geschreven staan I Bovendien 
zou een konkreter woordgebruik 
van zijn kant ertoe bijdragen de 
hele diskussie op een reëler vlak 
te kunnen voeren. 
Nog eens kort mijn standpunt : 
het is nog altijd niet afdoend be
wezen dat porno het « zedelijk 
verval • (wat dit dan ook moge 
zijn — porno was er al vóór de 
Oudheid...) zou veroorzaken. Bij
gevolg vind ik het een dubieuze 
maatregel om iets te gaan ver
bieden waarvan de schade nog 
niet eens vast staat. Principieel 
ben ik tegen elke niet gefundeer
de beperking van onze al zo be
knotte vrijheden, zonder daarom 
direkt de kampioen te willen spe
len van zoiets als bvb. porno. Op 
mijn beurt zou ik nu een mobili-
satieoproep willen richten om de 
•• Big Brother is watching you »-
mentaliteit de kop in te drukken. 
Tevelen zijn daarvoor gesneu
veld... 

D.D 

Red. Deze lezersbrief die een ant
woord op een antwoord is werd 
door ons sterk ingekort. We vin
den in de tweede alinea in het 
kort het standpunt Van lezer D.D. 
duidelijk terug. 

WERKLOOSHEID 
EN VREEMDE ARBEIDERS 

Als men de krant leest, de radio 
beluistert, naar de TV kijkt, hoort 
en ziet men niets anders dan 
gesprekken over werkloosheid. 
Er wordt dus in het algemeen 
veel over gesproken, maar weinig 
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voor gedaan, er komen geen op
lossingen. 
Ik weet dat het niet gemakkelijk 
is, deze problemen op te lossen, 
en toch kan, volgens mijn be
scheiden mening, er Iets aan ge
daan worden. 

Maar men durft het probleem niet 
radikaal aanvatten. Stelt U eens 
voor : 300.000 werklozen, waar 
moet men deze te werkstellen ? 
Maar neem nu eens het tegen
overgestelde : 1 miljoen vreem
de arbeiders. Moest men nu eens 
durven alle vreemde arbeiders 
terugsturen naar hun land, wat 
zou er nog overblijven van deze 
300.000 werklozen ? 
Ik weet, dat men aan deze niet 
durft raken. 

Onze vakbonden gebruiken deze 
mensen als nieuwe leden. De 
strijdbaarheid van de Belgische 
arbeiders wordt er door gebroken, 
de meeste vreemde arbeiders 
doen niet mee aan betogingen, 
en laten de strijd voor onze so
ciale rechten over aan de Bel
gische arbeiders, omdat zij ver
legen zijn uit de vakbonden ge
stoten te worden en uit het land 
te worden gezet. 
Onze regering durft zijn verant
woordelijkheid niet opnemen om 
hen terug te sturen, voor de kri
tiek die zij zouden moeten ver
duren van andere partijen. 
De regering heeft deze mensen 
hier binnengebracht als er ar
beidsplaatsen te veel waren, zij 
moeten nu de moed hebben hen 
terug te sturen als er arbeids
plaatsen te kort zijn, en eerst 
voor ons eigen volk te zorgen. 
Het gezever als zouden wij deze 
mensen nodig hebben voor het 
vuile werk te doen, is de groot
ste onnozele praat, want onze 
arbeiders zijn niet bang hun han
den vuil te maken. 
Deze praat is een manier om 
onze mond te stoppen en anders 
niets. 

Als er een kleine middenstander 
stopt en bij een patroon gaat 
werken, maar daarna een tijd zon
der werk valt, moet hij volgens 
zijn leeftijd 2 tot 3 jaar gaan 
stempelen zonder een frank te 
ontvangen en zonder inkomen. 
Als een vreemde arbeider hier 
enkele maanden werkt, mag deze 
als hij zonder werk valt, ogen-

brasser 

blikkelijk naar de dop gaan en 
kan hij volledig genieten van het 
stempelgeld. 
Is dat rechtvaardig ? 
Men heeft mij eens gezegd dat 
de vreemde arbeiders wel van
zelf weg zullen gaan als zij zon
der werk vallen. Dat geloof Ik 
niet, want In vele van deze 
vreemde landen hebben zij ai 
onze sociale voordelen niet. 
De volksvertegenwoordigers, se
natoren, en ministers zouden be
ter daar eens een debat over 
hebben ,en daar een radikale be
slissing in nemen. Zij hebben het 
wel kunnen doen met de fuzies, 
waarom dan over de vreemde ar
beiders eens niet. 

V.W., St. Amandsberg 
Ondernemingsraadslid 

uit FABELTA 

DEKONCENTREREN 

3e DIALOOGDAG 

DE VAKBOND 
IN ONZE SAMENLEVING 

VERSTARRING 
OF VERNIEUWING ? 

Sint-Niklaas — Hotel Serwir 
22 februari 1976 

GEEN NEDERLANDS, 
GEEN CENTEN ! 

Diners Club Benelux laat mij we
ten dat het leden die als klant 
in Brussel vragen om in het Ne
derlands bediend te worden 
« royeert » ! (zeer chique Hol
lands bastaardwoord : bedoeld 
wordt waarschijnlijk « rayeren »). 
Nu, verliezen doen we hier niet 
mee : er zijn reeds zó vele ande
re kredietkaarten in omloop, 
waarmee men bovendien overal 
en niet alleen maar in enkele erg 
speciale winkels terecht kan. 

V.G., Antwerpen. 

Op het colloquium over de 
staatshervorming te Antwerpen 
op 10 jan. '76 werden veel geleer
de teorieën verkondigd, maar 
weinig praktische voorstellen ge
daan. Ik deed een poging. 
Het is nodig dat we het Neder
lands voorbeeld volgen en de 
overheidsdiensten nü dekoncen-
treren naar de probleemgebieden. 
Daarmee vangen we twee vogels 
in één klap. 1. de hoofdstad de-
koncentreren, dus de overheids
diensten dichter bij de burger 
brengen ,e.a. voordelen. 2. de 
probleemgebieden opheffen uit 
hun werkloosheid en achterlijk
heid : door o.a. werkverschaffing 
en kultuurinbreng. Volgens het 
Overzicht van de Personeels
sterkte in de Overheidssektor, 
Openbaar Ambt, waren er op 30 
juni 1974... 728.489 personen in 
overheidsdienst. In 1973 waren 
er 620.000. Mag ik nu aannemen 
dat er vandaag 800.000 zijn ? Als 
er daarvan 10.000 naar een mid
delgrote stad verhuizen met 
vrouw en kinderen, gesteund 
door bouwpremies, verhuispre
mie, plus 10 % van 1 jaar wedde 
enz... (zoals in Nederland reeds 
gebeurd is). Wat een fantastisch 
herstelplan zou dit niet zijn voor 
de ontvangende stad en voor 
heel het land, als dit naar 6 pi
lootsteden zou gebeuren. Het be
vorderen van de bouwaktiviteiten, 
het kuituur- en verenigingsleven, 
enz... 

Voor Vlaanderen stel ik de vol
gende steden voor als kandidaat
vestigingsplaatsen van overheids
diensten leper, Herentals en 
Tongeren ; voor Wallonië... even
tueel Doornik ,Gembloers en Li-
bramont in Luxemburg (dat moe
ten de Walen zelf kiezen). Dit 
zijn de arrondissementen met de 
hoogste werkloosheidscijfers. 
Die dokumenten uit den Haag heb 
ik niet alleen. Men heeft ze op 
alle ministeriële kabinetten. Ze 
zijn ruim gekend. Voor België 
geldt veel meer dan voor Parijs 
(1956), Bruxelles et Ie desert 
Wallo-Flamand. Is dit onwil, on
bekwaamheid om weerstand te 
bieden aan de vele anti-drukkings-
groepen ? Een Ruisbroekse on
dergelopen vrouw, vroeg aan de 

koning : • Meneer, in welk land 
leven wi j ? >. Is dit alles een zo
veelste bewijs van het gebrek 
aan kwaliteit van onze politie-
kers ? 

R.d.N., NIjlen. 

WEER EEN 
GEMISTE KANS ! 

Een goeie raad aan de makke 
Vlamingen : blijf uw stem ver
knoeien aan de gele, rooie en 
blauwe partijen ! Steun het pro-
fitariaat I Laat de regering Tin-
demans voortploeteren in de mod
derpoel van het politieke moe
ras. Duim zeker niet op de 
Volksunie ! Ze zijn immers van 
hetzelfde allooi als de geleerde 
dr Frans Daels, de grote weldoe
ner van de Vlaamse mens, die 
onschuldig tot de doodstraf werd 
veroordeeld door het Belgisch 
gerecht ; op het nippertje ver
sast naar Zwitserland, door toe
doen van een bekend staats
man. Dank zij 'n kundige ingreep 
werd het leven van deze laatste 
gered door diezelfde dr Frans 
Daels. Dat was toch wel 'n belo
ning waard. Kerstmis is nu voor
bij. Doch de lang verwachte am
nestie schijnt alleen maar te gel
den voor . Spanje enz. Proficiat 
voor onze leiders I Vrede .•-
aarde aan de mensen van slechte 
wi l . . 

P.D.R., Lier. 

WATERBELOFTEN 

Nu enkele Vlaamse gemeenten 
door waterellende geteisterd wer
den, herinnert zich plotseling ie
dereen weer de vele, schone be
loften die ooit aan heelwat men
sen gedaan werden in de streek 
van Ternat tot Aalst. Is men ver
geten dat in de winter van '74-
'75 tientallen huizen tweemaal na 
mekaar onder water liepen en 
heelwat ellende en zware kos
ten veroorzaakten ? 
'Er werden die mensen toen be
loften gedaan, zowel door de ge
meentebesturen als door de pro
vinciale overheden. Het zou eens 
goed zijn om na te gaan of er 
van die beloften iets in huis ge
komen is. Men zou alle beken en 
beekjes kuisen, men zou de rio-
leringsplannen herzien, men zou 
dit en men zou dat. Maar er is 
niets gedaan. De Bellebeek, de 
Molenbeek, de Bosbeek die de 
oorzaken waren van de ellende, 
liggen er nog altijd even smerig 
bij. De Denderboorden werden 
niet overal verstevigd, de mus
kusratten gaan door met hun on-
dermijningswerk... 
Zal het hier ook zo moeten zijn 
dat er eerst genoeg mizerie is 
en kwade woorden worden ge
sproken eer de overheden iets 
ondernemen ? 

E.V.D., Essene. 

WIJ 1 S FEBRUARI 1976 
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ZWARTIERG 19 
door 
senator 
Rik Vandekerckhove 

Zwartberg, 31 jan. 1966... 
een bloedige dag in de 
Genker mijnstreek : in de 
middaguren van deze kou
de winterdag wordt de 
vluchtende Jan Latos door 
de Rijkswacht doodgescho
ten, « Patchke » Van He-
cke door een kogel in het 
ruggemerg levenslang ver
lamd, en in de avonduren 
stort Valeer Sclep, dode
lijk getroffen door een ho
rizontaal afgevuurde traan
gasgranaat, ten gronde. Er 
zijn nog verscheidene ge
kwetsten en gewonden aan 
beide zijden van de barri-
kades... dit is de droevige 
balans van de in het bloed 
gesmoorde Zwartberg-re
volte. 
Het was een droeve dag 
uit de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd. Nu, tien jaar 
later, blijven dezelfde vra
gen nog grotendeels onbe
antwoord : hoe was het 
mogelijk dat een katoliek 
eerste-minister, de heer 
Harmei, en een socialis
tisch minister van Binnen
landse Zaken, de heer 
Vranckx, de Rijkswacht op
dracht gaven met scherp 
te schieten op de Limburg
se mijnwerkers ? 
Waarom was dit in gods
naam nodig ? Hoe is het 
ooit zo ver kunnen komen, 
uitgerekend nog wel in 
het « minzame » Limburg ? 
Deze terugblik, tien jaar na 
de uitbarsting te Zwart
berg, nu vele tegenstellin
gen hun scherpe kanten 
hebben verloren, de pas
sies grotendeels geluwd 
zijn, is een proef tot analy
se van de oorzaken die tot 
deze revolte hebben ge
leid. Weliswaar opgesteld 
vanuit een persoonlijke be
trokkenheid. 

DIEPERE OORZAKEN 

De uitbarsting te Zwartberg, in 
hoofdzaak gevolg van een kon-
krete, sociale konfiiktsituatie, 
kan m.i. nochtans niet los ge
zien worden uit een breder ge
heel van gebeurtenissen en 
frustraties, die onmiskenbaar 
aan dit sociale konflikt mede 
ten grondslag lagen. 

HET GROTE 
VLAAMSE ONGENOEGEN 

Vooreerst in de algemene 
Vlaamse kontekst was er dat 
groeiende gevoel van achteruit-
stelling en miskenning. Deze 
algemeen Vlaamse frustratie 
was vooral na de koningskwes
tie in belangrijke mate terug 
opgedoken, want opnieuw aan
gewakkerd in de schoolstrijd en 
met de gebeurtenissen rond de 
eenheidswet, vond uiting en 
kracht in de Vlaamse marsen 
op Brussel, maar sloeg over in 
koele woede en diepe teleur
stelling na Hertoginnedal 1963. 
In Vlaanderen was er deze bre
de stroom van ongenoegen, van 
gevoel van onmacht, gedragen 
in ruime bevolkingslagen. Dit 
leidde tot een scherpe aandacht 
voor de Vlaamse eisen. Het 
was de grote verdienste van de 

Vlaamse Volksbeweging en de 
groeiende Vlaams-nationale po
litieke partij, de Volksunie, 
hierbij ook ruim aandacht te 
schenken aan de sociaal-ekono-
mische gedeelten van deze ei-
senbundel. Meer dan ooit tevo
ren had de verjongde Vlaamse 
bewegmg open oor en oog voor 
het sociaal-ekonomische terrein. 
In deze atmosfeer moest Zwart
berg onvermijdelijk een belang
rijk klankbord vinden over het 
ganse Vlaamse land. 

REPRESSIE 
EN PATERNALISME 

In Limburg kwam de Vlaamse 
beweging slechts moeizaam op
nieuw op gang. De repressie 
was er uitermate wreed en bloe
dig geweest en was m feite 
terug te voeren tot een kato-
lieke broederstrijd. 
De bedoeling ervan was het 
Vlaams-natlonalisme letterlijk 
uit de Limburgse ziel te bran
den, het ten gronde te ver
woesten om aldus de hegemo
nie van de katolieke partij op
nieuw voorgoed In de provin
cie te vestigen. 
Men ontzag zich daarbij niet 
hand- en spandiensten te ver
lenen aan de kommunistische 
partisanen, tot zolang deze ten

minste geen gevaar voor de 
eigen positie opleverden. Zelfs 
de Kerk nam aktief deel, en op 
vele plaatsen schaamden zich 
kapelaans en geestelijken niet 
om openlijk de zwarten « uit 
te roeien ». 
ZIJ die in kristelijke naastenlief
de wel bereid waren om de 
vervolgden te beschermen wer
den zwaar gestraft (bvb. pas
toor Spitz, die Theo Brouns had 
verborgen). De haat tegen de 
nochtans in hoofdzaak katolieke 
Vlaams-nationalisten was uiter
mate groot en m i. meer inge
geven door vooroorlogse ran
cunes dan door de oorlogsfei-
ten zelf. Wie twijfelt aan deze 
stelling, herleze met vrucht wat 
toendertijd wijlen monseigneur 
Broeckx en senator Leynen over 
de repressie schreven, dikwijls 
in de meest ophitsende en vol
komen heidense sti j l . 
De repressie is trouwens bij
zonder grondig doorgevoerd. 
Nog altijd heeft het Vlaams-na-
tionalisme in Limburg zich hier
van onvoldoende kunnen her
stellen. 
Twintig jaar lang was daarna de 
hegemonie van de katolieke 
partij in Limburg onaantastbaar. 
Socialisten en liberalen bleven 
marginaal, de Vlaams-nationa
listen waren uitgeroeid. Lim

burg was politiek ingeslapen, 
de macht lag diep verankerd, 
de bestendige deputatie eerder 
een kollege van nukkige grijs
aards, politiek was alleen voor 
de politiekers, die de bevolking 
wel op tijd en stond zouden 
mededelen wat goed of slecht 
voor haar was. 
Dit voor Limburg in die tijd zo 
kenmerkende politieke paterna
lisme heeft m i. ongetwijfeld 
een grote rol gespeeld in de 
Zwartbergrevolte. Hoe is het 
anders te verklaren dat de vak
bonden, die toch reeds einde 
1964 op de hoogte moesten 
zijn van de plannen van de 
toenmalige minister Spinoy, 
waarbij de sluiting van de mijn 
te Zwartberg was voorzien, 
hierover in alle talen hebben 
gezwegen ? Dit soort paterna
lisme was toen al overigens 
volkomen uit de tijd en ook in 
Limburg waren velen dit méér 
dan beu. 
De toenemende maar moeiza
me groei van de Limburgse 
Volksunie was hiervan o.a. een 
teken. 
Met de rug tegen de muur zou
den de Zwartbergse mijnwer
kers ook tegen dit van boven 
opgelegde paternalisme op een 
bijzonder scherpe wijze reage
ren, (vervolg op biz 5) 

"HET VOLK " DOET 
AAN STRUISVOGELPOLITIEK 

Vorige donderdag schreef Leo Marynis-
sen in « Het Volk » dat de staatsher
vorming niet onze grootste zorg moet 
zijn. Aan de hele kommunautaire kwes
tie en aan de gewestvorming hecht 
« de gewone man » allemaal niet zo
veel belang, zo schrijft hij, op de strijd 
tegen de werkloosheid en de inflatie 
komt het aan. Laten wij deze kwesties 
dus maar verdagen tot betere tijden, 
zo besluit hij, en er eerst voor zorgen 
dat wij uit de ekonomische krisis ge
raken. 
Leo Marynissen is een bekwame en 
simpatieke kollega, maar wat hij in 
dat « standpunt » neerschreef is zuive
re lulkoek. Bovendien oudbakken lul-
koek. 
Sinds de Vlaamse beweging in het al
gemeen, en de Volksunie in het bie-

zonder, halfweg de vijftiger jaren weer 
intens zijn gaan timmeren aan de weg 
van Vlaanderen, is hen dat deuntje 
reeds op alle mogelijke toonaarden 
voorgezongen : het is nu het moment 
niet, belangrijker problemen moeten 
voorgaan, later misschien... Alsof het 
samenleven van de naties binnen de 
Belgische staatsgrenzen niet tot de 
allerbelangrijkste en meest fundamen
tele problemen van dit land zou beho
ren. De politieke struisvogels die dit 
niet willen inzien zijn er de oorzaak 
van dat de politieke besluitvorming in 
België vaak zo moeilijk verloopt, en 
dat er op elk denkbaar terrein zoveel 
tijd en energie nodeloos wordt ver
spild. Dit roept dan weer de ergernis 
op, en terecht, van de « gewone man » 
tegenover het hele politieke establish

ment. Die « gewone man », waar Leo 
Marynissen zo goedkoop naar verwijst, 
wil dat het land goed wordt bestuurd 
op elk gebied. Hoe de politici het doen 
interesseert hem weinig, dat is hun 
werk, maar hij wil resultaten zien en 
die ziet hij niet, of te weinig, of ze 
deugen niet. 
En in welke mate de zo vermaledijde 
« kommunautaire tegenstellingen » 
remmend kunnen werken op het ganse 
beleid van de regeringen weet een po
litiek kommentator als Leo Marynissen 
maar al te best. Hij haalt in zijn arti
kel trouwens zelf enkele recente voor
beelden aan van Waalse en frankofone 
nukkigheden, die de Vlaamse vooruit
gang vaak verdagen of zelfs verlam
men. 

De « kommunautaire tegenstellingen » 
zijn geen loutere taalkwestie, maar 
doordringen elke dag meer alle terrei
nen van onze samenleving. Wie dit niet 
ziet, is ziende blind. Men kan er dan 
ook niet zomaar een pakje van maken 
en ze naar believen in de koelkast stop
pen. Men moet het probleem oplossen, 
dringend de strukturen aanpassen. Zo
niet blijft de Belgische samenleving 
een auto die met dichte remmen 

tracht vooruit te komen. Marynissen 
wil voorrang geven aan de bestrijding 
van de werkloosheid en de inflatie, en 
pas later de staatshervorming. Wij 
willen het een én het andere. Met de 
huidige regering gebeurt noch het een 
noch het andere en o.m. omdat Vlaan
deren en Wallonië nog niet de ge
schikte organen hebben om een gedif
ferentieerde politiek te voeren, wat 
biezonder frustrerend werkt. De bestrij
ding van werkloosheid en inflatie vindt 
alle baat bij een goede staatshervor
ming. Blijft die uit, dan verlamt immo
bilisme alles. 

Een goede staatshervorming kan de 
zware hypoteek lichten die op dit land 
reeds zolang drukt, en meer aandacht 
en energie vrijmaken voor de vele zor
gen van onze gemeenschap. Daarom 
zal de Volksunie, bewust van haar ver
antwoordelijkheid, ook niet aarzelen 
mee te werken aan elke ernstige po
ging daartoe. Voor de subtiele spel
letjes van sommigen, die denken met 
een paar ministerportefeuilles alles te 
kunnen « arrangeren », is ze echter 
niet te vinden. 

Paul Martens 
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Op dinsdag 27 jan. '76 Is de se-
naatskommissie voor binnen
landse zaken begonnen aan de 
bespreking van een regerings
ontwerp « tot wijziging van de 
kieswetgeving ». 
Op dit ogenblik is het natuurlijk 
te vroeg om uit te maken of de 
kieshervorming nog voor de ge
meenteraadsverkiezingen van 
oktober 1976 zal zijn doorge
voerd. Toch lijkt het nuttig de 
grote lijnen van de voorgestelde 
wijzigingen onder de aandacht 
van het publiek te brengen. 

NAAR EEN WI|ZIGIN6 
IN DE KIESWETGEVING 
De voorgestelde hervormingen, 
uitgesmeerd over 149 artikelen 
en onderverdeeld over 6 hoofd
stukken, behandelde voor een 
groot deel louter technische ma
teries zoals : de bezwaar-pro-
cedure bij opmaak van de kie-
zersregisters, de organisatie van 
de kiesbureaus, het in overeen
stemming brengen van de ver-
kiesbaarheidsvoorwaarden met 
de voorwaarden tot kiesbe-
voegdheid. 
Men zal ons veroorloven bij de
ze technische materies niet stil 
te blijven staan en deze uiteen
zetting te beperken tot de acht 
wijzigingen die enkel de kiezer 
rechtstreeks aanbelangen. 

De redenen om het kiesrecht te 
ontnemen worden steeds minder 
streng. 

Op gevaar af de voorgestelde 
teksten al te zeer te vereen
voudigen, zou de nieuwe situa
tie zo kunnen samengevat : 
in het geval van wils-onbe-
kwaamheid (krankzinrhigheid, in-
terdiktie enz.) zal het kiesrecht 
worden opgeschorst zolang de 
or>bekwaamheid duurt ; in geval 
van veroordeling tot een effek-
tieve gevangenisstraf van drie 
maanden of meer, zal een kies-
onbekwaamheid van ten minste 
6 jaar doch van nooit meer dan 
12 jaar, worden opgelegd. 
Op deze manier zou eindelijk 
eens een einde komen aan aller
lei als plagerij ondervonden ne-
ven-aspekten van veroordelingen 
die in de thans van kracht zijnde 
wetgeving wél zijn voorzien 
doch waarvan in de uitspraak 
van de rechter rriet uitdrukkelijk 
melding wordt gemaakt. 

Een voortdurend bijgehouden 
kiezersregister zal de kiezerslijs
ten vervangen. 

Ook deze wijziging sluit aan bij 
de reeds lang gekende bezwaren 
tegen de kiezerslijsten die 
slechts om de twee jaar en na 
een omslachtige procedure wor
den opgemaakt. 
Mochten de nieuwe teksten wet 
worden voor de as. gemeente
raadsverkiezingen van oktober 
1976 dan zal het korps van de 
gemeenteraadsverkiezers dienen 
vastgelegd zeker tot 1 augustus 
1976. 

Voor de kieper die zijn kies
recht niet kan uitoefenen, zal 
nog slechts één vorm van ver

tegenwoordiging gelden nl. de 
volmacht. 

Het stemmen per brief zowel 
als de speciale kiesverrichtingen 
voor militairen zou dus worden 
afgeschaft. Wie op de dag van 
de verkiezingen om enige gron
dige reden (ziekte, opdracht van 
militaire of burgerlijke aard, 
dienstreizen, werkzaamheden op 
zee of op de binnenvaart, enz.) 
niet zelf zijn stem kan uitbren
gen kan volmacht geven aan een 
familielid of huisgenoot. Er zou 
slechts één volmacht kunnen 
gegeven. Kandidaten zouden als 
volmachtdragers zijn uitgeslo
ten. 

Zowel voor parlements- en pro
vincieraadsverkiezingen als voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
zal de lijst-nummering worden 
afgeschaft en vervangen door de 
benaming of initiaal-woord van 
de lijst. 

Indien deze hervorming wet 
wordt dan zou het dus overbodig 
worden langs plak-campagnes 
het nummer te propageren van 
een bepaalde politieke partij. Op 
de stembiljetten zou dit nummer 
vervangen worden door de initia
len van elke politieke partij. 

Bij de verkiezingen van kamer 
en senaat zou het sisteem van 
de kandidaat-opvolgers verval
len. 

Zoals voor provincieraad en ge
meenteraad zouden de kandida
tenlijsten voor kamer en senaat 
dus één geheel vormen. De op
volgers worden in dit geval aan
gewezen onder de niet-verkozen 
kandidaten. 

Naast de voordragende kiezers 
(zgn. « peters ») kan de lijst ook 
worden voorgedragen, hetzij 
door aftredende provincieraads
leden (voor de provincieraad), 
hetzij door aftredende gemeen
teraadsleden (voor de gemeen
teraad). 

Rasp. drie aftredende parle
mentairen en drie aftredende 
provincieraadsleden (voor ka
mer, senaat en provincie) en 
[wee aftredende gemeenteraads
leden zouden op die manier 
even geldig een lijst kunnen 
voordragen als de zgn. voordra
gende kiezers (het getal van 
deze peters verschilt naar ge
lang de grootte van kiesom
schrijving of gemeente). 

Voor alle soorten van verkiezin
gen blijft het hoofdstemvak (zgn. 
icopstem) behouden doch wat 
de gemeenteraadsverkiezingen 
betreft zou het verboden wor
den nog bont te stemmen (« pa
nacheren »), 

Op die manier zou er nog 
slechts één verschil tussen de 
verkiezingen voor kamer, senaat 
en provincie enerzijds en de 
verkiezingen voor de gemeente
raad anderzijds overblijven, nl. 
in dit laatste geval zouden er, 
op een en zelfde lijst, nog 
meerdere stemmen mogen uit
gebracht. 

De voorschriften inzake bezwaar 
tegen de uitslag van de gemeen
teraadsverkiezingen worden ver-
strengd. 

Aldus zullen deze verkiezingen 
nog alleen kunnen vernietigd als 
er door een van de kandidaten 
een bezwaarschrift is Ingediend. 
De bestendige deputatie zal 
zich moeten uitspreken binnen 
de dertig dagen na de verkie
zing (deze termijn kan slechts 
eenmaal worden verlengd), is er 
geen uitspraak binnen deze ter
mijn dan 'wordt het bezwaar
schrift als verworpen be
schouwd en de verkiezingen 
kunnen slechts vernietigd als de 
bezwaren van aard zijn de ver
deling van de zetels te wijzigen. 
Deze wijzigingen moeten om. 
voor doel hebben lange betwis
tingen over de uitslag van ge
meenteraadsverkiezingen tegen 
te gaan. 

• 
Uit deze, we herhalen het : be
perkte, opsomming van voorge
stelde nieuwigheden of vereen
voudigingen in ons kiessisteem, 
valt onmiddellijk af te leiden 
dat een aantal reeds lang aan
slepende twistvragen niet wor
den opgelost. 
Zo spreken de nieuw voorge
stelde teksten nog steeds over 
« lijsten » ; wij citeren de tekst 
die de nummering afschaft : 
« de volledige benaming of het 
initiaalwoord van de lijst, ge
drukt in hoofdletters van ten 
minste 5 millimeter hoogte en 
3 millimeter breedte »... 
De wetgever doet alsof de poli
tieke partijen in ons bestel hem 
onbekend zijn en deze struis
vogel-politiek brengt natuurlijk 
mee dat men er klaarblijkelijk 
nog niet toe gekomen is zich 
eens te gaan bezinnen over 
het juridisch statuut van de po
litieke partijen, hun taak en ver
antwoordelijkheid en, niet in het 
minst, de wijze waarop zij over 
het bezit en de aanwending van 
financiële middelen rekenschap 
moeten geven. 
Er komen, en ook in de agglo
meratie Brussel, kiezersregis-
ters, doch klaarblijkelijk wordt 
er niet aan gedacht paal en perk 
te stellen aan het kiesbedrog 
van 1971 (toen werden er FDF-
Vlamingen uitgevonden) door 
het splitsen van de kiezersre-
gisters. 
Voorlopig komt er dan ook geen 
verandering in het berekenen 
van de uitslagen of bij het be
palen van de kiesomschrijvin
gen. Kleine kiesomschrijvingen 
(Oudenaarde, leper) blijven op 
die manier verder in de kou 
staan. Het afschaffen van de 
nummering maakt wel het trek
ken van zgn. landelijke lijstnum-
mers overbodig. 
Tenslotte blijft er nog de oude 
strijdvraag nopens kiesrecht én 
kiesplicht. De meeste europese 
landen hebben de uitoefening 
van het kiesrecht van elke ver
plichting ontheven. In ons land 
zou eens te meer een grond
wetswijziging nodig zijn om 
daaraan verandering te brengen. 

Guido Van In 
senator 

S.O.S. 
WATERSNOOD 
Met trots en dankbaarheid mochten wij deze (woensdag) 
morgen het geweldige bedrag van 420.200 fr. noteren voor 
ons hulpfonds. Bijdragen kunnen nog steeds gestort wor
den op ons postrekeningnummer 000-0171139-31 (vermel
den : watersnood), « Wij », Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 
Tevens wijzen wij op de nietmisteverstane affiche over ó& 
waterellende die deze week aan alle arrondissementsbestu-
ren verdeeld werd en die daar door de afdelingen kan beko
men worden. Deze grafische aanklacht tegen het modder-
beieid van minister Defraigne moet op alle muren van 
Vlaanderen te kijk zijn 1 
Onze lezers wijzen wij ook op de speciale tranche van de 
nationale loterij ten voordele van de slachtoffers van de 
overspoelde gemeenten. 

VOLGENDE WEEK EEN HALF MILJOEN ? 
F.A., St-Pieters-Leeuw 
R.B., Kortenaken 
A.L.-D., Kortrijk 
A.C., Zulte 
J.D., Deinze 
F. en F., Kortenberg 
M.S., Aalst 
BJH., 1090 Brussel 
E.S.M., Wondelgem 
Naamloos, Vilvoorde 
M.R.A.Z., Antwerpen 
J.K., Roeselare 
V.'R., Kaggevinne 
J.P.-ST.-M., Oostende 
R.A., St.-Amandsberg 
S.L, Gent 
H.D., Kortrijk 
T.E., Bonheiden 
R.L, Opglabbeek 
W.H., Kortrijk 
S.J.-V.D.E.J., Kortenberg 
VU-Kapelle o/d Bos 
F.B., 1090 Brussel 
H.O., Wemmei 
O.D., Gent 
G.V.D.K., De Panne 
P.V.C. 
JJH., Adinkerke 
P.R., Oostduinkerke 
G.V.L., Wommelgem 
J.D.S., Hekelgem 
E.F., Schaarbeek 
R.D., Kortrijk 
A.D., St-Amandsberg 
CJG., Groot-^Bijgaarden 
C.-B., Koksijde 
B.-C., Koksijde 
A.J., Middelkerke 

200 
200 
100 
300 
200 

1.000 
500 
200 

1.000 
1.000 
1.000 

500 
100 
200 
150 
200 
800 

1.000 
1.000 

200 
1.000 
2.000 

500 
500 

1.000 
1.000 

500 
500 
500 
200 
500 
500 
500 
500 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Naamloos, St-Michlels-Brugge 300 
A.L, Menen 100 
P.iP., Ghilslenghien 1.000 
E.V.D.B., Antwerpen 1.000 
Wwe D., St-Stevens-Woluwe 100 
Wwe V.D.E., St-Stevens^Woluwe 

100 
G.-V., St-Stevens^Woluwe 200 
J.B., St-Kat.Lombeek 500 
F.V., Rupelmonde 100 
R.V., Genk 1.000 
K.A.-V.H., Maasmechelen 500 
M.L., Hove 500 
D., Knokke-Heist 500 

J.V., Brugge 
L.S., Schaarbeek 
T.O., Willebroek 
C.N., Hoevenen 
J.V. M., Mechelen 
R.D.G., Welle 
VU-afd. Brussel 
L.V.V., Ekeren 
A.D.S., Maldegem 
Naamloos, Izegem 
T.D.G., Meldert 
J.M., Hasselt 
C.G., Hamont 
VU-afd. Ninove 
D.Z.-M., Emblem 
W.V., Aalter 
V.-D., Korbeek-Lo 
M.-R.A., Zwevegem 
M.B., Opglabbeek 
L.M., eiankenberge 
A.V.D.H.-N., Leefdaal 
E.V., Tielt 
J.T., As 
A.A., Brugge 
K.B.-B., Varsenare 
A.B., Schulen 
V.H., Gent 
O.V.W., Etikhove 
J.e.-J.B., Edegem 
A.D.B., Berchem 
C.V., Herent 
J.J., Meldert 
Naamloos, Zaventem 
F.N., Antwerpen 
G.M., Londerzeel 
D.B.-G., Wetteren 
VU-afd. Ichtegem 
W.S., Drieslinter 
J.M., Kuringen 
J.F., Tervuren 
C.V., Veurne 
P.S., Denderhoutem 
J.T., Zaventem 
M. en H., Mortsel 
F.R., Veltem 
P.J.S., Wilsele 
G.V., Vichte 
G.-D.P., Kapelle o/d Bos 
Naamloos, Roosdaal 

TOTAAL 

500 
1.000 
5.000 

200 
5.000 

77 
500 
500 
500 
200 
500 
500 

1.000 
2.000 

500 
500 
250 
200 
200 
300 
500 
200 
500 
200 
100 
200 
500 

1.000 
33 

100 
500 

2.500 
5.000 
1.000 
1.000 

500 
2.500 
1.000 

400 
500 
500 
200 

1.000 
500 

1.000 
250 
200 
200 

3.000 

420.200 

NATIONALE LOTERIJ 
SPECIALE TRANCHE (6* tranche) 

TEN VOORDELE VAN DE SLACHTOFFERS 
DER OVERSTROMINGEN VAN JANUARI 76 

Het biljet: 500 fr. 
Het t iende: 55 fr. 

Trekking op woensdag 11 februari te BOOM 
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ZWARTBERG 1966 : EEN TERUGBLIK 
(vervolg van biz 3) 

VAN EERSTE BURGER 
TOT KOPEREN HALVE FRANK 

In de mijnstreek zelf was er 
de Identifikatiekrisis van de 
mijnwerker. In de eerste jaren 
na de oorlog — toen de kolen 
broodnodig waren — torenhoog 
opgehemeld tot de « eerste 
burger van het land » was zijn 
status, zowel sociaal als finan
cieel, geleidelijk gedaald t.o.v. 
andere arbeiderskategorieën als 
metaalbewerkers, bouwvakkers 
enzomeer. Dit was oorzaak van 
frustratie, samen met de toe
nemende wankele positie van 
de koolmijnen op het ekono-
mlsche vlak. 
Gerard Siegers zou het in 1970 
kernachtig uitdrukken, de mijn
werker, eens eerste burger van 
het land, was alleen nog goed 
genoeg om « met zijn kop de 
koperen halve frank » te ver
sieren ». 
De vroeger hoog in aanzien 
staande mijnwerker, die in har
de en ongezonde omstandighe
den, diep onder de grond, zijn 
werk moest uitoefenen, daalde 
de sociale ladder af en het gan
se sociale zekerheidspatroon 
rond de sterk gestruktureerde 
mijncités kwam in beweging. 
De demografische stuwing, het 
tekort aan werkgelegenheid in 
Limburg verscherpten deze toe
stand nog in belangrijke mate. 
Achter deze frustratie schuilde 
vooral de angst om de be
staanszekerheid. 
De sociaal-gerichte Vlaamse 
beweging in het Genkse kwam 
in kontakt met de mijnwerkers 
langs een harde kern oostfron-
ters, die in de jaren na hun ge
vangenschap alleen nog in de 
ondergrond van de mijn terecht 
hadden gekund, en vormde al
dus een eerste zwakke rugge-
graat in het Genkse. Deze vond 
haar uitdrukking in het begin 
der zestiger jaren in een kleine 
Volksuniekern, hoofdzakelijk be
staande uit mijnwerkers, en la
ter in een meer breed uitlopen
de Vlaamse volksbeweging. 

DE ZWARTBERGSE REVOLTE 

In deze atmosfeer van alge
meen Vlaams ongenoegen en 
toenemende Vlaamse weerbaar
heid, midden het frustratiege-
voel en de angst om de be
staanszekerheid kwam als don
derslag bij heidere hemel de 
aankondiging van de mijnslui-
ting te Zwartberg op 22 decem
ber 1965. 
Ondanks de moeilijke ekono-
.mische situatie van de koolmij
nen was men in Limburg nog 
redelijk gerust geweest. Niet 
voor niets, zo dacht men, had 
men jarenlang kompensaties 
betaald aan onrendabele Waal
se mijnen. In Zwartberg zelf 
was er in de laatste maanden 
nog voor miljoenen geïnves
teerd zodat niets kon laten ver
moeden dat een sluiting op ti l 
was. 
Kwam dan dit plotse bericht 
van de beslissing van de slui
ting van Zwartberg. Reeds on
middellijk was het duidelijk dat 
het hier geen beslissing betrof, 
gegrond op ekonomische wet
matigheden, maar wel een lou
ter « politieke » beslissing 
was : als kompensatie voor het 
sluiten van 5 kleinere Waalse 
mijnzetels moest ook de mo
derne en goed geoutilleerde 
kolenmijn te Zwartberg dicht. 
Cockerill-Ougrée, bij monde van 
direkteur Renotte van de kolen
mijn te Zwartberg, verklaarde 
zich bereid en garant om de 
afzet van zijn Zwartbergse mijn 
zelf te verzekeren. De socialis
tische vakbondsafgevaardigde 
Husson zei het klaar en duide
lijk op de TV : • Zwartberg 
moest dicht als tegengewicht 
voor het sluiten van 5 kleinere 

Waalse mijnen ». Zwartberg 
moest geofferd worden op het 
zoenaltaar van de Belgische 
Staat. 
Maar nog veel erger was dat 
de reeds aanwezige angst om 
de bestaanszekerheid nog fel 
werd aangewakkerd door het 
ontbreken van elke sociale op-
vangmaatregel of overgangsbe
paling. Wat de mijnwerkers in 
stilte hadden gevreesd werd nu 
plots volledig bewaarheid. Niet 
alleen moest de koolmijn dicht, 
maar iedereen moest maar zelf 
zijn eigen plan trekken en zien 
hoe hij er zich zelf zou door
slaan. 

Senator J.R. Vandekerckhove 

Later zouden dan wel, indien no
dig, rekonversiemaatregelen ge
nomen worden, de mijnwerkers 
moesten dit maar overlaten aan 
de daartoe verantwoordelijke 
personen, die zoals altijd wel 
voor hen zouden zorgen. 
Angst sloeg om in zekerheid, 
verbijstering werd radeloosheid. 
Uit die angst en uit die rade
loosheid groeide dag na dag de 
kille woede, die onvermijdelijk 
tot een uitbarsting moest lei
den. En hoe meer men hen pro
beerde te sussen, hoe erger de 
reaktie oplaaide. 
De verbolgen mijnwerkers vroe
gen zich terecht af waar de ver
antwoordelijke personen nu wa
ren die hen steeds alles had
den voorgezegd. Waar bleven 
hun politieke verkozenen ? In 
die dagen waren zij nergens 
aan de mijnen te bespeuren en 
leken wel van de aardbodem 
verdwenen. Maar op 20 januari 
werden het regeringsbeleid en 
de mijnsluitingen in de Kamer 
goedgekeurd door CVP en BSP. 
De Zwartbergse mijnwerkers 
voelden het als een regelrech
te kaakslag. 
De Limburgse vakbondsleiders, 
mogelijks (?) niet eens op de 
hoogte gebracht van de reeds 
vroeger bestaande plannen van 
minister Spinoy in 1964, wer
den vanuit Brussel al evenzeer 
met de rug tegen de muur ge
duwd. Ze probeerden te redden 
wat er te redden was, maar za
ten machteloos platgeslagen 
tussen hamer en aambeeld. Hun 
vage beloften, van hogerhand 
doorgegeven, werden meer en 
meer gewantrouwd. De eigen 
v a k b o n d s afgevaardigden in 
Zwartberg rebelleerden open
lijk tegen hun besturen. Het 
werd algauw duidelijk dat de 
nationale vakbonden geen poot 
zouden uitsteken om Zwartberg 
te redden. 
Aldus stonden de Zwartbergse 
mijnwerkers vrijwel helemaal 
alleen in een uitzichtloze strijd. 
Al wat macht en invloed bezat 
had hen verlaten. 
Er was de goedgemeende steun 
van een schamele lokale Vlaam
se Volksbeweging, met daarbo
ven breed uitwaaierend de 
daadwerkelijke hulp van de 
Genker bevolking, het medele
ven en de sympathie van de 
Limburgse gemeenschap en van 

brede lagen van het Vlaamse 
volk. 
Als enige politieke steun was 
er de door de traditionele par
tijen verguisde Volksunie. 
Deze brede sympathiebeweging 
sterkte de mijnwerkers in hun 
vastberadenheid, en dit op een 
ogenblik waar in hogere krin
gen over hun lot reeds defini
tief was beslist : Zwartberg 
moest en zou dicht, orde moest 
en zou hersteld worden, des
noods zou de rijkswacht met 
scherp schieten op de mijnwer
kers, op bevel van een socia
listische minister van Binnen
landse Zaken. 
Op 31 januari 1966 stierven Jan 
Latos en Valeer Sclep onder 
deze kogels. Met hen werd het 
« minzame », lees onderdanige, 
Limburg voorgoed begraven. 
Leuven 1968, de lange bittere 
mijnwerkersstaking van 1970 
vonden hun wortels in de Zwart
bergse revolte. 

DE GROTE STILTE 

Na 1970 daalde geleidelijk de 
stilte over de mijnwerkersstrijd 
en over de Vlaamse Beweging. 
Het ondertussen kunstmatig 
vetgemeste Vlaanderen bleef 
lui in zijn welvaartszetel lig
gen. Wat kon ons immers nog 
gebeuren ? 
De laatste maanden wordt de 
broosheid van deze welvaart 
echter steeds duidelijker. Lim
burg staat opnieuw dag na dag 
in het nieuws met bedrijfsslui
tingen en bedrijfsbezettingen : 
Prestige in Tessenderio, Natio
nal in Eisden, en zomeer. 
Meer en meer blijkt dat er na 
Zwartberg wellicht veel in 
schijn was veranderd maar ech
ter weinig ten gronde : 
— Vlaanderen is en blijft ook 
vandaag nog eisende en beta
lende partij in dit land, 
— ook heden ten dage moeten 
Vlaamse vakbondsafgevaardig
den door de knieën gaan voor 
Waalse eisen, 
— ook nu beschikt Vlaanderen 
nog niet over de strukturen om 
zijn eigen welzijn en welvaart 
in eigen handen te nemen. 
Het za! opnieuw de taak zijn van 
de Volksunie om in de moeilijke 
tijden die zich aankondigen aan 
de kant van het volk te staan. 
Ook wij. Volksuniemensen, moe
ten onze luie welvaartszetel uit 
om deze taak aan te vatten. 
Blijven wij in zelfgenoegzaam
heid en beter weten daarin 
vastgekluisterd dan wacht ons 
de verdiende afkeuring. 
Het volk, en vooral het arbei
dende volk van Vlaanderen, 
moet weten dat de Volksunie 
zoals in Zwartberg, opnieuw be
reid' is en blijft om hen in deze 
moeilijke tijden voor te gaan en 
niet alleen met het woord maar 
ook met de daad bij te staan. 
Dit is trouwens niets anders 
dan de uitvoering van het onge
schreven testament van de do
den van Zwartberg. 
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Te lang is gezegd dat redenaars geboren worden. Men moet 
leren toespreken en vergaderen net als men moet leren lezen 
of schrijven. De vorming tot spreker kunt U uzelf bezorgen. 
Volg een kursus « Spreek- en vergadertechnieken • te : 

AALST : woensdag 18 februar i , vergaderzaal Apostelken, M i j l 
beek ; 

ANTWERPEN 

BRUGGE 

maandag 16, of donderdag 19 februar i , VTB, St. 
Jacobsmarkt 4 5 ; 

: dinsdag 17 februar i , Concertgebouw, St. Jacobstraat ; 

BRUSSEL 1 vri jdag 20 februar i , Vlaamse Ekonomische Hogeschool, 
Koningstraat 284 ; 

GENT : dinsdag 17, of woensdag 18 februar i , VTB, Kalan-
denberg, ingang langs de Paddenhoek ; 

HASSELT : woensdag 18 februar i , VTB, Demerstraat 60 ; 

KORTRIJK : donderdag 19 februar i . Provinciaal Technisch Inst i tuut , 
Karel de Goedelaan : 

LEUVEN dinsdag 17 februar i . Huis voor Vlaamse Leergangen, 
Boekhandelstraat 9 : 

MECHELEN : donderdag 19 februari , VTB, O.L.Vrouwstraat 34 

MOL : dinsdag 17 februar i , vergaderzaal gemeentelijke brand
weer, Schansstraat 40 ; 

ROESELARE : maandag 16 februar i , Centrum Licht en Ruimte, Oost-
nieuwkerkesteenweg 43 ; 

SINT-NIKLAAS : dinsdag 17 februar i . Hotel Serwir, Koningin Ast r id -
laan ; 

TURNHOUT : maandag 16 februar i , Cul tuurcentrum, Warandestr. 4 2 . 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN TELKENS TER PLAATSE 

VANAF 19u30. Les : 20u. 

INSTITUUT ELOQUENTIA 
ANTWERPEN 

INSTITUUT voor communikatietechnieken 
ITALIELEI 191 — 2000 ANTWERPEN 

DOSFELINSTITUUT 
Kursus « Politieke basiswerking en participatie op het gemeente
lijk niveau » 
Een goede voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. 
Deze kursus omvat 4 delen en handelt over : 
1. De gemeente als politieke basiseenheid vanuit Vlaams-Natio
naal en federalistisch standpunt. 
2. Welke noden en behoeften ontstaan in een (beleids-) program
ma en vertalen naar politieke werking. 
3. Hoe naar buiten treden ? Aktie en propaganda. 
Naast teoretische inzichten zijn er vooral praktische oefeningen 
en groepsopdrachten. 
4. Samenvoeging en lijstvorming bij gemeenteraadsverkiezingen. 

WAAR ? 
ROESELARE-TIELT : 
9 februari : 3de les <• Lijstvorming ». Inleider : W. Luyten. 
13 februari : 4de les •• Propaganda «.Inleider : Geeraerts. 
Plaats : Nieuw Gemeentehuis, Izegemstraat 2, Kachtem, telkens 
van 20u30 tot 23u. 

VEURNE : 
5 februari : 4de les « Lijstvorming ». Inleider : W. Luyten. 
Plaats : zaal De Beurs, Grote Markt, Veurne, van 20 tot 22u30. 

DIKSMUIDE : 
6 februari ': 4de les « Lijstvorming. Inleider : W. Luyten. 
Plaats : zaal Vlaams Huis, IJzerlaan 83, Diksmuide, van 20 tot 
22u30. 

GRIMBERGEN : 
10 februari : « 'Een goed programma ». Inleider : H. De Bleecker. 
13 februari : « Propaganda ». Inleider : Geeraerts. 
Plaats : zaal Fenikshof te Grimbergen, telkens van 20 tot 22u30. 

SINT-KATARINA-LOMBEEK : 
21 februari : « Belang van de gemeentepolitiek » en « Een goed 
programma ». Inleider : De Beul. 
6 maart : « Propagandavoering » en « Lijstvorming ». Inleiders : 
Geeraerts en Luyten. 
Plaats : zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 24, St-Kat.-Lombeek, tel
kens van 10 tot 16u30. 

Kursus « Goed vergaderen en spreken in het openbaar » 
DUFFEL : 16, 23 februari, 1, 8 en 15 maart 1976, telkens van 20u 
tot 22.30 uur. Een kursus voor vrouwen en bedoeld als rugge
steun voor hun werking in het verenigingsleven. 
Plaats : Zaal Luna, Handelsstraat te Duffel. 
Inschrijvingen : Claes Elisabeth, Ganzenkoor 6, 2570 Duffel. 

DIEGEM : 
11, 18, 25 februari en 3 maart : « Spreken in het openbaar ». 
Vergader- en gesprekstechniek. Een kursus voor vrouwen. Kur-
susleider : Johan 'Beke, agogische stafmedewerker Dosfelinsti
tuut. 
Plaats : Kultureel Centrum te Diegem, telkens van 20 tot 22u30. 
Inschrijvingen : mevr. Pannekoecke, Denonstraat 28 te Diegem, 
tel. 02/720.66.80. 

WIJ s 
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DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN DE VSA 

HET SINDROON VAN DE POTOMAC 
Het zou naast en zelfs tegen de 
werkelijkheid in zijn, moesten we 
beweren dat er in de USA grote 
belangstelling is voor de a.s. pre
sidentsverkiezingen. Watergate, 
de ontgoocheling over Ford en 
het gemis aan interessante kandi
daturen verklaren de geringe be
langstelling op nauwelijks tien 
maand vóór de verkiezingen. 
De tijd is lang voorbij dat men 
van pure opluchting, verlost te 
zijn van Nixon en Watergate, 
Gerald Ford omarmde als een 
man van het centrum, een gema
tigde, een redelijk man, die voor
al onbesproken was en een voor
beeldig huisvader. Hij is vooral 
de middelmatigheid in persoon 
gebleken, een blunderaar in 
woord en daad, en naïef op de 
koop toe, naïviteit die niet uit 
onschuld doch uit een te geringe 
ontwikkeling en kennis voort
spruit. 

Niet te verwonderen dat zijn par
tijgenoot, ex-goeverneur en ex-
filmspeler Ronald Reagan, een 
meer dan gewone kans maakt, 
Gerald Ford zoniet te verdringen 
dan het hem toch erg lastig te 
maken voor de nominatie. 
Normaal wordt een uittredend 
president, wanneer hij een twee
de ambtsperiode wenst, automa
tisch als kandidaat aangeduid. 
Maar we hebben in het huidige 
Amerika geen normale toestand 
aan de top : Ford is geen verko
zen president, hij is slechts bij 
toeval in het Witte Huis terecht 
gekomen (na het gedwongen ont
slag van vice-president Spiro 
Agnew en Fords aanduiding tot 
vice-president, omdat Nixon in 
Ford zeker geen rivaal kon zien). 
Ook vice-president Rockefeller 
is niet verkozen. Al dragen bei
den een beroemde naam, geen 
van belden heeft veel potten ge
broken. Ford moet zelfs machte
loos toezien, hoe het Kongres 
stelselmatig het presidentieel ge
zag ondermijnt. 

Afgezien van Reagan heeft Ford 
nog niet de zorg van een « eer
ste front ». Hij moet reeds op 
een « tweede front » (Reagan) 
strijden maar wacht op een de-
mokratische tegenspeler. Tot nog 
toe is insider en oudgediende ex-
vice-president Hubert Humphrey 
de voornaamste demokratische 
kandidaat voor de nominatie (ook 
al heeft hij officieel zijn kandi
datuur niet gesteld). Maar ook 
Humphrey is geen onbesproken 

man. Er zijn zo weinig goede kan
didaten, dat iemand zei « de De-
mokraten kunnen de strijd niet 
verliezen zolang ze geen kandi
daat hebben... ». 

Wie zijn dan de « papabilli » of 
« onbekende kanshebbers » be
halve Ford, Reagan, Humphrey 
en de eeuwige « verdager » Ted 

KENNEDY 

Kennedy (welke naam nu ook In 
de alkoof-journalistiek een ver
trouwde klank heeft verkregen) ? 
Wel om met de kapitaalkrachtig
sten te beginnen : oud-goever-
neur en oud-kandidaat George 
Wallace, waarvan de staat van 
dienst niet zo schitterend is. Bij 
vorige verkiezingen kwam hij als 
onafhankelijke op. Maakt hij nu 
een kans bij de Demokraten ? 
Dat is zeer twijfelachtig, maar 
een nieuwe onafhankelijke kandi
datuur zou de Demokraten dwin
gen een dringend-dwingend be
roep te doen op Ted Kennedy, de 
enige die in staat geacht wordt, 
Wallace afgetekend te verslaan. 
In dit geval zou Sargent Shriver, 
verwant met de Kennedy's kan
didaat vice worden. 

Henry Jackson droomt eveneens 
van het Witte Huis, geniet steun 
van joden en vakbonden (uitge
nomen van de sindikatenboss 
George Meany) en bouwt een 
eerste vesting in Massachusets 
op. In de Middle West, meer be
paald uit Oklahoma steekt ex-

senator Fred Harris de kop op, 
als kampioen-verdediger van de 
armen en de zwakken. Een ande
re kandidaat-kandidaat is Birch 
Bayh, een jongere uitgave van 
Humphrey. Nog een neofiet is de 
zwaar gebouwde reus Morris K. 
Udoll, Afgevaardigde, die zoals 
Harris, een gematigd liberalisme 
voorstaat. 
Tegenover deze grijze figuren 
staat James Carter, ex-goever
neur van Georgia, die de bewer
ker heet te zijn van de rassen-
vrede en die ook met sukses zijn 
charmerende persoonlijkheid op 
de intellektuelen richt, die Car
ter er absoluut geen verwijt van 
maken, van buitenlandse politiek 
geen jota af te weten (wat dat 

betekent bij een president zien 
we bij de huidige bewoner van 
het Witte Huis). Hij maakt In elk 
geval kans running mate van 
Humphrey te worden, voor het 
geval deze de demokratische 
kandidaat wordt. Dit ambt van 
vice-president is belangrijk ge
worden, de recente geschiedenis 
leert ons dat : de huidige presi
dent van de USA had Spiro 
Agnew kunnen zijn... 
De zedeles is duidelijk : een ver
kiezing tot vice-president opent 
de deur naar het Amerikaanse 
presidentschap en dat geldt zo
wel voor de Demokraten als voor 
de Republikeinen. Vandaar de on
overzichtelijkheid van deze krab-
benmand kandidaat-kandidaten... 

FORD 
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(jeeveedee) Het debat over het al of niet en ook nog over 
het hóe afsluiten van de Oosterschelde is in Nederland op
nieuw hoog opgelaaid. Wel Is er ditmaal — zoals in novem
ber 1974 — geen regerlngskrisis over ontstaan. 
Men herinnert zich wellicht dat twee jaar geleden onder 
druk van milieubeschermers, natuurvrienden en mossel- en 
oesterkwekers een plan werd opgemaakt om in afwijking van 
de zogeheten Deltawet de Oosterschelde niet definitief af te 
sluiten. In de plaats van een ondoorlaatbare dijk die de 
noordelijkste zee-arm van de Schelde zou dienen te schel
den van de Noordzee, zou er een caissondam moeten komen 
waardoor de Oosterschelde haar beweging van eb en vloed 
zou behouden. Natuur en milieu zouden gered zijn en de 
mossel- en oesters-vissers» zouden hun bedrijf kunnen 
blijven uitoefenen. Dit plan werd door de regering overgeno
men (na zware diskussies tijdens welke de « progressieve . 
ministers met aftreden dreigden) en een studiekommissie 
werd aan het werk gezet om alle voor en tegen van zo'n 
caissondam te bekijken. Binnen anderhalf jaar, gerekend 
vanaf novenïber 1974, diende de kommissie rapport uit te 
brengen. 

Die anderhalf jaar nu blijken niet toereikend te zijn voor een 
doorwrochte studie. De tussentijdse rapporten van de kom
missie hebben dat laten zien en daarom moest minister 
Westerterp (Verkeer en Waterstaat) zopas tijdens een rege-
ringsberaad meedelen dat vóór mei, wanneer de termijn van 
anderhalf jaar verstreken zal zijn, onmogelijk alle details van 
een doorlaatbare dam onderzocht kunnen zijn. Bovendien, en 
dat kwam als een klap aan voor alle voorstanders van een 
gehele of gedeeltelijk open Oosterschelde, ziet het er naar 
uit dat de kosten van een caissondam aanzienlijk boven de 
door de regering gestelde maximum hoogte zullen stijgen. 
Toen de regering akkoord ging met de bestudering van een 
mogelijke « open » Oosterschelde, stelde zij namelijk als els 
dat zo'n dam van caissons, rustend op een drempelsysteem 
van stortsteen, niet meer zou mogen kosten dan 2 1/2 miljard 
gulden, dat is tegen de 35 miljard franken .En nu blijken de 
kosten op te lopen tot in de buurt van drie miljard gulden, 
twintig procent meer dus dan werd toegestaan. Waarbij dan 
nog komt dat men niet kan garanderen dat een dergelijke 
dam onder alle weersomstandigheden weerstand zal kunnen 
bieden aan het geweld van de zee. 

De mededelingen van Westerterp veroorzaakten de zoveelste 
Oosterschelde-storm in Nederland. Voorstanders van absolu
te afsluiting van deze zee-arm verwijten de regering een 
talmende houding. Zij wijzen op de zware stormen van begin 
januari toen op het eiland Schouwen, noordelijk van de Oos

terschelde, de golven op één plaats over de dijken sloegen. 
Zij hebben het ook over Stavenisse op het eiland Tholen, 
zwaar getroffen tijdens de watersnood van 1953. Tijdens de 
jongste stormen ontstond in dit dorp grote paniek toen het 
water dicht bij het kritieke peil kwam en men de dreiging van 
een nieuwe ramp voelde. Het is dus niet te verwonderen 
dat veel eilandbewoners nu eisen dat de Oosterschelde 
voorgoed dichtgaat. Ze leggen daarbij de troef op tafel dat 
de kosten van definitieve afsluiting aanzienlijk lager zijn. 
Maar even fel komen de tegenstanders van een afgesloten 
Oosterschelde thans uit de hoek. Het argument van de 
lagere kosten schuiven zij opzij omdat in geval van afslui
ting de regering zeker enige miljarden zal moeten neertellen 
om de verliezen van de oester- en mosselkwekers te ver
goeden en voor nieuwe werkgelegenheid te zorgen. Boven
dien vinden zij dat er nog wel andere alternatieven zijn dan 
een caissondam, rustend op stortsteen. Men zou immers 
ook een fundament van betonnen palen kunnen vervaardigen 
óf de caissons kunnen laten rusten op pijlers, gefundeerd op 
putten. De kosten daarvan zouden mogelijk lager kunnen zijn, 
en naar het schijnt een degelijker konstruktie hebben. 
Het stormt dus weer danig op de Oosterschelde I En hoewel 
we steeds diep hebben meegevoeld met de voorstanders 
van natuur- en milieubescherming, moeten we ons toch af
vragen waarom niet al lang werd besloten om in afwachting 
van de eindbeslissing de dijken op de eilanden rond de veel
besproken zee-arm te verstevigen en eventueel te verhogen. 
Met de Westerschelde-dijken (langs de scheepvaartroute 
naar Antwerpen dus) is dit wél gebeurd, zij het misschien 
met nadelige gevolgen voor de beneden-Schelde In het 
Vlaamse land. Normale versteviging van de dijken (waarbij 
het landschap dan wel enigszins zou worden aangetast in 
estetisch opzicht) zou het afsluitingsprobleem zeker naar de 
achtergrond hebben verdreven. Nu dat niet het geval is, hou
den we straks altijd een groep ontevredenen en blijft de 
Oosterschelde In het teken van de tegenspraak staan. En dat 
kon toch nooit de bedoeling zijn van de ontwerpers van de 
Deltawet die slechts voor ogen hadden het land te vrijwaren 
voor rampen als die van deze week precies 23 jaar geleden... 
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Verdronken Nederland in 1953... 
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IS ER IETS VERANDERD 
IN DE RTT? 

Al herhaaldelijk werd de vaststelling 
gemaakt dat ondanks het RTT-schan-
daal en ondanks de onderzoekingen 
van het Hoog Komitee van Toezicht 
de wantoestanden in de administratie 
blijven voortbestaan en dat sommige 
ambtenaren zich voorts gedragen als
of er nooit een Baudrin-schandaal zou 
geweest zijn. 

VU-kamerlid Luk Vansteenkiste heeft 
in leder geval dankbaar van de be
spreking van de PTT-begroting 1976 
gebruik gemaakt, om tal van onbeant
woorde vragen over het RTT-schan-
daal weer op te halen en recente ont
dekkingen over deze ongelooflijke 
wantoestanden te belichten. Zo zou 
bvb. het RTT-gewest Antwerpen zon
der medeweten van de huidige admi
nistrateur-generaal een proefkontrakt 
met Bell afgesloten hebben voor de 
bouw van een proefcentrale te Wil
rijk. Over kostprijzen schijnt een 
babelse verwarring te bestaan. De h. 
Vansteenkiste had vooraf een boekje 
opengedaan over de postcheck, «waar 
onbevoegdheid, slechte investeringen 
en niet kloppende balansen schering 
en inslag zijn ». Hij vroeg een ant
woord op een tiental vroeger gestel
de vragen over het komputerschan-
daal en over de zware beschuldigin
gen van de heer Pepermans tegen ar-
chitekt Guchez Cin het kader van het 
Baudrin-schandaal). 

Luk Vansteenkiste stelde tot slot en
kele zeer preciese vragen nopens de 
programmalle en enkele kontrakten. 
Hij vestigde ook de aandacht van mi
nister Chabert op het te hervormen 
personeelsstatuut en de afschaffing 
van enkele kleine kantoren, wat even
wel taaldiskriminatie voor de Vlamin
gen zal veroorzaken. Ook het aantal 
doeanekantoren ligt in Vlaanderen ge
voelig lager dan in.. . U weet het wel. 

TE WEINIG KREDIETEN 
VOOR JUSTITIE 

Afgezien van hun pleidooi voor am
nestie, handelden de VU-kamerleden 
Baert en Belmans over algemene as-
pekten van het justitiebeleid en van 
de dito begroting. Kamerlid Baert is 
van mening dat Justitie over te wei
nig kredieten beschikt en dat de 
jeugdbescherming steeds belangrijker 
wordt. De minister moet er nochtans 
over waken, dat er geen wanverhou
ding ontstaat. Onze woordvoerder 
handelde verder over het gering kre
diet voor de Beneluxkommissie voor 
de eenmaking van het recht en pleitte 
voor ruimer werkmiddelen In het 
tweede luik wees hij op misbruiken, 
o.m door het openbaar ministerie, bij 
de rijkswacht, bepaalde parketten 
(o.m. misbruik voorlopige hechtenis) 
enz De h. Baert is van mening dat 
men In het strafrecht een subtieler 
onderscheid moet gaan maken dat 
voor veel overtredingen hechtenis on
gewenst IS, dat er moet gedokterd 
worden aan het gevangeniswezen, aan 
de opvang van vrijgelatenen, dat men 
meer gebruik van de probatie moet 
maken Dat alles belet niet dat men 
zeer streng tegen de bijna altijd 
moorddadige internationale kriminali-
teit moet optreden. 
In zijn antwoord sprak de minister van 
Justitie zijn zeer grote waardering uit 
voor de uiteenzetting van mr. Baert 
en kondigde bepaalde gevraagde her
vormingen aan. De minister had even
eens woorden van lof voor de uiteen
zetting van VU-kamerlid Belmans, die 
haast met passie de balie en het be
roep van advokaat verdedigd had, te
gen sommige vernieuwingsneigingen 
in Mr. Belmans had het ook over de 
hervorming van de pro deo's en waar
schuwde tegen een zgn. socialisering 
van de rechtsbedeling. Tot slot wees 
hij op de schrikwekkend hoge ge
rechtskosten, die meer en meer 
rechtzoekenden van procederen doen 
afzien en pleitte hij voor een eenvou
diger rechtsterminologie. Mr. Belmans 
wees ook het ondervragen van ver
dachten naar hun politieke overtuiging 
ten strengste af. 

TANTE POST 
BERGAFWAARTS 

Tijdens de bespreking van de PTT-be
groting 1976 vertolkte VU-kamerlid 
Goemans zeker de opvatting van bijna 
alle landgenoten toen hij zei « dat de 
postregie de jongste jaren in de ver
keerde richting evolueert : het tekort 
wordt steeds groter, de dienstverle
ning steeds slechter, het personeels
beleid zit lelijk scheef. Dr. Goemans 
is het er niet mee eens dat de vak
bonden de baas spelen in de post, 
waardoor het werk steeds slechter 
wordt ten nadele van het publiek en 
ook van het zakenleven. Ook blijven 
goede gebouwen uit, ondanks de be
loften van ex-minister Anseele. De h. 
Goemans besloot als volgt deze korte 
diatribe « De hele regie zou moeten 
doorgekamd worden om eindelijk eens 
tot een doeltreffend beleid te ko
men ». 
In zijn repliek op minister Chaberts 
antwoorden noemde Luk Vansteenkis
te de manier waarop de splitsing van 
het Komm. Gen. voor Toerisme tot 
stand kwam « een gebrek aan open
heid » terwijl men inzake komputers 

lekker voort kat en muis speelt. Over 
de nieuwe miljardenverspilling met de 
10 O's kondigde het kamerlid een 
nieuwe interpellatie aan. 

FUSIES EN KUMULS 

Vorige week woensdag vatte de Ka
mer de bespreking van de begroting 
van Binnenlandse Zaken 1976 aan. De 
fusies zullen een nageboorte hebben, 
zei inleidend de h. Olaerts, die zal 
bestaan uit de talrijke teksten die de 
nieuwe gemeentelijke strukturen en 
organisaties moeten realiseren. De in-
terpellant stelde vragen nopens het 
C- en B-fonds, nopens de gemeente
lijke vzw-s, de aankoop van brand-
weermateriaal, de opleidingsscholen 
voor de brandweer, het preventief in
grijpen tegen brandgevaar, het weg
werken van diskriminatie tussen rijks-
en provinciaal personeel, enz. Hij 
bleef inmiddels bij zijn mening, dat 
nl. de gemeenten te gierig bevoogd 
worden. 

Zijn kollega VU-kamerlid Valkeniers 
trok terecht te velde tegen de kumuls 
op het vlak van de mterkommunalen 
en federaties, waar een zeer kleine 
minderheid alle bevoegdheden naar 
zich toe trekt en welke personen men 
telkens weer aantreft in allerlei be-
heersfunkties. Ook is het voorziene 
personeelskader overbezet en weet 
men met eens wat ermee aangevan
gen Dr. Valkeniers vroeg minister 
Michel-van-het-jaar dan ook wat hij 
dacht over een voogdijoverheid, die 
in veel gevallen zich zelf kontroleert. 
Kamerlid Emiel Vansteenkiste pleitte 
nogmaals voor een duidelijk statuut 
voor de politiekommissarissen. 

WANNEER AMNESTIE ? 

De vraag •• wanneer amnestie » wordt 
steeds luider gesteld, en ook steeds 
vaker. Er is het indrukwekkend protest 
tegen het uitblijven van amnestie van 
professor Mertens geweest. Vorige 
week kwam de al even indrukwekken
de oproep tot amnestie van de Zeven. 
Ook de Kamer van Volksvertegenwoor
digers liet zich niet onbetuigd, d.w.z. 
de VU-kamerfraktie. Kamerlid Frans 
Baert zei « Ik zal iedere keer op dit 
tema terugkeren, omdat ik niet wens 
dat, zoals een Leuvense professor 
schreef, wij in ons land op dat stuk 
beschaamd hoeven te zijn ». Ook ons 

jonge kamerlid Joos Somers, maakte 
van de amnestieeis de hoofdbrok van 
zijn tussenkomst in het begrotingsde
bat Justitie. Hij herinnerde aan de 
twee wetsvoorstellen, die hij samen 
met zijn kollega De Beul einde 1974 
indiende om de gevolgen van de re
pressie op te ruimen en een kommis
sie ter zake op te richten. De CVP 
vroeg de intrekking van beide voor
stellen, wat gebeurde, in de hoop een 
gesprek op gang te brengen. Een jaar 
IS voorbij, er gebeurde niets . Noch
tans is uit recente kontakten geble
ken dat de emotionaliteit rond de re
pressie afgenomen is, wat de oprich
ting van een kommissie ad hoc recht
vaardigt Vermits ook door het proto-
kol tussen regering en oorlogsslacht
offers de rechten van deze laatsten 
erkend werden, werd een belangrijke 
hindernis op de weg naar amnestie 
opgeruimd. Tot besluit zei de h So
mers dat de 25sle verjaardag van de 
troonsbestijging van de koning een 
uitstekende gelegenheid biedt om de 
definitieve regeling van dit vraagstuk 
in te zetten. 

Het antwoord van minister Vander-
poorten was zeer behoedzaam. We 
onthouden ervan dat hij van mening 
IS dat het vraagstuk ingewikkeld is, 
dat een verdere studie vereist, even
tueel in een kommissie, een juiste 
inventaris onontbeerlijk is en dat een 
ruime konsensus moet tot stand ko
men. 

Alles goed en wel • waarop wacht het 
parlement om een kommissie terzake 
samen te stellen ' Op de 50ste verja
ring van Boudewijns troonbestijging ' 
Op zeker ogenblik wordt geduld een 
schande 1 

• Namens de kommissie van Justitie 
diende VU-kamerlid Baert het verslag 
in over het wetsontwerp tot wijzi
ging van het erfrecht van de langst
levende echtgenoot. 
• Op spoedvraag van VU-kamerlid 
Emiel Vansteenkiste, wat minister 
Vanden Boeynants schikt te doen om 
de aanleiding van de aangekondigde 
betoging van beroepsmilitairen weg te 
nemen, antwoordde de minister dat 
de laatste hand wordt gelegd aan de 
uitvoeringsmaatregelen van de sekto-
riële programmatie. Voor het overige 
herinnerde de minister er aan, dat 
betogende militairen niet in uniform 

ï ' 'fi ' AiéB>^f*rf Si-i 

mogen zijn. .-"A^^iW' ^ 
• VU-kamerlid Andre De Beul inter-. 
pelleerde de minister van Volksge
zondheid en het Gezin over de regel
rechte aanslag op het leefmilieu door 
het Provia-ontwerp, dat de inplanting 
van een superstort voor industriële 
afval voorziet temidden van het woon
gebied van de Rupelgemeenten Schel
le en Niel. De interpellant verwees 
naar het verzet van de betrokken be
volking, wat begrijpelijk is als men 
bvb. bedengt dat te Niel een gevaar
lijk stort wordt voorzien binnen een 
straal van 300 m. omringd door tal
rijke woningen en een peuterschool I 
Overigens gelastte de Antwerpse pro
vincieraad een nieuw onderzoek en 
verstrekten verscheidene provinciale 
instanties een negatief advies. 
Staatssekretaris Poma verstrekte een 
uitvoerig doch niet al te duidelijk ant
woord, eveneens ook te technisch wat 
de h. De Beul in een repliek onder
streepte. Hij bleef erbij dat de vesti
gingsplaatsen slecht gekozen waren. 

(r.c.) 

:b. 
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OMDAT BEJAARDEN 
OOK MENSEN ZI|N ,..., 

VOELING HOUDEN 
MET HET JONGE LEVEN... 

Er is daarnaast de vereenzaming en de 
vervreemding. Voor ouderen is het 
psychologisch noodzakelijk kontakt te 
hebben met de jongere generaties. 
Daarom zijn afgezonderde bejaarden
tehuizen, of rustoorden, of woonwij-
ken-voor-ouderen-alieen een zeer 
slechte oplossing. 
Het doel van een goede woningpoli-
tiek voor de bejaarden moet erop ge
richt zijn deze mensen zo lang moge
lijk in hun eigen woning te houden 
ofwel in een aangepaste woning zo 
dicht mogelijk bij hun vroegere stand
plaats in een bekend milieu, onder 
vertrouwde mensen. Dringend moet 
gestimuleerd worden dat in de hui
dige wijken met bejaardenwoningen 
of in gemeenten met een extra hoog 
bejaardenpercentage in hun bevol
kingsopbouw dienstencentra tot stand 
komen. We mogen dit niet langer over
laten aan bv. gemeentelijke initiatie
ven, omdat heel wat gemeenten dui
delijk niet de nodige verbeelding kun
nen opbrengen om dit te verwezen
lijken. 
Hierop dient de beleidskeuze afge
stemd : gezonde woningen met ver
zorging ten huize waar nodig en 
slechts opname in gespecialiseerde 
instellingen, met het doel de bejaar
den zo snel mogelijk opnieuw in hun 

~ gekend milieu te laten wonen. 

EEN TE KLEIN INKOMEN 

Wanneer we ons afvragen hoe het 
mogelijk is, dat de bejaarden vooral 
gehuisvest zijn in de slechtste en 
meest ongezonde woningen, dan is 
het antwoord hierop te gemakkelijk 
gevonden. 
Ondanks het levensminimum, zoals 
dat veel te laag werd vastgesteld, 
moeten we toch allen weten, dat ook 
de meeste pensioenen ontoereikend 
zijn. Praktisch 75,3 % van de gepen
sioneerden hebben een inkomen dat 
lager ligt dan 7.000 fr. per maand en 
per gezin, ook na de recente minimale 
verhogingen. De inwonende alleen
staande vrouwen hebben voor 95 % 
een inkomen van minder dan 5.000 fr. 
per maand ! Kan het ons dan verba
zen dat de huisvesting zulke negatie
ve aspekten vertoont ? Dit kleine in
komen verklaart ons óok waarom de 
bejaarde de goedkoopste grondstoffen 

en produkten koopt om zich te kleden 
en te voeden, terwijl warme maal
tijden bij een groot deel van de derde 
leeftijd een luxe is. 
Een ernstig bejaardenbeleid vraagt 
dan ook een dringende herziening van 
ons pensioenstelsel : een flinke ver
hoging is zeker nodig voor de meeste 
bejaarden. De oudsten hebben dikwijls 
het laagste inkomen, omdat het bere
kend werd op basis van de lonen en 
wedden, die ze lange tijd geleden ver
diend hebben. Een blijvende diskrimi-
natie van de zelfstandigen dient zo 
snel mogelijk opgeheven, alleen een 
radikale aanpak zal hier veel kunnen 
verhelpen. 
Bovendien wordt aan tal van arbeiders 
kunstmatig een onvolledige loopbaan 
toegekend, omdat ze in de onmoge
lijkheid geplaatst worden hun volledi
ge loopbaan te wijzigen. Deze admi
nistratieve haarklieverij .moet ophou
den. Men moet deze bejaarden een 
volledig pensioen toekennen. De be
leidskeuze van een sociaal gerichte 
regering inzake de pensioenregeling 
moet gaan in de richting van een mi
nimum basispensioen voor iedereen. 

KOMMERCIALISERING 
VAN DE DERDE LEEFTIJD 

Vele bejaarden kunnen bij allerlei in
stanties genieten van tegemoetkomin
gen, zoals belastingsaftrek, installa
tievergoeding bij het plaatsen van een 
telefoon, vermindering van transport
kosten en andere bijzondere voorzie
ningen. Terecht kan men zich de vraag 
stellen of deze tegemoetkomingen 
meer opportuun zijn dan uitbetalingen 
in geld. in zekere zin beperken deze 

tussenkomsten de vrijheid en keuze 
van de individuen. Zij worden enigs
zins buiten de ekonomische markt ge
plaatst. Veel erger is de vaststelling 
dat bepaalde politieke mandatarissen 
en groeperingen van de traditionele 
partijen en soms officiële instanties 
van lager echelon, waar de persoon
lijke politieke druk veelvuldig voor
komt, de indruk verwekken, dat het 
dank zij hun goodwill is, dat de be
jaarde deze tegemoetkomingen ver
werft, terwijl hij er gewoon recht op 
heeft. 
Deze verpolitisering van de bejaarden
bekommernis stoelt op de goedgelo
vige eenvoud van vele andere mensen 
en op een bewuste berekening en een 
gluiperig misbruik van een veelvoor
komende afname van de psicholo-
gische vermogens van mensen van de 
derde leeftijd. Dat is inderdaad niet 
de mooiste zijde van onze politieke 
tegenstevers. 

Daarom dient de informatie aan de 
bejaarden en de administratieve ver
plichtingen om aan sommige tege
moetkomingen te geraken vereenvou
digd worden en daarom moeten deze 
gegevens bestendig en zo ruim moge
lijk doorgespeeld worden. 
Ergerlijk wordt het als we ervaren dat 
de kleurpartijen in sommige gemeen
ten (en zelfs arrondissementeel) op 
basis van zogezegde verstrekte hulp 
om dit of dat te verwerven, zich gaan 
bezig houden om de mensen van de 
derde leeftijd geregeld in gezelligheid 
samen te brengen... vooral als er ver
kiezingen in het zicht komen. En we 
laten ons niet uit over de edelmoedige 
inzet van sommigen om de vrijetijds
besteding van deze mensen op hoger 
peil te brengen, maar we geloven niet 
langer in hun inzet, wanneer we — 
soms zelfs met gemeenschapsgelden 
— autobussen zien volstoppen om 
mensen van de derde leeftijd een paar 
keer per jaar naar een baancafé te 
voeren of ze op een jaarlijks bejaar-
denfeest zien uitnodigen om ze tussen 
een paar koffiekoeken en een tas cho-
kolademelk te laten luisteren naar een 
politiek mandataris, die op een on
waardige manier stemmen ronselt. 
Het is voor de VU zonneklaar dat de 
uitvoerige problematiek van de be
jaardenzorg volgens de uitgestippelde 
inzichten geen prioriteit krijgt in het 
regeringsbeleid, maar iedereen kan 
vaststellen dat men de derde leeftijd 
liefst ergens hospitaliseren wil in de 
te bouwen centra van de kleurmutua-
liteiten en men de bejaarden maar al 
te graag vereenzaamd zou willen op
bergen als afgeschreven machines, 
die nog wat staatsgelden kunnen op
brengen. De VU zal deze beleidskeuze 
hardnekkig bekampen. 

(u i t de interpel lat ie van VU-kamer l id Joos 
Somers bi j de bespreking van de Ri jksmidde-
lenbegroting) 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN v/05 

O 

o 

SANERINGSPREMIE 

De staat verleent een premie voor het verbeteren 
van als ongezond beschouwde woningen. Tot 29 
februari 1976 liggen de bedragen zelfs aanzienlijk 
hoger dan gewoonlijk. Hierna volgen de voornaam
ste bepalingen van deze reglementering. 

Voorwaarden 

1. De aanvraag 

De aanvraag moet per aangetekende brief gebeu
ren en op de daartoe bestemde formulieren, die 
kunnen verkregen worden bij het bestuur voor 
de Huisvesting, Dienst Saneringspremies, Wet
straat 114, 1040 Brussel. Naar dit adres dient 
ook de aanvraag zelf te worden gestuurd. 
Indien de aanvrager niet de eigenaar zelf is — 
ook huurders kunnen de premie aanvragen — 
moet de aanvraag vergezeld zijn van een gere
gistreerde overeenkomst waaruit blijkt dat de 
eigenaar akkoord gaat met de werken, de huur 
gedurende een bepaalde periode niet zal opzeg
gen en afziet van een verhoging van de huur 
omwille van de werken. 

2. De aanvrager 

Het samengevoegd belastbaar inkomen van de 
aanvrager en zijn echtgenote mag een bepaald 
bedrag niet overschrijden (op 1//875 : 15.600 fr.) 
per kind ten laste. 

3. Verschillende 

De eigenaar-bewoner moet de woning inderdaad 
zelf bewonen, deze woning noch geheel noch 
gedeeltelijk verhuren, ze niet vervreemden en 
het bezoek van de kontroleur ter plaatse toe
laten. 
De eigenaar die de woning niet zelf bewoont, 
mag de gesaneerde woning niet vervreemden, 
de huur niet verhogen omwille van de premie 
en moet van de huurder de toelating hebben om 
kontrole toe te laten. 
De woning moet na de werken als gezond be
schouwd worden. Deze werken mogen niet aan
gevat worden vóór het bezoek ter plaatse van de 
aangeduide kontroleur (die daarvoor 30 dagen na 
de aanvraag heeft) en de werken moeten binnen 
de 30 maand na de toezegging uitgevoerd zijn, 
tenzij toegestane afwijking. 
Niemand kan een saneringspremie samen met 
de bouwpremie genieten. 

BEDRAG (Verhoogde cijfers tussen haakjes). 
De premie bedraagt max. 25.000 fr. (50.000 fr.) of 
20 % van de geraamde kostprijs die min. 40.000 fr. 
(75.000 fr.) moet bedragen. De badkamer wordt 
voor max. 10.000 fr. (20.000 fr.) aangerekend. Het 
bedrag wordt verhoogd met 10 % (20 %) per kind 
ten laste. Deze verhoging telt niet voor eigenaars 
die hun huis niet zelf bewonen. 
In plaats van de premie kan een staatswaarborg 
verkregen worden voor een hipotekaire lening. 

AFWIJKINGEN 
Voor jonggehuwden, mijnwerkers en gehandikapten 
zijn afwijkende bepalingen voorzien. Cw. 

DOKUMENTATIE 

MENS 

ARBEIDSMILIEU 

In zijn werk « The Organizational Socie
ty » (New York, 1962), opgenomen in de 
Aula-reeks in 1966 onder de titel « Op 
weg naar een maatschappij van organi-
zaties », beschrijft Robert Presthus de 
drie groepen waartoe de werknemers 
van grote administraties en bedrijven 
kunnen herleid worden. Volgens de au
teur kan men drie verschillende karak-
tertypen onderscheiden, al naar gelang 
de houding die de betrokkenen aanne
men tegenover de organizatie die hen 
tewerkstelt : 1° de vertikaal mobielen, 
zijnde degenen die de belangrijkste doel
stellingen van het bedrijf aanvaarden en 
er graag hun weg zullen maken ; 2° de 
onverschilligen, de grote meerderheid 
van de werknemers, degenen die zich in 
hun arbeidsmilieu weten te schikken door 
hun aandacht van de arbeid af te wen
den en te richten op hun vrijetijdsbeste
ding ; 3° de ambivalenten, menselijk ge
zien de meest interessante groep, dege
nen die intellektueel niet zelden de sterk-
sten zijn, maar meestal niet de rol kun
nen spelen die van hen gevergd wordt, 
o.a. omdat hun kritisch doorzicht deze 
rol tot een gedeeltelijke komedie maakt. 
Het spreekt vanzelf dat de leden van 
deze verschillende groepen allen een ver
schillende instelling zullen hebben ten 
overstaan van het gezag in de onderne
ming waarin ze tewerkgesteld zijn. Dit 
aspekt, "de houding tegenover de leiding, 
vormt het onderwerp van het werk dat 
Jean Bergers heeft laten verschijnen bij 
de « Standaard Wetenschappelijke Uit
geverij •. 
Op grond van een bij bedienden en stu
denten uitgevoerd onderzoek, komt deze 
auteur tot een indeling in drie hoofd
groepen die enigszins gelijklopend zijn 
met de indeling van Robert Presthus, 
maar ook belangrijke verschillen ermee 
vertonen. Groep I voelt zich « persoon
lijk bij de arbeid betrokken, het nastre
ven van hun persoonlijke doelstellingen 
gebeurt zowel in de arbeidssituatie als 
in het privéleven, zjj verkiezen een chef 
die zich door zijn gerichtheid op verwe
zenlijkingen kenmerkt (bez. 96). De men
sen van groep II.« beschouwen de arbeid 
als 'n harde noodzaak, daarbij onderstre
pen zij de afhankelijkheid van het indi
vidu in de arbeidssituatie, zij wensen dat 
de chef een uitgesproken mensgericht
heid veruiterlijkt ». (biz. 97). De werk
nemers die tot groep 111 gerekend worden 
•" hechten een instrumentale waarde aan 
de arbeid, zij kunnen weliswaar in deze 
situatie niet volledig zichzelf zijn, maar 
niettemin evalueren zij de situatie posi
tief, deze hun voorkeur gaat naar de chef 
die taakgerichtheid veruiterlijkt». (bIz. 97). 
Belangrijk is ook te weten hoe deze groe
pen zich kwantitatief verhouden : 1/6/3. 
Met andere woorden : Voor één lid van 
groep 1, ontmoet men zes leden die tot 
groep II moeten gerekend worden en drie 
die tot groep 111 behoren. 
Het werk van Jean Bergers is geschre
ven in een zakelijke stijl en de auteur 
geeft de overtuigende indruk zich strikt 
aan de rezultaten van zijn onderzoek te 
hebben gehouden, zonder het door per
soonlijke voorkeuren te hebben vervormd. 
De publikatie dient derhalve gerekend 
tot de belangrijke literatuur en verschaft 
de belangstellende leek een duidelijk in
zicht in de verhouding chef-werknemer. 
In een ti jd, waarin de werknemer stilaan 
meer als een medewerker en minder als 
een ondergeschikte wordt gezien, zijn 
werken als de hier voorliggende publika
tie belangrijk studie-materiaal voor de 
mensen die werk willen maken van een 
nieuwe ondernemings-vorm en zich niet 
tevreden stellen met het overnemen van 
enkele oppervlakkige slogans. 
Aan alle belangstellenden voor het on
derwerp : Van harte aanbevolen ! 

Jvb. 

Jean Borgers — « Leiderschap & indivi
duele arbeidsbeleving » — Standaard We
tenschappelijke Uitgeverij — 1974 — 
131 bIz. 195 fr. 
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ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Stad) 
VUJO 

Geregelde samenkomsten. Voor 
informatie gelieve te kontakte
ren : De Motte Erika en/of i\/lon-
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 
Kultuurgemeensohap » 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. 

DIENSTBETOON 
Alle dagen op het sekr., Wetstr. 

12, Antw., tel. 36 84.65. Open van 
9 tot 16u30. Op maandag tot 19u, 
op die dag treft u dan ook een 

coo 
ANTWERPEN 

De plaats van werkman of werk-
vrouw radiografie wordt openver-
klaard. 
De bruto-aanvangswedde per 
maand bedraagt 22.355 fr. of 
23.093 fr. naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op standplaats
vergoeding of op haardtoelage. 
Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichting is van 
toepassing. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor een openbaar 
bestuur, inleveren ; de manne-
like kandidaten tevens een mili
tieattest. 
De leeftijd van 21 jaar bereikt 
hebben uiterlijk op 28.2.976 en de 
leeftijd van 40 jaar niet overschre
den hebben op dezelfde datum. 
Toepassing der wetten van 
3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961. 

De diplomavereisten : lager on
derwijs (4e graad, of gelijkgestel
de studies). 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelijkend 
examen. Een werfreserve zal aan
gelegd worden met een duurtijd 
van 3 jaar. 

Inschrijvingsrecht : 120 fr. 
ilnschrijvingsformulier, volledige 

voorwaarden en examenprogram
ma te bekomen op de 7e Afdeling-
Personeelszaken van de Commis
sie van Openbare- Onderstand, 
Maarschalk Gerardstraat 2, Ant
werpen. 
De aanvragen dienen toegekomen 
te zijn op het Secretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 33, Antwerpen, 
uiterlijk op 28.2.1976. 

(advertentie) 

kamerlid aan, die zitting houdt 
van 16 tot 19u om u met uw pro
blemen over dienstbetoon, naar 
best vermogen te helpen. 

KOO 
Met onze twee afgevaardigden: 

dr De Boei of Fr. De Laet kan u 
een afspraak maken : tel. resp. 
33.97.90 of 38.66.92. Hun dienst
betoon betreft allerlei aangele
genheden over de KOO voor het 
grondgebied Antw. Stad. 

BERCHEM 
BOETENBAL 

Op zaterdag 7 februari te 20u 
richt TAK in zaal Thierbrau te 
Kontich een groot « Boetenbal » 
in. Kaarten (80 fr.) bij E. 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. 

iliwalter wmaes 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 i. GRATIS 

BORGERHOUT 
LEDENFEEST 

Op 23 januari hielden we onze 
eerste ledenvergadering van 1976. 
Daar de voorzitter ziek was ver
welkomde Bert Verbeelen, sche
pen, de talrijk opgekomen leden 
en stuurde hen de beste wensen 
toe voor het nieuwe werkjaar, dat 
tevens het jaar van de gemeente
verkiezingen is. Onder de aanwe
zigen begroette hij ook kamerlid 
fi. Mattheyssens evenals een 
goede vriend van onze afdeling de 
heer Kunnen (vader) en ook me
vrouw Geerts, weduwe van onze 
betreurde eerste voorzitter. We 
lieten het worstenbrood en appel
brood goed smaken en zongen on
der de bezielende leiding van Wil
lem De Meyer uit volle borst en
kele liederen, f lent je was er na
tuurlijk ook bij. De dd. voorzitter 
deed nog een oproep om samen 
per autocar naar Gent te rijden, 
naar de EURANJE-feesten. Na een 
zeer leuke kwis onder leiding 
van ons gemeenteraadslid Frans 
Dirks luisterden we naar enkele 
parlementaire anekdoten, op zeer 
geestige wijze voorgedragen door 
R. Mattheyssens. iln de beste 
stemming eindigde deze feestver-
gadering. 

We hopen al de aanwezige le
den en nog veel andere weer te 
zien op onze volgende ledenver
gadering, die doorgaat op vrijdag 

20 februari Kamerlid R. Mattheys
sens zal dan spreken over een 
zeer ernstig onderwerp, nl. « Taak 
en kansen van de Volksunie ». 

GEBOORTE 
Bij Dirk De Coninck en Inge Van 

Vlercken werd een dochter Karen 
geboren op 19 januari j l . Onze har
telijkste gelukwensen hiervoor 
alsook aan de grootouders Theo 
en Martha De Coninck-Smets en 
de heer en mevrouw Van Vlerc-
ken-Coenen. 
DIENSTBETOON 

Sekretariaat : Statielei 8 (tel. 
35 36.58), van 19 tot 21u. 

Donderdag 5 februari : prov. en 
gemeenteraadslid Hugo Andries 
en gemeenteraadslid Lambert Van 
de Wal. 

Donderdag 19 februari : ge
meenteraadsleden Frans Dirks en 
Bert Jacobs. 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Elke 1ste maandag van 18u30 
tot 19u30 in caf Parking, hoek 
Wenigerstraat en Karel Soetelaan. 

Elke 3de maandag van 18u30 tot 
19u30 in café Rivièra, Jos Reuzen-
lei 17. 

Samen met kamerlid R. Mat
theyssens staan ten uwen dien
ste : Jef 'Denil, gemeenteraadslid. 
Jan Bosstr. 4 (21.01.91) ; Staf 
Koebooms, voorz. KOO, Luc Hen-
drickxlei 20 (21.61 98) ; Frans Van 
Looveren, KOO-lid, Jan Govaerts-
str. 67 (21.48.21) ; Irma Peustjens-
Van Balaer, Luc Hendrickxlei 22 
(21.24.70). 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

ledere donderdag staan onze 
mandatarissen ter beschikking in 
ons lokaal « Trefpunt ». 
ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

ledere Ie en 3e donderdag van 
van de maand. 

3e DIALOOG DAG 
DE VAKBOND 

IN ONZE SAMENLEVING 
VERSTARRING 

OF UPRNIFI IWINR ? 

Sint-Niklaab' — Hotel Serwir 
22 februari 1976 

Ondanks de bittere koude van het onverwachte 
winteroffensief doen de top-twintigers dapper 
voort. We kunnen niets anders dan bewondering 
koesteren voor deze dapperen, die de snijdende 
oostenwind trotseren en er zelfs een verkoudheid 
voor over hebben. 
Overigens : weinig verandering in de rangschik
king, tenzij dat Georgette De Kegel moedig en 
« vreselijk alleen » het vaandel van de vrouw in dit 
mannenlegertje hoog houdt. We hopen dat Liliane .^j^ 
Stevens weldra opnieuw aan de abonnemententop 
zal verschijnen. 
Inmiddels : wie volgt dit toppersvoorbeeld na ? En 
wanneer werft iedere « Wij »-abonnee een abonne
ment bij het zijne ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

f,Ü 

Kris Versyck, Cent 2064 

Georgette De Kegel, Ninove 910 

Jef Nagels, Oostende 693 

Bert De Cremer, Denderhoutem 560 

Juul Moens, Antwerpen 531 

Jan Caudron, Aalst 476 

Jef Vinex, Erps-Kwerps 4 6 0 

Geert Bourgeois, Izegem 348 

Daniel Denayer, Aalst 336 

Koen Van Meenen, Heusden 310 

Joris Depré, Tervuren 309 

Jozef Labaere, Kortri jk 288 

Ferre De Beuckelaer, Kontich 228 

Theo Beenders, Zaventem 2 1 6 

W i l l e m Nollet, Hove 180 

Mie i Van Langendonck, 
St-Kateli jne-Waver 178 

Jan Roux, Genk 168 

Roger Vandenbiicke, leper 156 

Raf Lintermans, Veurne 155 

Frans Van den Eynde, Leuven 123 
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EDEGEM 
DIENSTBETOON 

Onze gemeenteraadsleden : Lu-
do Van Huffelen, Drie Eikenstr. 
171 ; Renaat Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47 ; iHilde Dewit-Ja-
cobs, Jan de Sadeleerstr. 16 ; 
Miei Ciaessens, Opstal 37. 

Onze afgev. bij de KOO : dr 
Van Deun, Bonniverlei 44 ,; Paul 
Wijns, Te Nijverdoncklaan 51. 

EKEREN 
GEIV1EENTEVERKIEZINGEN 

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. 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen, Koe-
koekl. 7 (64.49.43) ; Maurits Van 
Tongerlo, gemeenteraadslid, Leli-
enl. 62 (64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 164.41.48) ; Veerle Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

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. 

DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen Fonne 

Crick, Broydenborglaan 19 (tel. 
27.82.11) en Clem de Ranter, 
Steynstr. 85 (tel. 27.72.78) zullen 
u in de mate van het mogelijke 
helpen bij het oplossen van uw 
problemen. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Elke 1ste donderdag van 20 tot 
22u30 op volgende adressen : 
Centrum : café Vogelzang, Mikse-
baan 25 (Rik Decleir) ; kaart : ca
fé Boerke, Rustoordlei (Monica 
Verijke-Deschepper) ; Maria-ter-
Heie : café Den Hovenier, Breda-
baan 810 tStan Van Looveren) ; 
Bethanie : café Oud België, Pau-
welslei 184 (Roger Vanthilo) ; Ma
riaburg : café Cycle, Kapelsestwg 
364 (Jaak Decru). 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden waarbij 
wij u kunnen helpen ? Wacht niet 
en neem kontakt met onze VU-
mandatarissen : J. Debackere, 
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle, 
Dieseghemlei 52 ; L. De Ceuster-
De Decker, Edegemstr. 85 ; Wim 
Ciaessens, Pastoor Deensstr. 19 ; 
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO). 

Voor alle problemen van admi
nistratieve aard, wendt u tot onze 
vrienden Frans De Meulemeester 
en Guido Michiels, elke vrijdag 
vanaf 20u op ons sekr., Antwerp-
sestr. 186. 

MERKSEM 
VUJO-NIEUWS 

De eerste maand van het nieu
we jaar zit er alweer op. Dat bete
kent ook dat we weer een stap 

BEKNOPTE HANDLEIDING 
«GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '76» 

Deze handleiding wil een praktische gids zijn bij de voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976. 
Uit de inhoud vermelden wij o.a. « Waarom de VU op gemeente
lijk vlak ? ». « Hoe de verkiezingen voorbereiden ? Programma, 
propaganda, lijstvorming ». « Enkele bijzondere problemen ». 
Deze zeer nuttige brochure kan U bestellen door storting op 
bankgiro : 061-7607090-39 (Johan Beke, Mariakerke) met vermel
ding van het aantal, de afdeling en het juiste adres. 
Bestelling per één stuk : 20 fr. Vanaf 5 stuks : 15 fr./stuk. 

MEDEGEDEELD - MEDEGEDEELD 
BDAC-AKTIVITEITEN 

SUID-AFRIKAANSE AVOND 
Op vrijdag 20 februari te 20u in 

het Kultureel Centrum van de 
Meiaan door de Vlaamse Kulture-
le Kring Mechelen. Filmvertoning: 
" Petroria » en « Ohm Paul », de 
sensationele Duitse film over Paul 
Kruger met Emil Jannings in zijn 
levensrol. Een speelfilm die nie
mand mag missen. Een historisch 
dokument. Inleider : Dries _Bo-
gaert. - . - i I " 

VOORLICHTINGSAVOND 
•< Wie was dr August Borms ? ». 

Op vrijdag 19 maart te 19u30 in 
de zaal « De Schuur », Wommel-
gemsesteenweg 16A te Wijne-
gem. Dia's over het leven van dr 
fiorms. Spreker : Dries Bogaert. 

Op 11 april e.k. zal het precies 
30 jaren geleden zijn dat de grote 
duider te Brussel werd vermoord. 
Wijnegem worde de aanloop tot 
een grootse herdenking ! 

GEMEENTE EKEREN 

HOORZiniNGEN 

Het College van Burgemeester en 
Schepenen heeft beslist de for
mule hoorzittingen inzake in
spraak- en informatie-vergaderin
gen te behouden voor 1976. 
Op onderstaande dinsdagen zul
len Burgemeester en Schepenen 
te uwer beschikking staan telkens 
tussen 19 een 22u. U kunt zich 
aanbieden alleen of in groep op 
het tijdstip dat u best past. U 
zult er uw suggesties en verzuch
tingen kunnen bekend maken, 
ledere Ekerenaar, waar hij ook 
woont, kan op elke hoorzitting te» 
recht. 
Dinsdag 10 februari : jongens
school Donk, P. Goetschalckx-
straat 57. 
Dinsdag 9 maart : jongensschool 
St-Mariaburg, Schriek 358. 
Dinsdag 6 april : jongensschool 
Hoogboom, Hoogboomsteenweg 
137. 
Djnsdaó 11 mei. : parochiezaal 
Leugenberg, Leugenberg 137. 

dichter staan bij de gemeente
raadsverkiezingen. Willen wij die 
verkiezingen zien slagen, zal er 
hard moeten worden gewerkt. Sa
men met onze VU-afdeling zullen 
we waarschijnlijk wel enkele ak-
ties moeten voeren. Dat gaat ech
ter niet met een paar mensen al
leen, maar wel met uw aller mede
werking. Daarom doen we dan ook 
graag een beroep op al onze 
VUJO-leden, om zoveel mogelijk 
onze vergaderingen bij te wonen 
die steeds elke 3e donderdag van 
de maand doorgaan in Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298, om 20u 
stipt. Voor februari is dat op don
derdag 26 februari. 
VK ATLANTA 

Wegens de slechte weersom
standigheden werd de wedstrijd 
tegen Vesper afgelast. Onze vol
gende ontmoeting heeft plaats op 
ons terrein op het Fort van Merk-
sem, op zondag 8 februari om lOu 
30, waar wij onze supporters weer 
talrijk verwachten om onze jon
gens aan te moedigen bij de wed
strijd tegen de Zwarte Duivels. 

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 inschri}vingslijst reeds aan het 
mededelirtgsbord hangt. Kaarten 
voor dit bal zijn ook reeds ter be
schikking op het sekretariaat en 
kosten 50 fr. 
DIENSTBETOON 

Voor telefonische afspraken 
met onze mandatarissen, bel één 
der volgende nummers : schepen 
Toon Dewachter (45.65.59) of 
45.24.38), KOO-voorz. Leo Michiel-
sen (45.55.90), gemeenteraadsle
den Luk Droogmans (45.51.81) en 
Jan Poels (45.51.71), KOO-raadslid 
Omer Stevens (45.25.17) ofwel op 
de volgende nummers : voorz. Ur
baan Dubois (45.70.27), soc. 
dienstbetoon Mare Hendrickx 
(45.88.27), sekr. Alfons Brat 
(46.02.79). 

NOORDERWIJK-OLEN 
.KONTAKT AVOND 

Op woensdag 14 januari II. werd 
een geslaagde bijeenkomst gehou
den van de VU-afdelingen van He-
rentals en omgeving. Het lag in 
de bedoeling de genomen initia
tieven zoveel mogelijk te koördi-
neren en mekaar te steunen in de 
verdere uitbouw van de VU in ons 
gewest. Wij noteerden afvaardi
gingen van de afdelingen Heren-
tals. Herenthout, Vorselaar, Noor-
derwijk-Olen en Grobbendonk. 

WILRIJK 
BAL 'WORDT EEN SUKSES 

Van harte nodigen wij hier alle 
vrienden i(uit de omliggende afde
lingen) uit om zaterdag samen 
met ons het Verkiezingsbal 1976 
in te dansen. Er zijn enorm veel 

kaarten verkocht, dus kom op 
t i jd, want het Gasthof, Heistraat 
— tegen de Bist — is niet van 
rubber \ 

Wie komt er zaterdag 7 februari 
zelf meehelpen om de zaal wat 

op orde te zetten en te versie
ren ? Niet allemaal tegelijk hé ! 
Spreek even af met Juul Cau-
tresel, tel. 27.03.18. Bedankt en 
tot zaterdag, vanaf 20u30 in 't 
Gasthof. 

Dinsdag 22 juni : parochiezaal Zil-
verenhoek, Kapelsesteenweg 871. 
Dinsdag 7 september : gemeente
huis, Veltwycklaan 27. 
Dinsdag 9 november : gemeente
huis, Veltwycklaan 27. 
Dinsdag 7 december : parochie-
zaai Bunt, Waterstraat 12. 
Voor dringende problemen hoeft 
men geen hoorzittingen af te 
wachten. In dat geval kan men al
le dagen terecht op het Kabinet 
van de Burgemester ten Gemeen-
tehuize tussen 9 en 12u (tel. 
41.01.58) of bij hem thuis tussen 
18U.30 en 19u30 (tel. 45.78.47). 
Men kan zich ook • aanbieden bij 
de Schejaenen thuis, liefst na'te
lefonische afspraak : schepen Fr. 
Tiest, J. Ickxstraat 44 (45.73.31) ; 
schepen R. Buyst, Claessensdreef 
20 (64.35.08) ; schepen A. Bollen, 
Koekoeklaan 7 (64.49.43) ; sche
pen St. Van Aerde, Bloemenlaan 
42 (64.51.65) ; schepen Br. Pee-
ters, Oostelinckhofl. 17 (41.63.00). 
Voor COO-zaken : Voorzitter J. 
Meesters, J. Ickxstraat 14 (tel. 
45.73.24). 

GEMEENTE SCHILDE 
Een vaste betrekking van 
schoonmaker(ster) is te bege
ven bij het Gemeentebestuur 
van Schilde (40u/week). 
Voorwaarden en inlichtingen 
zijn te bekomen op het ge-
meentesecretariaat. 
De eigenhandig geschreven 
aanvragen met de nodige be
wijsstukken dienen verzonden 
aan het Schepencollege, per 
aangetekende zending vóór 24 
februari 1976. (advertentie) 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bifhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.<15.62 

immu 
FEBRUARI 
6. Hoogstraten : Afdelingsfeest in café De Wachtzaal, Sta-

sie, om 19u30. 
7. Heist-op-den-Berg : VUJO T-dansant in het Chalet van 

SV Helst met disco-bar Milton om 20 uur. 
7. Merksem : Spaarkas Tijl geeft een etentje om 20u in 

zaal Tijl. 
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, Turnhoutsebaan 28, Deurne, 
om 20u30. 

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

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. Merksem : Bal VBK Tijl om 20u30 in feestzaal Tijl, Bre
dabaan 298. Inkom vri j . 

21. St-Kat.-Waver : VU-dansfeest, 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 : Literaire avond met Valere 
Depauw. Lokaal De Bron. 20u. 

26. Merksem : VUJO-ledenvergadering om 20u in Ontmoe
tingscentrum boven Vlaams Huis Tijl, 'Bredabaan 298. 

29. Gent : EURANJE (VUJO). 

GEMEENTE EDEGEM 
EEN BETREKKING VAN POLITIEAGENT 

IS TE BEGEVEN 
Aanvangswedde : 21.468 fr. bruto (index inbegrepen) - j- haard-
geld (1.474 fr. voor gehuwden en 737 fr. voor ongehuwden). 
Jaarlijkse kledijvergoeding, vergoeding zondagwerk, nacht- en 
buitengewone prestaties. 
40-urenweek - wekelijks : sportvoormiddag + schietonder-
richt. 

Voorwaarden : 21-30 j . , Belg, militieplichten volbracht, goed 
zedelijk gedrag, diploma lager secundair onderwijs - medische 
goedkeuring. 

Aanvragen : eigenhandig geschreven, uiterlijk op 13 februari 
1976 aangetekend op een postkantoor afgegeven, gericht aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, vergezeld van 
volgende bewijsstukken : geboorteakte, nationaliteitsbewijs, 
bewijs goed gedrag en zeden, eensluidend verklaard afschrift 
diploma en medisch getuigschrift afgeleverd door het Pro
vinciaal Instituut voor Hygiëne, Nationalestraat 115, Antwer
pen. 

Voor verdere inlichtingen : gemeentesecretariaat, tel. 57.01.18. 

(advertentie) 

GEMEENTE MOL 
BERICHT VAN AANBESTEDING : 
ONDER VORM VAN WEDSTRIJD 

Op maandag 16.2.76 te 11 uur zal er ten gemeeotehuize van 
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen ingeko
men tot de aanbesteding van een polyvalente ruimte in ge-
industrialiseerde bouwelementen. ^. ' 
De stukken liggen ter inzage op : 
— Kantoor der Aanbestedingen, Lijxèmburglaan 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) 
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HIJ KOMT NAAR EURANJE : 

EURANJE : 
OOK EEN FAMILIEFEEST ! 

Van langsom wordt het dui
delijker dat EURANJE niet 
alleen een grandioze muzi
kale happening wordt waar
aan jongeren hun hartje kun
nen ophalen, maar ook een 
groot familiefeest. De regie 
zorgt trouwens voor vol
doende ingrediënten om ook 
de kleinsten wat te bieden. 
De kaartenverkoop komt 
stilaan op gang in alle ar
rondissementen. Nochtans 
zijn er heel wat afdelingen 
die nog uit hun sloffen moe
ten schieten. Voor hen 
wordt het de hoogste ti jd. 
Anderzijds zijn er een reeks 
afdelingen of VUJO-kernen 
die een reuze inspanning 
hebben geleverd. Wij ver
melden hier met ere de 
« toppers ». 

Wommelgem (arr. 
pen) : 30 kaarten. 

Antwer-

Overijse (arr. Leuven) : 50 
kaarten. 

Roosdaal (arr. Brussel - Hal
le - Vilvoorde) : 30 kaarten. 

Dendermonde : 50 kaarten. 

Buggenhout (arr. Dender
monde) : 50 kaarten. 

Merelbeke (arr. Gent) 
kaarten. 

65 

St-Amandsberg (arr. 
110 kaarten. 

Gent : 185 kaarten. 

Gent) 

Wat zij kunnen moet ook 
voor uw afdeling of kern mo
gelijk zijn ! 

or^rrsiLiKTii t 
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 Natlsoeerd 
te Antwerpen. 
Zangers en/of groepen die 
zich inschreven worden schrif
telijk uitgenodigd voor deze 
auditie. 

ROEL SLOFSTRA 
UIT FRIESLAND 
De naam Friesland is voor zeer 
velen slechts een vaag begrip. 
Ten hoogste heeft men er enkele 
toeristische noties van : het land 
van meren, kanalen, pittoreske 
eilanden en natuurreservaten in 
het uiterste noorden van Neder
land. Dat er ook Friezen in Duits
land en Denemarken wonen is al 
heel wat minder bekend, dat er 
reeds zeer lang een Friese be
weging aktief is met van langs
om meer sukses wordt door de 
staats-nationalistische machtheb
bers zoveel mogelijk verzwegen. 
Fryslan (Friesland) is uiteraard 
een te klein territorium om vol
ledige autonomie te kunnen na
streven. Er wonen ruim een half 
miljoen mensen, van wie er on
geveer 425.000 het Fries spreken. 
(In Denemarken zijn er nog en
kele honderden en een 20.000 In 
Duitsland). De Friezen ijveren dan 
ook slechts voor volledige kultu-
rele zelfstandigheid. 
De Friese Beweging is ontstaan 
in het begin van de 19de eeuw. 
Aanvankelijk ging de belangstel
ling hoofdzakelijk uit naar de be
scherming van het Fries, dat 
sinds 1525 niet meer gebruikt 
werd als bestuurstaal. Zoals ook 
in Vlaanderen waren de eerste 
taaistrijders vooral letterkundigen 
en onderwijzers. De eerste Frie-
5Xï taalwetten op het onderwijs 
wertv^n na de 1ste W.0. afge

dwongen, al zijn de belangrijkste 
verworvenheden van zeer recen
te datum : het Fries kreeg bur
gerrecht in het onderwijs, het 
mag gebruikt worden in de recht
spraak en in het bestuur. Om de 
wetenschappelijke studie van de 
taal te bevorderen en om de 
Friese kuituur te beschermen 
werd o.m. de Fryske Akademy te 
Ljouwert (Leeuwarden) opge
richt. 

De jongste tijd heeft de politieke 
vleugel van de Friese beweging 
steeds meer van zich doen spre
ken. Het streven naar zelfbe
stuur wint veld, al wordt het dui
delijk geënt op een Europees fe
deralistisch streven. Bij de laat
ste gemeenteraadsverkiezingen 
boekte de Friese Nationale Partij 
(FNP) aanzienlijke vooruitgang. 
Zoals overal elders wordt in 
Fryslan het lied als instrument 
tot bewustmaking gehanteerd. 
Ook daar is er een herleving van 
het volkslied. De bekendste Frie
se volkszanger is Roel Slofstra. 
Hij is reeds jaren een begrip, niet 
alleen in Friesland maar in gans 
het noorden van Nederland. Hij 
trad vaak op voor radio en TV 
(ca. bij Willem Duys) en maakte 
reeds vier l.p.'s. Zijn optreden 
op EURANJE wordt voor hem be
slist de doorbraak naar Vlaande-
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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 bezmgen de 'hoop van hun volk op bevrijding en hun ge
loof in een Europa der Volkeren. 
Toegangsprijs : 120 fr. (houders van KJP : 100 fr.) ; bij voorverkoop : 
100 fr. 
Kaarten verkrijgbaar : VUJO-sekretariaat, Voldersstraat 71, 1000 Brus
sel, tel. 02/512.51.60 ; bij de plaatselijke bestuursleden ; Studio 12, 
Kouter te Gent. 

AUTOBUSSEN NAAR EURANJE 
Reeds op heelwat plaatsen werden bussen ingelegd. 
Hieronder een steeds een langer wordende lijst met kontakt-
adressen. 
VUJO-kernen en VU-afdeMngen 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. 

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

— Brugge : bus (60 fr.). 'Inschrijvingen bij de uitbaatster 
van het Breydelhof. Samen naar EURANJE om 13u30 
op het Zand. Ook E Priem, Lauwersstraat 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-
slgnlespleln), 12u. ; Humbeek (kerk), 12u10 ; Belgem 
(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. 
— Schoonaarde : kaarten bij Herman Van den Abbeele, 

Losweg 11. Vertrek aan het gemeentehuis om 13u45. 
Arr. Hasselt : 

— Genk : inschrijvingen bij J. Groseli en Rudi Gysbrechts 
Autocar gratis. 

— Beringen : kaarten bij 'Wilfried Beerten, Rozenlaan 8 
en bij Willam Vandezande, Brugstraat 33. 

Arr. Leuven : — 
— Vanuit elk kanton een bus. 
— Kortenberg-Everberg-Meerbeek : kontaktpersonen : 

Paul Vanden Dorpe, Leuvenbaan 164 te Everberg. 
Voor Meerbeek : André Pennlnckx, Dorpsstraat 57. 
Inschrijven vóór 15 februari. Bus : 80 fr 

Arr. Mechelen : 
— IVIechelen : D. Dosfel, Oudepleilnstraat 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 6A. 
— Waarschoot : P. Wieme, Beke Tuinwijk 28. 

Arr. Sint-Niklaas : 
— St-Nlklaas : kaarten bfj 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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Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr . 12, te l . 36 .84 .65 E lkt 
maandag van 16 to t 19 u. 
KONTICH : < Alcazar >, Mechelsestwg 22 , 
le l . 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 20 u. 
BOOM I Onthaal-centrum c Nele >, Ant-
werpsestr. 378 , te l . 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u. 
WILRIJK : ( ten huize van volksvert . A . Oc 
Beul) - Frans Nagelsplein, 18. Te l . 27 .15 .44 . 
Elke maandag van 13 u. to t 15u30 en van 
19u30 to t 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok. . Frankenheem >, Dorps
plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 tot 20U.30. 
BORSBEEK : Café c Parking >, hoek Wenl 
gerstraat en Karel Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30 . 
Café « Riviera » - Jos Reusenslei, 17 . 
3de maandag van 18u30 to t 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr A lo is Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , te l . 13 .81 .95 . 
2de woensdag van 20 to t 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 4 0 , te l . 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 to t 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : < Vleminckhof >, Mark tp le in 8 
( te l . 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
K. Alber ts t r . 62 , te l . 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 to t 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86 , te l . 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 to t 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M . Op de 
Beeck, Wilgenstr. 4 , te l . : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u. 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bos
mens, Korte Heuvelstr. 35 , te l . 66 .74 .59 . 

2de en 4de donderdag van 21 tot 2 2 u. 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand, van 20 to t 21u30 . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der afdel. Brasschaat). 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN : van 19u.30 to t 20 u. : 
De Vier Wegen, Klein-Vorst. 
VEERLE : van 20u .15 to t 20u .45 : De W i j n . 
gaard. Dorp. 
HULSHOUT : van 21 u. to t 21u .30 : Duiven-
lokaal, Grote Steenweg, 135. 
SAMSEL : van 21u .45 to t 22u .15 : De Per» 
boom, Vosdonken. 

Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE : van 19u.30 to t 20 u. : Breu-
galhof, Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE : van 2 0 u 1 5 t o l 
20U.45 : De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS : van 21 u. to t 21u .30 : Kern 
penland. Statieplein, 9 . ^ 
HERENTHOUT : van 21u .45 to t 22u .15 . 
De Nieuwe Kroon, Mark t . 

Derde dinsdag van de maand 
MEERLE : van 19u.30 to t 20 u. : De Post
hoorn, Kerkple in. 
MEER : van 20u .15 to t 20u .45 : Heidegalm, 
Hoogstraatsebaan. 
RIJKEVORSEL : van 21 u. to t 21u .30 : Pa
rochiecentrum, Dorp. 
MERKSPLAS : van 21u .45 to t 22u .15 : 
Breugelhof, Kerkstraat, 12. 

Vierde dinsdag van de maand 
BEERSE : van 19u.30 to t 20 u. : ' t W i t t e 
Paard, Vredestraat. 
OUD-TURNHOUT : van 10u.15 to t 20u .45 : 
Brouwershuis, Dorp. 
ARENDONK : van 21 u. to t 21 u.30 : « V r i j 
heid », Vr i jhe id 9 2 . 
MEERHOUT : van 21u .45 to t 22u .15 : 
« Weversberg >, Weversberg, 4 1 . 

Senator W. JORISSEN 
I e maandag 
MARIEKERKE : 18u.30 to t 19 u.. Omgang
straat 28 
BORNEM : 19 u. to t 20 u.. Ontmoetings
centrum « De Bron », Kapelstraat 7 1 . 

WILLEBROEK : Vlaams Ziekenfonds. Den-
dermondsesteenweg (Suykens) , van 2 0 u. 
tot 21 u. - Te l . 0 3 1 / 8 6 . 8 6 . 4 8 . 
TISSELT : Café c De Vlaamse Leeuw >, 
Westd i jk 37 . van 21 u. tot 21 u.30. - Tel. : 
0 3 1 / 7 8 . 7 6 . 6 1 . 

2a maandag 
BOOISCHOT : Van de Broeck, Mechelbaan 
23 , van 18 u. tot 19 u. - Tel. 0 1 5 / 2 2 . 2 2 . 8 6 . 
HERSELT : Bij de Mike - Bergom, van 19 u. 
t o t 2 0 u. - Te l . 0 1 4 / 5 4 . 4 8 . 7 1 . 
HEIST O / D BERG : Café Amel ieke - Helat 
Goor, van 20 u. to t 20u .45 . - Telefoon : 
0 1 5 / 2 4 . 1 9 . 6 1 . 
HOMBEEK : VU-Lokaal , Bankstraat vla 
0 1 5 / 4 1 . 4 0 . 7 4 Jaspers, van 21 u. tot 22 u. 

3e maandag 
VORSELAAR : Café « Bierhuis », Kerk
straat 4 , van 18 u. to t 18u .30 . - Telefoon : 
0 1 4 / 5 1 . 1 9 . 9 7 . 
HERENTALS : Café < In de Zalm >, Grote 
Mark t , van 18u.30 to t 19u .15 . - Telefoon : 
0 1 4 / 2 1 . 1 1 . 1 7 . 
NOORDERWIJK : b i j Marcel MERTENS, 
De Ghell incklaan 14, van 19u.30 to t 20u .15 . 
NIJLEN : TAK-L IER, Kerkplein ; via COOLS 
Herman, van 20u .30 to t 21u .15 . - Tel. 
0 3 1 / 8 1 . 8 0 . 2 3 . 
OLENDERWIJK T' GEENS : 19u.15 tot 
19U.45, Heikens 37 , te l . 0 1 4 / 2 1 . 4 1 . 0 0 . 

Andere dagen : thuis : Louisastraat 31 -
2 8 0 0 Mechelen. Telefonisch af te spreken : 
0 1 5 / 4 1 . 3 5 . 9 6 . 

Senator C. VAN ELSEN 
Eerste vrijdag 
BALEN : 19 u. to t 19u .30 , c De Leeuwen i . 
Kerkstraat 57 (Berckmans, t e l . 3 1 . 2 0 . 4 2 . 

Tweede maandag 
EZAART : 19u.15 t o t 19u .45 , < Onder de 
Linden », Ezaart 151 (Van Hoo f -A le rs ) , 
te l . 31 .39 .36 . 
HESSIE : 19U.45 to t 20u .15 , «Vissershuis», 
Hoogeind 16 (Vandenput-Hannes) , te l . : 
31 .69 .19 . 
ACHTERBOS : 20u .15 to t 20u .45 , « W e l 
kom », Achterbos 80 (Luyten-Slegers), te l . 
31 .12 .34 . 
SLUIS : 20U.45 to t 21u .15 , c Sport >, 
Sluis 178 (Peeters-Ruts), te l . 31 .42 .14 . 

Tweede dinsdag 
MILLEGEM : 19u.30 to t 20u .00 , c Café 
Mast », Mi lost raat 66 (Mast-Vancraenen-
donck ) , te l . 31 .15 .28 . 

Derde woensdag 
MEERHOUT : 19u.15 to t 19u.15, . Water
molen », Molenpad 8, te l . 30 .03 .27 . 

VEERLE : 20u .00 to t 20u .30 , « De W i j n 
gaard >, Dorp 74 , te l . 54 .51 .20 . 
TONGERLO : 20u .45 to t 21u .15 , < Volks-
lust », Dorp. 
VOORTKAPEL : 21u .15 to t 21u .45 , et Fr i 
tuur Ingr id > (Gysels) , t e l . 21 .36 .97 . 

Derde donderdag 
DESSEL : 19u.15 to t 19u.45, c Bi j de Koe-
rel », Meistraat (Siegers), te l . 37 .75 .32 . 
TURNHOUT : 20u .00 to t 20U.30 <De Ster >, 
Hei-einde (Pauwels-De V r i j ) , t e l . 6 1 . 1 3 . 9 2 . 
VOSSELAAR : 20u.4S to t 21u .15 , < De 
Ster », Heieinde, Pauwels-De Vry , te l . 
16 .13 .92 . 

Vierde maandag 
GINDERBUITEN : 19u.15 to t 19u .45 , « De 
Wi t te >, Ginderbui ten 213 (Nuyts-Geubbel-
mans) , te l . 31 .37 .33 . 
R A U W : 19U.45 to t 20u .15 , « Zi lverhoek >, 
Kiezelweg 2 5 4 (Geboers) , te l . 3 1 . 3 5 . 8 1 . 
WEZEL : 20U.15 to t 20u .45 , < Sport ing >, 
Balen-Neetlaan 46 (Vervoor t -Verachten) , te l . 
31 .20 .32 . 

Vierde donderdag 
KASTERLEE : 19u .15 to t 19u.45 « De 
Drui f . , Mark t , te l . 5 5 . 6 0 . 2 1 . 
OLEN : 20U.00 to t 20u .30 , ten huize De 
Heikens 37 . 
WESTERLO : 20u .45 t o t 21u .15 , « Week
end », Oosterwi jk , te l . 21 .32 .57 . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . : 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 

Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t 11u : Lokaal Mimo
sa, Bevelsesteenweg. 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in . 

Tweede vrijdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 18u15 to t 19u15 : 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 . 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 7 2 . 
HINGENE van 20u15 l o t 20u45 : lokaal 
c In de oude poort s. 

Tweede zaterdag van de maand : 
KESSEL ï Volksvertegenwoordiger Joos SO
MERS, ten huize van de voorzi t ter : Jan 
Vranken, Schransveld 2 2 , van 11u.15 to t 
12 uur. 
LIER van 10u30 to t 11u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 

Eerste zaterdag van de maand 
NIJLEN van 11 u i 5 t o t 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkp le in . 

Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 to t 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord ) van 20u15 to t 2 0 u 4 5 : 
Galgestraat 1 0 6 . 
W A L E M van 21 u to t 2 1 u 3 0 : Oude Baan 6 6 . 

Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 tot 21 u, in Café De Hoorn , 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 to t 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u , op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand. 
van 21 to t 22u , b i j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
to t 20u , b i j Couvreur, Hartenstraat 4 3 . 
VILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 to t 21 u, in De Gouden Voorn . 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 to t 2 2 u . Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 to t 20u30 , b i j Mathi lda, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21 u, in Tei r l inckpl . (met fed. sche
pene F. Adang ) . 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het V I . Soc. Centrum, van 20 to t 
21 u. Prieelstraat 2 . 
HEKELCEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 tot 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 
W E M M E L ; in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
gierde dinsdag van 18u to t 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 
ASSE : 2e dinsdag, van 19-20u. , In Vlaams 
Sociaal Centrum. 
EPPEGEM : I e maandag, van 20U.30-21 u., 
bij Jan Loos, Driesstraat 163 . 
KAPELLE o/d BOS : dinsdag, van 18u.30-
20u en zaterdag, van 11u.-12u. , b i j Paul 
Peeters, Mechelseweg 6 2 . 
LIEDEKERKE : 4e dinsdag, van 19u.-20u. , 
in Vlaams Sociaal Centrum. 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u.30-
19u 30, in Zaal Centrum, Kerkple in. 
LONDERZEEL SJ : 3e maandag, van 19u.-
20u , in Café c De Vette Os ». 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20u . -21u . 
M U I Z E N : I e maandag, van 21u. -22u. , in 
Alex Benoit, Vredestraat 8. 
NIEUWENRODE : dindag, van 18u.30-20u. , 
bi j Paul Peeters, Mechelseweg 6 2 . 
OPWIJK : 3e maandag, van 21u. -22u. , b i j 
J. Van Mulders, Oud-Café Doken. 
RAMSDONK : Zaterdag, van 11u.-12u. , b i j 
Paul Peeters, Mechelseweg 6 2 . 
VILVOORDE : maandag, van 19u.~20u., b i j 
Erik Clerckx, Heldenplein 2 2 . 

' < / t ^.^y.•«v^^ •••>>A¥Si-'>-*w ft.-;-., ^--^^-^-ft-.v 

W O L V E R T E M : 2e maandag, van 19u.30-
20u . , in Café St M a a r t e n , Gemeenteplein. 
W E M M E L : I e dinsdag, van 17u.30-18u.30, 
in Vlaams Sociaal Centrum. 

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Swertmolenstr. 23 , Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : b i j gemeenteraadslid A . Ma-
cken, Duivenstr. 1 9 1 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : b i j gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26 , te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : b i j A . De Samblanx, Franse 
Lmiestr. 3, te l . 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : b i j R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , te l . 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : bi j gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35 . 
KORTENAKEN : bi j K. Hermans, Dorp 26 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 2 0 . 
MOLENSTEDE : b i j schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30 , te l . 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : b i j schepen M . Gemoets 
Vesting Noord, 28 , te l . 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : b i j A . Van Aalst, Tu inw i j k 1 1 , 
te l . 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 . 
Z I C H E M : bi j W . Joris, Mark t 38 , te lefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : b i j gemeenteraadslid 
D. Geyskens, Heirbaan 1 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
HOELEDEN : bi j gemeenteraadslid R. l e -
naerts, Halensestr 37 , te l . 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Kanton HAACHT 
BOORTMEERBEEK : b i j R. Verreth, Provin-
ciebaan 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
KEERBERGEN : b i j J. Olbrechts, Korte Wel -
vaartstr. 7. 
ROTSELAAR : b i j M . Mispelter, Stwg op 
Aarschot 14 . 
TILDONK : b i j A . Verschueren-Weckx, Kru in-
eikestraat, tel 60 .06 .75 . 
TREMELO : b i j provincieraadslid E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 . 
WESPELAAR : b i j J. De Meersman, Neyset-
terstr . 3 1 , te l . 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 . 
Kanton LANDEN 
LANDEN : Gi lbert Anteunis - Stri jderslaan 6. 
Tel . 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 . 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS ! b i j J. Vinex, Mechelse stwg 
67 , te l . 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : b i j R. De Deken, O.L.Vrouwple in 
9 1 , tel 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : b i j gemeenteraadslid A . 
David - Beekstr. 4 8 . 
LINDEN : b i j J. Morteimans-Remon, Jacht-
huislaan 13, te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : b i j provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michielsstraat 12 , te lefoon : 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 

WILSELE : b i j H. Houdart , Aarschotse stwg 
2 4 0 , te l . 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : b i j A . Van Laer, Dieriksgroebe 
3, te l . 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W I J G M A A L : b i j J. Vanderelst, Wi jve ld 4 4 
en Joz. Loosen, Wi j ve ld 17, te lefoon 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 
Kanton TIENEN : 
BOUTERSEM : b i j Th . De Vos, Oude baan 
110, tel 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : b i j L. Cresens, Tiensestr. 12 . 
K U M T I C H : b i j A . Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , te l . 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 . 
T IENEN : b i j J. Weyne, Leuvenselaan 4 3 , 
te l . 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 . 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN : b i j R. Geukens, 
l id COO, Vinnestr. 14, te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : b i j P. Matterne, Groenstr. 2 , 
te l . 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 . 
LINTER : b i j R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : b i j W . Laroy, Stationsstr. 
38 , te l . 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 . 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens-
Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Te l . : 
569 .21 0 1 ) . Elke maandag van 19u to t 2 0 u . 
Elke donderdag van 11u to t 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle Café « Commando », Plaats te To l 
lembeek. Elke 4e dinsdag van de onpare 
maanden van 19u30 to t 2 0 u . 
HERFELINGEN : voor Herfel ingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Heme. Bi j Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honingeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 2 0 u 3 0 . 
BEERT : aanvragen langs schepen J. Meert . 
BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen 
langs gemeenteraadslid M w . I. Swil lens. 
Tel . : 356 .79 .85 . 
PEPINGEN : aanvragen langs schepen H. De 
Clercq. Tel . : 3 5 6 . 4 8 . 4 0 . 
BUIZ INGEN en O M G E V I N G : aanvragen 
langs federatieraadslid Jules De Nayer. Te l . 
356 .30 .25 . 
ELINGEN, GAASBEEK, OUDENAKEN en 
SINT-LAUREINS-BERCHEM : aanvragen langs 
schepen H. De Rauw. Tel . : 532 .43 .58 . 
GOOIK en OETINGEN : aanvragen langs 
schepen en provincieraadslid G. De Doncker. 
Tel . : 0 5 4 / 5 6 . 6 5 . 6 2 . 
DILBEEK : aanvragen langs provincieraadslid 
M. Panis, te l . : 4 6 5 . 4 9 , 9 7 , en langs schepen 
O. Grauls, te l . : 522 .72 .89 . 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM : Prieelstraat 
2, 1700 Asse, te l . : 452 .93 .57 . Voor Asse, 
Bekkerzeel, Kobbegem, Mazenzele, Merchtem, 
Mo l lem, Opwi jk , Sint-Ulr iks-Kapel le en Ter-
nat : op 2 december, van 19 to t 20 uur, in 
samenwerking met Juul Van Dooren. 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM : Opperstraat 
168, 1770 Liedekerke, te l . : 0 5 3 / 6 6 . 5 7 . 8 3 . 
Voor Borchtlombeek, Essene, Hekelgem, Lie
dekerke, Roosdaal, Sint-Katherina-Lombeek 
en Teralfene : op 23 december, van 19 to t 
20 uur, in samenwerking met Staf Kiese-
koms. 

V L A A M S CENTRUM VOOR SOCIAAL 
DIENSTBETOON : Steenweg naar Merchtem 
28 , 1810 Wemmei . Voor Brussegem, Groot-
Bijgaarden, Hamme, Meise, Relegem, Wem
mei en Zel l ik : op 4 december, van 18 to t 
19 uur, in samenwerking met Wal ter Van 
Mieghem, te l . : 4 7 9 . 3 9 . 8 1 . 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, te l . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 

Leuvense Agglomerat ie : 
HEVERLEE : b i j gemeenteraadsleden F. Aer ts , 
Kapelberg 19, en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-l id E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 
LEUVEN : elke dinsdag, Naamsestraat 167 , 
van 19u30 to t 2 1 u 3 0 . Tel . 0 1 6 / 2 2 . 8 4 . 2 0 . 
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 20u 
to t 2 2 u , b i j Ar ie t te Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 

Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : b i j F. Goedseels, Dorpstraat 2 A , 
te l . 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 
BIERBEEK : b i j A . Laurent, Ruisbroekstraat 
5, te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
< De Smedt >, Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : b i j O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , te l . 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERIJSE : b i j Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8 . 
OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u to t 2 2 u , in Café , De Luchtbode », 
Dorpsstraat. 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendnessche en federatieraadslid J. Depré, 
café « In de Oude Smidse », Kerkstr . 5, 

elke I e donderdag. 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J. 
Depré, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag. 

Senator Bob MAES 

DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 20u , b i j M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R. De Ridder, BrusselstrasF, 
van 19 to t 2 0 u . ' 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 to t 2 1 ^ 3 0 , 
in De Zwaan. 
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdaï van 11 
to t 12u , b i j fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 2 0 " to t 2 1 u 3 0 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Th iebaut ) . 
MELSBROEK : I e .«jnderdag, van 19 to t 
20u , in Café Alcazw, Gi l l i jnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : ?e dinsdag van 19u30 to t 
2 0 u , ten huize van Bob Maes, Parklaan 14 . 
W E M M E L : VL Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28 , elke 
derde ««nsdag van 17u30 to t 18u30 . 
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Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerste maandag van de maand 
ZELEM van 18u tot 19u : bij I. Oecap, 
Stationstraat 7 9 . 
ST. T R U I D E N van 19u tot 20u : bij U. Dril-
jeux, Verbiest 25a. 
Elke vrijdag van de maand 
GENK van 18u tot 19u : Schaapsdries 2 9 , 
tel. 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 tot 19u : bij J. Gabriels, Sie-
mensstraat 2 8 . 
NEERPELT van 19u tot 20u : bij G. Van 
Duffel, Kolisbos 1 . 

Derde maandag van da maand 
K I N R O O I van 18u tot 19u : bij T. Schooft, 
Breeërsteenweg 85 . 
Vierde maandag van da maand 
HOUTHALEN van 18u tot 19u : bij T. Oirix, 
Zwaluwstraat 9. 
TESSENDERLO van 19u tot 20u : bij R. De 
Coster, Industriepark. 

Volksvert. J. OLAERTS 
GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
tot 12u, Neerzijstraat 5. 
ZUTENDAAL : iedere I e vrijdag, om 16u30 
in St. Hubertuskring. 

AS : iedere I e vrijdag, om 17u30, bij Hubert 
Verheygen, Dorpsstraat. 

Z O N H O V E N : iedere 2de vrijdag, om 18u, 
Zonnehof, Kerkplein. 
PAAL : iedere 2de vrijdag, om 19u, café 
Huysmans, tegenover de kerk. 
NEUSDEN : iedere 2de vrijdag, om 20u, in 
de Oude Kring. 

ST. TRUIDEN : iedere 3de vrijdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vrijdag Café 
Area. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
Iedere eerste zaterdag van de maand 
HELCHTEREN : Café Eden, Houthalense-
steenweg 30 , van 9u.30 tot 10 u. Tel • 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 

EKSEL : Café 't Vlaske, Eindhovensebaan 33 , 
van lOu.30 tot 11 u. Tel. 0 1 1 / 7 3 . 4 1 . 7 8 . 
PEER : bij Jan Plas, Collegelaan 5, van 
l l u . 3 0 tot 12 u. Tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE : Café W i t Paard, Nieuwstad 28 , van 
1 2 u 3 0 tot 13 u. Tel. 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Kleine Fon
teinstraat 14, van 14 u. tot 14u.30. Tel • 
0 1 1 / 4 6 . 2 4 . 6 7 . 

SINT-HUIBRECHTS-LILLE : bij Hubert Lip-
kens, Venderstraat 5, van 15 u. tot 15 u.30. 
Tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 
OVERPELT : bij Jos Van Bree, Zavelstraat 
53 , van 16 u. tot 16u.30. Tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 6 . 3 0 . 
LOMMEL : bij Mevr. De Roo-Neven, Beemd
straat 92 , van 17 u. tot 17u.30. - Tel. : 
0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 . 
ledere derde zaterdag van de maand 
SINT-MARTENS-VOEREN : Cultureel Cen
trum, Kwinten 36 , van 9u.30 tot 10 u. Tel. 
0 4 1 / 7 6 . 6 5 . 5 9 . 
MAASEIK : Café Posthoorn, Bosstr. 3, van 
11 u. tot l l u . 3 0 . Tel. 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 . 
DILSEN : Café Metropole, Rijksweg 406 , van 
12 u. tot 12U.30. Tel. 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 . 
MAASMECHELEN : Hotel Limburg, Rijks
weg 194196 , van 13 u. tot 13u.30. Tel. 
0 1 1 / 7 6 40 .86 . 
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaarmolen-
straat 13, van 14u.30 tot 15 u. - Tel. : 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 
BORGLOON : bij Sylvio Wijnants, Graeth 1 , 
van 15u30 tot 16 u. Tel. 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT : Café ABC, Tongerse Baan 3, van 
1 6 u 3 0 tot 17 u. Tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere maandag 
A A N HUIS : Ursulastraat 1 , Eigenbilzen, van 
19U.30 tot 20U.30. Tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : bij dhr. Kelder-
mans. Kasteelstraat 186 . 
LE8BEKE : op telefonische afspraak 
2 1 . 3 8 . 8 9 . 
W I E Z E - OENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENDERMONDE om 17u : Café Scaldis, 
Brusselsestraat. 

Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis Da 
Klokke. 
SCHOONAARDE om 15u : Café Mlkene. 
OVERMERE om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnershof. 
DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 

Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis D< 
Klokke. 
SCHELLEBELLE - W ICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Senator E. DE FACQ 
Persoonlijke afspraken op telefoonnummer : 
22 .64 .23 - 22 .36 .30 of schriftelijk Europa
laan, 1 1 , 9 8 2 0 - St. Denijs-Westrem. 

5 februari 1976 
DRONGEN, Barloria, afrit autostrade (19 -
20 uur ) . 

8 februari 1976 
NEVELE, bij O. Mortier, Kerrebroekstr. 34a, 
(11 - 12 uur ) . 

9 februari 1976 : GENT STERRE 
16 februari 1976 : GENT STERRE 

16 februari 
GENT : Gent, Bloemekenswijk - Brugsepoort 
Dahliastraat, 95 ( 2 0 - 21 uur ) . 
OUDENAARDE : zie plaatselijke aankondi
gingen. 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 

GENTBRUGGE van 19 tot 20u : in het nieuw 
gemeentehuis - I e verdieping. 

Eerste en derde donderdag 

GENT van 20u30 tot 21u30 : Vlaams Hui: 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 

Tweede donderdag 
HEUSDEN van 20 tot 21 u : Dorpslaan 7. 

Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van 11u tot 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 
MELLE : van 14u.30 tot 15u.30 : Café De 
Snoek, Gontrode Heirweg 4 9 . - Telefoon : 
30.06.53. 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84. 

BOTTELARE van 16u30 tot 17u : bij de 
Geyter, Koningin Astridlaan 19. 
OOSTERZELE van 17u tot 17u30 : bij Pare-
wijck, Dorp 8. 
D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 : bij 
Van Gysegem, Kerkstraat 83 . 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u : Post
koets, Markt. 

Eerste zaterdag van de maand 
MEERBEKE van H u tot 12u : Frans Tiele-
mans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE van 13u tot 14u : Jan 
Willems, Stwg op Ninove 54 . 
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 33 . 
APPELTERRE van 15u tot 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 . 
OUTER van 16u tot 17u : Alfons De Clercq, 
Aardeweg 70. 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19u tot 20u : Ward De 
Kegel, Berg 140. 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 tot 11u30 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 86 . 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 
ZOTTEGEM : Ten huize. Korte Munte 6. 
VELZEKE : Tel. 0 9 1 / 6 0 . 0 8 32 , elke voor
middag van 9u30 tot 14 u. Ook 's zondags. 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u tot lOu : Café D< 
Prins, Dorp. 
ERTVELDE van 18u tot 19u : bij F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 
ADEGEM van lOu tot H u : Gemeentehuis. 
EEKLO van H u tot 12u : Middenstandhuis, 
Markt. 

Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van lOu tot l l u : bij D. Coppa-
jans, 
ERTVELDE van l l u tot 12u : Emile Hulle-
broeckstraat 14. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bij F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bij D. Notte-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot l l u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u tot 12u : café Diederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u tot 12u : bij Mark 
Herreman, Isegem. 

Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bij Jules 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café Ritz, 
Lindentaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hulle-
broekstraat 14 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 

Elke eerste zaterdag 
DEINZE : 10 u , café Rosbrau, Markt. 
GENT : 11 u., Koningin Astridlaan 123. 
LOVENDEGEM : 14u.45, café Volkshuis. 

Elke eerste zondag 
OOSTAKKER : afwisselend bij Dr. De Pllle-
cijn. Holstraat, of in café 't Smisken, Lourdes. 

Elke eerste maandag 
GENT : 20 u., bjj Karel Rigo, Peerstr. 129. 
VURSTE : 21 u , bij Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 

Elke derde zaterdag 
AALTER : 11 u , café Casino, Markt. 

Elke derde zondag 
LANDEGEM : bij Guido Schaeck, Vosselare-
straat 16, om 11 u. 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
Arr. Veurne - Diksmuide - Oostende 
Vlaamse soldatendienst < Ik dien >, Van 
Iseghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen 
m.b.t. problemen bij het leger, militie enz. ) . 

Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE : De Beurs, Markt - om 9 u. 
D I K S M U I D E : Vlaams Huis, IJzerlaan -
om 10 u. 
M E R K E M - W O U M E N : café « Nieuw Wou-
men », Dorp 77 , Woumen, om 11 uur. 
HOUTHULST : bij raadslid M . Van Cleven, 
Terrestraat 8 - om 11 u.30. 
KORTEMARK : bij Wwe J. Darras, café 
« Gudrun », Statiestraat - om 12 u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Moe-
restraat - om 12u30. 
ICHTEGEM : Engelstraat 10, Mevr. L. De-
keyser - om 13u30. 

Derde zaterdag van de maand 
N IEUWPOORT : bij gemeenteraadslid W . 
Devnendt, Recollettenstraat 66 - om 9 u. 
WESTENDE : Gistelstraat 74 
MIDDELKERKE : i Were Di >, de Smet de 
Nayerlaan 19 - om 10 u. 
EERNEGEM : < Riva Venus », Aartrijke-
straat £2 - om l l u . 

DE H A A N : , De Terre », Gasthof bij Tram
halte - om 11u30. 
VLISSEGEM : bij Irma Van Haecke, Kerk
straat (dorp) - om 12 u. 
BREDENE : bij Kamiel Haeck, Driftweg 59 
- om 12u30. 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) : Vlaams 
Huis, Voorhavenlaan 20 - om 13 u. 

Elke maandag, op afspraak : 
OOSTENDE : Van Iseghemlaan 6 
0 5 9 / 7 0 . 9 5 . 4 8 . 

Tel. 

Volksvert. J. VANDEIMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak ; Anje
lierenlaan 25 , 8400 Oostende - Tel. : 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u : Helvetia, Kerkstraat 3 2 . 
WESTENDE om lOu : Gistelstraat 74 
LEFFINGE om l l u : Gasthof 't Steen, Dorps
straat, 
DE H A A N om 12 u : De Torre, Tramhalte. 
MIDDELKERKE om 15u : Were Di, De Smet 
de Nacyerlaan. 
Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE om 18 u : < Sportvriend a, 
Diksmuidestraat 15 - Slijpe. 
ETTELGEM om 19u : De Bagge, Dorpsstr. 3 0 . 

Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D I K S M U I D E om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 
M E R K E M - W O U M E N om 11 u : Nieuw Wou
men, Dorp 77 , Woumen. 
KORTEMARK om 12 u. : < Gudrun >, Sta
tionstraat 76. 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Sta
tionstraat 2A. 

Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u : Wil ly Devriendt, Re
collettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M om lOu : 't Vlierhof, Dorp-
plaats. 
LO om l l u : Meir, Mevr. Ascrawat, West
straat 5. 
LEISELE om l l u . 4 5 : Drie Ridders, Weeg
schede 1 , Gyverinkhove. 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u tot 
19u of op afspraak, tel. 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 
SOLDATENDIENST : voor alle problemen 
betreffende dienstplicht, kunt U zich wenden 
tot onderstaande zitdagen, of bellen naar 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

6 februari 1976 
BISSEGEM : van 20 u. tot 21 u. : Café < Leo
pold », Stationstraat 3. Tel. 0 5 6 / 2 2 . 5 4 . 3 0 . 

9 februari 1976 
KORTRIJK : van 17u.30 tot 19 u. : Café 
« 1302 », Burg. Reynaertstraat 9. - Tel. : 
0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : van 20 u tot 21 u. : Vrede-
straat 10 Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 22 . 

14 februari 1976 
I N G O O I G E M : van 16 u. tot 17 u. : Zaal 
« Streuvels », St Antoniusstraat 20 . - Tel. : 
056/77.74.67. 
W A R E G E M : van 1 7 u . l 5 tot 18u.15 : Café 
<t Weekend », Holstraat, 23. - Telefoon : 
056/60 26.56. 
GULLEGEM : van 18u.30 tot 19u.30 : Café 
« Stadium >, Wevelgemstraat. - Telefoon : 
0 5 6 / 4 1 . 1 6 . 7 8 . 

16 februari 1976 
KORTRIJK : van 17u.30 tot 19 u. : Café 
I 1302 >, Burg. Reynaertstraat 9. - Tel. : 
0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : van 20 u. tot 21 u. : Vrede-
straat 10. Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

18 februari 1976 
MENEN : van 18 u. tot 19 u. Café « De 
Beiaard », Kortrijksestraat. 

21 februari 1976 
DEERLIJK : van 16u tot 17u. : Café < Bloe-
menhof », Tulpenlaan, 26 . T. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 4 0 . 

V ICHTE : van 17u.15 tot 17u.45 : Bij N. 
Waelkens, Harelbekestr. 35 . T. 0 5 6 / 7 7 . 7 3 . 7 6 . 
HARELBEKE : van 18 u tot 19 u. : Café 
< De Zwaan >, Dorpplaats, 2 - Stacegem. 
Tel 0 5 6 / 2 2 10 50. 

23 februari 1976 
KORTRIJK : van 17u.30 tot 19u. : Café 
« 1302 », Burg. Reynaertstraat 9. Telefoon : 
0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : van 20 u. tot 21 u. : Vrede-
straat 10. Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 tot 12u30, in café <Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen 10u en l l u . 

Senator VAN IN 
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
l l u tot 12u, in Breydeihof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tol 
19u aan huis, Predikherenlei 23 . 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
lABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 tot 12u, bij gemeenteraadslid G 
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 39 . 

3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van lOu tot l l u : ten 
huize van V. De Lille, Helmweg 12, Knokke 
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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 liun 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-Kaf>elle, vanaf 18u. Ook op zondag 8 fe
bruari vanaf 12u. 
Attenrode-Wever : Afdelingsbal dat ook kantonnaal bal 
Giabbeek 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-iKapelle. 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 21u. 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 

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

probouw n.v. 
sleutelklaar wonen, 

traditionele materialen, 
financiering. 

minckelersstraat 116, 
3000 leuven 

tel. 016/23.94.38 

VLAAMSE Z IEKENKAS 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

ZlektevergoAding voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

Z E L F S T A N D I G E N 

D.gv«rgo«dtng Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 

Vraag nog hodon Inllchtingon b l | uw plaatt«ll|k« afgovaardigdo. 
Goen moeilijkheden bl{ overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Beitendige «ekretariaten : 

Kipdorp. 4 0 - 2 0 0 0 Anfwerpen - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.) 
Bra iunt : E. Jacqmainlaah 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel 
T e l . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

BRABANT 
BRUSSEL (Arr.) 
SEKRETARIAAT 

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

LEUVEN (Arr.) 
WERKLOOSHEID 

Tot slot van zijn dossier somt 
kamerlid Kuijpers de verscliillen-
de oorzaken van het probleem op 
en worden door de VU een aantal 
konkrete voorstellen gedaan. Uit 
deze lijst van voorstellen publice
ren we nu een aantal belangrijke 
fragmenten. 
1. Aanvullende voorstellen. 
— De last van de werkloosheid 
moet beter verdeeld worden o.a. 
door 
a. het invoeren van glijdende 
werktijden, 
b. het beperken van de arbeids
duur per dag, 
c. het verlagen van de pensioen-

' leeftijd, 
d. het veralgemenen van het deel
tijds werk, 
e. een afdoende kontrole op ge
organiseerd sluikwerk en over
uren. 
— De verlenging van de leer
plicht tot 16 jaar moet doorge
voerd worden, op voorwaarde dat 
het onderwijs drastisch wordt her
vormd, zodat het beter aangepast 
is aan de huidige behoeften. 
— Bij de bestrijding van de jeugd
werkloosheid mag niet alleen bij 
voorkeur aandacht besteed wor
den aan de hogergevormden. 
Scholing of herscholing kunnen 
breder doorgezet worden met de 
permanente vorming en de uit
breiding van het stelsel der uur
kredieten. 
2. Hervormde voorstellen. 
— Strukturele waarborgen moeten 
geboden worden voor deelneming 
van de jongeren aan het arbeids
proces. Het toekennen van een 
premie voor werkgevers die jonge 

werknemers in dienst nemen kan 
'in dit opzicht een stimulans bete
kenen. 
— De tewerkstelling in een aan
tal niet-klassieke sektoren moet 
bevorderd worden in de sektor 
van de milieuzorg (aanleg van 
groen-ruimten, versterken van dij
ken, milieuonderzoek), van de 
stadskernhernieuwing, van de sa
nering der woningen, van het wel
zijnswerk. Het invoeren van een 
gemeenschapsdienst voor jongens 
en meisjes zou hier kunnen over
wogen worden. 
— De tewerkstelling op het klein
schalig niveau moet bevorderd 
worden KIVIO's ambachtelijke 
sektor, gezins- en landbouwbedrij
ven, financiële en fiskale aanmoe
digingen dienen hier tenvolle wor
den aangewend. 

VOORDRACHTCYCLUS 
(Zoals twee jaar geleden, wordt 

ook deze winter weer een voor-

Se DIALOOGDAG 

DE VAKBOND 
IN ONZE SAMENLEVING 

VERSTARRING 
OF VERNIEUWING ? 

Sint-Niklaas — Hotel Serwir 
22 februari 1976 

LIMBURG 
ALGEMEEN VLAAMS 
ZIEKENFONDS LIMBURG 
(AVZL) 

Hoofdsekretariaat : Hoogstraat 
26, Genk, tel. 011/35.67.53. Ope-
rvingsuren : 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 
Vlaamsvoelertd persoon. Wij bie
den een gepersonifieerde service. 

BERINGEN 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
In aanwezigheid van kamerlid 

Jef Olaerts en het voltallig arr. 
bestuur had op 26 januari in de 
Thier-Brau te Beringen een kon-
taktvergadering plaats tussen de 
bestuursleden van Beringen, Koer-
sel, Beverio en Paal. Met het oog 
op de gemeenteraadsverkiezingen 
werd eerst een Politieke Raad ge
vormd, waaruit dan een negen 
leden tellend Politiek Kollege 
werd opgericht onder leiding van 
Hilaire Poels uit Paal. Veel geluk. 

BILZEN 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
De VU-besturen van de nieuwe 

gemeente Bilzen vergaderden een 
tweede maal, nl. op vrijdag 23 ja
nuari j l . , met het oog op de a.s. 
gemeenteverkiezingen. Volgende 
vergadering heeft plaats op 
woensdag 25 februari. 

MAASEIK-NEEROETEREN-
OPOETEREN 
STANDPUNT 

Ter gelegenheid van hun bijeen
komst per 13 januari II. in De 
Kring in Maaseik hadden verschil
lende leden van beide besturen 
een basisverklaring opgesteld 
waarin zij hun starvdpunt bepaal
den in het kader van de fuzie. 

Op zondag 25 januari 11. verga
derden in het Kultureel Centrum 
van Neeroeteren de afdelingsbe
sturen van Maaseik en van Neer-
oeteren-Opoeteren opnieuw in 
verband met de gemeenteraads-

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. 

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 
ZITDAGEN 

Centrum : elke donderdag, 9-
11u30 ; 2de dinsdag, 19u30-20u30. 
In het Vlaams Sociaal Centrum. 

Jezus-Eik : 1ste donderdag, 19u 
30-20u30. In het zaaltje van café 
Luxemburg. 

Eizer : laatste zaterdag, 20-21 u. 
Bij Desees, Café op de Grens. 

Maleizen : 2de en laatste zater
dag, 10-12U. Langeweg 34. 

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. 

verkiezingen. De basiswerking 
werd er tot in de details bestu
deerd en na goedkeuring ervan, 
werd er beslist dat ze eerstdaags 
zou verspreid worden in de be
trokken gemeenten. Alhoewel In 
sommige delen van de nieuwe 
gemeente grote bitterheid heerst, 
vooral in verband met de wijze 
waarop er gespeeld werd met hun 
toekomst, leggen beide besturen 
zich niet neer bij de hun opge
drongen situatie. 

Morgen telt ! en daar willen 
beide besturen voor de ganse be
volking het beste van maken. 

KflLenD€R 
FEBRUARI 
7. Dilsen : Ledenfeest met mosselen In café-frituur Dui-

venlokaal. Statiestraat 138 te Elen. 
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. 

MAART 
6. Eigenbilzen : Jaarlijks bal In samenwerking met andere 

VU-afdelingen van de nieuwe gemeente Bilzen. 
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OOST-VLAANDEREN 
DENDERMONDE (Arr.) 
GEWESTPLAN 
Ligt vanaf 1 februari voor in alle 
gemeenten voor openbaar onder-
zoele. Alle afdelingen, alle manda
tarissen, alle deskundigen dienen 
dit plan grondig te bestuderen. 
Het Dosfelinstituut zal ons bij 
een algemene ontleding herhaal
delijk begeleiden. Eerste bespre
king op 9 februari. 
VUJO 

Amnestieaktie rond pasen in al
le parochies met of onder VU-af-
deiing zal aan de geestelijkheid 
gevragd worden, 1 weekeind, in 
alle missen tijdens de homilie dit 
probleem centraal te stelen. 
ARR. RAAD 

23 januari, zaal De Zwaan. Aan
wezig : Dendermonde, Grember-
gen, Buggenhout, Denderbelle, 
Lebbeke, Schoonaarde, Zele, 
Waasmunster, Baasrode, Wieze en 
senator Coppieters. 

'De kandidaatstelling van ons 
arr. in persoon van Aviel Gee-
rinck door het arr. bestuur kwam 
ter sprake. Sommige leden hekel
den het feit dat de arr. raad hier
voor niet speciaal werd samenge
roepen. Na de afwerking van de 
dagorde hield senator Coppieters 
een uitgebreide en interressante 
toespraak met als temas de poli
tieke toestand en de senaatswerk-
zaamheden van de laatste weken, 
vooral wat de samenvoeging van 
gemmenten en de programmawet 
betreft. 

GENT 
DIENSTBETOON 

Huguette De Bleecker, provin
cieraadslid, is elke dag te berei
ken tussen 18 en 19u thuis, Tol-
huislaan 15-17, 9000 Gent, tel. 
091/25.64.87 en elke vrijdag tus
sen 1'1 en 12u in café Jan Yoens, 
Borluutstraat te Gent . 
VOVANESKA EXPOSEERT 

Vovaneska (Ann van Esbroeck) 
exposeert van 7 tot 12 februari in 
de Jan Van Eyck Galerij, Kalan-
denberg 7 te Gent (slechts zes 
dagen • dagelijks van 10 tot 12u30 
en van 14 tot 16u). Het gaat niet 
direkt om ge-engageerde kunst, 
doch wel om kunst gemotiveerd 
naar pakkende gezegden, uit de 
literatuur, de wereld van het 
chanson enzomeer. (Med-). 

GENTBRUGOE 
AKTIEVE VROUWEN 

De vrouwenafdeling van de 
plaatselijke VU die reeds geruime 
tijd aktief is, werd nu opgenomen 
in de nationale Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen vzw. 
Tijdens de installatievergadering, 
onder voorzitterschap van Maar-
tje Vande Velde-iBouman, sprak de 
nationale voorzitster, provincie
raadslid Huguette De Bleecker. 
Zij belichtte de rol van de vrouw 
in de maatschappij in het alge
meen en in de politiek in het bij
zonder, waarna de samenstelling 
van het bestuur werd bekend ge
maakt. Gemeenteraadslid Aimé 
Verpaele gaf daarna een overzicht 
van-de rol die de VU in de voor
bije jaren op lokaal vlak heeft ge
speeld, handelde in het kort over 
de gevolgen van de fuzie en deed 

beroep op de FVV om hun steun 
te verlenen bij de komende kies-
kampagne. Senator Van Oote-
ghem kon slechts korte tijd aan
wezig blijven maar de raadsleden 
De l\/loor en mevr. Jacobs^Boderez 
woonden de ganse vergadering bij, 
samen met KOO-lid Raoul Vercau-
teren. De aanwezigen, een veer
tigtal dames en een tiental man
nelijke « supporters », bleven 
daarna nog gezellig napraten met 
hun gastvrouwen. 
SOC. DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen en be
stuursleden houden zich steeds 
ter beschikking op volgende adres
sen : senator O. Van Ooteghem : 
elke maandag in het nieuw ge
meentehuis, van 19 tot 20u ; A. 
Verpale, gemeenteraadslid, A. Van 
Lathemstr. 31, tel. 30.73.57 ; J. 
De Moor, gemeenteraadslid, 
Schooldreef 19-21, tel. 30.01.22 ; 
mevr. H. Jacobs-Boder©z, gemeen
teraadslid, Veldstr. 31, tel. 23.91.32 
en R. Vercauteren, KOO-lid, Brus-
selsestwg 429, tel . 30.02.17. 

HAALTERT 
EINDELIJK EEN EIGEN LOKAAL 

De VU-afdeling Haaltert heeft 
het genoegen te melden dat zij 
thans beschikt over een eigen 
lokaal dat met de naam . Ele-
gast » werd bedacht. Uitbater is 
bestuurslid Willy Alemant, Bril-
straat 3. Officiële opening op 13 
en 14 februari. Het lokaal is van
zelfsprekend ook nu reeds open. 
Alle leden en simpatisanten zijn 
van harte welkom. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
BESTUURSMEDEDELING 

Aan alle afdelingen uit het om
liggende, vragen we rekening te 
willen houden met de datum van 
zaterdag 24 april. Op deze dag or
ganiseert onze plaatselijke afde
ling een hespenfeest op zijn Breu-
gheliaans, in zaal Admiraal, Den-
dermondsestwg te Destelbergen. 
ledere deelnemer aan dit eetfes
tijn moet op voorband ingeschre
ven zijn bij een van de bestuurs
leden of rechtstreeks bij organisa
tor Roland Kerckaert, Europalaan 
16 te Destelbergen (28.35.46) of 
bij Emiel De Zuttere, Ooolagege-
park 5 te Heusden (30.51.41). 
VERKIEZINGEN 

Het dagelijks bestuur wisselde 
van gedachten over de a.s. ge
meenteraadsverkiezingen. Kandi
daten voor onze lijst kunnen 
schriftelijk of mondeling kontakt 
opnemen met gemeenteraadslid 
Koen van Meenen, Nederbroek-
straat 1 te iHeusden (30.73.88). 
Dit geldt zowel voor Destelber
gen als voor Heusden. 
GEMEENTERAAD 

Gemeenteraadslid Koen van 
Meenen bracht volgende punten 
op de agenda van de gemeente
raadszitting van zaterdag 31 ja
nuari : gemeentelijke tussen
komst aan de getroffenen uit de 
watersnoodgebieden van Oost-
Vlaanderen ; interpellatie i.v.m. 
stand van zaken sociale woning
bouw (6de maal) ; interpellatie 
i.v.m. ontbrekende rioleringswer
ken in de Wellingstraat ; inter
pellatie i.v.m. de tot nu toe ont

brekende verkeerssignalisatie aan 
de opritten en kruispunten van de 
bruggen over de verbindingsweg 
E3-E5 ; interpellatie i.v.m. stand 
van zaken van goedgekeurd voor
stel (VU) om lichte wijziging aan 
te brengen aan het trajekt van de 
lijnbus Heusden-Ten Ede-Wetteren, 
via Melehoek, Veirhoek, Bommels 
(Huis Van Oostenrijk) ; interpella
tie i.v.m. elektriciteitswerken, uit
gevoerd aan de gemeenteschool ; 
interpellatie i.v.m. benoeming 
hoofdonderwijzer. 

VU-,PUNTEN 
IN GEHEIME ZITTING 

Op een ondemokratische wijze 
heeft het schepenkolege 2 inter
pellaties van de VU van de open
bare zitting naar de geheime zit
ting geplaatst. Het gaat nochtans 
niet over namen van personen. 
Van machtsmisbruik gesproken. 
De VU zal tegen deze ondemo
kratische handelswijze protest 
aantekenen. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
1ste en 3de dinsdag te Heusden 

Dorpslaan 7, van 18 tot 19u. 
2de en 4de dinsdag te Destel

bergen, Walbosstraat 7, van 18 
tot 19u. 

MELLE 

BESTUURSVERGADERING 
Tijdens de laatste bestuursver

gadering werden eerst de ver
nieuwde lidkaarten afgerekend. 
Daarna werd gehandeld over het 
bal dat in het verschiet ligt. Al
les werd er nog een grondig door
gepluisd en men kwam tot de ont
dekking dat de organisatie in goe
de handen is. Ook sprak men over 
de toekomstige aanhechting van 
Gontrode, waar we zeker hoopvol 
naar uitzien. Bovendien mogen we 
ook nog juichen om de uitbreiding 
van het dagelijks bestuur, en dan 
nog maar liefst met 2 personen. 

SCHOONAARDE 
PAMFLET 

In samenwerking met de afde
ling Oudegem werd in de 2.000 
bussen van Mespelare, Oudegem 
en Schoonaarde een pamflet ge
stopt waarin het amendement van 
senator Coppieters tot samenvoe
ging van de drie gemeenten en 
hun niet bij Dendermonde voeging 
werd behandeld. De bevolking be
toonde hiervoor echt veel belang
stelling. 

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. 

• Uurwerken en Juwelen DE MOOR 
Schooldreef 19, 

• Internationaal Optiek DE MOOR 
Schooldreef 21 - 9219 Gentbrugge 

Tel. 091/30.01.22 
Zaakvoerder : Jan De Moor, 

VU-gemeenteraadslid. 
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7. 

12. 

Denderleeuw : Daverend nachtbal om 21 uur 30 In de 
feestzaal van het H. Kruiskollege. 
Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Kulturele avond met 
als tema « Optimisme », in zaal St-Gerold. Inrichters : 
Dr Goossenaertskring. 

13. Gent-Eekio (Arr.) : Arr. raad om 20u30 stipt in boven
zaal van Vlaams Huis Roeland. 

14. Sinaai : Jaarlijks feest om 20u in lokaal De Kroon, Dorps
straat 17. 
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. 
Krulbeke : Jaarlijks dansfeest in zaal St-Cecilia om 20 
uur 30. Orkest : The Starmasters. 
Gent-Muide : Wijkfeest in zaal Scaldis, Voormuide, om 
15u. Dhr Hebbelinck geeft een uiteenzetting over het 
Meerhem in 1900 en de bruggen van Gent tijdens de 
oorlogstijd. Frans Baert spreekt er eveneens. Inschrijvin
gen voor 17 februari bij de leden van het wijkkomitee 
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. 

Gentbrugge : . Roemenië . door Gilbert Verhoeven 
sekr. Goossenaertskring, op het gemeentehuis 
Gavere : Afdelingsbal om 20u in de zaal Racing, Markt 
Met Tonia en haar orkest. 

MAART 

6. Melle : Jaarlijks VU-bal in zaal Flormanic, Gemeente
plein 14 om 20u met het orkest . Star Combo ». Inkom 
oU tr. 

15. 

21. 

22. 

27. 

27. 

28. 

19. Qent-Eeklo (Arr.) : Volksmeeting om 20u30 in het Ge
meentehuis van Ledeberg. Sprekers : voorzitter Hugo 
bchiltz « Vlaanderen, eisende en betalende partij .. en 
senator O. Van Ooteghem « De gemeenteraadsverkie
zingen : de grote uitdaging ... Propapandamateriaal te 
verkrijgen iedere dinsdag van 20 tot 22u, Korte Kruis
straat 3 te Gent. 

RUPELMONDE - MEDELEVEN 
Het Volksuniebestuur van de Scheldekant (gemeente Kruibeke Bazel 
en Rupelmonde) betuigt zijn medeleven aan al de getroffenen van de 
overstromingsramp. 

Dringt er bij de officiële instanties op aan dat zo snel mogelijk — en 
met . Belgische gelden . — de nodige schikkingen zouden getroffen 
worden opdat een dergelijke ramp niet meer zou kunnen gebeuren 
Vraagt dat alle slachtoffers van deze ramp, ook de kleine en middel
grote ondernemingen, zo snel mogelijk — en dit binnen de 3 maanden 
— volledig zouden vergoed worden voor de opgelopen schade. 
Vraagt aan het Gemeentebestuur van Rupelmonde : 
— een ernstig onderzoek naar de oorzaken en eventuele verantwoor
delijkheden van de geslagen bres in de Scheldedijk ; 
— dat na dit onderzoek er bij de betrokken officiële en bevoegde in
stanties wordt aangedrongen tot het nemen van de maatregelen even
tueel sankties ; 

— dat het Gemeentelijk Rampenfonds, welke niet alleen gespijsd wordt 
met zogenaamde officiële gelden, eveneens de getroffen middenstan
ders en kleine bedrijven, in de mate van het mogelijke en in verhou
ding tot de binnengekomen gelden, zou vergoeden voor de opgelopen 
schade. fhthi:-

MERELBEKE 
COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 

Een betrekking van gezins- of bejaardenhelpster voor de dienst 
ten huize, is te begeven in de CÖO te Merelbeke. 
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) 

ZO€K€RC]eS 

1. Voor een bedrijf te 'Brussel : 
vertegenwoordigers, verkopers en 
andere medewerkers. 
2. Voor ee"n bedrijf te Gent : se-
kretaresse A l (4-talig). 
3. Voor een geneesheer-specialist 
te Gent : full-time sekretaresse. 
4. Licentiaat-tolk zoekt werk (5-
talig). 
5. Gepensioneerd militair zoekt 
werk als bediende. 
Zich wenden : senator E. De Facq, 
Europalaan 11, 9820 St-Denhjs-
Westrem.Tel. 091/22.64.23. N 09 

TE KOOP 
Wegens overschakeling op een 
groter drukformaat, verkopen wi j 
onze vouwmachine, FSK>Junior, 
model 1973. Machine is in zeer 
goede staat. Voor inlichtingen tel . 
031/86.74.06. N 05 

Zoeken vakantiewoning of woon
gelegenheid voor vier personen, 
twee volwassenen en twee kinde
deren 4 en 6 jaar, voor periode van 
8-8 tot 31-8-76. 
Van Elderen, R. Laurent de Ko-
ninck 20, 4000 Luik. N 11 

Vlaams gezin in Brussel vraagt 
huishoudster. 2 kinderen. Uurre
geling overeen te komen. Voor 
meer inlichtingen : tel. 479.99.70 
en 426.00.97. N 12 

Juffrouw, 18 jaar, diploma A2 (pu-
bliciteit-etalagiste) zoekt passen
de betrekking, indien mogelijk in 
het Aalsterse. 
Wie kan helpen kan kontakt opne
men met provincieraadslid Kris 
Versyck, Lange Boomgaardstraat 
32, 9000 Gent. Tel. 091/23.52.27 en 
091/25.48.04. N 10 

Volgende plaatsen zijn te begeven 
— Maatschappelijke) assistent(e) 
voor bedrijf rond het Leuvense. 
— Ervaren steno-daktylo te Brus
sel. 
— Echtpaar, huisbewaarder, man 
gaat werken, voor Leuvense instel
ling. 
Kontakt via Willy Kuijpers, Swert-
molenstraat 23, 3020 Herent, te l . 
016/22.96.42. N 13 

Te koop : hoevetje voor ideaal 
buitenverblijf, groot 85 aren, gele
gen op 4 km van de J<ust. Tel..na 
20u : 059/30.08.66 (geen tussen
personen). N 08 

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 

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. 

GEVRAAGD 
Belangrijke kulturete parasta-
tale instelling te Brussel werft 
binnenkort enkele meerderjari
ge maatschappelijke ass'isten-
ten (of gelijkaardig niveau, of 
mensen met grondige ervaring 
in kultureel werk), ^ n voor 
sociaal-kultureel b«ga l^ ings-
werk. .« - ' 
Kandidaten met i r i ^ ^ é ë voor 
het verenigingsleven en die te 
Brussel willen wonen genieten 
de voorkeur. Gesadigden 
schrijven bJad^on^ t^ te t te rs 
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WIJ in D€ KXK9UMI6 

WEST-YLAANDEREN 
ALVERINGEM 
ONS FEEST 

60 deelnemers die bij Walter 
Wemaere « kip in jagerssaus » 
kwannen eten is voor onze afde
ling een prestatie I Van harte dan
ken wi j dan ook allen die zich in
spanden om deze eerste bijeen
komst sedert meerdere jaren tot 
een regelrecht sukses te maken. 
Voorzitter Dezwarte mag tevre
den zijn. Jef Delancker hield een 
goede, zeer aangepaste tafelrede, 
waarna ook kamerlid Vansteenkis-
te het woord tot de aanwezigen 
richtte. Arr. sekretaris Nagels 
hield daarbij een pleidooi voor 
ons blad « Wij », en er konden 
vele nieuwe leden gemaakt wor

den. Onze dank gaat ook naar de 
vrienden uit Veurne, Adinkerke 
en Oostduinkerke die aanwezig 
waren. Urb. Bruynoghe, ons pro
vincieraadslid, was er ook, zoals 
de arr. voorzitter O. Huyghebaert 
en H. Cosman, en A. Huyghe van 
het arr. bestuur. We hopen maar 
alleen : tot volgend jaar. Nu wa
ren de gemeenteraadsleden De-
wulf, Dedeurwaerder en Billiet 
van de partij. Zou er in 1976 een 
schepen bij zijn ? 

BLANKENBERGE 
NAOHT VAN BUVNKENBERGE 

Op de feestavond « Nacht van 
Blankenberge » welke weerom tot 
een sukses is uitgegroeid werd 

HflLCrtDCR 
FEBRUARI 
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 : Maurits Coppieters, Frans Baert en Huguette De 
Bleecker. 

7. 

13. 

13. 

13. 

14. 

14. 

14. 

17. 

21. 

21. 

22. 
25. 

29. 

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, te l . 
35.44.55. 
Roeselare-Tielt (Arr.) : 4e les Dosfel instituut, Nieuw Ge
meentehuis, Kachtem. 
Harelbeke : Jaarlijks avondmaal in café De Zwaan te 
Stasegem om 20u. Prijs : 175 fr. Inschrijven tot 8 febru
ari bij H. Vandenberghe, Acacialaan 51, tel. 21.54.58. 
Kortrijk : Voorstelling TAK-film : « De slag om Schaar
beek » om 15u in lokaal 1302 (Inrichters : VUJO). 
Deerlijk-Beveren-Leie-Desselgem : Jaarlijks avondfeest 
in zaal « Onder de Toren » te Deerlijk. Sprekers : J. De 
Schaepmeester en kamerlid L. Vansteenkiste. Inschrij
ven bij J. Verbrugge, V. De Solarstraat, Deerlijk of bij 
E. Vandommele, P. Lebbelaan, Beveren-Leie. 
Kortrijk : Spreekbeurt over « Wat u als partikulier moet 
weten over de belasting op de toegevoegde waarden 
(BTW] » door J. Courtens. Na de voordracht gelegen
heid tot vragen stelen. Om 20u in café 1302, Burg. Rey-
naertstraat 9. Een organisatie van de VU^vrouwen. 
Beveren-Leie : ANZ-zangfeest met R. Veremanskoor, de 
Vaganten en instrumentaal ensemble ANZ. Zaal Posei
don om 20u30. Kaarten aan 60 fr. bij £. Vandommele, P. 
Lebbelaan 4. 
Moorslede : Eerste afdellngsbal om 19u30 in zaal The 
Ranch, Roeselaarsestraat. Ten voordele van de Vlaamse 
Vriendenkring te Moorslede. 
Koekelare : Ledenkoffiefeest om 15 uur. 
Izegem : VU-Vrouwen ontspanningsavond, om 20u in bo
venzaal van het Vlaams Huis. 
Koekelare : Jaarmis ter nagedachtenis van E. Lootens 
om 10 uur. 

MAART 
16. Kortrijk Voordracht over « De nieuwe wetgeving in 

verband met het huwelijksgoederenrecht» door VU-sena-
tor G. Van Jn om 20 uur in café 1302, Burg. Reynaert-
straat 9. Een organisatie van de VU-Vrouwen. 

PU BLI KATIES 
FEDERATIE VLAAMSE VROUWENGROEPEN 
De FW houdt ter beschikking van de belangstellenden volgende publi-
katies : 
1. Boekjes « Vrouwen in de Volksunie » (gratis). 
2. Vouwblaadjes over een politiek programma voor de gemeenteraads

verkiezingen (eveneens gratis). 
3. • Vrouwen in de Vlaamse Beweging 1919-1945 » (20 frank). 
4. De werkmappen over de ontmoetingsdagen van Gent, Roeselare, 

Dendermonde en Aalst (bij het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 
1000 Brussel), met de bespreking en besluiten over de rol van de 
vrouw in het gezin, op het werk en in de politiek. 

5. Een gestencilde nota over de hervorming van het huwelijksgoede
renrecht (naar een spreekbeurt van Frans Baert) (2 postzegels van 
6,5 fr. bij de bestelling voegen). 

De meeste publlkaties kan je aanvragen bij H. De Bleecker, Tolhuislaan 
15, 9000 Gent. 

een geldomhaling gedaan ten 
voordele van de getroffenen van 
het noodgebied Ruisbroek welke 
8.200 fr. opbracht. De plaatselijke 
VU-afdeling heeft dit bedrag af
gerond tot 10.000 fr., dat zal wor
den overgemaakt aan een bevoegd 
organisme. 

DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeente

raadslid Jef Fryns, de Smet De 
Naeyerlaan 85 (050/41.22.39) of 
tot H. Van Rijssel, KOO-lid, Kon. 
Boudewijnlaan 25 (050/41.12.01). 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
DE KOOPTATIE 

De beslissing van de Partijraad 
dd. 24 januari, waarbij senator 
Guido Van In met grote meerder
heid werd aangeduid om te voor
zien in de opvolging van wijlen 
Edgard Bouwens, is in het arr. 
Brugge-Torhout met grote voldoe
ning ontvangen. Deze regeling 
houdt praktisch in dat Mr Pieter 
Leys, gewezen kamerlid, nationaal 
wordt gekoöpteerd en dat sena
tor G. Van in geen ontslag neemt 
als provinciaal senator. Op die 
manier zal het arr. Brugge-Torhout 
terug over twee parlementairen 
beschikken. 

DEFRAIGNE AAN DE DIJK 1 
De alarmerende toestand van de 

zeeweringen langsheen de Vlaam
se kust (bij westerstorm dreigen 
dijken en duinen op meerdere 
plaatsen te worden doorbroken) 
heeft het arr. bestuur ertoe aan
gezet met nog meer aandrang te 
ijveren voor een globaal infra-
struktuur model aan onze kust en 
voor het schrappen van elk kom-
pensatie-krediet t w . Wallonië. 
Mocht minister Defraigne en de 
regering waarvan deze PLP-er deel 
uitmaakt nog langer in gebreke 
blijven dan dringen zich hardere 
akties op I 

DIALOOGDAG 
ARBEIDERSBEWEGINGEN 

Op zondag 22 februari verplaatst 
VU-Brugge-Torhout zich zoveel 
mogelijk gezamelijk naar deze 
derde dialoogdag. Belangstellen
den kunnen zich opgeven in het 
Breydelhof, Suveestr., Brugge.^ 

i>EERLIJK-BEVEREN/LEIE-
OESSELGEM 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

Zitdag : elke 3de zaterdag in 
café eioemenhof. Tulpenlaan, 
Deerlijk. Uitbetaling van dokters
briefjes en alle nutiige inlichtin
gen I Eerstvolgende zitdagen : 
21 februari, 20 maart, 17 april. 

HARELBEKE 
WENSEN 

Onze beste wensen aan de h. 
en mevr. Frans Decock-Debaets 
bij de geboorte van Stijn. 

Gelukwensen aan mej. Mia Ver-
haeghe en de h. Dirk Naert ter 
gelegenheid van hun huwelijk. 
Onze gelukwensen gaan eveneens 
naar mevr. Verhaeghe-Allewaert, 
mevr. Verhaeghe-Calleeuw en de 
h. en mevr. Georges Naert-Nuyt-
tens. 

DEELNEMING 
Wij leven mee met bestuurslid 

Herman Vandenberghe bij het 
overlijden van zijn schoonvader. 

iZEGEM 
. WIJ TE IZEGEM » 

Het Izegems VU-perlodiek «Wij 
te Izegem» viel overal een goed 
onthaal te beurt. Er kwamen ook 
enkele interessante suggesties 
binnen op het adres van de ver
antwoordelijke uitgever. Aarzel 
niet om je mening te formuleren, 
ook als die kritiek bevat. Schrijf 
naar : Joris Verbeke, Krekelstraat 
33. 
DANK 

Het VU-bestuur dankt van harte 
de ploeg bussers die alweer in 
een rekordtijd het periodiek «Wij 
te Izegem» in alle Izegemse brie
venbussen stopten. Dank zij deze 
inspanning kan telkens een groot 
bedrag aan portkosten uitge
spaard worden. Wij maakten eens 

een vluchtige berekening en kwa
men tot de slotsom dat onze bus
sers, alten samen, tussen de 200 
en 300 kilometer afleggen, te 
voet, per fiets of met de brom
mer. Welke partij te Izegem doet 
het ons na ? 

LESSEN DOSFEUNSTITUUT 
Wie door vergetelheid op de 

eerste of tweede les te Kachtem 
nog niet aanwezig was, kan dat 
nog goed maken door de 3e en de 
4e les bij te wonen op 9 en 13 
februari. Neem kontakt op met 
een bestuurslid. 

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, en kan de brochure ver
krijgen tegen de prijs van 15 fr. 
bij Erik Vandewalle, H. Dunant-
straat 11 (30.26.70). 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Het bureau van uw ziekenfonds 

Westflandria is weer elke werk
dag open van 14 tot 17u (Gentse-
Str. 18, tel. 30.33.37). Mevr. J. De-
coopman-Vanassche zorgt voor 'n 
uitstekende service. 

KOKSIJDE 
NEE, WE ZIJN ER NOG NIET ! 

Door de CMV-'Koksijde werd 
een eindejaarsverkoopaktie geor
ganiseerd. In het Casino had de 
prijsuitreiking plaats en geschied
de de trekking van de loten in 
het Frans, achteraf gevolgd door 
een korte Nederlandstalige verta
ling. Zelfs in de winter moet de 
plaatselijke middenstandsvoorzit
ter de Koksijdenaars een kaakslag 
toedienen. Het is tüd dat hij zijn 
minderwaardigheidskompleks af
legt. 

WERK IN EIGEN STREEK 
Een vrouwenvereniging hield bij 

haar leden een opiniepeiling be
treffende realisaties die in onze 
gemeente het meest dringend zou
den moeten tot stand komen. Als 
een van de meest dringende gaf 
men de voorkeur aan : werkgele
genheid in eigen streek. 

'Inderdaad, meer en meer jon
geren verlaten onze streek en 
zoekpn werk in hst binnenland. 
De Westhoek veroudert. 

En toch willen de traditionele 
partijen de VU niet volgen, die 
allang opteerde voor : Werk in 
eigen streek. 

KORTRIJK (Arr.) 

GESLAAGDE MEETING 
Maandagavond 26 januari waren 

de Hallen in Kortrijk te klein voor 
een meeting met als sprekers Luk 
Van Steenkiste, Vic Anciaux en 
partijvoorzitter Hugo Schiltz. Elk
een zal nu wel overtuigd zijn dat 
Vlaanderen nog steeds de eisen
de en betalende partij is. Vik An
ciaux kreeg inmiddels ook een f i 
nanciële steun mee naar de hoofd
stad, een steun die mee zal hel
pen aan de voorbereiding van de 
komende gemeenteraadsverkiezin
gen. Hugo Schiltz verweet de re
gering veel te laks op te treden 
i.v.m. het ekonomisch herstelplan. 
Voorts hekelde hij het stilzwijgen 
van het Overlegcentrum te Brus
sel. Inmiddels zijn 14 maanden 
verstreken na de betoging te 
Halte en nog geen letter van het 
manifest werd verwezenlijkt. « Als 
het Overlegcentrum niet spreekt 
zal de VU spreken en als het 
Overlegcentrum niet marsjeert zal 
de VU marsjeren ! ». Deze woor
den van de partijvoorzitter wer
den op langdurig applaus onthaald 
en men begon reeds « Mars op 
Brussel » te skanderen. Een suk-
sesvolle avond in elk geval. De 
vele opgekomen Vlaamse vrien
den gingen gemotiveerd huis

waarts, klaar voor de komende 
strijd. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 

KURSUS VOOR 
GEMEENTERAADSLEDEN 
13 februari e.k. richt het Dosfel
instituut voor ons arr. een kursus 
in rond het tema « Politieke basi?-
werking en participatie op ge
meentelijk vlak ». Deze kursus 
vindt plaats te Kachtem van 20 
tot 22u30. 

TORHOUT . 
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. 

VEURNE 
IN MEMORIAM 
DOKTER MAEYAERT 

Op 16 januari overleed de be
minde figuur van dokter Jan Maey-
aert, Vlaams oudstrijder 14-18, na
tionalist al van voor de oorlog, 
voorzitter van VOS-Veurne. Hij 
werd in aanwezigheid van talrij
ke nationalisten plechtig uitvaart 
gedaan. Hij voleindigde een leven 
van dienstbaarheid, een roeping, 
bij hem, gerijpt in de studenten-
bond en aan het IJzerfront, open-
gebloeid als onbaatzichtige toe
wijding als arts. Op ziekenbezoek, 
zo vaak met de fiets door de wei
den en velden van Veurne-Am-
bacht, sprak het hem al een taal 
dat leeft : de mensen, de natuur. 
De ontwikkeling en het welzijn 
van zijn volk hielden hem bezig. 
Vlaanderen dag en nacht ! Wan
neer hij tot een eerlijk inzicht ge
komen was, bleef hij trouw, des
noods ,tegen vrienden en kolle
ga's, sereen, doch vastberaden. 
De herinnering aan dokter Maey-
aert zal nog lang verderleven in 
het Veurnse. Onze innige deelne
ming aan alle nabestaanden. 

WERVIK 
DI-AFDELING 

Van dit Vormingsinstituut werd 
thans te Wervik een afdeling op
gericht. Onze vriend Jef Vander-
straeten werd bereid gevonden 
daarvan de leiding te nemen. De 
bedoeling is op regelmatige tijd
stippen voordrachten over ver
schillende onderwerpen te laten 
doorgaan. Wij menen dat dit ini
tiatief tevens een gunstige In
vloed zal hebben op het versprei
den en meer kenbaar maken van 
de Vlaams-nationale idee. Wij 
danken onze vriend Jef voor zijn 
inzet en hopen op een talrijke op
komst. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Zitdagen voor Wervik : elke 2de 
en 4de vrijdag, 18-19u30. Adres : 
Coudyzer Maurits, Magdalena-
straat 75. 

Voor Geluveld en Zandvoorde : 
elke 3de zaterdag, 9-10u, bij Wil-
fried Verbeke, Zandvoordedorp 22 

Afgevaardigde Jef Claeys, 
Ten Brielenlaan 108, Wervik. 

DIENSTBETOON 
Vaste zitdag : elke 1ste dins

dag bij Jef Claeys, 19-20u. Verder 
kan men altijd terecht bij de ver
schillende bestuursleden. 

ABONNEMENTEN 
Onze lezers die hun « Wij »-

abonnement nog niet vernieuw
den, gelieven kontakt te nemen 
met de bestuursleden. Dezen zul
ten eveneens nog verschillende 
huisbezoeken afleggen in dat ver
band. Beste dank I 

Feestzaal « JAGERSHOF > 
Zaal voor huwelijken, vergaderin
gen e.d.m. met 1.200 zitplaatsen. 

Gemeenteplaats, St-Andries 
Tel. : 050/31.32.10 & 31.34.06 

WERKGROEP VLAAMSE VROUWEN OOSTENDE 
Op woensdag 21 januari kwam een flinke groep dames opdagen, om 
kennis te maken met het FVV en tevens een korte uiteenzetting te be
luisteren die Huguette De Bleecker gaf over de taak van de vrouw in 
de politiek binnen en buiten de partij. Tevens stelde mevrouw Lieve 
Depoorter-De Coster het jaarprogramma voor. Wie belangstelling voor 
het initiatief koestert, neme kontakt op met bovenvermelde, Epsomlaan 
38, Oostende. 
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DE STAKING TEGEN 
DE EENHEIDSWET EN... 
Rekapituleren wi j in het l<ort de fei
ten. 
Op 4 november 1960 werd het wets
ontwerp van de regering neergelegd. 
Blijkens sommige gegevens van sin-
dikaie zijde zou reeds op 8 november 
in het Luikse ABVV voorgesteld zijn 
om tot een « totale aktie » over te 
gaan. In zijn brochure « A propos d'une 
Synthese applicable a deux Peuples 
et a trois Communautés » zegt Renard 
dat de sindikale oppositie het gevolg 
was van een jarenlange « sindikale op
voeding », van een propagandistische 
voorbereiding dus. 

Hij wijst trouwens op het konflikt dat, 
meer dan de eenheidswet, de oorzaak, 
de diepere beweegreden der staking 
zelf was : de divergentie in de opvat
tingen in de socialistische beweging 
zelf over de weg en de taktiek. Het 
principe van de algemene werkstaking 
als revolutionair wapen op weg naar 
de socialistische maatschappij stond 
er tegenover de opvattingen van de 
vakorganisaties die de staking vooral 
als een professioneel en niet als een 
politiek wapen beschouwden, in de 
mars naar de hervorming der instellin
gen. Hier stonden dus in feite revolu
tionair en reformistisch socialisme te
genover mekaar. De socialistische vak
bond telde het meeste leden in Vlaan
deren maar in Vlaanderen was ook het 
ACV het sterkst. Dit beïnvloedde de 
algemene positie van het ABVV. De 
Waalse radikalen — en flenard drukte 
dit trouwens ook onverholen uit — 
weigerden nog verder het « diktaat » 
van de Vlaamse meerderheid te aan- ' 
vaarden. 
Op 16 december kwam het nationaal 
komitee van het ABVV samen. Renard 
stelde voor, een algemene staking 
voor te bereiden die zou uitbreken 
half januari. Zijn voorstel werd verwor
pen met 496.487 stemmen tegen 
475.823 en 53.778 onthoudingen. 
Op 20 december braken dan de anti-
eenheidswetstakingen in het Luikse 
uit. Andere afdelingen volgden de Luik
se basismilitanten. De leiding van het 
ABVV stond vooralsnog weigerig tegen
over deze aktie, ook als ze zich tot 
elders, o.m. de Antwerpse haven, uit
breidde. Er was echter een zeer in-
tens-gevoerde kampagne bij de arbei
ders en aan de basis zelf vanwege ex
treem-links, dat meer en meer de situ
atie ging beheersen. 
Aan de top vreesde men het avontuur, 
te meer omdat een eenheidsfront met 
het ACV onmogelijk werd, nadat de 
CVP en het episkopaat drukking had

den uitgeoefend : in zijn kerstbood
schap sprak kardinaal van Roey zijn 
afkeuring uit voor de revolutionaire 
staking en zette iedereen aan, er zich 
van af te keren. 

'Maar de beweging werd tenslotte zo 
algemeen in Wallonië en deels ook in 
Vlaanderen, dat de leidirvg nu de sta
kingsbeweging erkende, hoewel zij 
vooral in Wallonië een politiek profiel 
kreeg dat de BSP niet erg welgevallig 
was. De staking, tegen de eenheids
wet eerst, daarna tegen de regering-
Eyskens, richtte zich tenslotte tegen 
het demokratisoh-pluralistisch sisteem, 
althans in de uitlatingen van de radi-
kale stakingsleiders die de gematig
den hadden overtroefd. Renard sprak 
van een « crise de la democratie », 
ontving gelukwensen uit de Sovjetzone 
in Duitsland voor zijn « strijd tegen 
het kapitalisme » en stond intervieuws 
toe aan kommunistische kranten in het 
buitenland. 

Na de eerste weken kwam er dan nog 
een biezonder-explosief element bij : 
de federalistische gedachte. Voorheen 
in Wallonië wel tamelijk aan de linker
zijde aanwezig, maar toch nog altijd 
burgerlijk gericht, werd de federalis
tische idee nu door Renard als bijko
mend revolutionair element aange
wend om de Waalse massa te sensibi
liseren. De Waalse haan verscheen 
haast even talrijk op de meetings als 
de rode vlag en het aanwenden van 
dit nationalistisch simbool scheen de 
Waalse marxisten minder af te schrik
ken dan de Vlaamse reformistische so

cialisten. De aanval op de regering, het 
•• Eyskens buiten » van de Antwerpse 
en Gentse dokwerkers dat de konkrete 
doelstelling werd waarop het Belgisch 
socialisme de stakingsgolf richtte, 
werd in Wallonië toegespitst op de eis 
tot zelfbestuur, samen met de reeds 
geëiste ekonomische struktuurhervor-
mingen. Men riep « Vive la répubfi-
que ». In Saint-Servais bij Namen rie
pen vijfhonderd Waalse leiders hun 
o assemblee » uit tot de wettelijke 
vertegenwoordigster van het Waalse 
volk, op 15 januari 1961. En 57 Waalse 
gemeentebesturen ondertekenden een 
motie voor federalisme. 

...DE WAALS-
NATIONALE 
BEWUSTWORDING 
Wat betekende die plotse Waals-natio-
nale bewustwording ? Het was meer 
dan de gewone afdreiging, hoewel dat 
ook aanwezig was : het voelen weg-
brokkelen van de eigen privilegies 
was een der beweegredenen tot dit 
imperialistisch-getint nationalisme. 
Voor dergelijke motivering vond men 
echter in het buitenland, zelfs in de 
Franse « Le Monde » geen goedkeu
ring meer. 
Er was echter ook het bewustworden 
van de eigen achteruitgang en van de 
Vlaamse ontwikkeling : de Belgische 
staat, door de Waalse wil geschapen 
en gedragen, had het eerste niet kun
nen vermijden en het tweede niet kun
nen tegeirhouden. 

De federalistische konklusie lag voor 
de hand, ook voor de realisatie van 
de sociaal-ekonomische opvattingen 
van het revolutionair socialisme. 
Het MPW dat uit deze staking ont
stond, zou echter hoe langer hoe meer 
de traditioneel-wallingantische koers 
gaan varen : anti-Vlaams en Waals-
imperialistisch, België gebruikend als 
het ging, ertegen agerend als afdrei
ging. 

De aanwezigheid van André Genot, op
volger van Renard na diens dood, op 
de plechtigheid te Waterloo ; het front 
met de franstalige Brusselse bour-
geosie en met de nobiljons in de 
Voerstreek waren typische verschijn
selen hiervan. 

De staking eindigde op 23 januari 1961. 
Zij had aanleiding gegeven tot akties 
en daden, die aan 1950 en de konings
kwestie deden denken. Er wordt in de 
geschiedschrijving over die dagen aan 
linkse zijde wel eens gewezen op de 
brutaliteit van de rijkswacht, maar an
derzijds is het ook een feit dat de 
politieke tegenstanders {en dat was 
de werkwillige toen) vaak hardhandig 
aangepakt en gemolesteerd werden 
dat het openbaar vervoer het moest 
ontgelden, dat spoorlijnen gesaboteerd 
werden zonder rekening te houden met 
het gevaar voor mensenlevens dat dit 
teweegbracht, dat men dreigde de 
mijnen onder water te laten lopen en 
dat het station Guillemins te Luik door 
stakers vernield werd. 
In ieder geval had de staking niet be
reikt wat ze wilde of beweerde te wil
len. De regering was niet gevallen, en 
een aantal teksten van de eenheids
wet kwamen er later, met hulp van de 
socialisten, toch door. Ook de BSP 
doorstond tamelijk goed de krachtproef 
met haar radikale en federalistische 
elementen in Wallonië en zij die ge
hoopt hadden via een hernieuwd 1950 
de volksdemokratie te vestigen kwa
men evenzeer bedrogen uit. 
Maar zij bereikte wél iets, dat als 
een tijdbom zou werken in de Belgi
sche politiek : het federalisme was 
uit het getto gehaald, uit de studeer
kamers en uit de kleine kring van mili
tanten Het was van een «randverschijn
sel », een politieke optie voor de toe
komst geworden. 

De Saeger mocht nadien nog verkla
ren, dat het federalisme een politiek 
vluchtmisdrijf was : meer en meer 
bleek de « kommunautaire » politiek 
der unitaire partijen zelf een vlucht 
te zijn voor de realistische oplossing, 
die in het federalisme schuilt. 
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i^ Gebeurtenissen van allerlei 
aard zijn steeds de aanleiding 
geweest tot het vinden en ver
tellen van moppen. Dat zal wel 
altijd zo geweest zijn en dat zal 
wel altijd zo blijven. Reken 
maar. 

Napoleon heeft dat ondervon
den, onze Leopold 2 ook, de 
Kaiser van Pruisen en Hitler 
heeft ook zijn part gehad. 

De Koude Oorlog leverde even
eens zijn moppenlading en de
den « een Amerikaan en een 
Rus » de raarste dingen doen. 
De « Belg » die gewoonlijk in 
hun gezelschap vertoefde maak
te het geheel stukken dwazer... 
Ondertussen is de rage Hol
landermoppen — die vaak ver
beterde Schotse moppen waren 
— geluwd. 

Walter Van den Broeck verza
melde ze voor de uitgeverij 
Manteau onder de titel « 1 Cola 
met 6 netjes ». Het boekje is 
aan zijn 33ste herdruk toe. (Het 
veel gelezen en geprezen Gan-
green 1 van Jef Geeraerts aan 
zijn 17de). 

De Nederlander Wim Hazeu 
verzamelde de in zijn land vertel
de Belgenmoppen voor dezelfde 
uitgeverij. Het boekje kreeg de 
niet zuinige titel « Er was eens 
een Belg en andere Belgen
moppen » mee. Het beleeft zijn 
tweede druk. 

Verder af ligt het konflikt 
Vlaanderen-Wallonië als dank
baar moppengegeven, korterbij 
de olieschaarste, de Arabische 
sjeiks en de treinkaping te 
Bellen. 

Vandaag zijn de overstromingen 
in Klein-Brabant de aanleiding 
tot een nieuwe stroom grap)-
pen. Dat kan eerder makaber 
lijken maar de watermoppen 
die wi j hoorden waren niet 
kwetsend. De burgemeester 
van Ruisbroek verklaarde in een 
radiovraaggesprek dat de hu
mor voor de geteisterde bevol
king een grote hulp is geweest 
om de wekenlange ellende te 
overleven. Zo zie je dan maar 
weer . 

Bij het horen van deze aktuall-
teitsgrappen moet men zich 
toch de vraag stellen wie de 
mensen zijn die — zo gauw er 
wat aan de hand is — zo onge
breideld aan het tappen gaan. 
Het behoort ongetwijfeld tot 
één van de vele (goede) hoeda
nigheden van de mens en het 
volk om feiten, toestanden en 
personen met moppen te kom-
mentariëren. 

De nieuwe rage (water)moppen 
toont eens te meer aan dat de 
bron van volkse ironie verre 
van opgedroogd is. 

* In onze bespreking van «Rem
brandt » van Theun De Vries 
werd Max Reinhardt verkeerd 
als regisseur van de fiembrandt-
fi lm vernoemd, daar waar Hans 
Steinhoff moet staan. ( r .c) . 

EEN VIJFDE HERDRUK VOOR 

DE BRUIDEGOM VAN NIIN ZIEL 
In de loop van dit jaar verscheen 
bij Orion/Brugge en Scheltens & 
Giltay/Den Haag, de vijfde druk 
van De bruidegom van mijn ziel, 
algemeen erkend als het beste 
boek van Frans Van Isacker. Die 
roman, een brok vrijmoedige be
lijdenisliteratuur, is ook te reke
nen onder de beste romans die 
na Wereldoorlog II in ons taal
gebied verschenen. Hij is gesteld 
in een korrekte maar soepele 
taal, zonder echte beeldrijkdom 
en zonder zogenaamd woordexhi-
bitionisme. Men zou eigenlijk 
kunnen zeggen dat Van Isackers 
taal dichter bij de allerbeste jour
nalistiek staat dan bij de belle-
trie .Dat Frans Van Isacker met 
zijn eerder « arme » taal de 
lezer vasthoudt en overtuigt is 
het klinkblaar bewijs van zijn ta
lent van romancier. 
De bruidegom van mijn ziel is 
tegelijk een boek van bittere 
strijd om het menselijk geluk én 
van het verrukt drinken uit be
kers van zinnelijke vreugde. Mijn 
gemoed versomberde mee met 
de winterdagen en tegelijkertijd 
overmeesterde mij de dwangge
dachte dat il< elke dag een dag 
ouder werd. (...) toch zou ik mijn 
leven lang de ogen kunnen slui
ten en het groene eiland terug
zien met zijn ruisende top, waar 
ik in Bert was vergaan en hij in 
mij, zo tijdloos en ver van alles 
weg, zodat ik noch hij het nim
mer konden vergeten. 
Beide gevoelens, in voortduren
de tegenstelling tot elkaar, be
heersen dit sterk autobiografisch 
gekleurd verhaal rondom de ik
figuur, een hartstochtelijke vrouw 
die meer ontgoochelingen oploopt 
dan de gemiddelde vrouw omdat 

zij haar verwachtingen omtrent 
haar man, haar kinderen en allen 
die met die wereld verbonden 
zijn absoluut hoog stelt. 
Toch beseft zij vaak dat haar ont
goochelingen meestal een « kla
gen in weelde » zijn : zijzelf, haar 
man en haar kinderen zijn kern
gezond, er is welvaart en ieder
een houdt van iedereen in het 
gezin, man en vrouw niet het 
minst. Op de dag waarop het 
jongste kind de thuis verlaat, 
overvalt haar het verpletterende 
gevoel mettertijd « een oude 
vrouw » te zijn geworden, hoe
wel zij beseft dat haar lichaam 
nog jeugdig en veerkrachtig Is, 
ook in de ogen van haar man, 
met wie ze nog even enthoesiast 
en opwindend één is als in de 
eerste dagen en maanden van 
hun huwelijksleven. Gedreven 
door een innerlijke dwang, trekt 
zij die versomberde dag naar de 
zolder, legt er de stapels brieven 
van haar man Bert open en her
leeft langs de herinnering aan 
vreugde en leed haar leven en 
dat van 'haar man, een introverte 
persoonlijkheid en een onver
moeibare studax die haar aanvan
kelijk dwingt te leven met ge
ringe materiële behoeften, doch 
uiteindelijk als hoogleraar en 
journalist aan zijn gezin de mid
delen schenkt om het leven kon-
fortabel in te richten. 
De bruidegom van mijn ziel Is 
een — in deze tijd van brutali
teit en ophemeiing van het mis
lukte huwelijksleven — moedige 
getuigenis en een bezingen van 
het echtelijk geluk van menser> 
die het aandurven te léven, met 
hun lichaam en hun ziel. Dat ge
luk is nog ongeschonden op de 

dag waarop zij vecht tegen het 
zogenaamde oud-worden en daar
om nood heeft om langs de brie
ven om alles in haar huwelijks
leven nog eens over te doen. 
Toen hij mijn jurk losknoopte en 
mijn blote huid streelde, wist ik 
dat het laat zou worden eer wij 
zouden inslapen, ineengestren
geld en van elkaar voldaan, tot 
stralend weer de morgen kwam 
en daarna de dag en een nieuwe 
avond... 

Frans-Jos Verdoodt 

Frans Van Isacker « DE BRUIDE
GOM VAN MIJN ZIEL », Uitgeve
rij Orion/Brugge en Scheltens & 
Giltay/Den Haag, 5e druk in 1975, 

^mm 
In de Gemini-reeks van de Stan
daard-Uitgeverij verschenen tot 
nog toe al een tweetal verhalen
bundels van Noordnederlandse 
auteurs. Een derde en vierde bun
del zijn nu van de pers. De derde 
bundel, evenals de andere, sa
mengesteld door Wim Hazeu, 
bevat verhalen van A. den Doo
laard, Theun- de Vries, Anton 
Koolhaas, Sjoerd Leiker, Maurits 
Mok, Jos Ruting, Johan van der 
Woude, Ab Visser. De meeste 
van deze auteurs — buiten den 
Doolaard en Theun de Vries — 
zijn hier in Vlaanderen minder be
kend. 

Dat maakt deze bundel als eerste 
kennismaking met hun werk wel 
interessant. Van der Woude bv. 
— vader van de in onze kon
trijen beter bekende Berend Bou-
dewijn — brengt enkele zeer 
korte stukjes : zijn kracht lag 
steeds in het korte verhaal en 
hier werd de beperking nog meer 
doorgevoerd. In deel 4 staan kor
te verhalen en teksten van Philo 
Bregstein, Bob den Uyl, Jaap 
Harten, Gerrit Krol, Ankie Pey-
pers, Helga Ruebsamen, Judicus 
Verstegen en Simon Vinkenoog. 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor 
deel 3. Wat opvalt in al deze ver
halen is een haast eentonige te-
matiek met een steeds weer her
kauwd (en voor de meesten der 
jongere auteurs niet eens be
leefd) oorlogsgebeuren dat bij 
ons al na 1918 werd afgereageerd 
maar dat in Holland veel sterker 
na WO il blijkt na te werken dan 
bij ons en er a.h.w. een kompleks 
geschapen heeft, hoewel tussen 
vier jaar effektieve WO I en vijf 
dagen effektieve strijd in WO II 
een groot verschil ligt, een ver
schil, dat dan « bewaltigt » wordt 
in « kamerverzetsliteratuur », 
waarvan de vaak geforceerde ha
telijkheden tegen Duitsland en de 
Duitsers diegene, die de Holland
se stranden in zomertijd bewan
delt, slechts kan doen glimlachen 
om zulk anti-germanisme-voor-de-
galerij... Er zijn, gelukkig, ook 
andere verhalen in deze bundels. 
Voor een kennismaking met een 
aantal hier minder bekende Noord
nederlandse auteurs wel aanbe
volen. De verhalen zijn trouwens 
literair van goede kwaliteit... 

In de novelle « Axel Chanix » 
heeft de nog jonge auteur Al-
stein (Mare van Alstein) een 
mooi, zeer leesbaar en ontroe
rend verhaal geschreven over 
een jeugdliefde : een student in 
de rechten raakt verliefd op 
Elise, de geliefde van een jong 
komponist. Axel Chanis. Met die 
komponist blijkt de relatie enigs
zins gestoord te zijn. Later gaat 
de student zijn eigen weg, maakt 
karrière en wordt een gevestigd 
burger. Tot op een koncert van 
Axel Chanis, waarop hij aanwe
zig is met zijn vrouw, de herin
nering aan het verleden weer op
duikt... 

Met deze zeer goed geschreven 
en ook technisch-geslaagde no
velle — de koncentratie rond het 
hoofdtema loopt nergens op zij
sporen verloren — bewees de 
auteur zijn kunnen op het gebied 
van het verhalend proza. 
Bij « De Clauwaert » verscheen 
eveneens het verhaal « Cap 
Blanc Nez » van Pierre Dyse-
rinck. Hij schreef reeds eerder 
een paar romans : « 100 Kistjes 
voor Galutopia » en « Als Engels 
raaigras », waarin de problema
tiek van de ontwikkelingshulp 
enerzijds, de terugkeer van de 
oud-koloniaal en zijn aanpassing 
anderzijds zeer suggestief be
handeld werden. _„.„^ 

In deze novelle heeft de auteur 
van een fantasie blijk gegeven, 
die wij reeds konden genieten in 
« 100 kistjes voor Galutopia ». 
Een krantenbericht over een on
geluk in de nabijheid van Kales 
brengt bij de verteller deze fan
tasie op dreef. Twee jonge men
sen op hun vijfde huwelijksver-
jaardag worden gesitueerd in een 
plaatsje in de nabijheid van Cap 
Blanc Nez, waar het kranten-on
geluk plaatsgreep. 
Maar de Nick en Maggie van de 
eerste 30 bladzijden worden In 
de synopsis van een fiktief TV-
spel, door de verhaler bedacht, 
Greg en Pauline en de historie 
van Cap Blanc Nez en de twee 
gehuwden wordt hernomen — tot 
de fiktieve geschiedenis afbreekt, 
voor het eigen drama, voor de 
realiteit : de ziekte van het doch 
tertje van de auteur en voor d( 
eigen angst. 

In deze ook rvaar koncept en stijl 
variaties zeer originele novelle 
heeft Pierre Dyserinck zijn talent 
als verteller bewezen, zijn tech
nische vaardigheid en zijn taal
beheersing : drie belangrijke fak-
toren voor de schrijver van een 
novelle, een der moeilijkste vor
men van epiek. 

J.V. 

Standaard-Uitgeverij : (Gemini-
reeks). 
Wim Hazeu : « VERHAAL NOG 
ES WAT » — delen 3 & 4 — 
195 ir. per deel. 
Alstein : " AXEL CHANIS » — 
Boekgilde De Clauwaert — 56 
biz. — 70 fr. 
Pierre Dyserinck : « C-4P BLANC 
NEZ - — Boekgilde De Clau
waert — 88 bIz. — 115 fr. 
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BOB DYLAN : 
MET « DESIRE » 
OM RECHT GILLEN 

Na een stormachtig debuut als 
folkzanger aan de zijde van een 
Joan Baez, in de tall<ing-blues 
stappen van Woody Guthrie 
l<wam een eerste wijziging toen 
ie met elektrische begeleiding 
van The Band New-Port festival 
overhoop zette en door duizen
den werd uitgefloten. Ondanks 
het protest van de puristen ging 
Dylan ermee verder en bracht op 
de zwarte schijf meesterwerken 
als « Highway 61 revisited » en 
het grootse dubbelalbum « Blon
de on blonde » ten gehore. Peil 
dat hij achteraf niet meer bereik
te tot zijn vorige album « Blood 
on the tracks ». 
Intussen vergailopeerde hij zich 
na een motor-ongeluk waarbij hij 
zich het hoofd bezeerde met 
country-vader Johnny Cash en 
dito-deuntjes, om dan te herval
len in slijmerige « Portrait «-toe
standen van verkrachte ouwer-
tjes als Blue Moon. Iedereen was 
stomverbaasd toen ie als uit een 
verdoving ontwaakte en het op 
singel opnam voor George Jack
son, en anderhalf jaar terug zijn 
« Blood... » verscheen. 
Of zijn nieuwste album kwalita
tief voornoemde evenaart is niet 
waarschijnlijk, maar opvallend is 
wel dat hij het melodieuse en 

zachte ervan wat negeerde en 
de talking-stijl uit zijn eerste 
periode heeft aangewend. Ieder
een kent nu wel het acht minu
ten lange pleidooi, de story of 
the « Hurricane », waarin hij het 
hardnekkig opneemt voor de half
zwaargewicht bokser Rubin Car
ter. Feit dat tussen haakjes in
middels is opgevolgd door de 
minder-geloofwaardige Who-zan-
ger Roger Daltrey. 

Prachtig is het eenvoudig aan-
doende gefiddie van Scarlet Ri
vera op het voorgedragen het 
wat macabere avontuur dat hij 
meemaakte nadat hij « Isis » ver
liet, om haar dan terug te vin
den, en in het wat reggaeklinken-
de « Mozambique » waarin hij 
een standfoldertje beschrijft. 
Opvallend is dat in voornoemde 
nummers de teksten zijn ge
schreven in samenwerking met 

ene Jacques Levy, en slechts het 
volgende persoonlijk getinte «One 
more cup of coffee » met mooie 
samenzang in het refrein door 
het nieuwe countryfolk-idool Em
my Lou Harris en de ode aan 
zijn vrouw « Sara » hij helemaal 
zelf pende. Belangrijk is ook 
haar vokaal aandeel in « Oh sis
ter » en de soms wat slordige 
gebrachte lofzang aan de straat
duiveltjes zoals « Joey » en het 
dagelijks leven in de Italiaanse 
wijk van New-York. Na reggae is 
ook de Spaans-Mexikaanse in
vloed aan de beurt in « Romance 
in Durango », met zingende gita
ren en mandoline, plus samen
zang op een onbenullige tekst. 
Even vlak is het volgende «black 
diamond bay » van tekst waar de 
omgeving ditmaal niet de cantina 
is maar de betere sfeer op een 
witte veranda. Tot de vulkaan een 
einde stelt aan al de mooie din
gen en hem op zijn kamer in L.A. 
nog enkel zijn Panama-hoed en 
een paar Griekse schoenen over
blijven. En het lied over «Sara » 
die hij radiant juweel, nymphe 
en sfinks heet, en bij wie voor 
hem alles goed komt, en voor 
wie hij nog een keer mondhar-
monika speelt. Kortom een zeer 
goede voorkant maar zwakke ach
terzijde waarop een teveel ge
bruik van fiddle uiteindelijk gaat 
vervelen. Gelukkig dat Emmylou 
Harris er is. Leesgenot is voor
handen met prachtige fotohoes 
en binnenhoes plus apart tekst
blad. (BS 86003) 

Sergius 

SHAMPOO 

Warren Beatty (broer van Shir
ley MacLaine) produceerde acht 
jaar geleden A. Penn's « Bonnie 
and Clyde ». Om de McGovern-
kampanje van 1972 daadwerkelijk 
te steunen, trok hij zich twee jaar 
lang uit de filmwereld terug. Zijn 
ervaringen op het politieke vlak 
heeft hij nu overduidelijk afge
reageerd in « Shampoo », waar
van hij zowel de producer, de co-
scenarist als de (prima) hoofd
vertolker is. 

Op het eerste zicht is de f i lm een 
cynische portrettering van het 
hoofdpersonage, George, kapper 
van in hoofdzaak luxueuze dame
tjes, die niet alleen geld maar 
ook libido te veel hebben. En 
George heeft voor allebei wel 
een zwak. Want slechts ogen
schijnlijk is hij de superviriele 
don juan die iedereen neukt, die 
er hem om vraagt. 
In wezen echter is hij diegene, 
die geneukt wordt, is hij de 
mooie gigoio wiens lichaam be
geerd wordt, maar die filet als 
gelijke aanvaard wordt. Omdat 
hij zelf niet tot liefde in staat is 
verspeelt George uiteindelijk de 
liefde van zijn vriendinnetje (Gol-
die Hawn), en de enige die hij 
misschien ooit echt heeft liefge
had (Julie Christie) vindt niet 
meer de moed om in hem te ge
loven. George bli jft vertwijfeld-
eenzaam achter ; er is hem geen 
enkele illusie gebleven. 
Via dit met een grimlach aange
diende verhaal van George heeft 
Warren Beatty meteen een ont
luisterend beeld willen schetsen 

van het Nixon-Amerika. De f i lm 
vangt aan op 4.11.68 : de voor
avond van de Nixon-verkiezingen. 
Het milieu waarin George zich 
beweegt én verstrikt geraakt is 
dit van het establishment, de 
zwijgende meerderheid, die een 
man als Nixon aan de macht 
bracht. 
Met zwarte humor wordt onge
nadig de korruptie en de schijn
heiligheid (vooral wat de « ze
den » betreft) van deze mensen 
aan de kaak gesteld. Anderzijds 
is ook het beeld van het anti-
establishment met zijn onver
schilligheid en vlucht in drugs 
en psychedelische toestanden 
niet erg positief. 

Wellicht komen veel van de poli
tieke allusies niet of maar amper 
op het Europese publiek over. 
Daarom zal kineast Hal Ashby 
(« Harold and Maude •, « The 
last detail ») met deze fi lm bij 
ons voorlopig wel in die wat mar
ginale maar eigenaardig genoeg 
toch kommerciële hoek blijven 
zitten. Zeker is echter, dat wie 
« Shampoo > bestempelt als een 
soms wat skabreuze sekskome-
die er de essentie niet van be
grepen heeft. De hevige reakties 
in de VS, zowel bi j de krltlci als 
bij het grote publiek, bewijzen 
dat Hal Ashby op een tragiko
mische manier zere politieke 
plekken opensnijdt. En het is wel 
de vraag of deze zere plekken 
van anno 1968 nu wel écht ver
leden tijd zijn. 

Hilde Dekeyser 

i TIÏNTOONSTKLLIW 
elke week een 

GUY VANDENBRANOEN, ONDER DE KOELE WET 

Hoewel de Mechelse galerij Nova, in de gelijknamige meubelzaak 
bijna uitsluitend eigentijdse kunst toont, komen de abstrakte strek-
kinaen er hoogst zelden aan bod. Verleden vrijdag evenwel opende 
volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz een tentoonstelling van gouaches 
en schilderijen van één van Vlaanderens belangrijkste vertegenwoor
digers van de konstruktieve abstraktie, Guy Vandenbranden. 
De tentoonstelling, zo verklaarde galerij-direkteur Alfons Michlels ons 
eerder, mag beschouwd worden als een hufde-expositie voor Guy Van
denbranden die dit jaar vijftig wordt en in feite een Mechelaar is, 
hoewel hij te Brussel geboren werd en sedert geruime tijd te Ant
werpen woont. 

RECHTLIJNIGE EVOLUTIE 

Guy Vandenbranden is om méér dan één reden een opmerkelijke f i 
guur. De grote konstante in zijn ontwikkeling en werk is de absolute, 
kreukloze rechtlijnigheid die zijn denken en doen bepaalt. 
Toen hij in 1951 zijn jeugdig figuratief werk vernietigde, begon hij aan 
een even konsekwent als eenzaam plastisch avontuur. Zijn konstruk
tieve komposities waren eerst nog vrij ruw van opbouw in getemperde 
kleuren. Later groeiden deze uit tot adembenemende zwarte vorm-
volumes die bijna het gehele witte vlak vulden, op het randje van de 
monokromie af. In de loop der zestiger jaren tot nu toe evolueerde 
zijn werk gestadig tot een nieuw beheersen van de kleuren, die hij nu 
haarscherp naast elkaar poneert, en een feilloos meesterschap van de 
lineaire kompositie. In de laatste jaren kwam daar nog een element 
bij : het openen van de ruimte door perspektief-effekten die zijn 

recentste schilderijen een bijna tastbaar, 3-dimensionaal reliëf geven. 
Zijn plastisch avontuur was eenzaam, maar werd niet alleen gestreden. 
Immers, in de abstrakte kunst is het konstruktivisme een vaste waarde 
die al vroeg in de Nederlanden een ruime beoefening kende (met o.a. 
in Holland Mondriaan en de De Stijl-groep, en hier Jozef Peeters en 
Victor Servranckx, rond 1920 onze eerste abstrakten). Namen die — 
hoe verschillend van plastisch allure ook — nu naast Guy mogen 
genoemd worden zijn b.v. Delahaut, Verstookt, Van Severen, Vanden 
Abbeel, Plompen. Guy Vandenbranden behoorde tot de groepen Art 
Construit en de Nieuwe Vlaamse School (beide rond 1960) en is nog 
steeds medewerker aan het Internationaal Studiecentrum voor Korh 
struktieve Kunst. Hij was goed bevriend met de onlangs overleden 
dichter Hugues C. Pernath, onderhield vele kontakten met de inter
nationale Zero-groep en hoort nu thuis in de artistieke vriendenkring 
rond de Antwerpse galerij-club Vecu. 

RECHTLIJNIG WERK 

Hoewel oorspronkelijk een overzichtstentoonstelling gepland was, be
horen de nu getoonde werken tot de allerlaatste. Strenge vormkompo-
sities zijn het, geometrische van opbouw en in vaak harde kleuren 
tegen elkaar aanleunend, soms door zware zwarte lijnen gescheiden. 
Hoe strak hun formalisme ook is en hoe kil de ongenadige lakkleuren 
ook met elkaar in konfrontatie gezet worden... toch is de harmonie 
in elk werk overheersend. Geen bevallige harmonie, maar een koude 
en zuivere orde, los van elke charmerende sentimentaliteit. Dit werk 
is puur plastisch en ontdaan van elk gevoel, zeker wanneer dit niet 
door het ordenende verstand aan banden gelegd werd. En toch is er 
nergens enige zweem van intellektualistische steriliteit te bespeuren, 
omdat elke kompositie een levensecht gespannen expressie is, niet 
door een emotie maar wel door een temperament. De poëzie in deze 
schilderijen is dan ook veeleer de plastische konstatatie van een gees
telijk klimaat, dan wel de evokatie van een reagerend sentiment. Guy 
Vandenbranden registreert meer dan hij interpreteert. Zijn werken 
zijn de in een hermetisch onaantastbare vormentaal neergeschreven 
ordonantiën van zijn koele levenswet. 
« Onder de koele wet », de titel die deze beschouwing meekreeg, is 
ontleend aan een door Phil Mertens (van het Museum voor Moderne 
Kunst te Brussel) geschreven essay, dat als inleiding geldt van een 
met kleurrepodrukties geïllustreerd boek {500 fr,) dat (door vrienden) 
bij gelegenheid van deze expositie uitgegeven werd. 
Galerij Nova, Nekkerspoel 21, Mechelen. Tot 17 februari. 

i^ Foto : kompositie uit 1974, 
60 X 60 cm, akrylaatlak. 
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DISI> 
BIJ 
EEN PROCES 

Verleden week stonden te Gent 
een aantal mensen — artsen, 
verzorgers, oud-renners — te
recht, die Erik de Vlaeminck aan 
de pervitine hielpen, die hem fa
taal is geworden. 
Zij werden, op één uitzondering 
na, allemaal veroordeeld, en naar 
ons voorkomt, behoorlijk zwaar. 
Al ging de rechter niet in op het 
verzoek van de aanklager : 
schorsing van de beroepsaktivi-
teiten. 

Wij waren eerst van plan erop 
te wijzen dat men meer bepaald 
de artsen die hierbij betrokken 
waren, misschien toch niet te 
zwaar moet vallen. 
Zonder eigenlijk iets af te weten 
van het medische probleem dat 
verslaafdheid stelt, dachten wij 
dat het wel kan gebeuren dat de 
arts verplicht is verslaafde pa
tiënten nog bepaalde dozissen 
toe te dienen. Zoals het voor de 
arts moeilijk moet zijn om bij 
gewone ziekten precies de ge
neesmiddelen voor te schrijven 
die op geen enkele manier zou
den kunnen geïnterpreteerd wor
den als doping. 

Wij schreven dat in het verleden 
al meer : het is een aspekt van 
de zaak dat nog moet onderzocht 
worden. 
Het wordt echter moeilijk veel 
begrip te vragen — al mag nooit 
veralgemeend worden — als ach
teraf blijkt dat één van de art
sen niet minder dan 138 flakons 
voorschreef, en dat daarenboven 
niet deed op naam van de pa
tiënt, maar op naam van fiktieve 
personen. Zoiets verandert dan 
dadelijk de zaak. 

Het staaft ons bovendien in onze 
oude mening dat de manier waar
op men de doping wil bestrijden, 
weinig uithaalt. Er wordt nog 
« gepakt », en in alle milieu's 
vindt men individuen en groepen 
die het « pakken » bevorderen 

(en misschien niet anders kun
nen). 
Het wachten is nog steeds op 
een oplossing. Wij blijven voor
lopig de mening toegedaan dat de 
oplossing van onderen zal moe
ten komen. Er zal pas dan niet 
meer « gedoopt » worden, als 
de renners — daar gaat het hier 
over — werkelijk niet meer wil
len « gedoopt » worden. Hoe men 
daartoe komen kan, dat is een 
andere kwestie. 

SCHOOLZWEMMEN 

Onlangs verdronk in een Brussels 
zwembad een kind dat deelnam 
aan het schoolzwemmen. Er Is 
bij ons weten nog niet uitge
maakt wie verantwoordelijk was 
voor het ongeval, en het inte
resseert ons hier ook niet bij
zonder. Laten wij zeggen : het 
was een ongeluk dat niet had 
mogen gebeuren, en of men nu 
al dan niet een « verantwoorde
lijke » vindt terwijl anderen on
der de klassieke paraplu vluch
ten, zal er heiaas allemaal niets 
aan veranderen. Wat wel eens 
zou moeten gedaan worden, dach
ten wi j , dat is eens grondig — 
en wij bedoelen : grondig — on
derzoeken of dat schoolzwem
men echt in de beste omstandig
heden (hygiëne, veiligheid, mo
raliteit, opvoedende waarde, me
dische verantwoording) verloopt. 
Het schoolzwemmen is een 
« must ». Maar dat het goed ge
beurt is er ook een. 

MISLOPEN 

Wij willen er eerlijk voor uitko
men dat wij niet erg houden van 
het wielrennen zoals het heden 
ten dage beoefend wordt, hoe
wel wij zelf half Europa hebben 
bezocht met de fiets. Maar wat 
men er van gemaakt heeft, heeft 
met sport niets meer te maken. 
In zekere zin zelfs niet meer bij 
de zogenaamde wielertoeristen, 
of bij een deel van hen. Sedert 
enkele jaren is er nu in ons land 
een nieuwe vorm van « wieier-

INNSBRUCK 
Als gij straks naar uw werk gaat, moet gij zorgen over een en ander 
te kunnen meeklappen. Daarom in ultra-moderne, zakelijke stijl enkele 
wetenswaardigheden over de olimpische winterspelen die vandaag 
voorgoed beginnen in Innsbruck. 
9 Er nemen vier Belgen aan deel, omringd door vierhonderd « offici
ële » trainers, verzorgers, raadgevers, familieleden, adjunkten en ande
re rechthebbenden. 
# Er zijn meer politie- en rijkswachtmensen bij de spelen betrokken 
dan deelnemers. 
# Het zijn de spelen van de eenvoud, vermits het bedrag van de on
kosten niet werd bekend gemaakt. 
# Deze spelen hebben niks te maken met reklame voor ski's, kleren, 
toerisme, sneeuwvakanties en politieke regimes. 
# Alle deelnemers zijn zuivere amateurs. Zij hebben het gisteren nog 
gezworen. 
# Het Is niet zeker — maar evennïin uitgesloten — dat de volgende 
olimpische winterspelen in Brussel zullen gehouden worden. 
# Kidnapping, gijzeling, terreürakties, bomaanslagen, schietpartijen 
en brandstichting zijn verboden. 
# Het meest wordt gevreesd voor « de lord », want hij kreeg een 
speciale lijfwacht. Om hem 's avonds thuis te brengen. 
# Meer dan vier gouden « medaljes » voor de 'Belgen mag men niet 
verwachten. Er zijn maar vier deelnemers. 
# Wel zullen de Belgen in Innsbruck meer dan vier glaasjes heffen. De 
beleefdheid vraagt dat. 
Voor verdere inlichtingen verwijzen wi j naar de BRT, die ons twaalf 
dagen lang — samen met 500 miljoen andere gaj?ers — zal teisteren 
met beelden uit InnsbrOck. 

sport » In volle opkomst : het 
koersen op rollen. Men kan het 
bekijken als een volks vermaak, 
en velen die eraan deelnemen 
doen het inderdaad omwille van 
de sport. Het komt ons echter 
voor dat het vooral een aangele
genheid is waarbij een aantal 
kommercanten in de eerste plaats 
geld willen verdienen in naam 
van de zogezegde sport. 

PARTICIPATIE ? 

Uit Engeland bereikt ons nog een 
stichtend verhaal, dat, hoewel 
uitzonderlijk — en gelukkig —, 
pijnlijk de vinger legt op een 
zere plek in de sportopvatting in 
onze ti jd. Een jonge supporter 
was zo kwaad omdat zijn gelief
de klub geklopt werd, dat hij 
eerst zijn verloofde, die met zijn 
ergernis dierf lachen, het hoofd 
insloeg. Dan pleegde hij zelf
moord door met zijn wagen in 
volle vaart tegen een boom aan 
te rijden. Twee jonge levens af
gebroken dus, als gevolg van een 
zot « engagement », een fiktieve 
participatie in iets waar zij niks 
mee te maken hadden. Wanneer 
gaat men de supporters eens ver
tellen dat de belangen van hun 
klub soms vragen dat zij verliest, 
en dat sommige matchen alleen 
voor de « grap » worden opge
voerd ? 

SUKSES 

Een van de vele mizeries van dit 
rubriekje is dat het zich moet be
perken tot de sportspektakels 

die het meest in de kijker lopen, 
en dat veel sporttakken, die mis
schien nog veel meer echte 
sport zijn, weinig of niet aan bod 
komen. Zo onder meer korfbal, 
nochtans een sport die in veel 
opzichten voorbeeldig kan ge
noemd worden. Een voordeel 
vinden wij bij voorbeeld dat het 
« gemengd » beoefend wordt, 
wat, dachten wi j , de hoffelijkheid 
en de sportiviteit stimuleert. Wel
nu, die korfbal heeft verleden 
zondag een groot sukses ge
boekt. Voor de eerste keer in de 
geschiedenis van de « lage lan
den » heeft België Nederland ge
klopt. Bewijs van opgang. 

DISKRIMINATIE 

Er is alweer een geval van spor
tieve diskriminatie dat Belgen
land verdeelt en dat misschien 
zal leiden tot een burgeroorlog 
in grote sti j l . De rijke sportieve-
lingen onder ons — waartoe wij 
niet behoren, want wi j hebben 
geen kleuren-TV, tenzij af en toe 
bij verrassing — hebben mis
schien al opgemerkt dat voetbal
matchen in Wallonië meestal 
worden opgenomen in zwart-wit 
(voor wie kabel-TV ziet dus in 
gespikkeldgrijs met veel streep-
kens), en de matchen in Vlaan
deren in kleur. Waalse voetbal
liefhebbers beklagen zich bitter 
over deze diskriminatie, en wie 
zal weigeren hun opstandigheid 
te begrijpen. Wij zeggen met hen: 
waar Maas en Schelde vloeien 
moeten wi j voetbal met koleur-
kens zien. 

Al zat de infrastruktuur te Montreal niet klaar zijn voor het begin van 
de Spelen, een maskotte zal er zijn ! Het diertje, een bever, noemt 
« Amik » en mag niet aangebracht worden op damesonderbroekjes. En 
daar kunnen wij inkomen. 

VUUR GENOEG 

De truterij met de olimpische 
toorts — toortsen nu al — is 
ook alweer begonnen. Die voor 
de olimpische winterspelen is 
per vliegtuig vanuit Griekenland 
overgebracht naar Wenen, be
waakt door een bataljon kopstuk
ken en rechthebbenden. Vandaar 
gaat de toorts te voet — nou ja... 
— naar Innsbruck. De toorts 

werd via de zon, de Olympos, 
een filmstar, een spiegel en een 
olijftak aangestoken, achtereen
volgens naar Platanos, naar An-
dravida, naar Athene, en ten
slotte dus naar Wenen gebracht. 
Hoe men met de andere toorts 
van de Olympus naar Montreal 
zal lopen, dwars over de Atlan
tische Oceaan, werd nog niet 
meegedeeld, maar daar zal men 
ook wel wat op vinden. 

BAR RESTAURANT 

Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.81.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

DE KOMETEN, ZWERVERS 
VAN HET ZONNESTELSEL 

Tot het zonnestelsel rekent men 
ook de kometen of staartster-
ren. (Misschien een beetje ten 
onrechte, omdat sommige kome
ten wèl een baantje om de zon 
komen beschrijven, maar afkom
stig zijn uit gebieden die ver 
buiten het zonnestelsel liggen, 
en er ook naar terugkeren. 
De komeet is een massa vaste 
materie met een doormeter van 
enkele kilometers. Wanneer de 
komeet de zon nadert, verdampt 
een gedeelte van de bevroren 
gassen opnieuw, om rond de 
kern een wazig omhulsel te vor
men : de coma. Kern en coma 
vormen de kop van de komeet. 
Door de zonnewind wordt een 
gedeelte van het gas uit de co
ma weggedreven. Uiteraard In 
de richting van de zon weg. Dit 
is de staart van de komeet, 
soms miljoenen kilometers lang, 
en dus altijd van de zon afge
wend. 
Sommige kometen beschrijven 
« korte » banen, en komen dus 
op geregelde tijdstippen, met 
niet al te grote tussenpauze, 
hun bocht om de zon beschrij
ven. Zo verschijnt de komeet 
van Halley om de 76 jaar. 
Andere kometen zetten er zo 
lang over om hun baan te 
beschrijven — duizenden, mil
joenen jaren, wie zal het zeg
gen ? — dat « het geheugen der 
mensheid » te kort is om zich 
een vorige doortocht te herinne
ren. Doorgaans is het bij derge
lijke kometen ook onmogelijk 
om hun baan en omlooptijd te 
berekenen. Het stukje van de 
baan in de nabijheid van de zon 
— stukje van de baan dat wij 
vanop aarde kunnen volgen — 
is zo klein dat het geen « rekon-
struktie » van de ganse baan 
toelaat. 
Sommige kometen zijn voldoen
de helder om ze met het blote 
oog te zien — dat werd o.m. 
verwacht van de komeet Ko-
houtek, maar er kwam niks van 
in huis —, andere kunnen maar 
met sterke kijkers worden waar
genomen. 
Een heldere komeet is die van 
Halley, die verscheen in 1066 
(zij is afgebeeld op het tapijt 
van Bayeux, dat de verovering 
van Engeland door Willem van 
Normandië voorstelt, bij de 
tekst « isti mirant stellam »), en 
die weer zichtbaar zal zijn over 
precies tien jaar. 
Ieder jaar worden enkele kome
ten ontdekt. Zij krijgen dan de 
naam van de ontdekker, gevolgd 
door een cijfer. Dit duidt aan de 
hoeveelste komeet het is die in 
een bepaald jaar ontdekt werd. 
Zo is de komeet Arend-Roland 
1957 3 de derde komeet die in 
1957 werd ontdekt, meer bepaald 
door onze landgenoten Arend en 
Roland. 

Het opsporen van kometen is 
geen * job » voor amateurs, al 
zijn er natuurlijk amateurs die 
er ontdekten. 
Waar kometen nu precies van
daan komen, en welke kracht ze 
naar en omheen de zon drijft, is 
tot dusver nog niet precies uit
gemaakt. Dit mag echter alvast 
gesteld worden : het verschij
nen van kometen heeft niets te 
maken met grote, blijde of droe
ve, gebeurtenissen op aarde, zo
als vroeger wel eens werd ge
dacht. Er zijn altijd kometen 
zichtbaar, zij het niet met het 
blote oog. 

InfoKOSMOS 
Kuitureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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5 FEBRUARI 
BRT 

12.25 Olimpische winterspelen 
te Innsbruck. 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Jonger dan je denict. 
18.45 Leef nu. 
19.10 Verkeersveiligheid. 
19.15 Uit de dierenwereld. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ck)ronation street. 
20.40 Pano '76. 
21.40 Standpunten. 
22.00 Olimpische winterspelen 
23.00 Première. 
23.45 Nieuws. 

NED 1 

10.00 Olimpische winterspelen 
12.25 Olimpische winterspelen 
14.00 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18.00 Olimpische winterspelen 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
19.05 eO-Kinderkrant. 
19.30 Windkracht 16. 
19.55 Count down. 
20.30 Op weg naar Pokot. Dok. 
21.00 Van u wil ik zingen. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Panoramiek. 
22.35 Olimpische winterspelen 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouiier. 
18.55 Nieuws. 
19.05 't Spant erom. Kinder-

spelshow. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20.40 De Pallisers. 
21.35 De ombudsman. 
22.00 leder zijn deel. 
22.30 Achter het nieuws. 
23.05 'Gedicht. 
23.06 Den Haag vandaag. 
23.21 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
14.25 Olimpische winterspelen 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Savoir-vivre cuisine. 
19.00 Le chirurgien de St-Chad 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Si vous saviez. 
20.35 Trop^tard pour les héros. 

VS-fi.lm (1971). 
22.45 De filmmolen. 
'Aansluitend : Nieuws. 

6 FEBRUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
16.00 Olimpische winterspelen 
18.00 Bijtje verliest een tand. 

Tekenfilm. 
18.15 Open school. 
18.45 Van dag tot dag. 
19.10 Protestants-godsdiensti-

ge uitzending. 
19.45 Nieuws. 
20.25 Beau geste. VS-film 

(1966). 
22.05 KTRC. 
22.35 Olimpische winterspelen 
23.15 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
12.00 Olimpische winterspelen 
18.15 Teleac. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.00 Tommy Cooper show. 
19.30 Vrijdagavondvrij. 
20.45 Hof van Holland. Show. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Haagsche kringen. 
22.40 Olimpische winterspelen 
23.45 Nieuws. 

NED 2 

17.30 Olimpische winterspelen 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 

19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Avro's wie-kent-kwis. 
21.45 Gebroeders Hammond. 
22.35 Televizier-magazine. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 De socialistische ge

dachte en aktie. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De Katolieke Universi

teit van Leuven. 
20.55 Voulez-vous jouer ? 
22.55 Nieuws. 

7 FEBRUARI 
BRT 

12.55 
14.00 
14.30 

16.00 
18.00 
18.05 
18.50 
19.45 
20.15 
21.15 
22.05 
22.55 
23.20 

Olimpische winterspelen 
Doe mee. 
De lustige weduwe. 
Frans-Amerikaans muzi
kale komedie (1931). 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Disneyland. 
Morgen wordt het beter. 
Nieuws. 
'Wies Andersen-show. 
Olimpische winterspelen 
Kruis of munt. 
Olimpische winterspelen 
Nieuws. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
15.30 Nieuws. 
15.32 O, gaat dat zo. 
16.15 Jong geleerd, oud ge

daan. 
17.10 De fi lm van ome Willem. 
18.45 TV-info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 De bal is rond. 
19.35 De man van 6 miljoen. 
20.25 André Van Duins pret-

machine. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Pepper. 
22.40 Olimpische winterspelen 
23.45 Nieuws. 
23.50 Lied van de week. 

NED 2 

10.30 Olimpische winterspelen 
12.55 Olimpische winterspelen 
18.00 Olimpische winterspelen 
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 Ellery Queen. 
21.30 'Pleisterkade 17. 
22.15 Brandpunt. 
22.55 'Er zit muziek in. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

9.30 TV-Droit. 
10.30 Donner a voir. 
12.00 Télé-débat. 
12.55 Olimpische winterspelen 
14.40 Jardinage. 
14.55 Brigitte di Glece. Waals 

toneel. 
16.30 Loisirs actifs. 
17.00 Follies. 
17.45 A vos marques. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 II était une saison. Mu

zikale komedie. 
22.40 Olimpische winterspelen 
23.20 Nieuws. 

8 FEBRUARI 
BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 Allemaal beestjes. 
10.30 Dag aan dag. 
11.00 Konfrontatie. 

12.00 
12.25 
14.00 
14.30 
15.15 
17.15 
17.40 

18.10 
18.45 
18.50 
19.45 
20.00 
20.30 
21.25 

22.35 

23.25 
23.55 

Weekjournaal. 
Olimpische winterspelen 
Open school. 
Olimpische winterspelen 
Labyrint. 
Sesamstraat. 
Koncert door de solisten 
van Antwerpen. 
Olimpische winterspelen 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Van Pool tot Evenaar. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
Brainweve. TV-reeks. 
Joey. Gedramatizeerde 
autobiografie. 
Cobra. De belangrijkste 
stromingen in de kunst 
van de 20ste eeuw. 
Olimpische winterspelen 
Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.02 Sesamstraat. 
17.00 Vesper. 
17.30 De wilde ganzen. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Ruimte voor Vivaldi. 
19.35 Licht klassiek met vari

aties. 
20.30 Het kind. TV-spel. 
21.35 Op zoek naar Joods Am

sterdam. 
22.45 Nieuws. 

NED 2 

9.45 Olimpische winterspelen 
18.25 Woord voor woord. 
18.30 Paulus de boskabouter. 
18.35 Roques Rock. 
19.00 Panoramiek. 
19.15 Studio sport. 
20.30 Horizon. 
21.00 Beeldspraak. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Markant. Dr Trimbos. 
22.40 Olimpische winterspelen 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

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

10.15 Un peu de terre, beau-
coup de joie. 

10.30 Ulysse. 
11.00 Eucharistieviering. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Olimpische winterspelen 
14.00 Arts-Hebdo. 
14.30 Au dela de l'horizon. 
15.20 Cal'imero. 
15.25 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.05 La 'RTB en questions. 
17.45 Portret van Eric Tappy. 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Odysseus. 
21.15 Cinéscope. 
22.00 TV 7 Club. 
Aansluitend : Nieuws. 

9 FEBRUARI 

BRT 

12.25 Olimpische winterspelen 
14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-'Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Wij saampjes. 
18.45 Open school. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Micro-Macro. 
20.45 'Edward VH. Een nieuw 

historisch feuilleton. 
21.35 'Wikken en wegen. 
22.10 Olimpische winterspelen 
23.00 Nieuws. 
23.15 Open school. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
12.25 Olimpische winterspelen 
18.15 Teleac. 
18.45 Suriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avro's 3 x 20. 
20.05 Superstars 1975. 
21.00 Wie van de drie ? 
21.35 Nieuws. 
21.50 Olimpische winterspelen 

23.00 Symbiose. 
23.00 Nieuws. 

NED 2 

18.00 
18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
20.00 
20.25 

22.15 
22.55 

Olimpische winterspelen 
•Paulus de boskabouter. 
Nieuws-
Suske en Wiske. 
Dr Who. 
Nieuws. 
Somebody up there li
kes me. VS-film met Paul 
Newman (1956). 
Aktua-TV. 
Nieuws. 

RTB 

12.25 
14.00 
18.10 
18.30 
19.00 

19.30 
19.45 
20.15 

23.15 

Olimpische winterspelen 
Schooltelevisie. 
1, 2, 3... j 'ai vu. 
TV'Femmes. 
La pensee et les hom
mes. 
Lundi-sports. 
Nieuws. 
'Enquête sur un oitoyen 
au-dessus de tout soup-
gon. Dramatische fi lm 
(1970). 
Nieuws. 

10 FEBRUARI 
BRT 

12.25 
14.00 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 

19.45 
20.15 
20.35 

21.00 
21.50 
22.20 
23.00 

Olimpische winterspelen 
Schooltelevisie. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Wickie, de Viking. 
Open school. 
Tienerklanken : Studie
richting. 
Nieuws. 
Olimpische winterspelen 
...Of zal ik over de lief
de zingen ? Liedjespro
gramma rond Leen Per-
sijn. 
Verover de aarde. 
Gastprogramma. 
Olimpische winterspelen 
Nieuws. 

NED 1 

10.30 Olimpische winterspelen 
11.10 Schooltelevisie. 
12.00 Olimpische winterspelen 
14.00 Schooltelevisie. 
14.25 Olimpische winterspelen 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Horen zien zwijgen. 
19.25 De Pallisers. 
20.20 Twee voor twaalf. 
21.00 Meneer Schlosser en de 

stadsvernieuwing. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Spelen met muziek. 
22.30 Socutera. 
22.40 Olimpische winterspelen 
23.45 Nieuws. 

NED 2 

16.45 Olimpische winterspelen 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 'Boy Dominic. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Sam. 
21.20 Herkent u deze ti jd. 
22.15 Hier en nu. 
22.55 'Geestelijke liederen. 
23.05 Den Haag vandaag. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

12.25 Olimpische winterspelen 
14.00 Schooltelevisie. 
17.40 Studie van het natuurlij

ke milieu. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Paper moon. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 iRegan. 
21.10 Antenne-soir. 
21.50 Absurde n'est-t-il pas ? 
22.30 Nieuws. 

11 FEBRUARI 
BRT 

11.25 
16.00 
16.30 
17.45 
17.50 
18.50 
19.45 
20.25 
20.50 

21.55 

22.45 
23.15 

Olimpische winterspelen 
Schooltelevisie. 
Tip-Top. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Atelier. 
De onzichtbare man. 
Nieuws. 
Het meisje van de TV. 
Op de bres. Show ten 
voordele van de getrof
fenen bij de recente 
overstromingen. 
Fundamenten omtrent 
wonen. 
Olimpische winterspelen 
Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.30 De Europese pony team

kampioenschappen. 
16.00 Kijkdoos. 
16.35 De trom van Pandoera. 
17.00 Verdwijnende werelden. 
18.15 Teleac. 
18.45 VerkeerspI'icht. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Lloyd George kende mijn 

vader. TV-spel. 
20.50 Muziek om naar te kij

ken. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Panoramiek. 
22.35 Olimpische winterspelen 
23.40 Nieuws. 

NED 2 

9.30 Olimpiscfve winterspelen 
13.00 Olimpische winterspelen 
17.30 Olimpische winterspelen 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Jouw beurt. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 De VPRO-maraton eet-

show. 
23.30 Nieuws. 

RTB 

11.25 
13.00 
14.00 
16.45 
18.25 
18.55 
19.00 
19.25 
19.45 
20.15 
20.20 
21.15 
22.15 
23.00 

Olimpische winterspelen 
Olimpische winterspelen 
Schooltelevisie. 
'Feu vert. 
Les volants. 
Barbapapa. 
Pa|>er moon. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Contacts. 
Olimpische winterspelen 
L'Enfant et nous. 
Olimpische winterspelen 
Nieuws. 

flLIYIS 
Donderdag 5 februari — RTB — TROP TARD POUR LES HEROS 
(1969) 
Oorlogsfilm met humoristische aksenten. Rechtlijnig en eenvoudi
ge verhaaltrant. 

Vrijdag 8 februari — BRT —BEAU GESTE (1966) 
Dramatische militaire film over het Vreemdelingenlegioen. 

Maandag 9 februari — RTB — ENQUÊTE SUR UN OITOYEN AU-
DESUS DE TOUT SOUPCON (1969) 
Een hooggeplaatste politiekommissaris begaat een moord en volgt 
daarna met belangstelling het onderzoek, terwijl hij zelf boven alle 
verdenking blijft. 
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OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERK«TBAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

DrRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

A A L S T 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053)240.60 

^ 
KINDERARTIKELEN : 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 - turngerei. 
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren 
- poppen . poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

V ERENICINC 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN U alt Vlaming... t lul t zeker aan b l | het 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STRHK 

ProWncte Antwerpen : 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : ONDERLING ZIEKENF. RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel. ( 0 3 1 ) 8 9 . 1 6 . 1 9 
Provincie Arobont : 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITEIT V A N BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaan 43 , 3300 Tienen Tel. ( 0 1 6 ) 8 1 . 3 4 . 3 5 

Gewest Brussel + Arr. Leuven ; Gewest Leuven. 
VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA : Ninoofsesteenweg 288 , 1080 Brussel. 

Tel. : ( 0 2 ) 5 2 3 . 8 7 . 7 7 . 
Provincie Oost-Vloonderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 35 , 9 3 0 0 Aalst Tel. ( 0 5 3 ) 7 0 . 4 5 . 5 3 
ARR. GENT : Z IEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80 , 9000 Gent Tel. ( 0 9 1 ) 2 3 . 5 2 . 2 7 
ARR. DENDERMONDE : VLAAMS ZIEKENFONDS : SCHELDE - DENDER - OURME 

Em. Van Wincl<ellaan 5 9 3 3 0 Dendermonde Tel. : ( 0 5 2 ) 2 1 . 7 5 . 4 5 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9 9 0 0 Eeklo Tel. ( 0 9 1 ) 7 7 . 2 3 . 5 1 
ARR. OUDENAARDE : ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

Fortstraat 34 , 9 7 0 0 Oudenaarde Tel. ( 0 5 5 ) 3 1 . 3 1 . 1 5 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT WAASLAND 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Tel. ( 0 3 1 ) 7 5 . 6 6 . 6 6 
Provincie West-Vlaonderen : 
ARR. KORTRUK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Veldstraat, 170 8500 Kortrijk Tel. ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66, 8450 Nieuwpoort Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5 
ARR. ROESELARB-TIELT en BRUGGE ; ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaan 145, 8 8 0 0 Roeselare Tel. ( 0 5 1 ) 2 0 . 8 3 . 4 5 
V.V.Z-sekretariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98 

>Ü 
BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVEN 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

V E C O V E N Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

ENIG IN DE 
NEDERLA1MDEN 

Z KOSTUUMS 
kopen voor 

o ai iJ M W <AVî  
KOSTUUM 

Alles kan perstuk bekomen worden 
REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 ni2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

DAIM OF LEDER, BROEKEN. 
Onze referentie: duizenden tevreden klanten. 

Mevrouw, Mijnheer.iedere f rank telt dubbel bij STANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREH 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

TROUW- EN SUITEKLEDEREN. 
Modellen: ANNE, ROSE, JACQUESESTEREL 

.CARINA (Exclusief) enz . . . 
Voor ieder trouwpaar een prettige venras^ng. 

SK:< •iO'iü\ 

•J^'^Z 

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

m l L 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenb l ik van de dag van he t 
jaar m iddag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag

avond in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i j g t U grat is gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep •• gezellig fli'n, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -
Kraciitvleesschotel beter dan In Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitlp. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 - mooiste zaal 

van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86 
Wij zoeken dringend : als medewerkers = Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo 
SINT-PIETERS-IEEUW. Tel. 02/376.18.72. 

DE OUDE KRING 
Café • vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

ADVERTEER 
IN «WIJ» 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

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

Taveerne - Restaurant 
« C H E C K POST » 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

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

Boneputstraat 38 - 3 6 9 0 BREE 
0 1 1 / 4 6 . 1 1 . 8 8 - 46 .24 .77 

Staatsbaan 1 - 3 4 6 0 HALEN 
0 1 3 / 4 4 . 1 7 . 4 2 - 44 .17 .43 

M IELE - AEG - L INDE 

I M M O B I L I E N K A N T O O R N.V. BRABO 
Sneeuwbeslaan 19 - 2 6 1 0 WILR IJK 

Tel. 0 3 1 / 2 8 . 7 2 . 9 2 - 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.Ieden 
KOSTUUMS -VESTONS - BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antiwerpan Tel. 03.31.35.83, 
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de mooiste plekjes 
voor u 

voorbehouden... 
De mooiste plekjes ^ 
Ze worden zeldzaam ' 

Toch kan Algemeen Bouwbedrijf 
KUNNEN U nog helpen Van de 
Maas tot aan de Noordzee hebben 
wij voor onze klanten buitenkansjes 
gereserveerd Buitenkansjes voor U ! 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN bouwt 
temidden van de natuur of in de steden 
Antwerpen, Brabant, Oost- en 
West-Vlaanderen, Limburg 

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

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJ 

600 ARBEIDERS — 1001 MOGEUJKHEDEi 

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

Informatiecentra in uw onmiddellijke omgeving 

antwerpen gent genk leuven 
fneir 18 | onderbergen 43 1 wintersiagstraat 22 1 brusselsestraat 33 
Tel ( 0 3 1 ) 31 78 20 Tel ( 0 9 1 ) 25 19 23 Tel ( 0 1 1 ) 35 44 4 2 Tel ( 0 1 6 ) 2 3 3 7 3 5 
(5 Innen) ( 0 9 1 ) 25 94 69 
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KOMM€MT/^R 

pcRsspieoei 
Wij moeten hen dankbaar zijn. 
Meer dan onze eigen waardevolle 
argumenten doet de arrogantie 
van een reeks onverbeterlijke 
Waalse en Brusselse politici dan 
toch af en toe de ogen open 
gaan van ook de braafste Vla
ming. De hoofdvogel schoot de 
« politieker van het jaar » af, mi
nister Michel. Zijn verklaringen in 
« L̂  Libre Belgique » over de aan
hechting van de randgemeenten 
bij Brussel mag hier letterlijk 
weergegeven : voor de dossiers 
van wat « hard tegen hard » zal 
moeten worden i.p.v. het « ge
sprek B der gemeenschappen. 
Zelfs in die zin reageert het tam
me « Laatste Nieuws » op de ver
klaringen van RW-voorzitter Gen-
debien. En dan zijn deze heren 
verwonderd dat zij steeds « in-
civieken » (dit is « Belgiëverach-
ters ») kweken in deze staat. 
Over de vorige generatie van dit 
soort « slechte Belgen » en de 
oproep voor amnestie door ons 
kamerlid Somers schrijft « De 
Standaard ». Dit soort « verra
ders » deden ten slotte maar wat 
elk volk doet dat onder de laars 
ligt. Bij het vraaggesprek in 
« Knack » met Miei Van Cauwe-
laert, afscheidnemend hoofdredak-
teur van « Het Volk », even een 
persspiegelgroet aan deze CVP-
flamingant, die ongeveer de enige 
was die in de jaren 50 dierf fede
ralist zijn in de CVP, en voor 
KVHV-Leuven in die zin dierf ko
men spreken. « Knack » onthulde 
ook een stukje van zijn overtui
ging dat ons over de tegenstellin
gen van de partij een nationalis
tische afscheidsgroet doet sturen 
aan deze «eerlijke tegenstander». 

LA LIBRE BELGIQUE 
' M. Michel : « De fusies in de 
omgeving van Brussel gaan ge
paard met het afschaffen van de 
federaties. Ik ben overtuigd dat 
het een goede oplossing is. Het 
maakt niets onomkeerbaar. Inte
gendeel het opent een weg voor 
een oplossing van het kommu-
nautaire probleem rond Brussel. 
Ik wil niet vooraf oordelen over 
de toekomstige oplossingen en 
ik heb die opdracht niet. Indien 
men er toe komt dat de zes ge
meenten met faciliteiten en en
kele franstallge gebieden (Zelllk 
bijvoorbeeld) uit de rand rond 
Brussel bij de agglomeratie wor
den gevoegd met als tegenprljs 
enkele toegevingen zoals de 
splitsing van het kiesarrondisse
ment of misschien de verdeling 
van Brabant in drie provincies, 
dan zal een grote stap kunnen 
gezet worden naar « taalvrede ». 

HET 
LAATSTE NIEUWS 
« Zolang de franstallge politici 
uit Brussel of Wallonië bressen 
trachten te slaan In de dl\k ron
dom de 19 gemeenten zal elk 
kommunautair overleg stranden. 
Naarmate alle sociaal-ekonomi-
sche en politieke geschillen te
vens kommunautair getint wor
den groeit ook het wederzijds 
wantrouwen tussen Vlamingen en 
Walen. Gendeblen speelt hlerblf 
als voorzitter van een regerlnga-
parti'i een verderfelllke rol. Tinde-

mans ondergaat zijn wet en zijn 
voorwaarden. 
Hij Is eerder de gijzelaar van de 
RW-voorzltter dan van de RW-
minister Perin, die zich gedraagt 
als een lid van de regering ». 

DE STANDAARD 
« In het zachte justltie-debat Is, 
voor de eerste maal, over de na
oorlogse repressie kunnen ge
praat worden, zonder dat één en
kele boze reaktle loskwam. De 
jonge Vlaams-nationalist Joos So
mers ontwikkelde met beheerste 
hartstocht een pleidooi voor to
tale amnestie en ging met een 
vrijmoedigheid, die men enkele 

jaren geleden niet zou hebben 
genomen, op de diepere oorza
ken van het kollaboratle-drama 
In. 

De Kamer luisterde en zweeg. 
Een oudere Vlaamse liberaal 
kwam zeggen, dat ook zijn partij 
algemene verzoenende tiiaatrege-
len kan onderschrijven. Het West-
vlaamse CVP-lld André Bourgeois 
die. In het spoor van Albert De-
gryse en Louis Klebooms, In stil
te werkt aan de definitieve likwl-
datie van de asociale gevolgen 
van de repressie, liet behoed
zaam doorschemeren, hoever het 
gesprek onder de parlementaire 
frakties reeds gevorderd is. 

Het debat sloot gelukkig aan bij 
het initiatief van Raymond De-
rine en de katolleke wijzen, dat 
nu wacht op de steun van even 
wijze vrijzinnigen. Het jaar dat 

Baudewijn zijn 2S-jarlg bewind 
viert, laten voorbijgaan zonder 
klementie en rechtsherstel voor 
de generatie van de laatste we
reldoorlog, zou een zivar* p(ril-
tieke fout zijn. Laken Is zich daar
van bewust '. 

KNACK 
. Franco laat de Duitse piloten 
Guernica platbranden. De jonge 
Emiel van Cauwelaert barst van 
de verontwaardiging en schrijft 
in EIceflyc het eerste van zijn 
eindeloze reeks vlammende stuk
ken, anoniem. Oom August die 
magistraat Is In Antwerpen en 
het blad patroneert, spreekt er 
Breyne ongerust over aan : wie 
is die kommunist In de redaktle? 
Basken, Koerden, Letten : ze 
hebben allemaal een warm 

plaatsje gekregen In het grote 
hart van de scribent. Terroristen 
en Internationale gauchlsten zijn 
Van Cauwelaerts vrienden niet, 
maar als Franco bijna veertig 
jaar later, In september jl., alweer 
vijf Basken ombrengt, verheft 
zich dezelfde stem. EvC zet in 
België de Internationale kam
panje in : ' Franco moet zich 
niet inbeelden dat hij zich met 
de onnozele Juan-Carlos zal vrij
kopen ». 

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, 5 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 cliënt van de ASLK bent, 
kan je zelfs aanspraak maken op een 
voorkeurtarief. 

om belangrijke aankopen 
te financieren 

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

Wil je er meer over weten ? 
De ASLK heeft ruim 3.000 contactpun
ten. Zij zijn er om je een handje toe 
te steken. En zij doen het met plezier. 

ASLK^ 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
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