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GEWESTYORMING Cl DRIE 
MOET WORDEN STOPGEZET! 
HANDEN AF VA. VLAAMSE RANDGEMEENTEN 
Dinsdagavond kreeg de Partijraad van de Volicsunie een omstandig 
verslag van voorzitter Schiltz over de poiitieice gebeurtenissen van de 
voorbije week. De Partijraad bevestigde daarop zijn vertrouwen in het 
Partijbestuur en beklemtoonde nogmaals het standpunt dat hij reeds 
de zaterdag voordien had ingenomen, nl. dat de drieledige gewestvor
ming in het belang van Vlaanderen onmiddellijk moet worden stopge
zet, dat er met de Volksunie geen gesprek mogelijk is over de aan
hechting bij Brussel van Vlaamse randgemeenten en dat een aantal 
Vlaamse eisen vanzelfsprekende hervormingen zijn waarvoor geen 
kompensaties aan de Franstaligen moet worden gegeven nl. een sta
tuut voor Brussel dat alle waarborgen biedt aan de Vlamingen, het 
afschaffen van de faciliteiten, en de splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel en de provincie Brabant. 
Deze mededeling van het VU-Partijbestuur sloot meteen een periode 
van enkele dagen politieke hoogspanning af, waarbij eens te meer het 
zgn. kommunautaire dossier in het middelpunt stond. 

GERUCHTEN 

De spanning was al voelbaar vo
rige week. 
De woensdag (11 februari) had 
« Le Soir » een artikel op zijn 
voorpagina gepubliceerd waarin 
er sprake was van diskrete on

derhandelingen die « over de 
taalgrens • heen werden gevoerd. 
Het blad voorspelde dat de poli
tieke toestand spoedig grondige 
veranderingen zou kunnen onder
gaan, en liet zelfs verstaan dat 
er — gezien de belabberde toe
stand op elk gebied in dit land 
— een regering van nationale 

unie, met alle partijen dus, zou 
kunnen gevormd worden. 
« Le Soir » neemt zijn wensen, 
en die van het FDF, voor werke
lijkheid antwoordde daarop « La 
Libre Belgique » nogal scham
per. Ook <• Gazet van Antwer
pen » noemde dit « Soir «-artikel 
geïnspireerd door het FDF, dat 
dringend zou willen onderhande
len over de verruiming van de 
regering, maar voegde eraan toe: 
« Dat er gepraat wordt staat 
vast. Maar alle partijen blijven 
terzake terughoudend ». 
Uit de kranten van vrijdag 13 fe
bruari konden we dan vernemen 
dat het in politiek Brussel « weer 
gonst van geruchten over rege
ringsverruiming », dat er een 
« geheime kommunautaire dia
loog » aan de gang is en opnieuw 
onder de impuls van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond. In « De 
Standaard » van die dag was 
Manu Ruys van oordeel dat, zo 
RW en FDF de banden nauwer 
toehalen, de regering weldra voor 
de keuze kan staan : het FDF 
erin, of het RW eruit (en dat is 

meteen het einde van de rege-
ring-Tindemans). Ruys was te
vens van mening dat de FDF-
leiding gelooft dat het « nu of 
nooit » is. 
In de kranten van zaterdagmor
gen werd er nader op de kwes
tie ingegaan .« La Libre Belgi
que » en ook « Le Soir » maak
ten die dag melding van het scep
ticisme van eerste-mlnister Tln-
demans die meent dat een nieu
we dialoog van gemeenschap tot 
gemeenschap weinig waarschijn
lijk lijkt vóór de gemeenteraads
verkiezingen van oktober. 

SPANNING 

Dat er « iets » gaande was kon 
ook de aandachtige krantenlezer 
eind vorige week dus wel dege
lijk weten. Politieke insiders wis
ten dat Vaast Leysen, de voor
zitter van het VEV, al geruime 
tijd aktief bezig was om een 
nieuwe « konsensus » te zoeken 
op basis van de vroegere syn
thesenota, opgesteld op initiatief 
van het Vlaams Ekonomisch Ver
bond, en het zgn. dokument Mo-

reau-Claes. Mede door de tijd
nood waarin het FDF en het RW 
gekomen waren, kwam dat alles 
zaterdag plots aan de oppervlak
te. In journalistenkringen deed 
het gerucht de ronde dat er die 
dag Iets spektakulairs kon gebeu
ren : een ontwerp-akkoord zou 
gelijktijdig aan de bureaus van 
alle huidige regeringspartijen en 
aan die van het FDF en de VU 
worden voorgelegd. Indien die 
akkoord gingen, zou de regering 
reeds de donderdag daarop kun
nen verruimd zijn. De spanning 
steeg zienderogen, en dit zou 
ook de volgende dagen nog aan
leiding geven tot allerlei, vaak 
tegenstrijdige, geruchten en ver
onderstellingen. 
Wij zullen ons hier niet bezig 
houden dit alles hier te onder
zoeken, maar ons beperken tot 
het weergeven van de houding 
die de VU-bestuursllchamen heb
ben aangenomen van zodra zij — 
zaterdag — te maken kregen met 
de resultaten van het diskrete 
overleg-Leysen. 

(vervolg op blz 3) 

DE BELANGEN 
VAN 
VLAANDEREN 
De politieke gebeurtenissen van de jongste 
dagen hebben in Vlaamse kringen grote aan
dacht gekregen. Men werd immers gekonfron-
teerd met een konkreet en verstrekkend voor
stel tot oplossing van de « kommunautaire 
problemen > waarbij vitale Vlaamse belangen 
betrokken zijn. 
De vu-leiding heeft dit voorstel aandachtig 
onderzocht, dit was haar plicht. 

Vlaamse politici moeten altijd bereid zijn 
ernstige voorstellen waarin het om Vlaamse 
belangen gaat op hun waarde te onderzoeken, 
er besprekingen over te voeren met anderen 
en ook daarover te onderhandelen als er 
daartoe een voldoende basis voorhanden is. 
Dat is hun taak als politici. Ook al loopt 
men daarbij steeds het risiko dat weinig 
skrupuleuze politici van andere partijen 
slechts een macchiavellistisch spelletje of een 
bedenkelijk elektoraal mancever op het oog 
hebben. 
De Volksunie heeft het ontwerpakkoord-Ley-
sen afgewezen omdat zij de daarin aan de 
Vlamingen gevraagde prijs veel te hoog vindt. 
Zij erkent nochtans, wat elke Vlaming nu 
kan vaststellen, dat er in het voorstel be
langrijke pozitieve elementen steken. Het zal 
de verdienste van de h. Leysen blijven dat 
hij een belangrijk stuk aan het kommunautai
re dossier heeft toegevoegd, dat niet zonder 
invloed zal bliven wanneer ooit het beslis
sende gesprek tussen de gemeenschappen 
wordt gevoerd. Dit is trouwens een van de 
redenen waarom de beleidsinstanties van de 
VU er meer dan gewone aandacht aan be
steed hebben. 
De Franstaligen moeten nu echter eindelijk 
eens gaan beseffen dat ze van pns grondge
bied moeten afblijven. Vlaanderen is echt 
niet te groot en een volk leeft niet in de 
lucht. Zij vergeten al te gemakkelijk dat zij 
ons, sinds het ontstaan van de Belgische 
staat, reeds gans de huidige Brusselse agglo
meratie hebben ontfutseld. 
Het moet nu gedaan zijn I 
Na de louche streek van PSC-voorzitter No-
thomb, in samenspraak met Vanden Boey-
nants, is dit kommunautaire hoofdstukje al
weer afgesloten en verandert er niets. Dit wil 
zeggen dat de toestand voor de Vlamingen 
onveranderd nadelig blijft. In deze regering-
Tindemans krijgt zelfs de meest gematigde 
Vlaamse verzuchting geen kans, maar de 

rampzalige gewestvorming-met-drie wordt elke 
dag systematisch verder doorgevoerd. 
De Vlamingen moeten beseffen dat de zoge
naamde traditionele regeringspartijen al te 
lichtzinnig met hun belangen omspringen. 
Martens (CVP) en Grootjans (PVV) grin
niken nu misschien om het gebeurde, maar 
ze kunnen erop aan dat niet èlle Vlamingen 
vergeten zijn dat het hün partijen waren die 
de nu bedreigde randgemeenten in Hertogin-
nedal in 1963 aan de verfransing hebben 
overgeleverd. Dat het onder CVP-leiding is 
geweest dat de grondwet van 1970, die ie
dereen nu knoeiwerk noemt, werd doorge
drukt, dat het de liberalen waren die ver
hinderd hebben dat aan de gewesten een 
eigen fiskaliteit werd toegekend, enzovoort. 
En wij zullen er de Vlamingen geregeld aan 
herinneren dat het de PSC is, die dank zij 
haar nauwe relatie met de CVP aan èlle rege
ringen uitgebreid kan deelnemen, die verhin
dert dat er ook maar één Vlaamse eis wordt 
ingewilligd I 

In een recente persmededeling heeft de Par
tijraad van de VU er zijn bekommernis over 
uitgedrukt dat de Vlaamse pozities momen
teel erg ongunstig evolueren en dat een 
Vlaams tegenoffensief noodzakelijk is. 
De Vlamingen moeten beseffen dat de toe
stand ernstig is. In de regering laten de 
Vlaamse ministers Perin maar voortdoen met 
zijn drieledige gewestvorming, die door èlle 
Vlamingen verworpen wordt. 
Te Brussel zelf worden de Vlamingen op allé 
denkbare manieren getergd en de regering 
verleent hen niet eens de bescherming die de 
wet hen waarborgt. Op 1 september zal het 
Vlaams onderwijs daar een dodelijke slag 
worden toegebracht als er 213 Vlaamse klas
sen ineens worden afgeschaft. En hoe zal de 
situatie er in de randgemeenten uitzien na de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober ? In 
de voorbije zes jaar is de uitwijking van ver-

franste en vaak fransdolle Brusselaars naar 
dat Vlaamse randgebied in versneld tempo 
doorgegaan. Zij overspoelen er gewoon de 
autochtone Vlaamse bevolking En zullen 
die gemeenteraadsverkiezingen in de Brus
selse agglomeratie zelf de Vlaamse pozi
ties verstevigen ? De CVP wil er niet van 
V l a a m s e eenheidslijsten weten en ver
kiest in één bedje te slapen met de PSC. 
Ook in de Vlaamse pers hoor je dezer dagen 
geregeld het deuntje fluiten dat de regeling 
van de a kommunautaire problemen » min
der belangrijk is, en dat de strijd tegen de 
werkloosheid vóór alles moet gaan. Het is 
een drogreden, waarvan verstokte unitaris-
ten maar al te gretig misbruik maken. In zijn 
TV-interview met Jan Schodts dinsdagavond 
had VEV-voorziter Vaast Leysen het bij het 
rechte einde waar hij zei dat de oplossing 
van onze gemeenschapsvraagstukken een 
uitermate dringende zaak is geworden, omdat 
het hele politieke, maatschappelijke en ook 
sociaal-ekonomische leven erdoor verlamd 
wordt. Men kan in dit land geen enkele zaak 
meer ernstig aanpakken, tenzij dit grondpro-
bleem van de staat een afdoende oplossing 
krijgt. 

Een Vlaming die de jongste politieke gebeur
tenissen aandachtig heeft gevolgd zal nu ook 
wel terdege beseffen dat de hele Vlaamse 
gemeenschap er alle belang bij heeft dat de 
Volksunie wordt versterkt. Dit is de aller
beste waarborg voor de verdediging van de 
Vlaamse belangen. Het is nu duidelijk ge
bleken dat de andere partijen in Vlaanderen 
hun houding afstemmen op die van de Volks
unie, en dat die partijen véél vlugger bereid 
zijn toe te geven aan de eisen van de Frans
taligen. Hoe sterker de Volksunie is door de 
steun van honderdduizenden Vlamingen, des 
te vlugger en vollediger kan zij de verzuchtin
gen van ons volk realiseren. 

Paul Marteiu 
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SOLDATENKLACHT 

Een paar dagen vóór nieuwjaar 
kregen de soldaten in Peutie 
's morgens bedorven brood voor
geschoteld. Dat zou niet mogen 
voorvallen, maar kom. Doch 
's middags kregen de soldaten, 
die op oefening waren, hetzelfde 
slechte brood toegestuurd, dat 
kon zeker voorkomen worden. 
Het duurde dan ook tot 's avonds 
eer de soldaten degelijk konden 
eten. 
Stafkompagnie en vrouwen heb
ben overgordijnen aan de ven
sters. Soldaten krijgen dat niet. 
Moeten zij zo bloot blijven, of 
vinden de heren dat de dienst
plichtigen zo onbetrouwbaar zijn, 
of mag er niets gezien worden 
van wat er op Staf en vrouwen-
blok gebeurt ? 
Wie aan de kazerne een bus 
dient te nemen kan desnoods 
uren wachten in deze vlakte zon
der enige bescherming, zonder 
enige uurtabel om te raadplegen. 
Bezoekers, vervries en sterf. 
In dit zeer groot opleidingskamp, 
beschikken alle dienstplichtigen 
over één enkele telefoon, moet 
je even telefoneren, schuif dan 
een paar uur op in weer en wind, 
dan... om dan vast te stellen dat 
het munttoestel geblokkeerd is 
omdat het uitpuilt van het geld. 
Eén telefooncel voor een enorm 
opleidmgscentrum I 
En wat doet een nieuweling 
wanneer hij er pas is ? Hij wil 
familieleden even inlichten. 
Wacht maar jongen. Regen en 
wind koelen de betrachtingen. 
's Morgens krijgen de soldaten 
er jam bij hun boterhammen. Om 
zes uur op, om terug te eten om 
12 u. Onder kapitein-kommandant 
Hutsbout in Vilvoorde kon dit 
nochtans anders : 's morgens een 
degelijk ontbijt, en 's middags 
een nagerechtje. 
Algemeen beschouwd is de 
dienstplichtige bij het Belgische 
leger iemand die er teveel is. 
Het eten van een soldaat moet 
minder kosten dan dat van een 
officier of onderofficier. Dat of
ficieren eten met zilveren bestek

ken, zelfs op oefening, laten we 
terzijde, maar de kostprijs van 
het eten moet bij het leger voor 
ieder gelijk zijn. Ook al is de 
betaalwijze anders. Een mens is 
een mens . 

E.S. 

SOCIAAL PROBLEEM 

In de « Persspiegel » van uw uit
gave d.d. 29.1.76 haalt U, met 
enige kritische kanttekening, het 
artikel van de h. R. Houben 
« Après un colloque flamand/la 
réforme de l'Etat » in « La Libre 
Belgique » aan. 
U citeert het gedeelte waar de 
h. Houben vermeldt, dat de Wa
len de strijd van de Vlamingen 
niet begrijpen. Ik vind het ont
zettend jammer dat U niet citeert 
wat, in dit artikel, volgt : nl. Wat 
het Vlaamse probleem eigenlijk 
is — en ik citeer dan : « Une 
bourgeoisie coupée du raste 
de la population par une fron-
tière linguistique, totalement in
tolerable ». In dit citaat van de 
heer Houben zou ik het woord 
>• frontière » willen vervangen 
door het woord « barrière ». Met 
deze korrektie, formuleert de h. 
Houben precies het probleem : 
een sociaal probleem in eerste 
instantie, dat zich uit in een taal
verschil. 

Ik heb 13 jaar in Nederland ge
woond en merk dat niet alleen 
de Walen, maar ook de Neder
landers het probleem niet begrij
pen. Daarom ben ik dankbaar dat 
de h. Houben, in « La Libre », 
het probleem nu eens duidelijk 
heeft gesteld. Zo duidelijk had ik 
het in de franstalige pers nog 
nooit gelezen. Misschien is dit 
wel een vermelding waard. 

N.E.P., Tombeek. 

CHABERT LIEGT 

Minister Chabert vertelt onwaar
heden als hij verklaart dat de 
Regie van T.T. de afbakening van 
haar telefoonnetten aangepast 
heeft aan de taalgrens. 
In heel de telefoonzone Brussel 
(02) werd nog geen enkel net 
aan de taalgrens aangepast noch 

wordt er overwogen dit te doen. 
Deze zone omvat naast de 19 
gemeenten van de Brusselse ag
glomeratie een 100-tal Vlaams
brabantse en een 40-tal Waalse 
gemeenten en fungeert volgens 
de taalwet als een tweetalige ge
westelijke dienst met faciliteiten 
voor franstaligen tot in Sin-
Kwintens-Lennik en Erps-Kwerps. 
Abonnees uit Nederlandstalige 
gemeenten zijn er nog steeds 
aangesloten aan de telefooncen
trales van Genval, Tubeke en 
Edingen. 
Sinds 1966 werden in de zone 
Brussel verscheidene nieuwe net
ten opgericht zoals de centrales 
van Drogenbos, Wezembeek-Op-
pem, Mutsaard, St.-Agatha-Ber-
chem en Pede. Nooit werd enige 
poging ondernomen om deze net
ten homogeen Nederlandstalig 
samen te stellen : telkens werd 
het ambtsgebied van deze cen
trales zó ingericht, dat én abon
nees uit de Brusselse agglome
ratie en uit Vlaamse gemeenten 
aan deze centrales werden aan
gesloten. Zoals hijzelf, verscho
len Chaberts voorgangers zich 
acTiter technische, administratie
ve en financiële bezwaren die er 
echter niet waren om van Komen, 
Moeskroen en Vloesberg eentalig 
Franse netten te maken ! 

Een paar jaar terug werd het ge
west T.T. Brussel gedekoncen-
treerd... in zes exploitatiecentra 
met zetel in de Brusselse agglo
meratie I 
Enkele franstalige chefs en ont

vangers krijgen aldus de handen 
vrij om de over zes centra ver
deelde Vlaamsbrabantse gemeen
ten het gekende Brusselse twee
talig regime op te leggen. 

Telefonist 
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WAT AAN DE 
FRANSTALIGE BRUSSELAARS 
MOET GEZEGD WORDEN 

De houding van volksvertegenwoordiger dr Anciaux tijdens 
de uitzending « Faire Ie point », onlangs op het RTB-scherm, 
heeft mij teleurgesteld. Dr Anciaux heeft wel tot Defosset 
gezegd dat de Vlamingen niet meer bereid zijn koncessies 
betreffende Brussel te doen maar hij heeft een prachtige 
gelegenheid laten voorbijgaan om, in het kort, tot de frans
talige toehoorders het volgende te zeggen : 
1. Sinds zijn ontstaan in de 7de eeuw tot 1830 was Brussel 
een Vlaamse stad en het is tot na 1918 een overwegend 
Vlaamse stad gebleven. Toen in 1910 aan de poststempels 
voorrang aan de plaatselijke taal werd verleend is de bena
ming van de Brusselse stempels Brussel-'Bruxelles geworden 
zonder dat iemand, zonder dat één dagblad toen daartegen 
geprotesteerd heeft. De 19 Brusselse gemeenten en de 6 
faciliteitsgemeenten zijn alle oorspronkelijke Vlaamse ge
meenten die ons door België ontstolen werden zoals, trou
wens, vele andere plaatsen langs de taalgrens door alle mo- _ 
gelijke verfransingsmiddelen. 
2. Het werk, de uren die talloze Vlamingen sinds 1830 hebben 
moeten presteren om hun doodgewone gn door de beginselen 
van de rechten van de mens erkende rechten te veroveren 
zijn niet bij benadering te schatten maar men kan gerust de 
waarden van die prestaties en van de verloren lonen en wed
den, door het feit dat de best betaalde posten en ambten in 
België door Walen en andere franstaligen betrokken werden 
en nog in grote mate worden, op duizenden miljarden ramen. 
Als dat aan de Vlaamse gemeenschap betaald wordt zullen 
wij bereid zijn de door de watersjeiks geëiste prijzen te 
betalen maar niet voordien. 
En nooit moeten wij bereid zijn nog een vierkante millimeter 
grondgebied af te staan. Wel zou men Haren, Neerpede en 
een deel van Neder-Over-Heembeek kunnen ruilen tegen 
praktisch totaal verfranste delen van Vlaamse gemeenten 
die ongeveer dezelfde oppervlakte en hetzelfde aantal inwo
ners zouden hebben. Maar meer niet. 
Het zou wel nodig zijn dit in een in alle brievenbussen van de 
25 gemeenten en, eventueel, enkele andere randgemeenten 
rond te delen strooibiljet, in beide landstalen, bekend te ma
ken om de toestand voor de franstaligen en grotendeels ver
franste Brusselaars uit te leggen onder de titel « Position de 
la communauté flamande vis-a-vis de Bruxelles » of iets der
gelijks. Dit zou veel nuttiger zijn dan vele kulturele of andere 
Vlaamse aktiviteiten, want de Brusselaars, die alleen maar 
de Brusselse franstalige bladen lezen, zijn nooit objektief 
voorgelicht. Zij hebben geen idee van wat het Vlaamse volk 
vanaf 1830 heeft moeten doen om niet hopeloos ten onder 
te gaan en weten evenmin dat hun stad dertien eeuwen lang 
een Vlaamse stad is geweest. £n als men het hen uitlegt 
hebben velen meer begrip niet alleen voor onze strijd maar 
ook voor onze eisen. Dat is feitelijk veel nuttiger dan vele 
kulturele en andere aktiviteiten ten voordele van de Vlaams 
bewuste inwoners van de hoofdstad want zolang de massa 
van de Brusselaars ons als imperialisten en eeuwige malkon-
tenten beschouwt moet men geen grote betering in Brussel 
verhopen. Dit zou eigenlijk werk moeten zijn voor het minis
terie van Nederlandse Kuituur maar wat kan men van dat mi
nisterie in dat opzicht verwachten ? 
Een ander argument dat veel te weinig naar voren gebracht 
wordt is dat de Vlamingen in Wallonië van 1830 tot en met 
1967 nooit de minste tegemoetkomingen of faciliteiten ge
kregen hebben. Ter gelegenheid van de honderdste verjaar
dag van de oprichting van de gemeente La Louvière, enkele 
jaren geleden, heeft gemeentesekretaris Kumps in zijn rede
voering verklaard dat drie vierden van de inwoners van de 
stad van Vlaamse herkomst zijn I Wat is er van overgeble
ven ? Welke faciliteiten heeft men hun ooit verleend ? En, 
wat nog erger is, werden honderd jaar geleden Coecke en 
Goethals, twee pas in Wallonië aangekomen Vlaamse mijn
werkers, onschuldig ter dood veroordeeld en op het schavot 
op de Markt in Charleroi terechtgesteld. Ze hebben zich niet 
kunnen verdedigen omdat ze uitsluitend in het Frans onder
vraagd werden, zonder de « faciliteit » van de hulp van een 
tolk ! Toen men enkele jaren later de echte schuldige ontdekt 
heeft was het te laat. De families van de terechtgestelden 
werden niet schadeloos gesteld ! öelgië heeft hun niet eens 
verontschuldigingen aangeboden 1 Dat weten de franstaligen 
niet, ook vele Vlamingen niet. Wanneer een Vlaamse fi lm 
over dat onderwerp ? Dat zou veel nuttiger zijn dan « De 
Dood van een Non » of andere onbeduidende Vlaamse fi lms. 
De uitzending « Faire Ie point » van half januari over de 
overstromingen is ook een teleurstelling van jewelste ge
weest. De twee Vlaamse joernallsten, van « De Nieuwe Ga
zet » en van « De Gazet van Antwerpen », hebben praktisch 
niets in de weegschaal gebracht. Ze zijn beneden alles ge
weest. 'Het is nog een geluk dat de afgevaardigde van « Le 
Soir » ministers Defraigne en Michel op hun plaats gezet 
heeft. Arm Vlaanderen ! 

M.i., Brussel 
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De leiders van de Volksunie zijn begaan met de belangen 
van onze Vlaamse gemeenschap. Als politici liebben zij de 
plicht elk voorstel dat met deze belangen iets te maken 
heeft aandachtig te onderzoeken, en dat doen zij ook. Om
wille van een regeringsdeelname zullen zij echter nooit vitale 
Vlaamse belangen offeren, wat anderen al zo vaak deden. De 

recente politieke gebeurtenissen hebben aangetoond dat de 
andere partijen in Vlaanderen hun houding afstemmen op die 
van de Volksunie. Bij de VU zijn de levensbelangen van 
Vlaanderen in veilige handen. Naarmate zij sterker wordt 
zal Vlaanderen vooruit gaan in dit land. 

( ve rvo lg van biz 1) 

HOUDING 
VAN DE VOLKSUNIE 

Toevallig was er vorige zaterdag
namiddag een Partijraad van de 
VU gepland. Een routine-bijeen
komst zoals elke maand. In de 
voormiddag vergadert dan ge
woonlijk het Partijbestuur, dat 
was ook nu voorzien. 
Even voordien was voorzitter 
Schiltz op de hoogte gebracht 
van een ontwerp-akkoord Leysen, 
dat volgens de promotor mis
schien door voldoende partijen 
kon aanvaard worden om een 
(nodige) tweederde meerderheid 
in het parlement te vinden. De h. 
Schiltz besprak dat ontwerp met 
het VU-partijbestuur dat van oor
deel was dat de gevraagde prijs 
(aanhechting bij Brussel van, 
soms grote, stukken van 14 
Vlaamse gemeenten) veel te 
hoog was voor wat pozitief ge
boden werd. Het VU-partijbestuur 
liet dus weten dat het voorstel 
niet in aanmerking kon genomen 
worden. 
De VU-partijraad 's namiddags, 
besprak de inhoud van dit voor
stel niet nadat het Partijbestuur 
hem al had afgewezen, maar 
maakte van de gelegenheid ge
bruik om — in antwoord op de 
vele geruchten — zijn opvattin
gen in een persmededeling nog 
eens extra te beklemtonen. Dit 
in aansluiting op de recente poli
tieke ontwikkeling. 
De reden waarom het VU-partij
bestuur maandagavond opnieuw 
bijeen kwam, en de Partijraad 
dinsdagavond kunnen onze lezers 
vernemen in de verklaring die 
voorzitter Schiltz dinsdagnamid
dag in het parlement aflegde (zie 
tekst hieronder). Hij deed dit, na
dat PSC-voorzitter Nothomb zich 
's middags biezonder laatdunkend 
uitliet over deze nieuwste po
ging om tot een gemeenschaps

akkoord te komen, en elk politiek 
overleg bij voorbaat kelderde. 
Uit de standpunten die het Partij
bestuur maandag en de Partijraad 
dinsdag innamen kan men afleiden 
dat de VU-houding sinds zaterdag 
ongewijzigd bleef. 
In de loop van de voorbije maan
den werd ik ingelicht door de 
heer Leysen, dat hij besprekingen 
had aangeknoopt met Franstalige 
politici om te zoeken naar een 
mogelijke oplossing voor de 
Staatshervorming, inbegrepen het 
probleem Brussel. 
Het Partijbestuur van de Volks
unie werd over de desbetreffende 
informatie ingelicht. 
Er hadden geen onderhandelingen 
tussen de partijen plaats. 
Uiteindelijk werd ik verleden 
week door de heer Leysen op de 
hoogte gebracht van bijgaand ont
werp van akkoord. 
Gelet op de ernst van deze aan
gelegenheid werd het ontwerp 
grondig besproken in het Partij
bestuur van zaterdag jl. 
Het bestuur meende dat ondanks 
een aantal pozitieve punten de 
gevraagde prijs, nl. overheveling 
van bepaalde wijken met in totaal 
45.000 inwoners veel te hoog lag 
en bijgevolg het voorstel niet in 
aanmerking kon genomen worden. 
Maandagmorgen werd ik inge
licht dat de voorzitters van de 
vijf regeringspartijen zich akkoord 
hadden verklaard met het ontwerp, 
dat er nog kon gepraat worden en 
werd ik, evenals de voorzitter van 
het FDF, uitgenodigd om deel te 
nemen aan een bijeenkomst van 
deze vijf voorzitters, voorzien 
eventueel vandaag dinsdag. 
Gelet op deze nieuwe elementen 
heb ik opnieuw het Partijbestuur 
geraadpleegd dat meende zijn 
standpunt niet te moeten wijzi
gen, maar besloot de Partijraad op 
demokratische wijze de definitie
ve beslissing te laten nemen. De
ze Partijraad was voorzien voor 
hedenavond. 
Via de radio vernam ik hedenmid

dag de beslissing van het PSC-
bureau dat meteen iedere dis-
kussie over het voorstel overbo
dig maakt. 
Tevens werden allerlei berichten 
en kommentaren de wereld inge
zonden, die mij nopen tot drie 
kommentaren. 
1. De « taktiek » van de PSC ter
zake getuigt van een bedroevende 
degeneratie van onze politieke ze
den. Deze partij geeft blijk van 
een platvloers elektoralisme en 
een dosis politieke immoraliteit. 
Ofschoon het voorstel voor de 
Volksunie onaanvaardbaar was 
heeft zij er geen gebruik van wil
len maken als partijpolitiek wapen. 
De PSC doet dit wel. Iedereen 
trekke hieruit het passend be
sluit. 
2. Op geen enkel ogenblik hebben 
er gesprekken of onderhandelin
gen plaats gegrepen tussen ver
tegenwoordigers van de VU en 
van het FDF of het RW. Wel heb
ben wij, als volwassen partij met 
zin voor verantwoordelijkheid, en 
gelet op het grote belang de 
noodlottige drieledige gewestvor
ming om te buigen naar een twee
ledig federalisme, het aangeboden 
ontwerp grondig onderzocht en 
besproken, met het u bekende re
sultaat. Meer bepaald wens ik te 
bevestigen dat de heer Grootjans 
zich met het ontwerp akkoord 
heeft verklaard op voorwaarde dat 
de VU eveneens akkoord zou 
gaan. Zoniet had de uitnodiging 
van de voorzitters geen zin. 
3. Het verloop van de gebeurte
nissen en meer bepaald de hou
ding van de PSC leveren het over
tuigende bewijs dat een her
nieuwd Vlaams radikalisme nood
zakelijk is en dat dringend een 
groter Vlaams tegengewicht moet 
opgebouwd worden om dergelijke 
onverantwoordelijke houdingen in 
de toekomst te neutralizeren. Zo
niet lopen de Vlamingen het ge
vaar in de komende jaren in nog 
ongunstiger omstandigheden aan 
de tafel te moeten gaan zitten. 

HET ONTWERPAKKOORD - LEYSEN 
1. Onmiddellijk te realizeren bij gewo
ne wet of bij wet met biezondere meer
derheid : 
1. Oprichting van Vlaamse en Franse 
, Gemeenschapsraden » en van een 
raad voor het Brusselse stadsgewest, 
bij rechtstreeks? verkiezingen en met 
wetgevende bevoegdheid. De verkiezin
gen voor de Brusselse stadsraad gebeu
ren op gesplitste (eentalige) lijsten. 
In de Brusselse stadsraad worden op 
die wijze twee taalgroepen gevormd. 
2. De raden kiezen een eigen uitvoe
rende macht (kollege). Voor de Brus
selse stadsraad is voor die verkiezing 
de meerderheid in elke taalgroep ver
eist. De samenstelling van het Brusselse 
uitvoerende orgaan moet bovendien bij
komende waarborgen voor de Vlamin
gen bevatten. 
3. De bevoegdheid van de twee ge
meenschapsraden en hun uitvoerende 
macht omvat ten minste al wat in de 
<t voorlopige s 107 quater is voorzien, 
plus alle personalizeerbare materies in 
Brussel (o.m. gezondheidszorg, omscho
ling, huisvesting, sociale begeleiding 
enz.). Uitbreiding van bevoegdheden 
kan nog genegocieerd worden — be
reidheid ver te gaan. Mits de school-
paktgaranties worden aanvaard, kan de 
materie onderwijs volledig aan de ge
meenschapsraden en de executieve wor
den toevertrouwd (eventueel eerst via 
de kultuurraden, in later stadium sa

mengesmolten met gemeenschapsraden). 
De Brusselse stadsraad is bevoegd in
zake territoriale materies. 
4. Splitsing kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde. 
5. Splitsing provincie Brabant — op
richting provincie Vlaams-Brabant en 
provincie Waals-Brabant. Brussel ofwel 
provincie ofwel gebied onttrokken aan 
provinciale indeling. 
6. De grens van het stadsgewest is het 
resultaat van een hertekening van de 
huidige agglomeratiegrens, die tot ge
volg heeft dat ongeveer 45.000 (in 
laatste instantie nog herleid tot 40.000) 
inwoners van de gemeenten rond Brus
sel worden overgeheveld naar het stads
gewest. (1) 
7. De faciliteiten in de overige gedeel
ten van de faciliteitengemeenten worden 
afgeschaft (fusie met omringende 
Vlaamse gemeenten). 
8. Op het einde van de legislatuur 
wordt in ieder geval een verklaring van 
konstituante goedgekeurd zodat het 
volgende parlement grondwetgevend zal 
zijn. 
I I . Te realizeren in volgende legislatuur 
(Grondwetswijziging) 

1. Samensmelting Kultuurraden Ge
westraden. 
2. Organizeren van de fiskale autono
mie van de raden. 
3. Afschaffing van de provincies als 
beleidsniveau. 

4. Hervorming van de Senaat. De twee 
Gemeenschapsraden vormen samen de 
Senaat, die de rol van « bedenkings
kamer » krijgt toegewezen. 

5. Herziening van de pariteitsregel voor 
de centrale regering. Het vertrouwen 
in de regering (investituur) moet met 
dubbele meerderheid worden gestemd. 
(1) Het betekent dat van volgende 
Vlaamse gemeenten telkens een aantal 
inwoners bij de Brusselse agglomeratie 
worden gevoegd. Tussen haakjes staat 
het % ten overstaan van de totale 
bevolking van die gemeenten. 

1) Vlaamse gemeenten met 
a faciliteiten » 

Wemmei 450 (3,4 %) 
Wezembeek-Oppem 4700 ( 40 % ) 
St-Genesius-Rode 6500 ( 43 % ) 
Drogenbos 2500 ( 50 % ) 
Kraainem 7400 { 64 % ) 
Linkebeek 4400 ( 92 % ) 
2) Wettelijk eentalige Vlaamse 

gemeenten 
Overuse (Jezus-Eik 500 ( 3 % ) 
Vilvoorde (Het Voor) 4800 {14,4 % ) 
Groot-Bijgaarden 1000 (15,8 % ) 
Dilbeek 1000 (10 % ) 
Beersel 1000 (20 % ) 
St-Stevens-Woluwe 1000 (20 % ) 
Zellik 1500 (20 % ) 
St.-Pieters-Leeuw 
(Zuun-Negenmanneke) 4600 (25 % ) 

Te Antwerpen hield de ere-senaat van de Beweging voor de 
Verenigde Staten van Europa in het Antwerpse Osterrieth-
huis, zijn jaarvergadering. Er werden vooreerst nieuwe leden 
opgenomen nl. Jean Lecerf van « Le Figaro » en laureaat 
met zijn boek over « De Geschiedenis van de Europese Een
heid »; Yves Cazaux, biograaf van Willem De Zwijger en 
professor dr. Florent Peeters, die in het bijzonder gehuldigd 
werd door senator De Bruyne (beiden stonden destijds in het 
tegenovergestelde kamp, wat de hulde van senator De Bruyne 
des te indrukwekkender maakte). 

Professor Peeters zelf belichtte ronduit doch rustig de tra
giek van de zogenaamde verloren generatie van de dertiger 
en de veertiger jaren. 

GLOEDVOLLE OPROEP 
VAN WALTER KUNNEN 
VOOR EUROPESE EENMAKING 

Minister Chabert en zijn Nederlandse kollega Westerterp 
werden eveneens in de ere-senaat van de BVSE opgenomen. 
Beiden werden voorgesteld door journalist Guido Naets, die 
o.m zei « dat Westerterp ook Waterstaat onder zijn hoede 
heeft — in Nederland hebben we Waterstaat, in België staat 
water » .. 
Minister Westerterp deed er nog een schepje bij toen hij 
zei, dat Nederland bereid moet zijn, een offer te brengen 
voor goede buren als de Belgen, doch dat deze dan eerst 
zelf moeten akkoord gaan over hetgeen ze willen. 
Intussen, aldus de Nederlandse minister, mogen de over
tuigde federalisten zich met van de wijs laten brengen, o.m. 
door diegenen die gekant zijn tegen rechtstreekse Europese 
verkiezingen. In dit laatste verband deelde minister Chabert 
mede, dat binnen kort een Europese Partij van Kristen-Demo-
kraten zou opgericht worden. 
De bezieler van dit alles, de heer Walter Kunnen deed tot 
slot een gloedvolle oproep tot aller medewerking aan de 
grootse taak van de Europese eenmaking (o a. door het Euro
pees Rapport van Tindemans te steunen) en door zoveel 
mogelijk de Europese burgers bij dit eenmakingsproces te 
betrekken. 

O 

KONINKRIJK BELGIË 

MINISTERIE VAN FINANCIEN 

LENING 1976-1984 

RENTE. — 9% 's jaars vanaf 1 maart 1976. 
EFFECTEN. — Toonderobligaties van 5 000, 10.000, 25 000, 

50 000, 100 000 en 500 000 frank. 
De coupures van 5 000 frank worden ais bijpassing af
gerekend. 

AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop. 
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pari op de eindverval-

dag van 1 maart 1984. 
UITGIFTEPRIJS. — 99 % 
OFFICIËLE NOTERING. — De obligaties zullen officieel ter 

beurze worden genoteerd. 

INSCHRIJVING 
van donderdag 12 tot vrijdag 27 februari 1976 

Aan de inschrijving kan vóór laatsvermelde datum een einde 
worden gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de 
Nationale Bank van België en bij de in België gevestigde ban
ken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële in
stellingen van de openbare sector en spaarkassen. 

De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij Inschrij
ving. 

Brussel, 5 februari 1976. 

De Minister van Financiën, 
W. DE CLERCO 
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HERSTELPLAM: 
GEKLUNGEL NET SCHIINNAATREGELEN 

Eerste VU-spreker in het debat over 
«de ekonomische herstelmaatregelen» 
was Nelly Maes, die de voorliggends 
tekst een « omgebogen en ontmand 
herstelplan » noemde (de heren glim
lachten ). Ze vergeleek de ekonomi
sche politiek van de regering aan deze 
gevoerd inzake dijken : jarenlang ver
waarloost men de waterwering en als 
deze begeeft gaat men heipen en de 
dijken versterken De regering heeft 
kostbare tijd laten voorbijgaan en komt 
nu met lapmiddelen voor de dag Onze 
woordvoerster ontleedde dan sistema-
tisch de voorgestelde maatregelen . 
brugpensioen, stage-arbeid voor jonge
ren en pleitte voor fiskalisering van 
de maatschappelijke zekerheid, doel
treffende bestrijding van de kapitaals-
vlucht en van de belastingsontduiking, 
en met het minst van de zware kumuls 
Nelly Maes zei besluitend • « Wij heb
ben amendementen voorgesteld voor 
de afschaffing van de nachtarbeid en 
om te verhinderen dat arbeidsverkor-
ting als loonlast zou beschouwd wor
den Maar zelfs dat ging blijkbaar te 
ver In wat voor land leven wij ' Wat 
voor een regering hebben wij ? » 

De volgende VU-spreker in dit tame
lijk mat debat was de heer Raskin, die 
het opnieuw had over een matiging in 
de indeksaanpassing van de parlemen
taire wedde Het probleem heeft recht
streeks niets met de herstelplannen te 
maken maar wel met de uiteindelijke 
bedoeling ervan, nl. de algemene mati
ging Hij verwees ter zake naar CVP-
voorzitter Martens die vorig jaar aan 
• De Standaard » zei « dat de voort
durende indeksering van de parlemen
taire vergoeding op de duur onverde
digbaar wordt » Spreker vroeg, dat de 
parlementsleden het goede voorbeeld 
zouden geven in een periode waarin 

de regering offers vraagt en (te laat) 
matigingsvoorstellen bij het parlement 
indient. 

ELK VOLK 
ZIJN EIGEN AANPAK 

' De Standaard » noemde de tussen
komst van partijvoorzitter Hugo Schiltz 
in het herstelplandebat de beste van 
deze zitting. Mr Schiltz vergeleek de 
onderhandelingen tussen regering en 
vakbonden met bantoepalabers. Het 
herstelplan zelf komt te laat en is veel 
te schuchter Terecht wordt door de 
BSP de werkverschaffing centraal ge
steld De vraag is echter welke ar
beid en hoe gaat men de tewerkstel
ling waarborgen ' Het klassieke ant
woord bevredigt niet meer, het hoog-
kapitalisme heeft wel voordelen opge
leverd, maar we hebben duidelijk een 
verzadigingspunt bereikt Er treden zelf
vernietigende effekten op, die de klas
sieke ekonomie voor raadsels plaat
sen en de sociale vooruitgang bedrei
gen Met kortstondige, aan de kern 
voorbijgaande rezultaten is het pro
bleem met opgelost, zeker met wan
neer men geen toekomstrvisie heeft. 
De VU gaat ervan uit, dat er voor de 
bevrediging van de materiële behoef
ten eigenlijk geen volledige tewerkstel
ling nodig is. Steeds minder mensen 
brengen steeds meer goederen voort 
In die optiek kan men de werkloos
heid met volledig uitschakelen Daarom 
moeten we naar de quaternaire sek-
tor grijpen zoals de sociale begelei
ding, de welzijns- en milieuzorg e.d.m 
die een zinvolle arbeidsgelegenheid 
voor de jongeren betekenen De finan
ciering daarvan moet met door lenin

gen of deficiet-spending gebeuren doch 
wel uit de lopende overheidsinkom
sten. De overheid moet haar uitgaven 
met uitbreiden doch heroriënteren. Na
tuurlijk moet de produktivistische sek-
tor vitaal genoeg blijven om dergelijke 
politiek te kunnen bekostigen. Daarom 
ook moet het begrip winst van zijn 
kwalijke bijklartk ontdaan worden. 
Daarvoor is een sterk en onafhanke
lijk politiek gezag nodig, opgewassen 
tegen patronale en sindikale beroeps-
egoismen. In de plaats van deze ego
ismen moet een echte solidariteit tot 
stand komen tussen kapitaalsintensie-
ve en arbeidsintensieve sektoren. In 
dit verband is een fiskalisering van de 
sociale zekerheid noodzakelijk. Deze 
nieuwe aanpak vergt ook een hervor
ming van de staatsstrukturen. Er be
staan tussen onze beide volksgemeen
schappen diepe mentaliteitverschillen: 
ieder volk moet zijn visie op sociaal-
ekonomisch vlak zelf konkretiseren 
Daarom neemt de VU geen vrede met 
gewestvorming, decentralisatie of kul-
turele autonomie. Wij eisen een 
Vlaamse staat, ook om gestalte te ge
ven aan een nieuwe maatschappij-op
vatting, niet liberalistisch noch kollek-
tivistisch maar steunend op individuele 
kreativiteit, solidariteitszin en sociale 
verantwoordelijkheid. 
Op al deze vragen brengt het ontwerp 
van herstelwet geen antwoord, het 
blijft geklungel met schijnmaatregelen. 
Zich rechtstreeks tot de (afwezige) 
eerste-minister richtend zei mr Schiltz 
tot slot van dit briljant betoog : « Uw 
partij won de jongste verkiezingen, 
maar gedenk het historisch citaat over 
Hannibal : Leo Tindemans u wist een 
overwinning af te dwingen maar u 
hebt gefaald in het aanwenden ervan ». 

ERFRECHT 
LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT 

De hele Kamer heeft blijkbaar met gro
te voldoening de hervorming van het 
erfrecht van de langstlevende echtge
noot — waarvan al jaren sprake was 
— besproken. VU-kamerlid en eminent 
jurist Frans Baert was de degelijke 
verslaggever van de besprekingen in 
de kommissie en bracht « een verhel
derend rapport uit » (zoals zijn kollega 
de h. Suyckerbuyck zei) Op het einde 
van zijn verslag oogstte de h. Baert 
trouwens applaus op alle banken en 
werd hij door verscheidene sprekers 
gefeliciteerd. 

VERVELENDE VRAGEN 

# VU-kamerlid mevr. G. De Kegel 
vroeg minister Defraigne hoe het nu 
zit met de versterking van de water
wering m de Dendervallei en of daar
voor geen werklozen kunnen ingezet 
worden. Staatssekretaris Poma somde 
een aantal initiatieven op doch waar
schuwde voor de mening dat dergelij
ke werken ook door ongeschoolde ar
beiders kunnen verricht worden. 
# VU-kamerlid Mattheyssens onder
vroeg minister Vanden Boeynants over 
het gebruik van Mystère-vliegtuigen 
door ministers en andere vooraanstaan
den, soms met hun hele familie. De 
minister vond dit gebruik normaal, te 
meer daar de vliegtuigen in kwestie 
evenals de piloten toch een zeker aan
tal uren moeten vliegen in het kader 
van de training en het in konditie hou
den van de piloten (minister Humblet 
van FNOpvoeding antwoordde op een 
zelfde vraag in dezelfde zin). De heren 
zijn dus van oordeel dat ze het nuttige 
aan het aangename kunnen paren. 
# VU-kamerlid Luk Vansteenkiste bleef 
in de luchtsektor met zijn vragen over 
het onderhoud door Sabena van Con-
corde-vliegtuigen. Uit het antwoord 
van minister Chabert bleek dat Sabena 
daarvoor 14,5 milard aanpassingswer-
ken moet doen uitvoeren, met werk
verschaffing gedurende 15 000 werk
uren aan 265 personeelsleden resp. 
21 000 werkuren en 361 personeelsle
den voor de tweede voorziene onder
houdsbeurt. 
# Op vraag van VU-kamerlid Goemans 
iz gewijzigde openingsuren van de RTT-
kantoren zei minister Chabert dat deze 
hervorming noodzakelijk is om de f i
nanciële toestand van de RTT te sane
ren, doch dat de RTT-verbindmgen on
danks deze hervormingen tijdens de 
weekends gewaarborgd blijven 

LANDBOUW EN VISSERIJ : 
STIEFKINDEREN 

De bespreking van de Landbouwbegro
ting 1976 was voor VU-senator Van In 
aanleiding om zijn ontgoocheling te 
uiten over de stiefmoederlijke behan
deling van de landbouw en de visserij 
in ons land Hij had het vooral over 
de noden van de visserij — een Vlaam
se ekonomische bedrijvigheid — en 
stelde o m dat onze vissers huiverig 
staan voor de eventuele oprichting van 
eén rederij voor de hele visserij We 
missen een degelijk visserijbeleid, er 
zijn geen opties, er branden geen knip
perlichten, ook al telt de zeevisserij 
2000 werknemers Waar blijven de 
plannen, hoe ziet de minister onze 
vloot in 1980 7 
Minister Lavens antwoordde zoals de 
meeste ministers antwoorden met in
stemming en beloften en verwijzingen 
naar andere ministers, die terzake ook 
bevoegd zijn Wel schoot de minister 
uit zijn krammen toen enkele frankofo-
ne senatoren, die van oordeel zijn dat 
de franstaligen in het departemen be
nadeeld worden, terwijl ze in werke
lijkheid nog boven de pariteit het 
ambtenarenkorps stofferen. 

VU-senator Persijn kondigde aan dat de 
VU-fraktie met weinig geestdrift het 
wetsontwerp betreffende de vertikale 
integratie in de sektor van de dierlij
ke produktie zou goedkeuren, vooral 
omdat het wetsontwerp geen eigen
lijke vestigingswet is geworden, zoals 
men dat aanvankelijk had beloofd 

SLAPPELING DE CLERCQ 

Het debat over de begroting Financien 
1976 en van Pensioenen 1976 (en over 
de aanpassing van deze begrotingen 
1975) gaf VU-senator Hector De Bruyne 
gelegenheid, om op bepaalde begro-
tingstrukjes te wijzen en de Belgische 
ontwikkelingshulp nog steeds te klein 
te vinden. De senator vroeg ook meer 
uitleg over de afzonderlijke sektie 
« staatsuitgaven op inkomsten met bij
zondere bestemming », waartegen de 
verdenking rijst dat het wellicht om 
een soort draaischijf gaat, waarlangs 

geld naar andere begrotingen wordt 
overgeheveld 
Dezelfde senator noemde het gemid
delde van de pensioenen in ons land 
« tamelijk laag » (van 1963 tot 1975 : 
van 20 naar 80 miljard, van 1,5 miljoen 
naar 2,3 miljoen gepensioneerden) en 
drong aan op een efficient ekonomisch 
en sociaal beleid via een demografisch 
beleid De h De Bruyne was met te 
spreken over het voortduren van een 
hardvochtige repressie in de pensioen-
sektor « in tegenstelling tot wat m an
dere landen en zelfs in vorige eeuwen 
IS gebeurd » Hij herinnerde aan de 
recente poging van ambtenaren van 
Financien om de in ballingshap levende 
dichter Wies Moens nog maar eens 
te pluimen en aan het geval Félicien 
Marceau (die door Frankrijk verstandi
ger en edelmoediger werd behandeld 
dan door « la patrie des arts et des 
pensees, ndr) 

VU-senator Vandezande was onrecht
streeks doch overduidelijk niet mals 
voor minister De Clercq, die ten slotte 
verantwoordelijk moet gesteld worden 
voor steeds maar voortwoekerende 
taalwetovertredingen in de ASLK, de 
Nationale Bank, het Douanelabo te Leu
ven Cijfers en juridische argumenten 
bij de hand wierp de senator dit zo
veelste rekwisitoor in het halfrond, 
met nauw beheerste verontwaardiging 
<• De minister moet zijn handen van dit 
labo houden, aldus de senator, het 
gaat toch niet op dat omwille van een 
FDF-militant het aantal Vlaamse pen
delaars naar Brussel wordt verhoogd » 
Blijkbaar kan slappeling De Clercq aan 
zijn frankofone meesters mets weige
ren HIJ IS met de CVP-zandzakken 
trouwens in goed kapitulard-gezel-
schap. 

# Naar aanleiding van het recente 
CVP-kongres te Dendermonde traden 
de stedelijke politie en de rijkswacht 
op tegen VUJO's die VU-affiches aan
plakten en pamfletten uitreikten. VU-
senator Coppleters vond het optreden 
van de ordediensten abnormaal (inti
midatie en opleidingen) tegenover 
vreedzaam manifesterende jongeren. 
Minister Michel vond dit optreden wel 
verantwoord, omdat de betoging » 
met was aangevraagd. 

# In een vraag tot de minister van 
Buitenlandse Zaken over misbruiken in 
ABOS (Algemeen Bestuur Ontwikke
lingssamenwerking) nav de schorsing 
van een personeelslid vroeg VU-sena
tor De Facq welke maatregelen tegen 
misbruiken worden getroffen Namens 
minister Van Elslande somde staatsse
kretaris Geens een reeks kontrole-
maatreqelen op en deelde hij mede 
dat de begroting van het Fonds samen 
met de begroting voor ontwikkelings
samenwerking aan het parlement zal 
worden voorgelegd. 
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Achter de slogan « Vlaanderen aan de Vlamingen » betoogden een 500-tal TAK-manifestanten zondag te 
Brussel. Nadien trokken ze ook naar Wemnnel, om na de middag te Edingen te gaan betogen. Achter de 
slogan « Edingen Vlaams », stapten ze door dit aloude Vlaamse stadje dat in 1962 totaal ten onrechte 
bij de Waalse provincie Henegouwen werd geannekseerd (foto). Een andere groep TAK-mensen betoogde 
voordien ook ook in d'Hoppe (Vloesberg). 

DUnSE BELGEN WORDEN BI) WAUONIEIN6ELI1FD 
In november 1974 diende de Par-
tei der Deutsch-sprachigen Bel
gier In de « Rat der deutschen 
Kulturgemeinschaft » een voor
stel in, strekkende tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 13 
december 1968 over samenstel
ling, organisatie en bevoegdhe
den van de Koninklijke Kommis
sie voor Monumenten en Land
schappen. 
Het was er haar om te doen, 
aan de twee bestaande afdelingen 
— een Vlaamse en een Waalse 
— een derde, Duitse, toe te voe
gen. De voogdij zou gemeen
schappelijk door de minister voor 
de Nederlandse en die voor de 
Franse kuituur uitgeoefend wor
den. 

TEGEN DE BETONSJEIKS 

VUJO 
BETOOGDE 
IN LIMBURG 
Dertig dapperen begonnen zater
dagmorgen ondanks de bittere 
kou een voettocht van Overpelt 
naar St. Truiden, als protest te
gen de bouw van de A 24, een 
totaal overbodige snelweg tussen 
twee niemandslanden, « vijftien 
miljard voor de zwijnen ». Ze 
werden onderweg vervoegd door 
simpatisanten, zodat de groep 
tot 150 man was uitgegroeid bij 
het bereiken van Hasselt, waar 
op een perskonferentie VU-pro-
vincieraadslid Jaak Gabriels in 
scherpe bewoordingen het arri-
vlsme van zekere politiekers aan 
de kaak stelde. Spreker alsmede 
leden van het A-24-aktlekomitee 
vindt het onbegrijpelijk dat de 
bestendige deputatie zes gefun
deerde standpunten tegen de 
A-24 doodgemoedereerd naast 
zich neerlegt. De h. Gabriels 
gispte ook in scherpe bewoordin
gen het schijnheilig gedrag van 
sommige BSP-provincieraadsleden 
en pleitte tenslotte voor tewerk
stelling in de non-profitsektoren. 
Met de klassieke en versleten 
metodes verwezenlijkt men geen 
efficiënte tewerkstelling meer. 
De VUJO kondigde tot slot nog 
andere protestakties aan. Sena
tor Vande Kerckhove en kamer
lid Raskin, beiden VU-mandata-
rlssen, woonden de manifestatie 
bij. 

Na meer dan een jaar touwtrek
ken (de Belgicistische partijen 
dienden een tegenvoorstel in, de 
PDB amendeerde dit opnieuw) 
kon eindelijk, op 26 januari 1976 
een advies uitgebracht worden 
door de Raad. 
In dit advies is de oorspronkelij
ke bedoeling niet meer te her
kennen. 
In plaats van een zelfstandige 
afdeling beoogt het advies « een 
gewaarborgde vertegenwoordi
ging van het duitstalige gebied 
binnen de Franse afdeling ». 
Als voogdijminister wordt alleen 
nog de minister voor Franse Kui
tuur gewenst. Als redenen om 
geen afzonderlijke Duitse afde
ling te vragen worden aange
voerd : de hoge kosten (« geld 
dat dan onttrokken zou worden 
aan Duitse kultuurarbeid ») en de 
moeilijkheid, in een zo beperkt 
gebied de nodige deskundigen te 
vinden (alsof het een zelfstan
dige afdeling verboden zou zijn, 
deskundigen van buiten haar ge
bied aan te spreken). 
Het advies zal overgemaakt wor
den aan minister Van Aal (Franse 
Kuituur), die ongetwijfeld In zijn 
baardje zal lachen. 
Dit advies past namelijk vol
maakt in de stille evolutie die al 
jaren aan de gang is. Oospronke-
lijk was de bedoeling, Duits Bel
gië zonder blikken of blozen te 
laten verfransen door het unitai
re België. Doordat die vervelende 
Vlaamse beweging een Waalse 
tegenbeweging uitlokte moest de 
Staat heringericht worden en 
kwam er vanzelf wat meer ruim
te voor Duits België. Logisch en 
konsekwent ware nu een afzon
derlijke regeling voor dit gebied, 
onder toezicht van Vlamingen en 
Walen samen. 
De Walen doen echter op handi
ge wijze hun best om dit gebied 
in alle stilte in handen te houden 
en het zodoende op lange termijn 
te verfransen. Eens dat het tot 
een Waalse deelstaat zou beho
ren, kunnen de Vlamingen hun 
invloed niet meer laten gelden 
om de verfransing te helpen ke

ren. Teneinde alle ruchtbaarheid 
te voorkomen zijn de Walen te
genwoordig gaarne bereid, de 
Duitstaligen een plaats te waar
borgen binnen allerlei Waalse 
instellingen (de Gewestraad bv.). 
Dat ziet er dan uit als een groot
moedig gebaar. In feite betekent 
het een institutionele inlijving, 
een onmondig making binnen een 
volksvreemd lichaam. 
Voor een dergelijke politiek heb
ben zij « kollaborateurs » nodig 
bij de betrokken bevolking. Die 
vinden zij bij al die mensen die 
graag aan politiek doen en zich 
daarvoor aangewezen achten op 
het bestaande politieke kader : 
dat van de Waals-Belgische par
tijen. In Duits België is hun uit
hangbord Duits en ook hun kan
didaten zijn dat. Maar het pro
gramma en de opgang van de 
persoon wordt bepaald door Ver-
viers. Luik en zelfs Bruxelles. 
De PDB is daarop een vrij re
cente uitzondering en precies een 
verzet hiertegen. Men vergete 
echter niet dat zij moet werken 
midden in een volksgroep die op 
30 jaren tijds driemaal van « va
derland » is moeten veranderen, 
die grotendeels is gaan berusten 
in haar Belgische situatie, 
die goed beseft dat zij binnen 
het Walenland alle voordeel 
heeft bij een kulturele « aanpas
sing . , 

die van de Vlamingen weinig 
aandacht en daadwerkelijke steun 
krijgt, 
die vanwege de Bondsrepubliek 
Duitsland helemaal geen hulp 
mag verwachten. 
Ons besluit, na het lezen van 
bovengenoemd advies, weze dan 
ook niet te streng. 
Gooien we geen al te dikke ste
nen naar de achttien kortzichtige 
raadsleden die de ondergang van 
hun eigen volksgroep op beschei
den wijze helpen voorbereiden. 
Maar wel bloemen naar de vijf 
klaarziende dapperen, die zich 
hiertegen tevergeefs met een te
genstem hebben trachten te ver
zetten. 

•' Karel Jansegers. 

ONZE VOORWAARDE : 
VRIJHEID VOOR DE 
VOLKEREN IN SPANJE 
Bij gelegenheid van het bezoek van de Spaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Areilza, die voor het post-Franco-regime 
het EEG-lidmaatschap komt bepleiten hebben niet alleen de 
andere partijen voorwaarden gesteld (onder stigmatisering 
van dit regime als een « farce-demokratie »), ook de Volks
unie eist waarborgen o.a. wat het recht op autonomie voor 
de Basken en Katalanen betreft. Dit wordt nader toegelicht 
in een Open Brief aan minister Van Elslande, waarvan hierna 
de tekst volgt. 
Wie Areilza is blijkt uit zijn verklaring op ,1 juli 1937 na de 
val van Bilbao, laatste steunpunt van de Baskische Republiek. 
Unitarist Areilza — door het Franco-bewind tot burgemeester 
van Bilbao benoemd — zei toen o.m. het volgende : 
« Er is geen plaats noch voor overeenkomsten noch voor la
tere toegeeflijkheid. Er zijn overwinnaars en overwonnenen 
(...). Het grote, ene en vrije Spanje heeft getriomfeerd. De 
vreesaanjagende en trieste nachtmerrie die men Euskadi 
heeft genoemd is overwonnen. Zij was slechts het resultaat 
van het Prieto-socialisme en van de Biskaiaanse stupiditeit 

I ï " " -? ^<=™"<*e van de separatistische geestelijkheid is 
ook beëindigd, voor altijd ». 

« Het Baskenland is opnieuw een stuk van Spanje door zui
vere en eenvoudige militaire verovering ... 

OPEN BRIEF 

« Mijnheer de Minister, 

Enl<ele maanden geleden liebben wij in het parlement geïn
terpelleerd over de bloedige onderdrukking van het Bas
kische volk tiidens de uitzonderingstoestand 
De bloedige gebeurtenissen met de fusilleringen begin okto
ber hebben onze stellingen toen nog kracht bij gezet Onder
tussen IS door de lichte regimewijziging in Spanje een her
nieuwd diplomatiek Spaans offensief begonnen rond deze 
intrede in Europa. Het bezoek van de Spaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Areilza kadert volledig in deze kontekst 
Alle Spaanse demokratische krachten . kristen-demokraten 
sociafisten, Baskische en Katalaanse autonomisten hebben 
zich nog zeer recent sterk uitgesproken tegen 'n toegeving aan 
deze pogingen zonder herstel van de fundamenteie demo
kratische rechten. Zopas hebben bijna alle Belgische poli
tieke partijen hun steun toegezegd aan een verklaring van 
de Liga van de Rechten van de Mens om bij het bezoek van 
Areilza op te komen voor de individuele, syndikale en poli
tieke demokratische rechten. 

Als Vlaamse volksnationalisten en Europese federalisten 
willen wij hier meer speciaal de onvervreemdbare rechten 
van het Baskische, Katalaanse en Galicische volk binnen 
Spanje beklemtonen. Tevens ook verwittigen voor de opvat
tingen van een figuur als Areilza die in bekend gebleven 
verklaringen de fundamentele Baskische bestaansrechten 
heeft ontkend. Eerste-minister Tindemans heeft na zijn Euro
pa-opdracht in een vraaggesprek met het Franse weekblad 
« l'Express « verklaard dat overal in Europa de federalisten 
een gelijkwaardige visie over het cp te bouwen Europa heb
ben vertolkt. In het kader van deze visie en meer speciaal 
als verkozene van het Vlaamse volk doen wij op U een be
roep om deze rechten van de verdrukte volkeren in Spanje 
sterk naar voor te schuiven bij uw Spaanse kollega als één 
van de essentiële basisbeginselen van het Europa van de 
toekomst. 
Wij menen hier volledig te kaderen met onze opvattingen 
binnen de recente 11 juli-verklaring van uw kollega Mevrouw 
De Backer die als vooizitter van het Vlaams ministerkomitee 
verklaarde « Vlaanderen moet voorbeeld en lichtbaken zijn 
voor alle kleine volkeren en gemeenschappen, die hun eigen
heid en autonomie willen bewaren of verwerven in een 
groter geheel ». Wij als volk, U als vertegenwoordiger van 
een Belgische Staat die voldoende spanningen heeft gekend 
door het niet erkennen van deze volksrechten zijn best ge-
pfaatst om dit niet alleen als een zorg maar als een onvoor
waardelijke eis te stellen bij uw Spaanse kollega ». 

Senator Coppieters 

S.O.S. 
WATERSNOOD 
HET HALF MILJOEN VOORBIJ ! 
V.-A.L., Vurste 
D.C.-V.J., Heule 
Naamloos, Oostende 
Naamloos, Heverlee 
J.D.S., Eekio 
A.D.R., St-Kat.-Lombeek 
K.L., Wolvertem 
F.N., Haaltert 
M., Antwerpen 
V.D.A., Antwerpen 
D.M., Antwerpen 
M.D.R., Dilbeek 
G., Geraardsbergen 
VU-Burst 
Naamloos 
E.V., 'Waasmunster 
V.D.S., Aalst 
VU-afd. Denderleeuw 
D.D.-A., Petegem 

500 
200 
500 
500 
250 
500 
500 
500 
200 
100 

2.500 
500 

1.000 
1.000 

100 
200 

5.000 
1.000 

500 

VU-afd. Blankenberge 
G.V.N., Brussel 
F.D.K., Erps-Kwerps 
W.D., St-Amandsberg 
JJH., Ekeren 
E.O., Wakken 
VU-afd. Neeroeteren 
A.D., Kessel-Lo 
J.V., Heusden 
VU-afd. Boom 

8.202 
500 

1.000 
10.000 

500 
500 
500 

1.000 
1.000 
1.500 

VU-afd. Erembodeqem-Centrum 

R.V., Heers 
V.M., Dendernronde 
Naamloos, Zelzate 
O.L., leper 

Totaar 

1.500 
500 

1.000 
2.000 

200 

518.087 
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RODE CIIFERS 
VOOR SNIAS 
In België hangen bepaalde ekonoml-
sche bedrijvigheden van verschillende 
ministeries af, zodat in sommige geval
len vaak iedereen en niemand bevoegd 
is [cfr. de visserij, de zee- en water
wering, enz.). In Frankrijk is het al niet 
veel beter. Daar hangt bvb. de gena
tionaliseerde vliegtuigindustrie van 
niet minder dan drie verschillende mi
nisteries af : Defensie, Verkeer en Fi
nanciën. In tegenstelling met Dassault 
(partikuiier bedrijf) is de SNIAS (Socié-
té Nationale Industrielle Aéro-Spatiale) 
zwaar in de rode cijfers terecht geko
men, juist als gevolg van het feit, dat 
het een staatsbedrijf is, waar tegen de 
ortodokse ekonomische regels voort
durend gezondigd wordt. Het verlies 
bedroeg in 1974 360 miljoen FFR (of 
bijna 3,5 miljard Bfr.). De omzet be
droeg 5 miljard bij een personeelsbe
stand van 41 500 man. Ter vergelijking : 
Boeing heeft een omzet van- 17 mil
jard, een winst van 320 miljoen en stelt 
47.000 man te werk I De produktiviteit 
bij de Amerikaanse onderneming is 
dus driemaal groter bij een bijna ge
lijke tewerkstelling. 
De Franse staat heeft bij de — ver
lieslatende — Concorde en Airbus-
projekten alleen de studie- en ontwik
kelingskosten betaald, voor de produk-
tie moest de onderneming zelf op
draaien, nl. door bankleningen met een 
interestenlast van eventjes 14%. De 
leningslast op korte termijn beliep 7 
miljard FFr. 
Andere oorzaken : te veel personeel. 
De te Toulouse gevestigde studiedienst 
telt 1.500 man doch heeft niets meer 
te doen, sinds de Concorde en Airbus 
in het stadium van de produktie be
land zijn. Nieuwe projekten « hangen 
nog in de lucht » en Dassault geeft 
uiteraard geen studie-opdrachten doch 
wel produktie-opdrachten door Verras
send genoeg krijgt Dassault van rege
ringswege wel kredieten voor de pro
duktie, kredieten die aan het SNIAS 
geweigerd worden ' En nochtans zijn 
er ook winstgevende sektoren ; heli
kopters (nabij Marseille) 7 500 arbeids
krachten en schitterende uitvoerresul-
taten, met anderhalf miljard FFr. om
zet en 4 miljard orderreserve in 1974. 
Ook de rakettenbouw van de SNIAS le
vert winst op (Frankrijk is trouwens 
een der grootste wapenleveranciers in 
de wereld). 
De Franse regering poogt het staats
bedrijf te saneren en wou de leiding 
eerst aan een manager toevertrouwen, 
die zijn sporen heeft verdiend in het 
bedrijfsleven en het bankwezen. Maar 
de man eiste volledige bewegingsvrij
heid en dus het einde van de drievou
dige departementele voogdij, vooral 
dan van de voogdij van Defensie. Pa
rijs weigerde en heeft nu de leiding 
toevertrouwd aan generaal Jacques 
Mitterand, broer van de Franse socia
listische leider Frangois Mitterand, ge
wezen opperbevelhebber van de stra
tegische luchtmacht en lange tijd 
Frankrijks vaste vertegenwoordiger bij 
de NATO te Washington. Reeds voer
de hij een werktijdverkorting in (42-
urenweek) Maar of dat een afdoende 
maatregel zal zijn in een bedrijf waar 
een derde van het personeel geen 
werk heeft is twijfelachtig. 
Een en ander is het zoveelste argu
ment voor een quasi-totale integratie 
van de Westeuropese vliegtuigindus
trie. Het alternatief is immers de to 
tale verdringing door de USA (cfr ook 
de steekpenningenschandalen a la 
Lockheed e a) 

President Giscard speelt dubbel spel. 
Frankrijk is over de brug gekomen om 
samen met de Europese partners 
over een fusie van hun vliegtuigpro-
duktie te praten. Maar intussen is 
uitgelekt dat Parijs ook geheime be
sprekingen met Amerika voert... 

STEENKOOLPRODUKTIE VAN DE EEG 
in miljoenen ton 

256,8 

STEENKOOLPRODUKTIE IH 
DE EUROPESE CEMEENSGHAP IN 1975 
De steenkoolproduktie van de Europese Gemeenschap steeg In 
1975 van 242,6 miljoen tot 256,8 miljoen ton, hetgeen neerkomt 
op een vermeerdering van 6% ten opzichte van 1974. 
Deze cijfers geven echter een vertekend beeld van de situatie. In 
1974 was de produktie in Groot-Brittannië als gevolg van stakin
gen buitengewoon laag. Het produktleverlies werd op 18 miljoen 
ton geraamd. Zonder dit produktleverlies zou de totale produktie 
van de Europese Gemeenschap in 1975 lager zijn geweest dan 
in 1974. In I960 beliep de totale produktie van de Europese Ge
meenschap nog 436,9 miljoen ton. De dalende tendens, begonnen 
in 1965, zet zich dus verder door. 

Produktie in miljoenen ton 
Groot-Brittannië 
Duitsland B.R. 
Frankrijk 
België 
Ierland 
Italië 
Nederland 

1975 
127,700 
99,100 
22,400 
7,500 
0,052 
0,004 
0.000 

1974 
109,200 
101,500 
22,900 
8,100 
0,068 
0,004 
0,800 

1974-1975 
-f 17,0% 
— 2,3% 
— 2,1% 
— 7,8% 

EEG 256,800 242,600 + 5,9% 

Behalve in Groot-Brittannië gaat de produktie In alle landen van 
de Gemeenschap achteruit. In Nederland is de produktie einde 
1974 zelfs geheel stopgezet; de produktie van Ierland en van 
Italië is onbetekenend. 
De cijfers werden ons medegedeeld door het Bureau voor de 
Statistiek van de Europese Gemeenschappen. 

LERAREN PLEITEN VOOR SALARISVERLAGING I 

(jeeveedee) Een leraar bij het middelbaar onderwijs in Neder
land, die 27 uur per week les geeft en daarnaast nog 5 uur 
voor een avondklas staat, verdient (bruto) 70 duizend franken 
per maand. Een direkteur van een middelbare school die 
tevens de leiding heeft over een avond-leergang, inkasseert 
maandelijks bruto tegen de 110 duizend franken. Of dit nor
male inkomens zijn m een tijd waarin de overheid wenst te 
bezuinigen, is een vraag waarop de doorsnee arbeider zijn 
antwoord onmiddellijk klaar heeft. Maar diezelfde vraag heb
ben zich ook de dertig leraren van het (kristelijk) Jerusalem-
kollege in het Noord-Limburgse stadje Venray gesteld. En 
daarbij kwamen ze tot de reaktie dat ze best wat minder 
konden verdienen dan de salarissen die bij het middelbaar 
onderwijs van kracht zijn. Ze begonnen daarvoor een aktie 
onder hun kollega's uit het hele land. Het gevolg is dat bin
nenkort een stuk met zestienhonderd handtekeningen aan de 
volksvertegenwoordiging zal worden aangeboden waarin een 
salarisverlaging wordt voorgesteld. 

Die 1600 solidaire leraren vormen slechts een klein groepje 
van de dertigduizend lesgevers op de middelbare scholen. 
Daaruit blijkt al dat lang niet de hele Nederlandse leraren-
stand het met de mensen uit Venray eens is. Het verwijt is 
al gehoord dat ze een « oneerlijk » voorstel hebben ingediend 
en dat ze bezig zijn de maatschappelijke positie van de 
leraren te ondermijnen. Het Nederlands Genootschap van 
Leraren voelt zich helemaal ongelukkig met de salarisverla-
gingsaktie. Want kortgeleden hield deze organisatie een 
groot en drukbijgewoond kongres waarin juist gepleit werd 
voor de belangen van de bestbetaalde kollega's, de zogehe
ten eerstegraads leraren. De meeste leraren zijn dus hele
maal niet voor bezuiniging op de salarissen. Vooral de wat 
ouderen, gewend aan een <• duurder » leven, voelen er niets 
voor om vrijwillig iets prijs te geven van een salarispositie 
die in het verleden na harde strijd kon worden veroverd. 
Deze ideële strijd binnen het Nederlandse lerarenkorps komt 
voor uit de bezuinigingen die de socialistische onderwijs
minister Van Kemenade — in het kader van de totale bezui
niging op overheidsuitgaven — heeft aangekondigd. De 
minister moet daarbij een middenweg zien te vinden tussen 
bezuinigingen op het onderwijs zélf (grotere klassen, minder 
dure leermiddelen) èn bezuinigingen in de salarissfeer. De 
leraren uit Venray en hun simpatisanten zijn er sterk op 

tegen, dat de klassen vergroot worden. Dat komt het onder
wijs niet ten goede vinden zij, want in grotere klassen zal 
het voor de leraar moeilijker worden om voldoende indivi
duele aandacht aan de leerlingen te schenken. Ook bezuini
gingen op de leermiddelen vinden zij verwerpelijk omdat 
daaronder de kwaliteit van het onderwijs zou lijden. Dus, zo 
redeneren zij, er blijft alleen de mogelijkheid over om aan 
de salarissen iets te doen. Dat behoeft dan wel niet onmid
dellijke verlaging te betekenen, maar minstens bevriezinz van 
de lonen, wat in feite (als gevolg van de stijgende prijzen) 
op verlaging neerkomt. 

De mensen van het Genootschap van Leraren zijn evenzeer 
tegenstanders van klasse-vergroting en van bezuiniging op 
leermiddelen, maar vinden tegelijk dat niet aan de salaris
sen getornd mag worden. Over dit laatste praat men nog 
maar niet al te veel, want er is toch al wat ontstemming in 
het land over de fikse beloningen die de leraren (vroeger 
maar matig betaald) de afgelopen jaren hebben weten los te 
peuteren. De zestienhonderd leraren die hun handtekening 
onder het Venrayse manifest hebben gezet, krijgen nu het 
verwijt te horen dat ze nog vóór de bezuinigingsonderhande
lingen begonnen zijn, het wisselgeld al uit handen hebben 
gegeven. 

De (financieel) bevoorrechte positie waarin niet alleen lera
ren, maar ook wetenschappelijke medewerkers aan de uni
versiteiten verkeren, is de laatste dagen nog wat scherper 
in het licht komen te staan door de diskussie over de 
« modale werknemer ». Hiermee bedoelt men de meest 
voorkomende werknemer in Nederland, een soort gemiddelde 
dus. Als zodanig wordt beschouwd : iemand met twee kin
deren beneden de 16 jaar en een jaarlijks bruto inkomen van 
325 duizend franken. Bij de aan de gang zijnde inkomens
nivellering zou de « modale werknemer » en iedereen die 
nog minder verdient, er niet opachteruit mogen gaan. Mensen 
met hogere inkomens zouden wél een veer moeten laten. 
Op papier is dat allemaal nooit te organiseren. Maar mensen 
met hoge inkomens of met topsalarissen beschikken over 
allerlei mogelijkheden om op hun belastingbiljet aftrekposten 
te noteren. En dergelijke buitenkansjes zijn meestal niet 
weggelegd voor arbeiders die van hun 325.000 fr. per jaar 
bijna 115.000 fr. aan belasting en sociale lasten moeten beta
len. Slagen ze erin een bijverdienste te verwerven van vijf
tienduizend franken per jaar, dan moet daarvan liefst 47 
procent aan lasten en premies worden afgedragen I Kortom, 
de •• modale werknemer » blijft er slecht aan toe. De statis
tiek die uitwijst dat de verhouding tussen een bruto-inkomen 
van anderhalf miljoen fr. en een van 300.000 fr. na belasting
heffing is teruggebracht tot een verhouding van slechts 
3 tegen 1, mag men dus stellig wel met een korreltje zout 
nemen. Die achterstand van de doorsnee arbeider was voor 
de leraren uit Venray mede aanleiding om hun salarisbezui-
nigingskampagne te voeren. Want, zoals gezegd, de middel
bare leraren in Nederland steken toch wel torenhoog boven 
Meneer Modaal uit I 
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Op een zachte avond in september jl. voer ik over zee van het pittoreske vissers
haventje Houtbaaihaven naar Kaapstad toe. In het Westen, over de Atlantische 
Oceaan, ging de zon onder in een pracht van paradijselijke kleuren. Op de einder, 
precies in de gloed van de ondergaande zon, tekende zich het donkere silhouet af 
van een reuzetanker die langzaam naar Kaap de Goede Hoop toegleed. 
Een beeld om niet vlug te vergeten. Een beeld ook dat me meteen ook tot de 
realiteit terugbracht van dat prachtige land daar aan de zuidelijke punt van Afrika, 
zo strategisch maar ook zo gevaarlijk gelegen op de belangrijkste internationale 
olieroute, met zijn ingewikkeld volkerenpatroon en zijn kwetsbare samenleving. 
Zuid-Afrika's naam wordt op het wereldforum door velen vervloekt en door weini
gen geprezen. De derde wereld neemt het niet dat daar « een blanke minderheid 
een zwarte meerderheid verdrukt », in Europa en Amerika staan vele oprechte 
demokraten afkerig tegenover de politiek van gescheiden ontwikkeling die vroeger 
« apartheid » werd genoemd, of tonen zich op zijn minst verlegen tegenover een 
aantal uiterlijke konsekwenties daarvan. En van dat alles maakt het internationale 

kommunisme dankbaar gebruik om — met kennelijk andere dan louter humanitaire 
bedoelingen — Zuid-Afrika internationaal af te zonderen. 
En in al dat protestrumoer luistert vrijwel niemand meer naar de argumentatie 
van de Zuid-Afrikaners, die zich al meer dan drie eeuwen geleden aan de 
Kaap vestigden. En waarmee niemand blijf zal weten als ze ooit, met miljoenen 
tegelijk, « in zee worden gegooid » zoals soms wordt gedreigd door hen die Afrika 
zwart willen houden. 
Nu voor Zuid-Afrika door de onafhankelijkheid van Mozambiek en de recente ont
wikkelingen in Angola het uur van de harde konfrontatie lijkt te naderen — ondanks 
de door Pretoria sinds 1974 aktief gevoerde ontspanningspolitiek — willen we de 
situatie van dit land in een reeks artikelen even nader belichten. 
Na een bezoek van drie weken en verscheidene tientallen interviews met de 
meest diverse personaliteiten « kent » men een land vanzelfsprekend nog niet. 
Maar men kan althans een aantal, objektief bedoelde, ooggetuige-indrukken weer
geven. (Vanaf volgende week in « Wij »). 

BOEKBESPREKING 

DE ZUIDAFRIKAANSE PARIA 
(W.J.) Zuid-Afrika is een pro
bleemrijk gebied en een vurig 
onderwerp van diskussie. 
Wat vooral treft is de tegenstel
ling in visie van degenen die het 
land bezochten en degenen die 
er nooit een voet hebben gezet. 
De eersten zien de moeilijkheid 
van de vraagstukken en beoorde
len de oplossingen volgens de 
graad van de moeilijkheden, de 
anderen niet. 
Sepp Wille, een Oostenrijks so
cialistisch parlementslid die er 
In 1974 was, maakte in zijn blad 
« Welt der Arbeit » de visie van 
een Australisch diplomaat tot de 
zijne en schreef dat de Europea
nen die het vraagstuk Zuid-Afrika 
willen begrijpen, zich eens zou
den moeten voorstellen voor 
welke vraagstukken Europa zou 
geplaatst worden zo gans de be
volking van India morgen in West-
Europa zou komen wonen en 
waarbij grote massa's van mil
joenen arme werkeloze arbeiders 
onze steden en fabrieken zouden 

komen belegeren voor werk en 
brood. 
Strategisch is Zuid-Afrika met 
zijn Kaaproute zo belangrijk dat 
voor de kommunistlsche wereld
machten alle middelen goed zijn 
om dit land, dat anti-kommunis-
tisch is, te bezwadderen. 
Vele Europeanen ondergaan klak
keloos deze Goebbeliaanse groot
scheepse hersenspoeling en pra
ten kritiekloos mee wat men hen 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
voorzegt. 
Juiste feiten en juiste feitenken
nis spelen dan geen rol meer. 
Wie hen gelooft zou verwachten 
dat de opstand der zwarten een 
kwestie zou zijn van dagen of 
uren. 
En nochtans bestaat geen enkele 
ernstige aanduiding daarvoor. In
tegendeel ! 
De grote verdienste van Jan van 
Aerschot in zijn werk « De Zuld-
afrikaanse paria » is juist dat zijn 
feitenmateriaal overvloedig en 
nauwkeurig wordt weergegeven. 

zo volledig mogelijk, positief en 
negatief. 
Wie het leest voelt gauw dat de 
anti-apartheidspropaganda in Eu
ropa ingebeelde toestanden be
vecht of toestanden die misschien 
20 jaar geleden hebben bestaan, 
doch die nu grotendeels verdwe
nen zijn. 
Een bewijs is b.v. de strijd tegen 
de invoer van het « Outspan »-
fruit, waar op de kweekvelden de 
zwarte arbeiders het ergst zou
den worden uitgezogen. 
Niet alleen de onafhankelijke 
zwarte staat Swaziland voert zijn 
fruit onder die naam uit, doch 
ook in Zuid-Afrika is de grootste 
citrusplantage te Zebediela ei
gendom van het zwarte thuisland 
en onafhankelijke staat in wor
ding Lebowa (plantage met 3.500 
zwarte arbeiders voor 500.000 
bomen). 
Hetzelfde geldt de sabotage van 
de suikeruitvoer. Hier deed de 
nochtans scherp kritische Zoeloe
leider Buthulezi in 1971 al een 

oproep om dit niet te doen om
dat de meeste suikerverbouwers 
zwarten zijn : Zoeloes (biz. 113-
115). 
De zwarten in Zuid-Afrika besef
fen zeer goed dat het de blanken 
zijn die er voor zorgen dat hun 
levensstandaard, hun gezond
heidszorg en hun onderwijs ver 
vooruit is op die van de meeste 
andere Afrikaanse staten. Van
daar hun medewerking, die uiter
aard kritiek niet uitsluit. Kritiek 
die trouwens vrij is omdat de 
Westeuropese en demokratische 
vrije meningsuiting er bestaat (in 
tegenstelling met de uitsluitend 
zwarte staten in Afrika) en waar
van de zwarte leiders flink ge
bruik maken. 
Het boek van Jan van Aerschot 
is volledig in de belichting van 
de groei van de zwarte thuislan
den (bIz. 9 tot 37) en in de be
schrijving van de geleidelijke uit
bouw van hun onafhankelijkheid. 
Het tweede groot vraagstuk, de 
stedelijke Bantoebevolking, wordt 
behandeld in het tweede deel 
(bIz. 47 tot 68) waarbij wordt in
gegaan op de vraag of een te-
rugkeerpolitlek mogelijk is. 
Het sociaal vraagstuk met de lo
nen en de loonkloof, de kleine 
apartheid, de (voortreffelijke) ge

zondheidszorg en het onderwijs 
is het onderwerp van het derde 
hoofdstuk (bIz. 76 tot 116). 
Het probleem van de kleurlingen 
en de Aziaten komt in het vierde 
deel aan bod (bIz. 125 tot 138) 
en de behandeling van het thema 
of Zuid-Afrika een represslestaat 
is of niet besluit het boek, sa
men met een paar bijvoegsels 
(bIz. 143 tot 164). 
Jan van Aerschot gaat in Vlaan
deren door als een van de beste 
kenners van Zuid-Afrika, zo niet 
de beste. Voor zover dit nog dien
de bewezen is dit werk er als 
bewijs. 
Hij schreef het boek op twee 
maanden schrijft hij in zijn Inlei
ding en zocht 15 maanden naar 
een uitgever (bIz. 8). 
Is men in West-Europa al bang 
voor feiten en verkiest men klak
keloos na te praten ? 
Zelfstandige geesten zijn nog niet 
zo ver. Zij kunnen best zelf na
denken over het juiste feitenma
teriaal en hun eigen oordeel vor
men. Gelukkig maar I 

« De Zuidafrikaanse paria *, een 
westeuropese visie op een we
reldprobleem, door Jan van Aer
schot, Buyten en Schepperheyn. 
Amsterdam, 1976, prijs 270 fr. 
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Naar aanleiding van diverse ini
tiatieven in verband met de ge-
meenschapsproblemen heeft de 
Vlaamse Volksbeweging het nut
tig geoordeeld haar eigen voor
stellen ter zake in een sintese 
samen te brengen ; deze sintese 
werd tijdens een perskonferen-
tie door VVB-voorzitter Paul 
Daels nader toegelicht. We bren
gen hierna een samenvatting 
van dit dokument, dat ongetwij
feld de goedkeuring zal wegdra
gen van zeer vele Vlamingen. 

1̂  V T 

HET FEDERALISTISCH 
VOORSTEL VAN DE W B 

DE STAATSVORM 

Op grond van de recente ervaring 
kiest de VVB voor een federale bonds
staat evenwel met (bewuste) verleg
ging van de politieke macht naar de 
deelgemeenschappen. Aan de deelsta
ten wordt zoveel mogelijk bevoegdheid 
verleend : alles wat door hen kan of 
moet geregeld worden, komt hen toe, 
aan de bondsstaat wordt enkel de 
volstrekt nodige bevoegdheid gelaten 
om de materies, die alleen door de 
gemeenschappelijke organen kunnen 
behandeld worden, te behandelen. 
Het is duidelijk dat aan deze wetge
vende bevoegdheid volwaardige exeku-
tieve organen en eigen financiële en 
fiskale macht moeten beantwoorden. 

DE VLAAMSE EN WAALSE 

DEELSTATEN 

Zij krijgen volgens de VVB-voorstellen 
de volledige bevoegdheid over zeer 
vele zaken : kultureel en edukatief ; 
wetenschapsbeleid ; ruimtelijke orde
ning, «tedebouw en huisvesting ; leef
milieu en monumentenzorg ; landbouw, 
visserij, jacht ; de sociale sektor ; de 
ekonomische planning ; openbare wer
ken [behoudens nationaal belang) ; 
verkeer met regionaal belang ; bin
nenlandse zaken ; gerechtelijk appa
raat ; financiën en fiskaliteit der deel
staten. 

Deze bevoegdheid wordt uitgeoefend 
door elk van de beide deelstaten : 
1. voor alle bewoners van hun eigen 
grondgebied, waarvan de grenzen 
grondwettelijk werden vastgelegd ; 
2. voor respektievelijk de nederlands-
talige en franstalige bewoners van het 
hoofdstedelijk gebied Brussel althans 
voor alle personaliseerbare materies, 
d.w.z. die welke betrekking hebben op 
de personen en met uitzondering van 
de zgn. lokaliseerbare materies die be
trekking hebben op de ruimte van het 
stedelijk gebied. 
De Wetgevende Macht in de deelsta
ten wordt uitgeoefend door een recht
streeks gekozen en evenredig samen
gestelde Kamer, bevoegd voor alle 
materies die niet voorbehouden of op
gedragen werden aan de bond. 
Op het vlak van de deelstaat is er dus 
slechts één wetgevend orgaan. 
De Uitvoerende Macht in de deelsta
ten wordt uitgeoefend door een rege
ring van het parlementaire type, die 
het vertrouwen dient te verkrijgen van 
de wetgevende Kamer tegenover wel
ke zij verantwoording verschuldigd is. 
Deze regering is eveneens volledig be
voegd voor alle bewoners van de deel
staat en de nederlandstaligen of frans-
taligen uit het hoofdstedelijk gebied 
Brussel behoudens voor wat deze laat-
sten betreft inzake de zgn. gelokali
seerde materies. 

De deelstaat beschikt uiteraard over 
een volledige administratie voor de 
uitvoering van het eigen beleid en te
vens over de nodige adviserende en 
technische organen. 
De deelstaat beschikt over een volle
dig rechterlijk apparaat van rechtban
ken en hoven. 
De rechtbanken van de deelstaten oor
delen vanzelfsprekend ook volgens de 
wetten van de bondsstaat. 
De gemeente blijft gehandhaafd als 
politieke entiteit met eventueel een 
niveau (federaties ?) tussen gemeente 
en deelstaat. 

DE BONDSSTAAT 

Wat de bevoegdheid van de bondsstaat 
betreft maakt de VVB onderscheid tus
sen : 

a) degene voor algemene politieke ma
teries, namelijk die welke alle Belgi
sche staatsburgers op gelijke wijze 
aangaan en waarvoor dezelfde wetge
vende maatregelen en eenzelfde beleid 
vereist zijn (algemene ekonomische 
politiek, muntwezen, internationaal 
verkeer, enz.). 

b) die voor nationale politieke mate
ries, namelijk die de ganse bond en 
de beide gemeenschappen als geheel 
aangaan en waarvoor de konsensus 
van elk der deelgemeenschappen ver
eist is (bondsgrondwet, buitenlandse 
politiek, landsverdediging, enz. ; ook 
de taalwetgeving in het hoofdstedelijk 
gebied hoort daarbij). 

Deze materies worden in de grondwet 
aangeduid ; de behartdeling van nieuwe 
materies kan daarenboven door de 
deelstaten aan de bondsinstanties 
worden opgedragen. De W B is van 
oordeel dat moet vermeden worden 
konkurrerende bevoegdheden te ver
lenen aan de deelstaten en aan de 
bondstaat. Daarom wordt aan de bonds
instanties vooral een koördinerende 
bevoegdheid verleend. 
De Wetgevende Macht in de bonds
staat wordt uitgeoefend door twee 
wetgevende instanties : 

a) een wetgevende bondskamer, recht
streeks gekozen en evenredig samen
gesteld ; deze treedt wetgevend op in
zake alle algemene materies, hierbo
ven omschreven ; 
b) een bondssenaat, paritair samenge
steld uit een gelijk aantal vertegen
woordigers van de beide deelstaten en 
een gelijk aantal vertegenwoordigers 
voor elke gemeenschap voor het hoofd
stelijk gebied Brussel. 
Deze senaat treedt op : 
— als reflektiekamer ten aanzien van 
de wetgevende arbeid van de bonds
kamer ; 
— als reflektiekamer ten aanzien van 
de wetgevende arbeid van de parle
menten van de deelstaten maar dan in 
de afzonderlijke vergadering van de 
nederlandstalige en de franstalige le
den : 

— als enig wetgevend orgaan voor 
de nationale politieke materies. 
De Uitvoerende macht van de bonds
staat wordt uitgeoefend door de 
bondsregering, van het parlementaire 
type, die het vertrouwen dient te ver
krijgen van de bondskamer en die te
genover óeze laatste verantwoording 
verschuldigd is. 

De bondsregering bestaat uit ministers 
en staatssekretarissen, is paritair sa
mengesteld uit een gelijk aantal verte
genwoordigers van de beide deelsta
ten en van de beide kultuurgemeen-
schappen van het hoofdstedelijk ge
bied. 

Wat de Rechterlijke Macht aangaat, 
heeft de bondsstaat een Hof van Kas-
satie en een Raad van State. De Ne
derlandse, respektievelijke Franse Ka
mers van het Hof van Kassatie en van 
de Raad van State vervullen de rol van 
Hof van Kassatie en Raad van State 
voor de beslissingen van de rechtban
ken en hoven en inzake de bestuurlij
ke beslissingen van de Vlaamse res
pektievelijke Waalse deelstaten. De 
Raad van State behandelt in gemengde 
Kamers de konflikten betreffende de 
bondsadministratie. De Nederlandse, 
respektievelijk Franse Kamers van het 
Verbrekingshof, kunnen konflikten be
treffende de bondswetgeving verwij
zen naar gemengde Kamers. 

BEVOEGDHEID 
VAN DE BONDSSTAAT 
Inzake de bevoegdheid van de bonds
staat moet onderscheid worden ge
maakt tussen : algemene politieke 
materies, namelijk deze die alle Bel
gische staatsburgers op gelijke wijze 
aangaan en waarvoor dezelfde wet
gevende maatregelen en eenzelfde 
beleid vereist zijn en deze voor natio
nale politieke materies, namelijk die 
de ganse bond en de beide gemeen
schappen als geheel aangaan en 
waarvoor de consensus van elk der 
deelgemeenschappen vereist is ; 

Als algemene politieke materies kun
nen worden aangeduid : 

a) de algemene ekonomische politiek 
en de koördinatie inzake buitenlandse 
handel en ontwikkelingshulp; 
b) het muntwezen; 
c) PTT, spoorwegen, luchtvaart, het 
binnenlands verkeerswezen van na
tionaal belang, het internationaal ver
keer in het algemeen; 

d) de openbare werken van nationaal 
belang; 
e) de wetgeving op burgerlijk, straf
rechterlijk en kommercieel gebied en 

deels op industrieel en sociaal ge
bied; 
f) het bestuur van het nationaal juri
disch apparaat; 
g) de koördinatie inzake landbouw, 
ruimtelijke ordening en vrijwaring van 
het leefmilieu; 
h) de bondsfinanciën en de bonds-
fiskaliteit. 
Als nationale politieke materies kun
nen worden aangeduid : 
a) de bondsgrondwet ; 
b) de buitenlandse politiek; 
c) de internationale verdragen behou
dens deze inzake kulturele akkoor
den; 
d) de landsverdediging; 
e) de levensbeschouwelijke aspekten 
van het onderwijs en de kultuurzorg; 
f) de verhoudingen tussen de levens
beschouwingen in het algemeen en de 
vrijwaring van de levensbeschouwe
lijke vrijheden; 

g) de taalwetgeving in het hoofdste
delijk gebied en in de centrale admi
nistratie; 
h) de financiële en fiskale implikaties 
van deze politieke aktiviteiten. 
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HET HOOFDSTEDELIJK GEBIED 
BRU88EL 

Voor Brussel lis het fundamentele ge
geven dat in het hoofdstelijk gebied 
personen, behorend tot de beide kul-
tuurgemeenschappen, die elk In hun 
eigen deelstaat gestalte verkregen, in 
eenzelfde ruimte samen wonen. Deze 
dualiteit wordt /^estruktureerd door 
het onderscheid dat gemaakt wordt 
tussen de personal iseerbare en de 
lokaliseerbare politieke materies. 
Voor het eerst zijn de deelstaten ook 
in het hoofdstedelijk gebied bevoegd 
wat de leden van respektievelijk de 
nederlandstalIge en de franstalige ge
meenschappen betreft: hierdoor wordt 
de integratie verwezenlijkt. 
Voor de tweede groep materies be
komt het hoofdstedelijk gebied volle
dige eigen bevoegdheid (die bevoegd
heden worden door de VVB-synthese 
opgesomd). 

Vanzelfsprekend is ook de bondswet
geving van toepassing 'in het hoofdste-
dielljk gebied en zijn de uitvoerende 
organen van de bondsstaat bevoegd 
in het hoofdstedelijk gebied. 
De (beperkte) Wetgevende Macht van 
hoofdstedelijk gebied wordt uitgeoe
fend door een evenredig samengestel
de door alle ingezetenen verkozen 
atadsraad {afzonderlijke kandidatenlijs-
t m ) . 

De uitvoerende bevoegdheid in het 
hoofdstedelijk gebied wordt uitgeoe
fend door het hoofdstedelijk bestuur 
dat paritair is samengesteld uit neder-
landssprekende en franssprekende le
den van de stadsraad. De voorzitter 
van het hoofdstedelijk bestuur is om 

het jaar beurtelings een franstalige en 
een nederlandstalige. 
Zekere leden van dit bestuur zijn ver
antwoordelijk voor algemene materies 
en andere die zijn verantwoordelijk 
voor het uitvoerend beleid inzake per-
sonaiiseerbare materies. Aldus zouden 
er nederlandstalige en franstalige ver
antwoordelijken zijn voor bijvoorbeeld 
onderwijs, kuituur, welzijnszorg, socia
le voorzorg, enz. 

Het hoofdstedelijk bestuur wordt on
derverdeeld in twee afdelingen, één 
voor elke taalgroep met eigen voorzit
ter. 
De afdelingen voor het hoofdstedelijk 
bestuur staan in voor de uitvoering op 
het vlak van de hoofdstad van de wet
geving der deelstaten inzake de zgn. 
personaliseerbare materies, vanzelf
sprekend onder toezicht en leiding van 
de regering van de deelstaat. 
Het is duidelijk dat de volwaardige uit
bouw van dit hoofdstedelijk statuut en 
het voeren van een efficiënt beleid in
zake de personaliseerbare materies 
voor elk van de gemeenschappen, met 
de financiële en fiskale impiikaties 
vandien, de inschrijving vergt van de 
bewoners op twee taalregisters met 
juridische gevolgen, d.w.z. de erken
ning aan de basis van de gemeenschap
pen. 

Deze maatregel moet geleidelijk en 
omzichtig ingevoerd worden. Hierbij 
zal aan de hand van objektieve krite-
ria {cfr. voorstellen van het algemeen 
Vlaams Kongres) voor zoveel mogelijk 
personen het register worden bepaald 
zonder dat zij formeel tot een keuze 
gedwongen worden ; verandering van 
inschrijving zou natuurlijk mogelijk 
zijn, doch mits een rechtspleging die 
alle waarborgen biedt. 

BEVOEGDHEID 
BRUSSEL 
Aan het hoofdstedelijk gebied wordt 
bevoegdheid verleend voor de vol
gende zg. lokaliseerbare politieke ma
teries : 
— openbare werken; 
— ruimtelijke ordening en stedebouw; 
— huisvesting; 
— ekonomische ontwikkeling; 
— bepaalde sektoren van de sociale 
wetgeving zoals arbeidsreglemente-
ring, veiligheidsvoorschriften, enz.; 
— stedelijke openbare werken; 
»— stedelijk verkeer; 
— gezamenlijke onderwijs- en kul-

tuurproblemen; 
— toerisme; 
— stedelijke financiën; 
— de tipische gemeentelijke bevoegd
heden zoals politie, brandweer, reinl-
gmgsdiensten; 
— de funktie van Brussel als hoofd
stad en als Europees Centrum; deze 
laatste opdracht wordt vanzelfspre
kend uitgevoerd in nauw overleg met 
de bond. 

JVIINORISERING, FINANCIEN, 

ONVERENIGBAARHEDEN 

De volgende hoofdstukken zijn gewijd 
aan de waarborgen tegen levensbe
schouwelijke en politieke minorisatie 
en aan de openbare financiën in de fe
derale staat uitgaande van de begin
selen dat de deelstaten hun behoeften 
volledig uit eigen fiskale inkomsten 
moeten kunnen dekken (en dat het 
gebeuHijk tekort in de bondsbegroting 
door dotaties van de deelstaten wordt 
gedekt) en dat de financiële autonomie 
de solidariteit tussen de deelstaten 
niet uitsluit (maar op basis van ernstig 
overleg). Voor Brussel zullen de deel
staten dotaties verstrekken. 
Tenslotte treedt de VVK nog de stel-
lingname bij van het colloquium te 
Antwerpen, namelijk de onverenigbaar
heid tussen het lidmaatschap van een 
wetgevend orgaan van de bond en dit 
van een wetgevend orgaan van een 
deelgemeenschap. 

VOORSTEL 
VAN VERDELING 
VAN FINANCIEN 
Lokaliseerbaar en personal'!seerbaar en 
toe te kennen aan de deelstaten zijn 
bijvoorbeeld : 

— personenbelasting; — bedrijfsvoor
heffing; — voorafbetalingen; — ac
cijns op minerale olién; — roerende 
voorheffing; — accijnzen op tabak, 
bier en brandewijn; — registratie
rechten; — verkeersbelasting; — suc
cessierechten; — onroerende voorhef
fing en vennootschapsbelasting. 
Het totaal van deze inkomsten stemt 
overeen met ongeveer 60 % van de 
op de gewone begroting te dekken 
verwachte inkomsten om de overeen
stemmende uitgaven op de gewone 
begroting te dekken. 
Aldus blijft er over voor de bond : 
— De BTW en zegelbelastingen; — 
douanerechten en — al de overige 
inkomsten. 
Ook de BTW is lokaliseerbaar; een 
deel van deze opbrengst kan ook aan 
de deelstaten toegekend worden. 
Retributies zoals kijk- en luistergel
den komen uiteraard toe aan de deel
staten en de lagere organen. 
Verder zullen de deelstaten en de 
bond beschikken over de overige ge
wone financieringsbronnen, d.w.z. zij 
zullen het recht hebben om leningen 
aan te gaan onder vorm van obliga
ties of via alle andere gebruikelijke 
middelen die de klassieke staatshuis-
houding leert om hun buitengewone 
uitgaven te dekken (o.a. voor hun 
openbare werken, enz.). 
Het verdient aanbeveling dat de fis
kale administratie van de deelstaten 
alle belastingen heft en het aan de 
bondsstaat toekomend netto-provenu 
afdraagt. 

Foto Dann 

HET 
DUITSTALIG 
GEBIED 

Dit gebied stelt een heel bijzonder 
probleem; de duitstalige gemeenschap 
kan gezien haar eerder geringe om
vang niet worden gelijkgesteld met 
de twee grote kultuurgemeenschap-
pen. Toch heeft zij recht op een be
perkte maar reële autonomie, zeker 

op kultureel gebied met de hiertoe 
nodige en aangepaste instellingen. 
De Vlaamse Volksbeweging zal na 
overleg met de duitstalige gemeen
schap haar stellingen terzake duide
lijker omlijnen. 

In elk geval moet een einde worden 
gesteld aan elke poging tot verdere 
verfransing van de duitstalige gebie
den en dienen de bewoners ervan de
zelfde kansen op individuele ont
plooiing te verkrijgen, zoals hun mede
burgers uit nederlandstalige en frans
talige gebieden. 

19 FERBUARI «0lt 
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De verantwoordelijke voor 
de abonnementen in het 
arr. Gent-Eekio Bob Ryck-
bosch stuurt ons deze 
week een foto van Top
man provincieraadsild Kris 
Versyck. Op de arr. raad 
van 13 februari werd daar 
nogmaals « een zeer war
me oproep gedaan om nog 
een bijzondere inspanning 
te leveren om minstens 
ons peil van vorig jaar te 
bereiken ». 

Met gewettigde fierheid 
zien de kaderleden van 
Gent-EekIo dhr Versyck 
nog steeds aan kop van 
de Top en hoe zijn voor

sprong zich nog wekelijks aandikt, ze verstouten zich dan ook 
een foto van de man naar de redaktie op te sturen. Goed zo, 
vrienden ! 

Terloops dient gezegd dat ook verleden jaar het arr. Gent-
Eeklo aan de top stond, namelijk met Karei Rigo en met 
hun arrondissementele propagandaman Koen Van Meenen 
(Heusden) die er dit jaar opnieuw bij is I Bob Ryckbosch 
maakt van de gelegenheid gebruik om nu reeds voor 1977 de 
totale inzet van de kaderleden mee te delen zodat de Top-lijst 
voor drie jaar na mekaar door iemand uit hun arrondissement 
zal gesierd worden. Van krachtige taal gesproken ! 
Terloops dient gezegd dat een nieuw gelaat in de top-lijst is 
komen opdagen, nl Piet Leys CBrugge). Van een verrassing 
gesproken I 

KRIS VER 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20) 

Kris Versyck, Cent 
Georgette De Kegel, Ninove 
Jef Nagels, Oostende 
Juul Moens, Antwerpen 
Bert De Cremer, Denderhoutem 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 
Jan Caudron, Aalst 
Geert Bourgeois, Izegem 
Joris Depré, Tervuren 
Daniel Denayer, Aalst 
Jozef Labaere, Kortrijk 
Koen Van Meenen, Heusden 
Jan Roux, Genk 
Ferre De Beuckelaer, Kontich 
Theo Beenders, Zaventem 
Raf Lintermans, Veurne 
Roger Vandenbiicke, leper 
Willem Nollet, Hove 
Miei Van Langendonck, 
St-Katelijne-Waver 
Pieter Leys, Brugge 

2208 
932 
715 
659 
632 
572 
498 
468 
424 
348 
348 
321 
288 
228 
226 
215 
184 
180 

178 
168 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 
AANDACHT I 

Alle teksten voor de bewegings
wijzer worden in het vervolg 
doorgestuurd naar het arr. be
stuurslid Bob Loete, St-Laureis-
straat 89, 2000 Antwerpen, tel. 
37.61 08. 

Let daarbij wel op dat deze tek
sten telkens en uiterlijk de twee
de dinsdagavond vóór het ver
schijnen van « WIJ » ( = de don
derdag van de daaropvolgende 
week) in handen moeten zijn van 
bovenvernoemd bestuurslid 

ANTWERPEN (Stad) 
BUSWERK 

In het vooruitzicht van de ko
mende gemeenteraadsverkiezin
gen zal er heel wat moeten ge-
bust worden door onze propagan
disten. We doen beroep op de le
den om ons hierin te helpen. Laat 
ons iets horen. Tel. 36.84 65. 

VUJO 
De VU-jongeren van onze afde

ling komen regelmatig samen om 
hun aktiviteiten te bespreken. 
Geef u op aan Erika De Motte, 
Venezuelaslr. 6/91, 2030 Antwer
pen, tel (na kantooruren) 42 26.84. 
GALABAL « VROEGER EN NU • 

Reeds voor de 8ste maal richt 
onze vereniging « Vlaamse Aktie-
en Kuituurgemeenschap » haar 
overbekend galabal in op zaterdag 
21 februari Dit dansfeest dat alle 
flaminganten verenigt zal weer 
een stampvolle Handelsbeurs 
doen zinderen Kaarten 300 fr , af 
te halen op het sekretariaat. Wet
straat 12 of door storting op KB 
404-3036801-74 van Vlaams Aktie-
en Kuituurgemeenschap Antwer 
pen. 
VERKIEZINGSPAIVIFLET 

Ons eerste pamflet in een 
reeks zal eind deze maand van de 
pers lopen Dit vervangt dan tot 
na de verkiezingen ons regelmatig 
verschijnend Kontaktblad. Aange
zien deze nummers huis aan huis 
gebust worden, zullen we om 
kosten te besparen niet steeds 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
t e l . ( 0 3 1 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

Bijhuizen : Cogeis Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 

een extra pamflet naar onze leden 
opsturen. 
STEUNLIJSTEN 

Al onze bestuursleden en ge
meenteraadsleden beschikken 
vanaf heden over een steunlij'st 
om in te tekenen. U kan bij hen 
uw bijdrage storten. Of recht
streeks op het sekretariaat bin
nenbrengen. 

KONTICH LEDENHERNIEUWING 
EN LEDENWERVING 

De ledenhernieuwing 1976 
werd volledig afgewerkt. Dank aan 
de tientallen kaderleden die dit 
werkje tijdig afrondden. Het ver
lies van 15 verhuisde leden werd 
intussen goed gemaakt. Voor dit 
werkjaar boekte onze afdeling 
reeds 40 nieuwe leden. 

19. 

20 

20. 

20. 

Bornem : Vlaamse Kring : bijwonen toneel « Een vuile 
egoïst », met o.m. Georgette Hagendoren, in Stads
schouwburg St-Niklaas, 20u. 
Kontich : Voordracht-film « Shetland waarheen ? • van 
Julie en Mieke Vermeire, om 20u15 in zaal Trianon, ge
organiseerd daar de Vlaamse Kring. 
Borgerhout : Ledenvergadering in lokaal De Worsten-
pan, Turnhoutsebaan 8. « Taak en kansen van de Volks
unie » door kamerlid R. Mattheyssens. 
Bornem : Vlaamse Kring : gespreksavond « Ziektever
zekering » door Staf Auwers. Lokaal De Bron, 20u30. 

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

21. Edegem : Kaartavond in Drie Eiken om 20u30, Drie Eiken
straat 128. 

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. 

21 Noorderwijk : Kolportage. Samenkomst om lOu bij Mar
cel Mertens, Gellikbaan 14. 

24. Antwerpen (Arr.) : VVM-Dosfellnstituut. André De Beul 
spreekt over <c De gemeenteraadsverkiezingen 1976 en 
de gewijzigde wetgeving » om 20u30 in zaal Tijl te 
Merksem. 

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. 

26 Antwerpen : Spreekbeurt « Sindikalisme in Vlaanderen » 
door Guido Bosmans, voorzitter Algemeen Verbond van 
Vlaamse Sindikaten, om 20u in lokaal C 02 van UFSIA. 

28.. Ramsel : Afdelingsbal in zaal Moderna om 20u30 (Hooi-
laar) met het orkest The Jumbo Jets. 

MAART 
5. Lier : Voorjaarsbanket in het Hof van Aragon. 
5 Borgerhout : Lentebal in zaal Pax, Sterlingerstraat om 

21 u. Inkom : 60 fr. Kaarten te verkrijgen op het sekreta
riaat, Statielei 8. 

6. Kessel : Afdelingsbal. 

6. Kasterlee : Arr. VUJO-bal in zaal De Druif om 20u. In
kom : 40 fr. 

11. O-L-Vrouw-Waver : Gratis ledenfeest in lokaal De Vlas
hoeve. 

13. Hombeek : VU-Iedenfeest. Gastspreker : kamerlid Willy 
Kuijpers. 

13. 's Gravenwezel : Groots jubileumbal in de Riddershoeve 
te Schoten om 20u30. Inkom : 50 fr. 
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EDEGEM 
GELUKWENSEN 

Aan onze penningmeester Wil-
fried Schiltz en Maria ! Zij zijn 
grootouders geworden. 

Eveneens aan Ronny en Rita 
Geurts bij de geboorte van hun 
Ilse. 

FEEST VAN 31 JANUARI '76 
Een barstensvol « Drie Eiken » 

getuigde van de belangstelling 
van onze leden voor de afdeling. 
Nochtans hebben wij er nog ve
len gemist. Zoals steeds was het 
maal perfekt. Wij danken daarom 
Piet Willems en zijn ploeg mede
werkers voor de lekkere mosse
len. 

DRIE EIKEN 
Meer en meer kan men in Drie 

Eiken zijn vrienden treffen ! Het 
is, na een inloopperiode een wer
kelijk sukses geworden, dank zij 
een ploeg werkers die onophoude
lijk in de bres staan. Verscheidene 
Vlaams-nationale verenigingen 
hebben er hun vergaderingen en 
aktiviteiten. 

Denk er aan ! De openingsuren 
zijn gewijzigd : op maandag en 
donderdag gesloten, op dinsdag, 
woensdag en vrijdag open vanaf 
19u30, op zaterdag en zondag van
af 14u. 

iJliwalter Wmaes 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2 6 0 0 BERCHEM - Tel. 3 9 . 2 5 . 8 2 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huwelijk - Brand - Familiale 

1 ] . GRATIS 

MARIEKERKE 
VEERPONT WELDRA VERNIEUWD 

De aanlegsteigers van de veer
pont te Mariekerke zijn reeds ge
ruime tijd in een vergevorderde 
staat van verval. Het is duidelijk 
dat hierdoor de veiligheid van de 
veerpontverbruikers ten zeerste in 
het gedrang komt. Daarenboven 
heeft deze aanlegpiaats ook nog 
een grote toeristische waarde, zo
als blijkt uit de brochure « Toe-
ristisch-rekreatieve ontwikkeling 
en ordening van Vlaanderen », 
(biz 63) uitgegeven door het kom-
missariaat-Generaal voor Toeris
me. Ook uit toeristisch-estetisch 
oogpunt is de modernisering van 
de veerpont dus dringend nood
zakelijk. Te dien einde stelde VU-
kamerlid Joos Somers een perti
nente parlementaire vraag aan mi
nister van Openbare Werken, De-
fraigne. Kamerlid Somers wou na
melijk weten waarom deze onduld
bare situatie zo lang bleef aansle
pen, en eiste dat de minister on
middellijk maatregelen zou tref
fen om deze veerpont te verbete
ren. Op sterk aandringen van ka
merlid Somers tijdens de kamer
kommissie van Openbare Werken 
van 3 februari II. besliste de mi
nister dat de aanbesteding voor 
de verbeteringswerken zo vlug 
mogelijk, en zeker binnen de drie 
maanden, zal plaats hebben, zodat 
de bewoners van Klein-Brabant de 
Schelde weldra op een veilige 
manier kunnen oversteken. 

MERKSEM 

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 inschrijvingslijst reeds aan het 
mededelingsbord hangt. Kaarten 
voor dit bal zijn ook reeds ter be
schikking op het sekretariaat en 
kosten 50 fr. 

SPAARKAS TIJL 
Op zaterdag 7 februari 11. had 

het jaarlijks banket plaats naar 
aanleiding van de uitkering der 
gespaarde gelden. Van deze gele
genheid werd gretig gebruik ge
maakt (of misbruik, maar voor 
een goed doel mag dat wel eens) 
om een tombola in te richten, 
waarvan de totaalopbrengst be
stemd was voor « SOS Waters
nood ». Dat uiteindelijk door de 
40 aanwezige personen een be
drag van 5.410 fr. werd bijeenge
bracht, verdiend wel een speciaal 
woord van dank en een hartelijk 
proficiat. 

« 'T EN ZAL » 
Voortaan zal ons afdelingsblad 

terug op 15.000 ex. verschijnen, 
zodat gans de gemeente kan wor
den bedeeld. Dat dit aantal heel 
wat buswerk vraagt spreekt van
zelf en daarom doen we dan ook 
een oproep tot al onze leden om, 
indien mogelijk, ons bij dit werk 
een handje (of twee) toe te ste
ken. Het afdelingssekretariaat ver
wacht van nu af, naam en adres 
van alle belangstellenden, even
tueel met opgave van een voor
keur van bepaalde straten of wij
ken die zouden worden bewerkt. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor 
de geboden hulp. 

BRABANT 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van Ekeren zijn betrekkingen van 
politieagent te begeven. 
Een werfreserve zal worden aangelegd, 
inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeente
secretarie, Veltwycklaan 27 of op het politiecommissariaat, 
Veltwycklaan 1. 
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de 
heer Burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op 15 maart 
1976. 

(advertentie) 

COO WILRIJK 
Volgende betrekking wordt openverklaard : 

1 GEBREVETTEERDE VERPLEEGSTER 
of 

1 VERPLEEGASSISTENTE 

De kandidaturen worden ingewacht uiterlijk op 4 maart 1976. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het secretariaat 
der COO, Kleine steenweg 16 te 2610 Wilrijk. 

(advertentie) 

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. 

DRINGENDE 
OPROEP 
Alle VU-afdelingen en inzonder 
deze van Vlaams-Brabant worden 
bij deze verzocht na te gaan of ze 
in hun midden geen betrouwbare 
mensen kennen die inlichtingen 
hebben betreffende de taaitoe
standen in het bedrijfsleven in 
een onderneming die ze kennen 
of waar ze te werk gesteld zijn. 
Geheimhouding verzekerd, infor
matie doorsturen aan oud-senator 
M. Van IHaegendoren, O. Gezelle-
laan 63, 1330 Heverlee (telefoon 
(016)22.45.45). 

BRUSSEL (Arr.) 
SEKRETARIAAT 

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

JETTE 
NIEUW BESTUUR 

Het nieuwe bestuur werd op 20 
januari verkozen en bestaat uit 
volgende personen : André Mon-
teyne, voorzitter, lid NCC, Van 
Bortonnestraat 33 (427.18.88) ; 
Vic Van Aelst, sekretaris (afgev. 
arr. raad). De Smet de Naeyer-
laan, 2A, bus 3 (428.36.67) ; Gui
de De Blaere, penningmeester, 
(afgev. arr. raad). Grotplein 7 ; 
Greet Van Linter, propaganda, 
voorzitster JAK, P. Lenoirstraat 
27 ; Jos Verlooy, organisatie, lid 
NCC, K. Woestelaan 38 (425.44.48) 
Jan De Berlangeer, gemeente
raadslid, lid agglomeratieraad. De 
Smet de Nayerlaan 158, { tel . 
428.34.88) ; Hubert Van Linter, 
raadslid (jeugd), VUJO, plaatsver
vanger arrj^ad, F. Lenoirstraat 27. 

GEWEST NOORD 
10 maart : kadervorming ge

meentewet. 
21 april : financieel beheer In 

de gemeente. 
Beide aktiviteiten gaan door in 

't Molenhuis te Malderen, telkens 
van 20 tot 22u30. 

LEUVEN (Arr.) 
F W 

We starten opnieuw op donder
dag 26 februari om 20u In de 

Raadskelder onder het stadhuis 
te Leuven. 

Op de agenda : hoe het groeide, 
nationaal en arrondissementeel ; 
bespreking van de statuten van 
de federatie ; oprichting van de 
arrondissementele afdelingen ; 
verdeling van de lidkaarten per 
afdeling ; allerlei. 

Leiding van de vergadering : 
Huguette De Bleecker. 

U vroeg zich wellicht af waar 
het geluid van de vrouw bleef in 
het arr. Leuven ? En terecht : na 
een vinnige aktiviteit van '71 tot 
'74 viel er op arr. vlak een 'qar 
stilte. Ondertussen staken de 
vrouwen nationaal de handen uit 
de mouwen en werd hoger ge
noemde federatie opgericht. Meer 
dan tijd dus om arr. opnieuw met 
de werking te starten ! Vriendin
nen uit het Leuvense, wij rekenen 
ten stelligste op je aanwezigheid I 

3e DIALOOGDAG 

DE VAKBOND 
IN ONZE SAMENLEVING 

VERSTARRING 
OF VERNIEUWING ? 

Sint-Niklaas — Hotel Serwir 
22 februari 1976 

SCHAARBEEK 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 27 februari te 20u 
zeer stipt, in ens lokaal Le Gas
tel, Louis Bertrandlaan 63, met op 
het programma : de algemene 
toestand voor de Vlamingen in 
het Brusselse bij de komende ge
meenteraadsverkiezingen, door de 
specialist terzake de h. André 
Monteyne, lid van de Nederlandse 

Kultuurkommissie ; de onderhan
delingen met andere Vlaamse par
tijen te Schaarbeek (de uitslag) 
door voorzitter V. Roggeman ; 
zeer belangrijke mededelingen 
aangaande de gemeenteraadsver
kiezingen, samenstelling van de 
lijst ; rondvraag, alle aanwezigen 
kunnen vragen stellen en voor
stellen doen. 

Zeer veel zal afhangen van deze 
gemeenteraadsverkiezingen te 
Schaarbeek. Wij verwachten u dus 
allen op deze belangrijke bijeen
komst. 

ST-KAT.-LOMBEEK 
DOSFELKURSUS 

Op zaterdagen 21 februari en 6 
maart wordt hier de kursus ter 
voorbereiding van de gemeente
raadsverkiezingen gehouden. Tel
kens van 10 tot 12u en van 14 tot 
16u30. De kursus gaat door in 
zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 24. 
Er is gelegenheid tot middagma
len. De kursus is gratis, de kursis-
ten ontvangen de nodige doku-
mentatie ter plaatse. Inschrijven 
bij M. Van Liedekerke, Poortstraat 
40, 1770 Liedekerke of bij L. De 
Backer, Uilenspiegel, St-Kat.-Lom-
beek of bij B. Hollaender, Brus-
selsestwg 51a, Grimbergen. 

ZAVENTEM (Fed.) 
15 maart : kadervorming ge

meentewet. 
26 april : financieel beheer in 

de gemeente. 
Beide aktiviteiten gaan door in 

de Klub der Verenigingen (bij Jef 
Noblesse), Vilvoordelaan 63 te 
Zaventem. 

Voor nadere inlichtingen zich 
wenden bij : Hollaender B, Brus
selsesteenweg 51a, Grimbergen. 

MEDEGEDEELD 
UKKEL 
THE JOYSINGERS 

Deze groep treedt zondag 22 
februari om 20u op in het Kunst
en Kultuurcentrum, Rodestraat 47 
te Ukkel. Op het programma : 
« Een nieuwe dageraad ». Irtkom : 
120 fr. en 80 fr. ; 60 fr. CJP en 
Plus-3-Pas. 

KfiLcnDeR 
FEBRUARI 
21. Berg-Buken-Kampenhout-Nederokkerzeel : Afdelingsbal 

in zaal Fauna-Flora om 20u30 te Berg. Toegang : 60 fr. 
21. Halle : Jaarlijkse mosselkermis vanaf 18u in de Parochie

zaal van St-Rochus, Melkerijstraat. Ook op 22 februari 
vanaf 12 uur. 

27. Liedekerke : Jaarlijks ledenfeest om 19u30 door de af
deling aangeboden aan leden, « Wij «-lezers en simpati-
santen. Inschrijven bij de bestuursleden. Gastspreker : 
kamerlid Valkeniers en Toon Van Overstraeten. 

28. Teralfene : VU-bal in zaal Gildenhuis, Daalstraat 23, om 
21 u, met het orkest Ray Franky. Inkom : 70 fr. Voorver
koop : 60 fr. 

28. AssenZellik-Mollem : Pannekoekenbak vanaf 19u in zaal 
Canteclaer, Markt 6 te Asse. Ook op 29 februari vanaf 
14u en tevens karnavalstoet ingericht door de gemeen
telijke jeugdraad. 

28. Ternat-Lombeek-Wambeek : 6de haantjeskermis in feest
zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 34, St-Kat.-Lombeek vanaf 
18u. Ook op zondag vanaf 11u en maandag 1 maart van
af 12u. 

28. Duisburg : Breugelfeest in gemeentelijke feestzaal, Mus-
senstraat, om 19u. Inkom : 70 fr. Discobar Up and Down. 

MAART 
5. Diegem : Karnavalnacht om 21 u in het Gildenhuis, Kos

terstraat 1. Karnavalkledi 
verkoop : 50 fr. 

gewenst. Inkom : 60 fr. Voor-

Vilvoorde : Arr. VU-meeting om 20u in « Witte Leeuw », 
Grote Markt. Sprekers : H. Schiltz, algemeen voorzitter; 
Paul Peeters, algemeen sekretaris en Vik Anciaux, ka
merlid. 

St-Kwintens-Lennik : Mosselfeest vanaf 18u in « De 
Verzekering tegen de Grote Dorst » te Eizeringen. Ook 
op 7 maart vanaf 12 uur en 8 maart vanaf 18 uur. 
Alsemberg : Pensenkermis in het Gildenhuis te Dworp 
vanaf 18u. Ook op 14 maart vanaf 12u. 
Scherpenheuvel : Dansfeest in Parochiezaal, Stations
straat om 20u30 met DJ Julien. 
Schepdaal-St-MartensLennik : Haantjeskermis (ook op 
14 maart). In zaal Select. 
Tervuren : Afdelingsbal in zaal « Den Engel » met orkest 
Bert Minten. 
Tremelo-Baal : Afdelingsbal in Parochiezaal van Baal. 
Aarschot : Afdelingsbal. 
Boortmeerbeek-Hever : Afdeiingsbal in zaal Movri te 
Boortmeerbeek. 

13. 

13. 

13. 

13. 

13. 
13. 
20. 

APRIL 

3. Brussel-Halie-Vilvoorde (Arr.) : Arr. bal in zaai Pergola 
van het Meli-kompleks op de Heizel om 21u met het 
WaltraHlansorkest. 
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ZONDAG 29 FEBRUARI 1976 14u30 SPORTPALEIS GENT 

VLAANDEREN EN EURANJE 

Wtm De Craene, Jef Eibers, de Spelemannen. 

wim de craene 
en de 
groep brussel 
wim De Craene debuteerde met 
de folkgroep « JA » uit Wetteren. 
In 1969 begon hij als solo-artiest 
en oogstte zijn eerste suksessen 
in het Noorden. Hij werd finalist 
in Heist in 1970 en zijn eerste 
elpee kwam in 1973 op de markt, 
met daarop het bekende nummer 
«De Boudewijn de Eerste straat» 
— zijn tweede elpee kreeg de 
naam « Brussel » mee, (« de 
pestbuil » van Europa) waarop 
het mooie « Rozane » en frag
menten uit zijn opera rond de f i 
guur van Jan de Lichte, waarmee 
Wim zich trouwens ergens ver
want voelt. 
De teksten van Wim zijn trou
wens revolutionair van Inslag, 
dus duidelijk geëngageerd. 
Onlangs bevestigde zijn jongste 
elpee dat Wim De Craene zich 
heeft opgewerkt tot één van 
Vlaanderens beste zangers en 
verdient daarom een plaats op 
Euranje. 

den drueghen 
heirinck 
Deze jonge folkgroep (zopas een 
eerste elpee) verdient beslist de 
aandacht. Zij werden uitgenodigd 
om het voorprogramma voor Eu
ranje te verzorgen. Hun volks- en 
volkse liedjes zullen de gepaste 
sfeer scheppen voor Euranje. 

de spelemannen 
Deze Limburgse volkskunstgroep 
is reeds bedrijvig sinds 1971. 
Van Hubert Boone van « De 
Vlier » hebben zij heel wat ge
leerd en de invloed van deze 
groep op De Spelemannen is dan 
ook enorm geweest. 
In 1975 verscheen hun eerste 
elpee, die duidelijk In een leem
te voorzag. Eindelijk kreeg het 
Limburgse volkslied een kans. 
De Spelemannen brengen tradi
tionele vokale en Instrumentale 
muziek uit het Oude Land van 
Loon. 

dulle griet 
Deze Antwerpse groep bestaat 
slechts een goed jaar, maar heeft 
reeds van zich doen spreken. Tij
dens de jongste uitgave van 

« Ontdek de Ster » maakte zij 
een eerste en zeer opvallend of
ficieel debuut. 
Deze groep brengt eigentijdse 
volksliedjes in het Antwerps dia-
lekt. 

jef eibers 

station, de verdrukking van de 
Vlaamse minderheid in de hoofd
stad van Europa, de vervreem-
dmg van de mens in de stad .. 
Zijn eerste elpee kende een over
donderend sukses (met o.m. het 
ontroerende « Leopold II »). Zeer 
recent verscheen zijn 2de elpee. 
Jef Eibers is met recht en reden 
op zijn plaats op Euranje, als ver
tegenwoordiger van een verdruk
te minderheid : de Vlamingen in 
Brussel. 

Deze Brusselaar « het merkwaar
dige produkt van een Brusselse 
vader en een Oekraïense moe
der », groeide op in het beruchte 
Schaarbeek. Hij studeerde aan de 
muziekschool aldaar viool. Jef, 
die niet paste in het burgerlijk 
maatschappelijk patroon, werd — 
na een talentenjacht van Omroep 
Brabant — Brussels volkszanger. 
Stof en inspiratie had hij genoeg 
voor zijn teksten : de afbraak 
van de volkswijken bij het Noord-

ylaert 
Deze groep van enkele Vlamin
gen uit Ertvelde (vandaar de 
naam) ontstond n.a.v. een 11 juli-
viering in 1974. Een gelegen-
heidsoptreden dat de geboorte 
van een zanggroep tot gevolg 
had Vlaert brengt eigen politiek 
en sociaal geëngageerde liede
ren. 

DE GESELEKTEERDEN 
VOOR EURAMIE 
Zoals eerder gemeld is aan Euranje een liedjeswedstrijd ge
koppeld. De overwinnaar krijgt een optreden op Euranje en de 
VUJO verbindt er zich toe van het winnende nummer een sin
gel te persen. 
Zaterdag 14 februari had in het Antwerpse Natiepeerd de se-
lektie plaats. De jury bestond uit Nelly Hosiers (« Dood van 
een non »), Karel Van Reeth (VUJO), Toon van Overstraeten 
(VU), Jan Gijsen (BRTV-producer) en Hugo Raspoet (chan
sonnier). 
Er waren negen groepen ingeschreven, slechts vier kwamen 
opdagen. 
Na het klassieke lange wachten deed de jury bij monde van 
Karel Van Reeth uitspraak. De groep Consey (Van Dinteren -
Genk) en Marleen Van Dommele (Gent) kregen elk 36,5 pun
ten op 50 en werden geselekteerd. Norwin Erauw (Liedeker
ke) 32 punten en het koor van dhr Willem Schuiten (St. Kat. 
Waver) 26 punten. 

De jury was niet zo gelukkig met de muzikale kwaliteit, de 
teksten deden het echter een stuk beter. 
De groep Consey bracht het nummer « Mijn Droom » op een 
Dimitri Van Toreniaanse melodie. Marleen Van Dommele (de 
kleindochter van de dichter René De Clercq) de ballade 
• Mensen van Goede wil », een ietwat langdradige maar f i jn
gevoelige tekst over de gefuziljeerden van de Belgische re
pressie, op een muziek die sterk aan de Ierse balladen deed 
denken. 

Beide winnaars worden dus op Euranje verwacht. 
Norwin Erauw bracht een tekst over het vrijheidsstreven van 
de Oksitanen « Jouw Provence Is mijn Vlaanderen ». Norwin 
was duidelijk gehandikapt omdat hij zonder zijn vijfkoppige 
groep diende op te treden. 
Het koor van dhr Schuiten bracht een lied over de streken 
van Reinaart de Vos. Een zeer goede poging van groepswerk 
maar iets te braaf voor een festival van geëngageerde volks
liederen. 
Al bij al werd het toch een boeiende selektie waarin het aan
tal juryleden groter was dan het aantal deelnemers, spijtig I 
Tot in het Kuipke ! (m.v.l.) 
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EURANIERS 
PROGRAMMA : vanaf lOu idee-
enmarkt. Nationale bevrijdingsbe
wegingen stellen ziciizelf en hun 
volk voor. Het tema : het Europa 
der volkeren. 
Om 14u30 start de grandioze hap
pening met troebadoers uit alle 
'sheren (Europese) landen. Ze be
zingen de hoop van hun volk op 
bevrijding en hun geloof in een 
Europa der Volkeren. 
Werken verder mee : de dans
groep Alkdone (Aalst). Als in
termezzo treedt een rasecht zi
geunerorkest, groep Waso, op. 
De presentatie is in handen van 
Marleen Edeling en Erik Maes. 
De regie is van Walter Boni. 

TOEGANG : 120 fr. Voorverkoop 
100 fr. en houders CJP. Kaarten 
zijn te bekomen op het VUJO-
sekretariaat, Voidersstrat 71, 1000 
Brussel (02/512.51.60). Ook in 
« Studio 12 », BVM-center, Kouter, 
9000 Gent {091/25.60.30). 

VEHIKEL : aan de groeiende lijst 
autobussen voor Euranje is te 
merken dat de meeste Euranjisten 
met de bus komen. Dat dacht je 
maar I Nu reeds wordt gemeld 
dat ook andere vehikels van stal 
worden gehaald om Gentwaarts 
te trekken. Als daar zijn : stoet
en trekkarren, velocipedes, vlie
gende schotels (die van Jef Ei
bers, zeker ?), eendrachten (of 
Concorde's, als je wil). Uit Zaf-
felare, Zeveneken en Zutendaal 
meldt men ons de komst aldus : 

EURORAPPORT : uit doorgaans 
zeer goed ingelichte bron wordt 
vernomen dat eerste-minister Tin-
demans de ideeënmarkt zal bij
wonen. Na zijn bezoek wil hij zijn 
omstreden Eurorapport bijwerken. 

EURANJE : heelwat mensen vroe
gen ons van waar de naam « Eu
ranje » nu eigenlijk komt. Even 
duidelijk : Oranje, dat zijn wi j ; 
Europa, dat zijn wi j en de anderen. 
Euranje... dat zien wi j wal op zon
dag 29 februari ! 

^ 
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AUTOBUSSEN 
NAAR 
EURANJE 
Arr. Antwerpen : 

— Antwerpen : kaarten bij Maurits Coddé, Wetstraat 12, 
Antwerpen (tel. 36.84.65) en bij arr. VilJO-voorzitter 
Eddy Gaublomme (tel. 27.52.41). 

— Borgerhout : tot 21 februari inschrijven op het sekr.. 
Statielei 8 (tel. 35.36.58). De bus vertrekt om 12u aan 
het waterkundig labo,H. Van den Reeckstraat. Om 

' 12u30 aan het gemeentehuis, Moorkensplein (80 fr.). 
— Edegem : « Drie Eiken », Drie Eikenstraat 128. 
— Ekeren : kaarten op het VU-sekretariaat, Geesten-

spoor 72, tel. 41.04.41. 
— Kontich : E. Faes, Reepkenslel 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-
manslel 21. 

— Rupelstreek : Stationplaats 11, Hemiksem en VU-se-
sekretariaat, Antwerpsestraat 47, NIel. 

— Sint-Job-ln-'t-Goor : E. Glerlé, Campinaweg 4. 
— Wommelgem : kontaktadressen, Crauwels-Van Eester, 

Wiekenstr. 18 en Staf Van Looveren, Welkomstr. 116. 
— Zwijndrecht : kontaktpersoon : Hedwig Van de Velde, 

Tassijnstraat 76. 

Arr Brugge : 
— Brugge : bus (60 fr.). 'Inschrijvingen bij de uitbaatster 

van het flreydelhof. Samen naar EURANJE om 13u30 
op het Zand. Ook E. Priem, Lauwersstraat 57, Brugge. 

Arr. Brussel-Halle-Vllvoorde i 
— Grimbergen-Beigem-Humbeek : inlichtingen bij Bart 

flombaut, Oostvaartdijk 60, Grimbergen (02/251.11.56). 
Volgende haltes zijn voorzien : Verbrande Brug (Tre-
signiesplein), 12u. ; Humbeek (kerk), 12u10 ; Beigem 
(kerk), 12u15 ; Grimbergen (Gemeenteplein), 12u20. 

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

vingen en kaarten bij de bestuursleden. 
— Wemmei : Inschrijvingen bij de bestuursleden. 
— Brussel : J. Gielkens, Poplimontlaan 69, bus 10, 1080 

Brussel. 
— Hofstade : Rudy Van Messen, Ambroossteenweg 40. 
— Vilvoorde : L. De Swaef, Leuvenstraat 58. 

— St-Kwintens-Lennik : inschrijven bij het bestuur of 
02/532.42.51. Vertrek bus (gratis) om 12u30 aan de 
kerk te Eizeringen. 

— Meise-Wolvertem : P. Carrière, Mechelsebaan 32 en 
D. Smits, Groeneveldlaan 15. 

— Wemmei : R. Van Durme, Merchtemsesteenweg 84. 
— Schepdaal-St-Martens-Lennik : Inschrijven bij het be

stuur. 

Arr. Dendermonde : 
Inschrijvingen voor busvervoer (70 fr. per persoon) bij de 
volgende verantwoordelijken. 

— Dendermonde : Van der Steen Agnes, Heirstraat 21 ; 
De Beul Lutgart, Oude Vest 127 ; Buydts Victorine, 
Winningstraat 39 ; De Nert Freddy, Noordlaan 82. 

— Grambergen : Verhaegen Maurits, Gaverstraat 57. 
— Lebbeke : De Mol Johan, Brusselsestraat 21. 
— Overmere : Bosman Hubet, Begoniastraat 1. 
— Zele : Heirman Hugo, B.V.A. D. 90. 
— Buggenhout : Verhaegen Jef, Processieweg 52/6. 
— Waasmunster : Thuysbaert Arnold. 
— Denderbelle : K. Uyttersprot, Dorp 6. 
— Schoonaarde : kaarten bij Herman Van den Abbeele, 

Losweg 11. Vertrek aan het gemeentehuis om 13u45. 

Arr. Hasselt : 
— Hasselt : inschrijvingen bij Jan Missoul, Van Groes-

beeklaan 7, Hasselt, tel . 011/27.00.82. 
— Genk : inschrijvingen bij J. Groseli en Rudi Gysbrechts 

Autocar gratis. 
— Beringen : kaarten bij Wilfried Beerten, Rozenlaan 8 

en bij Willam Vandezande, Brugstraat 33. 

Arr. Tongeren : 
— Bree : 't Hasseltkiezel 25, Bree (86.32.78). 
— Bilzen : J. Lauwens, Parklaan 3. 

Arr. Leuven : 
— Tervuren-Vossem-Duisburg : Inschr. bij F. Trappeniers, 

Treuveld24, Vossem ; F. Thenaerts, Achterstr. 4, Duis-
burg; R. Graulus, Lindeboomstr. 119, Tervuren; A. Kint, 
St-Jansstraat 5, Tervuren. Vertrek bus op de Markt te 
Tervuren (8u30), Kerk Vossem (8u45), Kerk Duisburg 
(9u). Bus en toegang : 120 fr. 

— Kortenberg-Everberg-Meerbeek : kontaktpersonen 
Paul Vanden Dorpe, Leuvenbaan 164 te Everberg. 
Voor Meerbeek : André Penninckx, Dorpsstraat 57. 

— Aarschot : Stationsstraat 16. 
— Leuven : H. Noë, Krakenstraat 13. 
— Zoutleeuw-Diest-tienen : W. Somers, Klappeistraat en 

W. Laroy, Stationsstraat 38. 
— Haacht : Bob Ceuppens en Rik Maes. 

Inschrijven vóór 15 februari. Bus : 80 fr. 

Arr. Mechelen : 
— Mechelen : D. Dosfel, Oudepleinstraat 39. 
— Nijlen : Dielens, Kon. Astridlaan 16 (81.70.07). 
— Booischot : Jo Van Dessel, Booischotsestraat 23. 
— St-Kat.^Waver : kaarten bij de bestuursleden. 

-Arr. Oostende : ' 
— Oostende : Vertrek bus (60 fr.) om 13u op het Kana-

daplein. Kontaktadres : B. Ruyschaert, Vrijherenstraat 
19 en G. Defurne, P. Benoitstraat 10, bus 4. 

— Alveringem : inschrijven bij Luk Delancker, Gapaard 
1 (Centrum Hoogstade). 

— Diksmuide : vertrek bus Pervijze 12u15, Diksmuide 
(Vlaams Huis) 13u over Zarren en Kortemark (prijs : 
90 fr.). 

Arr. Turnhout : 
— 'Herentals ; Katrien Aspers, Goudvinkdreef 2. 
— Mol : Paul van Grieken, Gompellaan 160. 

Arr. Gent : 
Dinsdag en vrijdag is er gelegenheid tot afrekening van de 
Euranjekaarten, telkens van 20 tot 22u, op het arr. sekretari-
aat, Vlaams Huis Roeland. 

— Heusden-iDestelbergen : kaarten bij Rudi de Mol, Ren-
dekensstraat 6A. 

— Waarschoot : P. Wieme, Beke Tuinwijk 28. 

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

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

op het VUJO-sekretariaat. 

Arr. leper : 
— leper : kontaktadres : Dirk Lambeets, Gildenstraat 28. 

Arr. Roeselare-Tielt 
Kaarten voor Euranje zijn te bekomen bij alle afdelingsbestu
ren in het arrondissement. 
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no banden 
TtTJSEN HU 

Lulkersteenweg 32 
3800 Sint-Truiden 
Tel. (011)67.27.07-67.41.92 

Lulkersteenweg 184 
3700 Tongeren 

Tel. (012)23.05.69 

KflLCnDCR 
FEBRUARI 

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

21. Hasselt : Tweede wintervergadering om 20u in hotel 
Warson, Bampslaan. Onder de auspiciën van het Dosfel-
instituut Sprekers . J. Peeters en L. Geubels over 
« Waarom nu nog een A-24 ? ». 

25. Bilzen : Samenkomst van de VU-besturen van de nieuwe 
gemeente Bilzen met betrekking tot de gemeenteverkie
zingen om 20u in de Pabilolokalen. 

26. Maasmechelen : Samenkomst van uitgebreid VU-bestuur 
om 20u in hotel Limburg. 

MAART 

4. Hasselt : Vergadering arr. raad. Hotel Warson te 20u. 

6. Eigenbilzen : Jaarlijks bal in samenwerking met andere 
VU-afdelingen van de nieuwe gemeente Bilzen. 

20. Maaseik : Jaarlijks bal om 20u in feestzaal St-Jansberg. 

lAl€nüiH 
FEBRUARI 
21. Kruibeke : Jaarlijks dansfeest in zaal St-Cecilia om 20 

uur 30, Orkest : The Starmasters. 
22. 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. 

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

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

28. Lokeren : 10e Volksuniebal om 21u in de Parochiezaal 
Heirbrug met het orkest Marcel De Munck. 

28. Bevaren-Waas : Eet- en dansavond om 20u in feestzaal 
Troubadour, Glazenleeuwstraat. Ingericht door de Vlaam
se Vrouwenbeweging Nele. 

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

MAART 
6. Vrasene : Jubileum-dansfeest « Amedée Verbruggen-

kring » in de Parochiekring, Kerkstraat 9, om 21u met 
het orkest Rumbling Devils. 

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

13. Lebbeke : Arr. VU-bal in « Ons Huis », Leo Duboisstraat 
23, met het orkest Mike Marels and the Musicals. Toe
gang : 60 fr. Eerste dans om 21u. 

19. Gent-Eekio (Arr.) : Volksmeeting om 20u30 in het Ge
meentehuis van Ledeberg. Sprekers : voorzitter Hugo 
Schiltz « 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. 

LIMBURG 
DILSEN 
AFDELINGSFEEST 

Op zaterdag 7 februari j l . had 
in café-frituur Duivenlokaal te 
Elen-statie de eerste afdelings
souper van de VU-Dilsen plaats. 
Aan dit eetmaal werd door ruim 
40 personen deelgenomen onder 
wie kamerlid E. Raskin en arr. 
ondervoorzitter J. Cuppens. De 
gelegenheidstoespraak werd ge
houden door pater M. Braems. 

HASSELT 
STEDELIJKE KULTURELE RAAD 

Deze raad houdt twee vergade
ringen op donderdagen 19 en 26 
februari, telkens om 20u, waarop 
standpunten van verschillende 

partijen in verband met stedelijk 
kultuurbeleid worden voorgedra
gen. Ons aktief gemeenteraadslid 
Jean^Paul Claes zal het VU-stand-
punt uiteenzetten. We hopen dat 
onze leden eens komen luisteren. 
ARR. AKTIE 

Op maandag 9 februari had te 
Genk in de Parelhoeve een ver
gadering plaats van het arr. be
stuur. Eveneens aanwezig waren 
kamerlid J. Olaerts, provincie
raadsleden mevr. De Cap en D. 
Vanduren en afgevaardigde bij de 
partijraad Ivo Jacobs. Er werd o.a. 
gepraat over ledenhernieuwing 
(slechts vier afdelingen waren 
reeds volledig in orde : Genk, 
St-Truiden, Tessenderlo en Paal), 

abonnementen op « Wij » {nog 
145 abonnementen moesten her
nieuwd worden), Euranje (zoveel 
mogelijk leden naar Gent op 29 
februari !), oprichting van nieuwe 
afdelingen (Zutendaal, Kwaadme-
chelen-Oostham, Leofxildsburg-
Heppen), nog op te richten' Poli
tieke Raden met het oog op de ge
meenteraadsverkiezingen (Halen-
Zelem, Lummen-Linkhout-Meldert, 
Heusden-Zolder, Hasselt-Stevoort-
Kuringen-Kermt), vertegenwoor
diging van het arr. bestuur op af
delingsvergaderingen, VU-lokaal te 
Hasselt (toegankelijk op vrijdag 
tussen 17 en 19u) en arr. bal 
(zeer waarschijnlijk op 27 maart 
in zaal famil ia te Genk). 

OOST-VLAANDEREN 
OENDERMONDE (Arr.) 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
SCHELDE-DENDER-DURME 

Op zondag 25 januari stak het 
Vlaams Ziekenfonds Schelde-Den-
der-Durme officieel van wal. Dit 
ging gepaard met een heleboel 
aktiviteiten. Vooreerst een recep
tie in de bovenzaal van de her
berg In de Swaen te Dendermon-
de. Een opvallend grote belang
stelling van VU-prominenten en 
Vlaamse vrienden gaf aan de le
den van de beheerraad de gerust
stelling dat zij geen avontuur te
gemoet gingen maar wel een suk-
sesvolle toekomst ten bate van 
onze Vlaams-nationale familie ; 
want dat was het tema dat de 
voorzitter dr Van Boxelaere in zijn 
welkomwoord belichtte. Wij cite
ren letterlijk uit zijn toespraak : 
« Wanneer in ons aller bezorgd
heid voor onze medemens en 
voor ons aller sociale gerichtheid, 
er in het arr. Dendermonde een 
opvallend aantal mensen zijn die 
hun leven een bepaald aksent en 
voorkomen willen geven, of dit nu 
het kristelijke weze in de mens 
of het meer marxistische of het 
meer vrijzinnige of het eigen spe
cifieke Vlaamse om niet te zeg

gen Vlaams-nationale, dan is het 
aan deze die zich daartoe geroe
pen voelen de plicht hierin te 
voorzien ook op het sociale vlak, 
om aldus bij te dragen tot het 
steeds gelukkiger en welvarender 
maken van onze samenleving, dit 
wil zeggen van ons aller kortston
dig bestaan. Uit deze overweging 
en alleen daaruit is ook bij ons 
de overtuiging gegroeid dat ook 
wij in het arr. Dendermonde moes
ten overgaan tot het oprichten 
van een wel gestruktureerd en 
goed funktionerend ziekenfonds ». 

De h. Lefebvre, voorzitter van 
het Neutrale Verbond Gent, waar
bij SDD is aangesloten nam van 
zijn kant de gelegenheid te baat 
om enige aktuele knelpunten uit 
de wereld van de sociale zeker
heid te belichten. Na de welge
slaagde receptie trokken de ge
nodigden naar de Em. van Win-
ckellaan 5 waar onder het waak
zame oog van allen het vlekkeloos 
wit lint werd doorgeknipt door de 
h. Lefebvre en meteen stond de 
deur van het gloednieuwe en 
prachtig geïnstalleerd sekretariaat 
open voor iedereen. Na een kri
tisch oog geslagen te hebben op 
de installatie van de burelen was 

iedereen overtuigd dat het hier 
menens is met het Vlaams Zie
kenfonds. Na het dankwoord aan 
allen en in het biezonder aan de 
leden van de beheerraad van het 
Ziekenfonds Flandria-Gent, welke 
het mogelijk maakte dit te reali
seren, ging dan in beperkte kring 
een mini-banket door in het res
taurant In den Ommeganck. Aan 
tafel was het dr De Vos, voorzit
ter van de Vereniging van Vlaam
se Ziekenfondsen die een lans 
brak om betere samenwerking en 
koördinatie bij de diverse primai
re Vlaamse ziekenkassen. In de 
late namiddag was ook nog een 
opendeurdag voorzien. 

Al bij al een goede start en 
met de hoop dat vele Vü-leden 
onze werking zullen steunen met 
een spontane aansluiting en aan
breng van nieuwe leden. Alle in
lichtingen zijn schriftelijk of tele
fonisch te bekomen op het se
kretariaat tel. 052/21.75.45 of bij 
de verantwoordelijke voor Wette-
ren en omstreken. De Bruycker 
Emiel, Mellepontweg 4, tel. 091/ 
52.14.05 ; voor Dendermonde en 
omstreken. Van Enis Herman, K. 
Albertstraat 133, Dendermonde, 
tel. 052/21.39.80. 

Twee foto's van de feestelijke plechtigheid te Dendermonde. 
Van links naar rechts burgemeester Aviel Geerinck (Zele) ; 
dhr Lefebvre, voorzitter Neutraal Verbond Gent ; dr Van 
Boxelare, voorzitter Vlaams Ziekenfonds ; dr Meysmans, voor
zitter Flandria en dr De Vos, voorzitter VVZ. 

Foto rechts : het sekretariaat vóór de officiële opening. 

Eén betr'^ 
instellinr 
Kandidat 
kend sci 
missie, 
de vooi 
worden 

COO WETTEREN 
kking van verpleegster met brevet is vakant bij de 
>n van de Kommissie. 
ren dienen uiterlijk 27 februari 1976, per aangete-
ijven, toe te komen op het Sekretariaat van de Kom-
cgvoeringstraat 55 te 9200 Wetteren, waar tevens 
arden en bijkomende inlichtingen kunnen gevraagd 
lefoon 091/69.32.01). 

(advertentie) 

ZOHEGEM 

RECEPTIE 

Ter kennismaking met mevr. 
De Kegel biedt het VU-bestuur op 
zaterdag 21 februari een receptie 
aan aan alle leden en simpatlsan-
ten in het lokaal The Club, Lau
rent Demetsstraat, Zottegem. 

Vanaf deze maand zal kamerlid 
Georgette De Kegel een zitdag 
voor sociaal dienstbetoon houden 

elke derde zaterdag van de maand 
ten huize van W. Cantaert, Hof-
straat 18, Zottegem. 

WEHEREN 

GELUKWENSEN 

Aan de h. en mevr. Chris Le-
livre (zoon van voorzitter Paul)-
Pateet ter gelegenheid van hun 
huwelijk. 

MEDEGEDEELD 
15 JAAR VNJ 

7de VNJ-Lentebal in de zaal 
van het Vlaams Huis Roeland, Kor
te Kruisstraat 3 te Gent, op 20 
maart om 20u30. Inkom : 60 fr. 
Voorverkoop 50 fr. Prijzen voor de 
tombola zijn steeds welkom bij 
de sekretaris JSK-VNJ, Jozef Pae-
linckstraat 116, 9000 Gent. Finan
ciële steun op rekening nr 
443-9582221-85 van JSK-VNJ St-
Amandsberg. 

WH 14 
19 FEBRUARI 1976 



WIJ IM t)€ i;0lK9ÜNK 

VU-arrondissement St-Niklaas stelt kiespiatform '76 voor 

DE TOEKOMST VAN DE WASE GEMEENSCHAP 

Op een persbijeenkomst in liet rustieke Malpertuushuis op de rand van 
St-Niklaas heeft het bestuur van het arr. St-Niklaas de grote lijnen van 
zijn kiespiatform voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mee
gedeeld en toegelicht. De druk bijgewoonde perskonferentie werd voor
gezeten door arr. voorzitter Roger Van Ranst bijgestaan door kamerlid 
Nelly Maes, het arr. bestuur en in afwezigheid van senator Coppieters 
die voor een dringende partijbestuursbijeenkomst !n Brussel was. 
« De toekomst van de Wase gemeenschap » heet het vijftien bladzij
den tellend dokument en draait volledig rond de twee ingrijpende 
struktuurveranderingen die de toekomst van het Zoete Land van Waas 
zullen bepalen. De schaalvergroting op gemeentelijk vlak en de nieuwe 
socfo-ekonomische gegevens die te lezen zijn op het nieuwe gewest
plan. 

Het gewestplan : de VU stelt 
vast dat het gewestplan voor het 
Waasland ontgoochelend is. De 
10.000 ha ondergespoten Indus-
triegrond blijft bewaard. De voor
ziene oppervlakte dient volgens 
de VU beperkt te worden en de 
groene gordel opgericht binnen 
het opgespoten gebied. De VU 
klaagt de definitieve verdwijning 
van de gemeente Doel aan. De VU 
eist dat de getroffen bevolking 
zou vergoed worden. Verder heeft 
de VU-Waasiand grote twijfels 
over het nut van reusachtige in
vesteringen als de afsnijding van 
de Bocht van Bath en het Baal-
hoekkanaal. De veiligheid van het 
Waasland, zeker nav de laatste 
overstromingen, dient gewaar
borgd. 
Wat het werk in eigen streek be
treft stelt de VU dat de werkloos
heidscijfers zorgwekkend zijn, 
vooral in de tekstielsektor. Na het 
opsommen van nieuwe vormen 
voor tewerkstelling wijst de VU 
op de belangrijke betekenis van 
de landbouw in het Waasland sa

men met een herwaardering van 
de Wase middenstand. 
Voor wat sport en rekreatie be
treffen stelt de VU-arr. St-Niklaas 
dat de overheid moet stimuleren 
en voorzieningen treffen, dit 
naast het aanleren en inwijden 
in de verschillende sporttakken. 
Op te richten sportinfrastruktuur 
dient voor alle sporttakken bruik
baar te zijn, gemakkelijk bereik
baar en sociaal gericht. Dus niet 
enkel voor suksesnummers in de 
sport maar werkelijk voor allen ! 
Het belangrijke hoofdstuk plaatse
lijke demokratie is onvermijdelijk 
verbonden aan de recente samen
voegingen van gemeenten. De par
ticipatiemogelijkheden worden 
door de fuzies groter, stelt de VU, 
maar zij twijfelt aan de bereid
heid van de verantwoordelijken. 
Daarom dient adviesmacht te 
worden gegeven aan de dorpen 
en de wijken door middel van 
raden die dan op hun beurt ver
tegenwoordigt zijn in een ge
meenschapsraad. De VU pleit 
voor het in dienst houden van de 

« afgeschreven gemeentehuizen » 
omdat zij de schakel blijven tus
sen administratie en bevolking. 
Het probleem van de Linker Schel
de Oever is een vraagstuk eigen 
aan het Waasland. Het arr. VU-
bestuur stelt dienaangaande nog
maals dat de gehele Linkeroever
ontwikkeling op alle vlakken de 
Wase gemeenschap aangaat, dat 
een demokratische overheidsin
stantie de gehele planning dient 
te leiden. 
Dat het technisch havenbestuur 
in één hand dient te blijven door 
een overeenkomst, doch niet en
kel een Antwerpse aangelegen
heid kan zijn. 

3e DIALOOGDAG 
DE VAKBOND 

IN ONZE SAIVIENLEVING 
VERSTARRING 

OF VERNIEUWING ? 

TIEN PRIORITEITEN 
In een lijstje van tien punten stelt 
de VU-Waasiand bij monde van 
kamerlid Nelly Maes volgende pri
oriteiten : schaalvergroting mag 
niet tot centralisme leiden ; een 
goed gemeentebeleid dient aan 
te leunen bij de behoeften van de 
mensen In hun lokale leefge-
meeschap ; kleinschalige ge
meenschapsvoorzieningen zijn te 
verkiezen boven grootse projek-
ten ; de bestaande gemeente
huizen blijven maksimaal inge
schakeld ; de kwaliteit van het 
stedelijk of landelijk wonen moet 
verhoogd en voorrang krijgen op 

wegenbouw ; veiligheid van het 
verkeer in de woongebieden, 
vooral voor fietser, kind, bejaar
de ; de opheffing van de plaat
selijke politieke strukturen moet 
opgevangen worden door een par
ticipatie van de burgers en de 
gemeenschappen ; de verkeers
chaos in de centra dient geor
dend en opgelost ; de bouwpoli-
tiek dient gezinsgericht ; diensten 
dienen naar de mensen te wor
den gebracht en niet omgekeerd. 
Tot daar een overzicht van het 
kiespiatform zoals het door de 
VU-arr. St-Niklaas wordt voorge
steld. Een zeer ernstige nota 
waar heelwat van onze besturen 
uit kunnen leren zowel voor kleine 
als grotere omschrijvingen. 
Voor meer Inlichtingen : Jan P!e-
ter Maes, arr. sekretaris, Verdur-
menstraat 6, 2700 St-Niklaas. 

(m.v.1.) 

Sint-Niklaas — Hotel Serwir 
22 februari 1976 

GROOT ST-NIKLAAS 

POLITIEK KOLLEGE 

De Politieke Raad van de VU 
voor Groot-St-Niklaas heeft op 
woensdag 11 februari, een Politiek 
Kollege samengesteld dat de 
voorbereiding van de gemeente
raadsverkiezingen zal aanvatten : 

Dit kollege is samengesteld als 
volgt : Belsele : Aimé Wauman, 
Frangois de Beleyr ; Nieuwkerken: 
Guldo Waterschoot, Maurits Cop
pieters ; Sinaai : Arthur Baecke-
landt, René Baeyens ; St-Niklaas : 
Leo Van Hoeylandt, Willy Toté, 
Nelly Maes. 

De vrees dat de grote gemeen
te St-Niklaas een sterk overwicht 
zou hebben in dit kollege werd 
niet bewaarheid. De VU toont in 
deze samenstelling dat het haar 
ernst is met een volwaardige in
breng van alle fusionerende ge
meenten. Ook in haar programma 
zal ze dit tot uiting brengen. De 
VU ziet de dorpen en wijken als 
de blijvende kernen voor het ver
der bestaan en de verdere ont
wikkeling van het gemeenschaps
leven. De VU meent dat het be
leid in de gemeente St-Niklaas 
moet omgebogen worden en ge
richt naar de konkrete noden van 
de mensen in plaats van naar 
prestigieuze en geldverslindende 
projekten. 

WEST-VLAANDEREN 
BRUGGE (Stad) 
. WIJ IN BRUGGE » 

Dezer dagen verschijnt nr 58 
van het maandblad « Wij in Brug
ge » dat over Groot-Brugge wordt 
verspreid op 40.000 ex. Zulks be
tekent dat met april het 60ste 
nummer van dit lokaal VU-blad 
van de pers zal komen ! Alle eer 
aan het beheer en de medewer
kers van vzw Informativa, die er
in geslaagd zijn maand na maand 
de Brugse VU-werking in de aktu-
aliteit te houden. 

LEDENSAMENKOMST 
NIEUWE STIJL 

Op 31 januari II. hield de VU-af-
deling Assebroek een ledenverga
dering volgens nieuwe formule. 
Voorzitter Jef Inghels was daar
toe gelukkig geïnspireerd en vond 
alleen de bittere koude (buitens
huis) als beletsel om de VU-fami-
lie in nog groter aantal aan zijn 
opzet te laten deelnemen. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 

DERDE DIALOOGDAG 
TE ST-NIKLAAS 

Op deze gespreksdag (zondag 
22 februari) wordt het tema « Vak
bonden in onze samenleving : 
verstarring of vernieuwing ? » be
handeld. Men kan afspreken in 
het « Breydelhof », Suveestraat 2, 
Brugge. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal 
de vierde VU-dialoogdag te Brug
ge worden ingericht op zondag 
25 april a.s. 

G. VAN IN, FRAKTIELEIDER 
IN KULTUURRAAD 

De VU-fratkie in de Kultuurraad 
heeft de Brugse senator G. Van 
in aangesteld tot fraktieleider in 
opvolging van senator Coppieters, 
die zal worden voorgedragen tot 
het ondervoorzitterschap van de
zelfde kultuurraad. 

BEËDIGING VAN Mr P. LEYS 
ALS SENATOR 

Voor donderdag 19 februari 
(vandaag) is de verkiezing voor
zien van twee nieuwe VU-senato-
ren, waaronder Mr. Pieter Leys. 

ARR. RAAD 
De eerstvolgende samenkomst 

vindt plaats op vrijdag 20 febru
ari. Op de agenda o.m. een inlei
ding van Paul Dessein (Blanken
berge) over de toeristische infra-
struktuur in het arr. 

iZEGEM 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Bij de opening van de VU-ont-

moetingsavond van 6 februari is 
aan de pers en aan het talrijk op
gekomen publiek de volgende me
dedeling gedaan inzake de hou-
dina van de VU te Izegem bij de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen. 
Hier volgt de integrale tekst : 
« De VU heeft de politieke toe
stand te Izegem onderzocht, meer 
bepaald met het oog op de ko
mende gemeenteradsverkiezingen. 
De VU kwam daarbij tot de vast
stelling dat de politiek die de tra
ditionele partijen en groepen te 
Izegem bedrijven, volledig vastge
roest is. Gezien de haast spekta-
kulaire groei van het VU-leden-
aantal in de voorbije jaren, ligt 
volgend besluit dan ook voor de 
hand : de VU zal aan de gemeen
teraadsverkiezingen van oktober 
1976 deelnemen met een eigen 
lijst, onder de benaming van VU 
en met een volwaardig program
ma. De volledige VU-lijst is nog 
niet samengesteld. Maar nu al 
staat definitief vast dat Geert 
Bourgeois lijstaanvoerder is, ge-
ruggesteund door de drie uittre
dende VU-mandatarissen, Jeroom 
Demeyere, Bernard Depoorter en 
Jef Pattyn. Beide beslissingen 
kregen de unanieme goedkeuring 
van het volledige Izegemse VU-
bestuur en alle VU-mandataris-

SCHITTERENDE 
VU-ONTMOETINGSAVOND 

Was de geciteerde mededeling 
al van aard om de instemming 
weg te dragen van het hele aan
wezige publiek, dan zorgden de 
drie sprekers voor een hartver
sterkende atmosfeer. Fr. Baert die 

als eerste aan de beurt kwam had 
het niet moeilijk om de noodzaak 
aan te tonen van een nieuwe 
grondwetsherziening. Iedereen in 
Vlaanderen is het er thans over 
eens dat de huidige grondwets
herziening slecht is, een stelling 
die de VU 5 jaar geleden nog al
leen verdedigde. De nieuwe grond
wetsherziening die er moet ko
men, aldus de VU-specialist in 
grondwettelijk recht, mag alleen 
naar een federalisme met twee 
leiden. 

Huguette De Bleecker gaf een 
bezielend en vaak ontroerend ge
tuigenis over de rol van de vrouw 
in de politiek, meer in het biezon-
der in het Vlaams-nationalisme. 
Ze gaf een verhelderende uiteen
zetting over de wijze waarop de 
CVP in dit land de vrouw politiek 
onder de knoet houdt. En ze richt
te heel in het biezonder aan het 
adres van de kristelijke vrouwen
organisaties de waarschuwing zich 
maar niet te laten misbruiken 
door de CVP. 

De scherpste woorden kwamen 
uit de mond van senator Maurits 
Coppieters. Hij noemde Leo Tin-
demans de slechtste eerste-mi-
nister die Vlaanderen ooit gehad 
heeft sedert 1944. De VU noemde 
hij de laatste echte oppositie
partij, de enige partij met een 
nieuwe aanbreng ten gunste van 
welvaart en welzijn voor ieder
een, een echte bevrijdingsbewe
ging voor het Vlaamse volk. 

Hoeft het nog gezegd te wor
den : de drie toespraken vonden 
al een ruime weerklank in de stad. 
VU, VUJO en VU-vrouwen kunnen 
met trots terugblikken op deze 
5e VU-ontmoetingsavond, waar 
ook kamerlid Mik Babyion en sena
tor Willy Persyn aanwezig waren, 
hoewel deze laatste dezelfde 
avond al te Zarren het woord had 
gevoerd. 

DERDE DIALOOGDAG VU 
Wij doen een laatste oproep tot 

deelname aan de derde dialoog-
dag op zondag 22 februari te St-
Niklaas. Wie vervoerproblemen 
heeft, geve zijn naam op aan Jo-

iflLCnDCR 
FEBRUARI 
19. 
21. 
21. 
21. 

21. 

22. 
25. 

25. 

28. 

29. 

Oostende : Gemeenteraad Begrotingsdebat vanaf 19u. 
Varsenare : Familiaal avondfeest om 20u30 
Middeikerke : Afdelingsbal in zaal Casino. 
Beveren-Leie : ANZ-zangfeest met R. Veremanskoor, de 
Vaganten en instrumentaal ensemble ANZ. Zaal Posei
don om 20u30. Kaarten aan 60 fr. bij E. Vandommele P 
Lebbelaan 4. 
Moorslede : Eerste afdelingsbal om 19u30 in zaal The 
Ranch, Roeselaarsestraat. Ten voordele van de Vlaamse 
Vriendenkring te Moorslede. 
Koekelare : Ledenkoffiefeest om 15 uur. 
Izegem : VU-Vrouwenfeest om 20u in het Vlaams Huis. 
Spreekster : Annie Pottie-Kindt uit Roeselare. 
Izegem : VU-Vrouwen ontspanningsavond, om 20u in bo
venzaal van het Vlaams Huis. 
Izegem : Wandeling rond Doorn- en Muzelmolen o 1 v 
Wilfried Lagae. Organisatie : Wandelklub Vlaams Huis 
Vertrek om 13u30 aan het Vlaams Huis. 
Koekelare : Jaarmis ter nagedachtenis van E. Lootens 
om 10 uur. 

MAART 
6. 

16. 

18. 

Assebroek : VU-Avondfeest in zaal Patria. 
Kortrijk : Voordracht over « De nieuwe wetgeving in 
verband met het huwelijksgoederenrecht» door VU-sena-
tor G. Van In om 20 uur in café 1302, Burg. Reynaert-
straat 9. ten organisatie van de VU-Vrouwen. 
Brugge : FVV-kontaktavond om 20u in Breydelhof. Inleid-
ster : H. De Bleecker. Inlichtingen bij N. Mollet-Soenen, 
Legeweg 169, 8020 Oostkamp. 

ris Verbeke, Krekelstraat 33, tel. 
30.48.08. 

ROESELARE 
DE SLAG OM SCHAARBEEK 

De Vlaamse Bond van Gepen
sioneerden West-Flandria organi
seert in samenwerking met TAK 
een film- en dia-avond rond de 
« Taktiviteiten » van het laatste 
jaar. Ook de intussen reeds be
rucht geworden fi lm « De Slag 
om Schaarbeek » wordt er ver
toond. 'Een enig dokument voor 
wie precies wil weten hoe de 
Nolse « wetsdienaars » optreden 
tegenover Vlaamse betogers. Om 
het met een publicitaire slogan te 
zeggen : « Wat je op TV niet ziet, 
zie je op de TAK-film ». Alle le
zers van « Wij » worden uitgeno
digd langs deze weg. Er wordt 
geen toegangsgeld gevraagd, hoe
wel TAK vanzelfsprekend wel 
met zijn kollektbussen zal klaar
staan. Piet De Pauw houdt de 

rede. En datum om te noteren en 
vrij te houden : zaterdag 28 fe
bruari om 17u stipt in zaal Damier, 
Stationsplein. Een krachtig inter
mezzo tussen de zaterdagse wln-
kelbeurt en dito TV-avond. 

TORHOUT 

AANBIEDING LIDMAAT-
SCHAPSKAARTEN 

Nog voor einde februari en wel
licht nog op zaterdag 21 februari 
zullen de lidkaarten ter hernieu
wing worden aangeboden. Het be
stuur rekent op een vlotte mede
werking. 

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 
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HETE IJZERS IN 
DE SOCIALE ZEKERHEID (1) 
De sociale zekerheid is ontstaan uit de 
schrijnende ellende van de arbeiders in 
de negentiende eeuw. De woorden van 
priester Daens : « De arbeider mag noch 
slaaf, noch bedelaar zijn », waren geen 
beeldspraak. Ze gaven de rauwe werke
lijkheid van elke dag weer, zoals de ar
beider ze elke morgen opnieuw tegemoet 
trad en er, na een veel te lange dagtaak 
en veel te weinig loon, 's avonds en 
's zondags niet zelden in de drank uit 
wegvluchtte. De sociale zekerheid was 
een op wederzijdse solidariteit gesteun
de vorm van bescherming tegen de erg
ste schaduwzijden van het loonwerkers-
bestaan : ziekte, werkloosheid en ouder
dom. Het beschermend karakter is tien
tallen jaren lang het voornaamste ken
merk gebleven van de sociale zeker
heidswetten. Nog tijdens de jongste we
reldoorlog kon sir William Beveridge als 
hoofddoel van de sociale zekerheid de 
« sociale nood » aangeven, omschreven 
als het « ontbreken van de nodige in
komsten om voldoende voeding, huisves
ting, kleding en verwarming te betalen ». 
Wie vandaag eerlijk rond zich kijkt, zal 
toegeven dat het bestrijden van nood en 
ontbering op verre na niet meer het 
voornaamste doel is van de sociale ze
kerheid. Inderdaad, wat zien we ? Ener
zijds leven één miljoen inwoners van dit 
land beneden de armoedegrens en een 
deel daarvan zelfs ver beneden die grens. 
Anderzijds haalt een niet onbelangrijk 
deel van de bevolking uit de sociale ze
kerheidswetten inkomsten die in werke
lijkheid slechts hun komfort en weelde 
op peil houden. 

Een beetje simplistisch gesteld mis
schien, maar daarom niet minder waar : 
We staan met sociale vergoedingen klaar 
waar zulks niet altijd nodig is, maar we 
staan met deze vergoedingen niet altijd 
op de plaatsen waar zulks wel nodig is. 
Dat een dergelijke toestand niet helemaal 
normaal is, zal iedereen toegeven. Maar 
Is iedereen ook bereid aan deze toestand 
iets te verhelpen ? Ook wanneer dit wil 
zeggen : Iets van onze eigen welvaart 
laten vallen ten voordele van de anderen? 
Zolang we de vraag principieel blijven 
stellen, zullen velen ermee akkoord gaan 
dat we, nu we een vri j hoog welvaarts
peil bereikt hebben, meer aandacht moe
ten besteden aan de groepen in de maat
schappij die werkelijk in een noodsituatie 
terechtgekomen zijn. Velen zullen ak
koord gaan te zeggen dat bepaalde so
ciale vergoedingen prioritair moeten be
handeld worden en andere vergoedingen 
wel even op het huidig peil kunnen ge
handhaafd blijven. Maar hoevelen zullen 
nog akkoord blijven wanneer we deze 

mooie beginselen een beetje konkreter 
gaan stellen ? 
In wetenschappelijke publikaties wordt 
sinds verschillende jaren gewezen op 
een aantal zaken waarvan niemand de 
juistheid betwist. Maar omdat de voor
stellen steeds hierop neerkomen dat — 
zie hoger — een aantal mensen iets van 
hun welvaart moeten prijsgeven ten voor

dele van anderen, zijn het tot vandaag 
vojorstellen gebleven. Dat is misschien 
wél begrijpelijk. Wie de geschiedenis 
kent, weet dat er voor minder opge
knoopt zijn. Geen enkele politieker richt 
graag voor zichzelf een galg op... Alhoe
wel we dus niet zeer optimistisch zijn, 
willen we enkele van deze voorstellen 
toch onder de ogen van onze lezers 
brengen. 
Aan onze regeling voor kinderbijslagen 
kleven twee smetten. Primo : De kinder
bijslagen uitgekeerd aan gezinnen met 
één kind, brengen voor deze gezinnen 
geen aarde aan de dijk. Wat aan bijdra
gen buitengaat, komt als kindergeld te
rug binnen. Deze louter nominale geld
verplaatsingen, zo merkte prof. Deleeck 
reeds in 1970 op, omvatten één derde 
van het totaal volume van de verplaat
singen bewerkt door het stelsel van de 
kinderbijslagen. Alleen al om administra
tiekosten uit te sparen, zou dit louter 
nominaal over en weer gaan van geld 
moeten afgeschaft worden. Daarenboven, 
maar dit is een zéér heet ijzer, delgt het 
kindergeld voor het eerste kind geen 
enkele sociale nood, die naam waardig. 
De vraag blijft gesteld of, vanuit sociaal 
oogpunt, deze sociale vergoeding vol
doende rechtvaardigingsgronden heeft. 
Wat betreft de ziekteverzekering in Bel
gië, is het onbetwistbaar dat de relatief 
geringe behoeften vaak beter gedekt 
worden dan zware lasten. Het zou nor
maal andersom moeten zijn, liet prof. 
Leen in 1970 reeds opmerken. En de ge
kende prof. Sauvy voegde eraan toe « dat 
wij liever verkoudheden verzorgen dan 
ziekenhuizen bouwen ». Prof. Leen stelde 
dan ook radikaal voor om de kleine risi-
ko's door de burger zelf te laten dragen. 
Een dergelijk voorstel is zo mogelijk een 
nog heter ijzer dan het vorige. Óns is 
dan ook geen minister bekend die daar 
zijn vingeren aan verbrand heeft. 
Over de financiering van de sociale ze
kerheid werden reeds heel wat publika
ties de wereld ingezonden. Sommigen 
zweren bij het huidig stelsel met per
soonlijke bijdragen en staatssubsidies. 
Anderen — de Volksunie bv. — willen 
het stelsel laten financieren door de be
lastingen. De socialist Delpérée ging in 
1970 reeds de weg op van de fiskalizatie, 
alhoewel hij sommige sektoren verder 
door bijdragen wou gedekt zien. De fis
kalizatie van de sociale zekerheid is 
evenwel iets dat de sindikaten doet stij-
geren, omdat ze o.a. vrezen hierdoor een 
deel van hun macht te zullen verliezen. 
De fiskalizatie van de sociale zekerheid 
is dus een heet ijzer gebleven en geen 
enkele regering heeft er ooit een vinger 
naar uitgestoken. 

Om te besluiten, enkel dit : Schiet niet 
op de pianist, hij heeft zijn best gedaan. 
Wanneer een bepaalde muziek U mis
schien toch minder aangenaam in de 
oren geklonken heeft, bedenk dan dat 
minder welluidende muziek... toch ook 
muziek is I 

Willy Cobbaut 
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WETGEVING MINDER-VALIEDEN 

Wie dagelijks in de praktijk van het sociaal dienst
betoon staat, weet hoe dikwijls de vraag gesteld 
wordt door mensen met een of andere ziekte en/of 
handikap : Heb ik recht op een vergoeding als min
der-vallede ? Om tegemoet te komen aan de wen
sen van sociale werkers en van minder-valleden 
zelf, laten we hier een overzicht volgen van doku-
mentatie i.v.m. de wetgeving voor minder-valieden. 
Deze publikaties zijn, o.a. wat betreft de prijs, 
voor ieder toegankelijk. 

Dokumentatie 

1. BAZISWETGEVING SOCIALE ZEKERHEID : 
Bij de uitgeverij Story-Scientia te Gent verscheen 
vorig jaar een 458 bladzijden tellende bundel 
bazis-teksten met betrekking op onze sociale 
zekerheid. Het is een uitgave van het Instituut 
voor Sociaal Zekerheidsrecht van de KUL en ze 
werd verzorgd door prof. Dillemans en enkele 
medewerkers. Het werk geeft de bijzonderste 
wetteksten i.v.m. alle takken van de sociale 
zekerheid en o.a. In verband met de minder-
valieden. Prijs : 480 fr. Een bespreking van deze 
publikatie verscheen In ons blad van 8 jan. 1976. 

2. ARBEIDSWETGEVING : 
In de reeks brosjures uitgegeven en verkocht 
door het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 
werd eveneens de officieuse Koördinatie van de 
arbeidswetgeving betreffende de minder-valie
den opgenomen. De prijs bedraagt 350 fr., de 
aanvullingen gedurende twee jaar inbegrepen. 
Het bedrag dient voorafgaandelijk gestort op 

prk. 000/2005845/79 van het ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid : Arbeidsblad - Biblio-
teek ,Belliardstraat 53, 1040 Brussel. 

3. TEGEMOETKOMINGEN : 
Het K.B. van 24 dec. 1975, dat op 1 januari 1975 
van toepassing werd, heeft belangrijke wijzi
gingen aangebracht aan de wetgeving betref
fende de zgn. gewone, aanvullende en bijzondere 
tegemoetkomingen voor minder-valieden. Num
mer 1 van de jaargang 1975 van de CEPESS-
Bladen geeft op 47 bladzijden een overzicht zo
wel van het vroegere, als van het nieuwe stelsel. 
De prijs is 75 fr. en dient gestort of overgeschre
ven op prk. 000/0121976/46 van GEPESS, Twee-
kerkenstraat 43, 1040 Brussel. 

4. BOUWEN, KOPEN OF VERBETEREN 
VAN WONING : 
Het Oost-Vlaams Centrum voor Dienstbetoon en 
Naschoolse Vorming heeft nog een beperkte 
voorraad van de zeer handige brosjure « Huur 
en eigendom van een woning », waarin opgeno
men o.a. de reglementering inzake huisvestings
premies ten voordele van minder-valieden. De 
prijs is 12 fr., portkosten inbegrepen, en dient 
overgemaakt op prk. 000/0914764/54 van Willy 
Cobbaut, Bosstraat 2, 9391 Baardegem. Let wel : 
Het is een uitgave voor de provincie Oost-Vlaan-
deren. 

En een laatste opmerking : Ook In de krant ver
schijnen regelmatig berichten die voor de minder
valleden van belang zijn. Houdt steeds een schaar 
onder handbereik... 

Cw. 

DOKUMENTATIE 

ZIEKTEVERZEKERING 
WERKNEMERS 
EN 
ZELFSTANDIGEN 

Ondergetekende is altijd van mening ge
weest dat de demokratie door niets beter 
gediend wordt dan door zoveel mogelijk 
mensen toegang te verlenen tot zoveel 
mogelijk terreinen. Ook het omgekeerde 
is waar. De demokratie wordt door niets 
meer bedreigd dan door onwetendheid. 
En dat is niet alleen waar voor de din
gen die zich meestal achter de schermen 
van politiek en groot-financie afspelen. 
Dat is ook waar voor gebieden waarmee 
we dagelijks zelf gekonfronteerd worden. 
De sociale zekerheid is een dergelijk ter
rein. Dagelijks horen we erover, spreken 
we erover, lezen we erover. Vooral de 
ziekteverzekering behoort tot de meest 
aktuele onderwerpen van de dag. Denken 
we maar even aan de problemen rond de 
herwaardering van de huisarts. Denken 
we maar even aan de problemen rond de 
farmaceutische industrie, aan de ligdag-
prijs in de ziekenhuizen, aan de eigen bij
drage voor medikamenten en doktersbe-
zoek, aan nog zoveel zaken meer. We 
lezen er alle dagen over in de krant, we 
praten er alle dagen over met onze werk-
makkers. Maar, eerlijk gezegd, hoevelen 
onder ons weten precies waarover we 
lezen, waarover ze praten ? 
Aktuaris Willy Hiernaux heeft een, naar 
onze mening geslaagde, poging gedaan 
om het terrein van de ziekteverzekering 
voor loontrekkenden en voor zelfstandi
gen toegankelijk te maken voor het breed 
publiek. In twee brosjures, resp. 80 en 
50 bladzijden, vat hij de voornaamste be
palingen samen van beide stelsels, zo
wel wat betreft de toepassingssfeer als 
wat betreft de prestaties. 
Beide brosjures worden voorafgegaan 
door een korte historische inleiding, de 
lijst van de voornaamste wettelijke tek
sten en de voornaamste begripsomschrij
vingen .Het gedeelte « Toepassings
sfeer » wordt ingeleid door de opsomming 
van de door de wet beschermde perso
nen, waarna een hoofdstuk volgt omtrent 
de opening en het behoud van het recht 
op de prestaties. 

Het gedeelte « Prestaties » behandelt de 
geneeskundige verstrekkingen (aard, tus
senkomst van de verzekering, betrekkin
gen tussen verzekerden en verleners van 
geneeskundige verzorging) en de uitke
ringen (begrip « arbeidsongeschiktheid », 
invaliditeit). In de brosjure voor de loon
trekkenden worden in een « aanhangsel • 
eveneens behandeld : de geschillen en 
de administratieve sankties, de arbeiders 
onderworpen aan de ziekteverzekering, de 
speciale stelsels voorzien door de wette
lijke beschikkingen en de internationale 
regelingen inzake sociale zekerheid. 
In de brosjure voor de zelfstandigen 
wordt in een « aanhangsel » het begrip 
« zelfstandige » uiteengezet. 
Beide brosjures zijn zeer goede gidsen 
voor wie vertrouwd wi l worden met de 
belangrijkste bepalingen van de ziekte
en invaliditeitsverzekering. Ze lijken ons 
een uitstekend instrument om de leek 
toegang te verschaffen tot een der be
langrijkste terreinen van onze sociale 
zekerheid. De prijs zal daarenboven nie
mand afschrikken, zodat we deze publi
katies een ruime verspreiding toewensen. 

Cw. 

Willy Hiernaux — Het stelsel van de ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
der loontrekkenden — Standaard Uitgeve
rij, Interbankendienst e.a. — 80 biz. — 
100 fr. 

Willy Hiernaux — Het stelsel van de ver
plichte ziekte- en invaiiditeitsverzelfering 
der zelfstandigen — Standaard Uitgeverij, 
Interbankendienst e.a. — 50 bIz. — 80 fr. 
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DE VLAAMSE 
TOEGEVINGEN 
De Senaatskommissie stelde voor, voor 
beide streken een status quo te hand
haven, maar dat wilde de Senaat zelf 
niet. Op 9 oktober 1962 werd de over
heveling van de Voer goedgekeurd en 
de Kamer, die eveneens opnieuw 
moest stemmen wegens een kleine 
amendering, keurde de overheveling 
goed op 31 oktober 1962. 
De uitslag van de stemming bevestig
de de toenemende tweespalt tussen 
Vlamingen en Walen, dwars door de 
partijen heen. 
Intussen kon deze oplossing en kon 
het eerste ontwerp Gilson, nu wet ge
worden, noch aan de Vlaamse eis tot 
een rechtvaardige afbakening, noch aan 
de Waalse imperialistische oogmer
ken voldoen iHet Waalse ongenoegen 
uitte zich in het ontslag van minister 
J. Merlot. Ket Vlaamse Taalgrenskomi-
tee daarentegen beklemtoonde dat 
men « geen transaktie afsluit van één 
tegen tien ». 
De vastlegging van de taalgrens was 
sinds lang een eis der Vlaamse Bewe
ging en het principe werd praktisch 
unaniem in Vlaanderen aanvaard. 
Vlaanderen had echter verzuimd, zijn 
stukken gereed te maken. In zijn stu
die « De Zuidnederlandse taalgrens In 
het Belgisch parlement », die kort na 
de stemming verscheen — in decem
ber 1962 — en die voor de geschiede
nis van de taalgrensvastlegging als do-
kument van blijvende waarde is, zegt 
Paul Martens terecht dat de Vlamin
gen de zaak onvoldoende voorbereid 
hadden. Toen de Westvlaamse besten
dige deputatie ageerde met een rap
port van ir. Demeyere over de werke
lijke sociografische situatie in de ge
meenten rond Komen en Moeskroen, 
rapport waaruit bleek dat 80% der 
bevolking van Vlaamse afkomst was en 
dat 60% nog Nederlands sprak in de 
huiskring, merkte « De Standaard » 
op : « Het stuk komt wel wat laat ». 
Er waren voordien wel onderzoeken 
gedaan, en kaarten getekend, maar het 
bleef bij het werk van vaak weliswaar 
gespecialiseerde vrijwilligers en het 
bleef oppervlakkig of gedeeltelijk. 
Door de afwezigheid van een degelij
ke alomvattende studie en afbakening 
stonden de Vlaamse parlementairen 
tegenover de Waalse imperialistische 
eisen onvoldoende gewapend en wel
licht was hun verweer daarom ook zo 
onzeker 
De toegevingen werden praktisch uit
sluitend door de Vlamingen gedaan. 
De Waalse toegevingen werden nadien 
door de Walen zelf nog betwist en 

zelfs op heftige wijze — zoals in de 
Voer I — aangevochten. 
Nog vóór de taalgrens werd vastge
legd door de goedkeuring van het eer
ste ontwerp Gilson diende de regering 
twee andere ontwerpen in, nl. een tot 
herziening van de taairegeling In de 
centrale besturen en in de Brusselse 
agglomeratie, en een ander tot taai-
regeling in het onderwijs. 
Deze ontwerpen veroorzaakten al even
veel — en zelfs nog meer — deining 
dan het eerst», en leidden zelfs naar 
een dreiging met aftreden door Lefè-
vre — de koning weigerde het ontslag 
van zijn regering — en naar de « op
lossing » van Hertoginnedal . 
Het tweede wetsontwerp Gilson voor
zag de instelling van taalkaders voor 
de centrale administratie, benevens 
andere maatregelen inzake de centra
le diensten o.m. pariteit in de benoe
mingen. 

Knelpunt en voorwerp van felle kritiek 
van Vlaamse maar ook van Waalse zij
de was de faciliteitenregeling voor de 
Brusselse randgemeenten. 
Vermits het ontwerp in de kommissie, 
na 16 vergaderingen, nog verschillen
de punten bevatte waarover men tot 
geen overeenkomst kon geraken, be
sloot de regering een kontaktkommis-
sie op te richten. De PVV weigerde 
van die kommissie deel uit te maken, 
zogezegd omdat ook de regering aan 
de besprekingen deelnam, maar in fei
te om elektorale redenen en om de 
eigen verdeeldheid ter zake niet al te 
openlijk te moeten demonstreren. De 
CVP-BSP-kontaktkommissie begon haar 
werkzaamheden einde oktober 1962, 
met nog vers in het geheugen en nog 
nazinderend in de oren de eisen, ge-

skandeerd tijdens de massale tweede 
Vlaamse Mars op Brussel. 
Na 25 vergaderingen — waarbij de 
BSP niet van obstruktie vrij te pleiten 
was — stond men nog even ver. De 
regering wijzigde dan ook het ont
werp. De meeste van die wijzigingen 
waren ongunstig voor de Vlamingen. 
Onder druk van de Vlaamse openbare 
opinie en de Vlaamse verenigingen — 
de fondsen, het ANZ, de WB, de VTB 
enzomeer — traden nu ook de Vlaam
se CVP-parlementairen in het verweer. 
Leffèvre bood daarop het ontslag van 
zijn regering aan de Koning aan. Het 
ontslag werd geweigerd. Mocht in 
België geen regering vallen over taal
problemen, of was Lefèvres ontslag 
slechts een schijnmaneuver om de par
tijen onder druk te zetten ? Een ver
kiezing in het teken van de Vlaams-
Waalse tegenstellingen zou het pro
ces van de federalisering in de partij
en bespoedigd en zou de innerlijke 
tegenstellingen nog scherper doen uit
komen hebben. 

HET KONKLAAF 
VAN HERTOGINNEDAL 
De regering kwam dan met de partij
leiders in konklaaf bijeen op 6 juli 
1963, op het kasteel Hertoginnedal. 
Een aantal amendementen op het re
geringsontwerp wezen op een duide
lijke terugtocht der Vlaamse politici 
o.m. inzake pariteit in de rijksadmini-
stratie, inzake Zaventem, inzake het 
Brussels onderwijssisteem. In de Ka
mer stootte het op scherp verzet van 
de Volksunie. In de nacht van 11 op 12 
juli werd het ontwerp goedgekeurd in 

WemmeT, 22 juni 1963. 

de Kamer : van de Vlaamse CVP-ers 
stemden alleen Eyskens, Verbaanderd 
en Van den Daele tegen. Ook dat mag 
vermeld worden. 
De Senaat nam het ontwerp aan op 25 
juli en op 2 augustus werd de wet ge
publiceerd in het Staatsblad. 
Na het lange aanslepen van de bespre
kingen, de sabotage zelfs, leek de 
haast waarnmee nu gehandeld werd 
wel enigszins verwonderlijk. Niet zo 
verwonderlijk echter wanneer men 
weet dat de eerste wet — die de taal
grens vastlegde — op 1 september 
1963 van kracht zou worden. 
Zonder regeling voor de randgemeen
ten zouden die eenvoudigweg in het 
eentalige Vlaanderen gebleven zijn. 
De Franstaligen, die 11 faciliteiten-ge-
meenten wensten, kwamen nu tot de 
ontdekking dat heel die sabotage hen 
voor een ongewenst voldongen feit 
ging stellen. Toen werd ineens aange
drongen op spoed en werd door de 
regering het kompromisvoorstel uitge
dokterd, dat door de Vlaamse Kamer-
groep van de CVP verworpen werd en 
waarop dan het schijn-ontslag van Le-
fèvre volgde, met Hertoginnedal. 
Een ander ontwerp Gilson betrof, zoals 
gezegd, de taairegeling in het onder
wijs. 

Als algemeen beginsel gold het terri-
torialiteitsprincipe. Dat betekende de 
afschaffing van de Franstalige « trans
mutatieklassen » in Vlaanderen. Voor 
Brussel bleef de taaiverklaring van de 
huisvader vereist, maar het sisteem 
zat zodanig vol gaten, dat er geen ef
ficiënte kontrole mogelijk was, al
thans niet in de heersende Brussels-
Belgische omstandigheden : alleen tij
dens een oorlog kon de Belgische wet 
zonder sabotage toegepast worden ! 
Behalve het feit, dat voor het hoger 
onderwijs het territorialiteitsbeginsel 
niet gold (Leuven) miste het ontwerp 
datgene wat Vlaanderen nodig had : 
beveiliging tegen verdere verfransing 
van Brussel en de randgemeenten door 
het overwegend én bevoordeligd Frans
talig onderwijs. 

De wet werd goedgekeurd op 30 juli 
1963, maar het zou begin december 
1966 worden vooraleer de uitvoerings
besluiten in het Staatsblad verschenen. 
Heel deze ontwikkeling op wetgevend 
vlak ging gepaard met heftige pers
kampanjes, met verklaringen van poli
tici, met vergaderingen en betogingen. 
De belangrijkste manifestaties waren Q . 
de Vlaamse marsen in 1961 en 1962, § 
de federalistische betoging te Antwer- "̂  
pen einde 1963 en de betogingen In de O 
Brusselse randgemeenten, inzender- *" 
held te Wemmei op 22 juni 1963. - • 

(vervolgt) ^ 
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GERHARD RICHTER 

OF DE TRIOMF VAN DE 

DISKONTINUITEIT 

Wie er de kans toe ziet moet 
eens aanlopen in het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel, waar 
momenteel verscheidene tentoon
stellingen (op peil !) doorgaan. 
In allereerste plaats vestig ik uw 
aandacht op de expositie Gerhard 
Richter, afkomstig van Düssel-
dorf (geboren in 1932 te Dres
den, thans DDR) en beroemd ge
worden met zijn foto-schilderijen. 
Een tijdlang werkte hij abstrakt, 
ging dan over op het hyperfigu-
ratieve om daarna over te scha
kelen op een soort schilderkunst 
vanuit de lucht (met overgrote 

doeken waarop hij hele stadsge
deelten gezien in vogelvlucht 
schildert (tamelijk ruw gebor
steld). Dit alles in wit-grijs-zwart, 
maar zeer plastisch. Vrijwel zon
der overgang schakelde hij over 
op (sober) gekleurde wolkenge
zichten en landschappen, wazig 
doch prachtig van kleurschakerin
gen. Daaruit vloeiden logisch 
komposities, portretten en figu
ren voort (er is een prachtig 
naakt) niet alleen wazig maar 
ook verwarrend : deze schilde
rijen zijn zo geschilderd dat ze 
duizelig aandoen, alsof ze bewo
gen, in reliëf vervaardigd werden 
ze achter licht-mat glas gesto
ken. Het is geraffineerd kunst-
gezichtsbedrog (die trouwens iet-
watpijn doen aan de ogen bij 
langer bekijken). 

Gerard Richter is konsekwent 
onkonsekwent, zijn stij l is pre
cies de afwezigheid van één 
sti j l , maar ondanks zijn verbluf
fende techniek, zijn meester
schap in Ie trompe l'oeuil, en zijn 
koloristisch talent kan hij zijn 
schatplicht aan de oude meesters 

niet loochenen. In de neo-figura-
tie is Richter echter een quasi 
uniek origineel pikturaal « sterk 
beest ••. (r.c.) 

RIJKSAANKOPEN 

NEDERLANDSE KULTUUR 

Behalve een glazen bak, afge
dankte elektrische scheertoestel-
len en een « koncilie van Woun
ded Knee » van Kamiel Van Bree-
dam zijn er geen extravaganties 
te zien op de tentoonstelling van 
de door de Staat (min. Ned. Kui
tuur) aangekochte kunstwerken 
in 1974 en 1975, in het Brussels 
Paleis voor Schone Kunsten. Dat 
is het bijzonderste kenmerk van 
deze expositie. Een tweede op
vallend verschijnsel in deze ver
zameling werken van een zeer 
talfijke groep artiesten, is de in-
eerherstelling van het métier : 
de vak- en materialenkennis 
viert hoogtij onder druk vooral 

van de hyperrealisten, die met
een ook de tekening als zelfstan
dig kunstwerk in eer herstellen, 
in mindere mate de ets. Er is in 
elk geval prachtige grafiek te 
zien. 
Alle strekkingen zijn vertegen
woordigd. Het doet wel wat ei
genaardig aan, enkele aangekoch
te oude meesters (w.o. een Jor-
daens) in de indeling direkt ge
volgd te zien door de abstrakten 
(die ons via deze aankopen niets 
nieuws weten te brengen en die 
trouwens een passage van een
tonigheid tijdens de rondgang 
uitmaken). Het is t.a. opvallend 
hoe de neofiguratie en de ab-
strakte richting uitmonden niet in 
een anti-peinture maar wel in een 
minder plastisch aandoende, 
meer lineaire kunst (de uitzon
dering bevestigt de regel, nog 
afgezien van de strekking die de 
vakkennis uitschakelde). 
We staan even stil bij het envi-
ronnement van Kamiel Van Bree-
dam : een soort rouwzitting, rond 
een cellokist en gepresideerd 
door een belzebubachtig wezen. 

Hout en ruw doek zijn de voor
naamste materialen van dit qua-
si-luguber environnement. 
Naast de bekende namen (zoals 
bvb. Jan Cox, Pol Mara, Boel, 
Van Saene, Minnaert, enz.) is er 
een vloed van minder gekonsa-
kreerden, die daarom niet min
der knap presteren (bvb. R. Bruyn-
ooghe met een prachtige grafiek, 
R. Wittewrongel, R. Robert — 
grafiek — F. Brosse, Bette 
Schmetz, M. Declercq, C. Le-
clercq, 't Kint, A. Maes, G. De 
Rover, J. Henderyckx, J. Saverys, 
M. Jorissen, L. Geluyckens, Cor-
dewits, enz. enz.) Twee namen 
nog van ouderen : H.V. Wolvens 
(interieur) en Jakob Smits (prach
tig mansportret). 
Deze tentoonstelling valt samen 
met het vertrek op Ned. Kuituur 
van de h. Walter Debrock, de 
man die als algemeen beheerder 
de aankooppolitiek leidde en sti
muleerde en wiens goede smaak 
en inzicht uit deze tentoonstel
ling duidelijk blijken (R.C.) 
Tot 22 februari, ingang Konings
straat. 

# De uitgeverij Complexe, Kas
teleinsstraat 8B, 1050 Brussel 
heeft een speciale verzameling 
• Le plat pays ». In deze verza
meling worden enkel Vlaamse 
werken in Franse vertaling ge
bracht. Het geheel staat onder 
leiding van Jacques De Decker, 
bekend om zijn essay over het 
teaterwerk van Hugo Claus en 
literair verslaggever van « Le 
Soir ». Hij doceert Nederlandse 
letterkunde aan de internationa
le tolkenschool van de universi
teit te Mens (Bergen). In een 
korte mededeling zeggen de 
verantwoordelijken « dat de 
kollektie <• Le plat pays » he
dendaagse nederlandstalige lite
ratuur wil brengen voor het 
franstalig lezerspubliek. Alle 
disciplines kunnen gebracht 
worden. De verzameling wil een 
kuituur voorstellen die als on
derdeel van de Europese sa
menhang zowel op sociaal als 
ekonomisch gebied een belang
rijke rol speelt. Deze kuituur 
blijft zwaar onbekend en on
derschat in bepaalde franstalige 
kringen ». 
Een hele boterham dus en het 
moet ons van het hart een doel
stelling die wij ten zeerste 
waarderen. 
Tot nu verscheen Un soir, un 
train (De trein der traagheid) 
van Johan Daisne, Menuet van 
Louis-Paul Boon, Vendredi, jour 
de liberté (Vrijdag) van Hugo 
Claus. En eind 1975 Le ciel et la 
chair (Hemel en dier) van Hugo 
Raes en de pas verfilmde Pal
lieter van Felix Timmermans. 
Onze simpatie voor het werk 
van Jacques De Decker kan rtiet 
ontkend worden. Voor meer be
grip voor Vlaanderen en zijn 
kultuurvormen is het onontbeer
lijk dat andere taalgroepen ons 
o.a. langs de letterkunde beter 
leren kennen en begrijpen. 
Lezers die een franstalige 
vriend, kennis, buur of kollega 
een geschenk willen aanbieden 
denken eens aan een uitgave 
van « Le plat pays ». (m.v.l.). 

« DE OUDE MAN EN DE GIER » EEN BOEIEND VERHAAL 
Als men een betrekkelijk lange 
periode van lezen achter de rug 
heeft, gebeurt het steeds zel-
dener, dat men een boek in één 
adem uitleest. Dat is ons toch 
weer eens overkomen met « De 
oude man en de gier » van Gil
bert Boonen. 

Het gaat om een novelle die zich 
ergens in een Arabisch land af
speelt. Het is het verhaal van de 
zestigjarige gewezen karavaan-
gids Said, een zeer gelovig Mos
lim, die echter in zijn leven de 
vrouwen niet versmaadde, maar 
die zich te weinig om zijn eerste 
vrouw en vooral om zijn zoon be
kommerd heeft. 

Deze zoon houdt dan ook niet 
van zijn vader en is vaak grof 
tegen de oude man, die zich ech
ter met het leven verzoent om
wille van zijn nog ongerepte 

Auteur G. Boonen 

kleinzoon. Zoals ieder gelovig 
moslim besluit Said op bedevaart 
naar Mekka te gaan : dat moet 

minstens éénmaal gebeuren in 
een moslimleven. Hij trekt er al
leen op uit, met zijn ezeltje Ka-
ruf, en wordt weldra hardnekkig 
gevolgd door een gier, die eerst 
op zeer grote hoogte boven hem 
blijft « hangen », maar die gelei
delijk daalt. Said dreigt in een 
zandstorm, waarin hij Karuf ver
liest, om te komen. Reeds wacht 
de gier op enkele meters afstand, 
om na Saids dood diens lijk te 
verslinden. Maar Said wordt op 
het nippertje gered door zijn on
gerust geworden zoon. 
De auteur kent de Arabieren en 
de Arabische landen, want hij 
was drie jaar kanselier van de 
Belgische ambassade te Djeddah 
(Saoudi-Arabië) en is thans in de 
zelfde funktie verbonden aan de 
ambassade te Quito (Ecuador). 
We mogen ons dus aan Latijns-
Amerikaanse verhalen verwach

ten (zoals destijds Herman Vos 
uit eigen ervaring een paar boei
ende Zuidamerikaanse romans 
schreef). 

Gilbert Boonen werd geboren te 
Vielsalm, maar schrijft ook in het 
Nederlands. 
Deze schrijvende diplomaat is 
auteur van drie historische ro
mans en van verscheidene ver
halen. In 1970 publiceerde hij de 
verhalenbundel « Potscherven », 
samen met Jo Gilissen en Roger 
Schrijvers. 

« De oude man en de gier » is 
een sober maar zeer suggestief 
en ook vlot verhaal. De « couleur 
locale » sijpelt zo tussen de 
woorden door. Maar vooral de 
epische vaart en de introspektie 
van de hoofdfiguur maken de 
hoofdkwaliteiten uit van dit klas
siek juweeltje (R.C.) 

EMILEZOLA 
De huidige retro-woede uit zich 
op alle terreinen en dus ontsnapt 
de naturalistische • hogepries
ter » Emile Zola ook niet aan her
uitgave, al dan niet in vertaling. 
Zijn zedenromans lenen zich 
trouwens uitstekend voor een 
heruitgave, in een t i jd waarin 
het burgerlijk fatsoen de plaats 
moet ruimen voor een quasi-on-
gebreidelde afbraak van een hipo-
kriete moraliteit en een even on
gebreidelde doorbraak van een 
heidens aandoend libertinisme. 
Wat in Zola's beschrijvingen des
tijds aanleiding gaf tot schan
daalgeroep (en heimelijk snoe
pen van deze verboden vrucht) 
is vandaag lang voorbijgestreefd. 
Sommige beschrijvingen van 
Zola doen vandaag kuis aan en 
we vragen ons tevergeefs af, 
waarom Zola's tijdgenoten en erf
genamen zich destijds geschokt 
achtten door zijn « zedeloos 
proza ». 

Een tweede « revolutionair » 
element In het werk van de au
teur van het beroemde pamflet 

« J'accuse > was zijn sociaal en
gagement : hij neemt duidelijk 
stelling tegen de kapitalistische 
machten en het misbruik van de 
macht door de bezittende klasse 
op de rug van de bezitslozen (niet 
alleen in romans als «Germinal» 
maar ook in zijn beschrijvende 
verhalen, die zich in de hogere 
wereld afspelen en waar het doel 
alle middelen, zelfs de laagste, 
wettigt). 

Zola kan schrijven en weet van 
meetaf te boeien. Hij bouwt zijn 
romans volgens klassieke nor
men op, ook al deed de struktuur 
van sommige romans destijds 
als « modern », als « anders • 
aan. Dat blijkt bij lezing van ro
mans als « Zijne Excellentie » of 
« Het Geld », die dezer dagen 
bij de uitgeverij Bigot & Van Ros-
sum, Blaricum in vertaling ver
schenen — vertaling die hier en 
daar wel eens de oorspronkelijke 
« tournure de la phrase » ver
raadt — in een aantrekkelijke 
voorstelling (o.m. door de zeer 
knappe illustratie op de stofwik-
kel) en handig formaat, (r .c) . 
ZIJNE EXCELLENTIE — Uit de 
reeks . LES ROUGON MA-

QUARTS " — Vertaling door C. 
Belinfante — Omslag Waldemar 
Post — 6e druk — 318 biz. — 
18.90 Fl. 
HET GELD — Uit de serie « DE 
SPEKULANT SACCARD • — 320 
bIz. Overige gegevens idem als 
voor ' ZIJNE EXCELLENTIE . . 

EUROPA-RAPPORT 
TJNDEMANS : 
BANAAL 
Aldus karakteriseert Bob Groen 
in « De Volkskrant » van 8 janua
ri j l . het Europees Rapport Tinde-
mans, met instemming aangehaald 
door Mark Grammens in het ja-
nuari-nummer van • Tijdschrift 
voor diplomatie ». En verder al 
even vernietigend : « Deze tekst 
van zestig pagina's is banaal (de 
enige originele gedachte die hij 
bevat komt van Willy Brandt) en 
had evengoed op een kantoor ge
schreven kunnen worden, zonder 
dat daar al de « Europese > rei
zen en ontmoetingen van Tinde-
mans aan te pas hadden moeten 
komen. Het ontbreken van kon-
krete refertes naar de gesprek
ken die Tindemans met Europese 
vooraanstaanden had, maakt de 
tekst trouwens volledig onkontro-
leerbaar ». 
Volgens M.G. is trouwens het 
werkelijke doel van Tindemans en 

gezellen de oprichting van een 
Europees leger of dito defensie
gemeenschap en komen andere 
integratie-bestrevingen pas in 
tweede orde. 
Toevallig kregen we ter bespre
king « Mijn land en de wereld » 
van Sacharov, waarnaar M.G. ver
wijst in een opstel over « Andrej 
Sacharov en het fenomeen van de 
«dissidentie» in de Sovjet-Unie ». 
Zonder een bespreking van Sacha
rov vooruit te lopen, stelt M.G. 
vast dat Sacharov en andere « dis
sidenten » (niet allen) anti^^^arxis-
ten en anti-socialisten zijn vermits 
bvb. Sacharov ronduit voor de 
vrije onderneming en voor de de
nationalisering van de produktie-
middelen uitkomt. Het artikel be
vat ook een scherpe kritiek op 
het Nobel-komitee, dat sistema-
tisch anti-socialistisch en anti-
Sovjet kiest. 
Verdere artikels in dit met car
toons van Gal geïllustreerd tijd
schrift zijn: de détente (E.Troch); 
Venezuela leidende rol in Z.-Am. 
(Jan Van der Putten) ; de Filippij
nen onder versterkte diktatuur 
(Toon Van Bijnen) ; speciale UNO-
zltting over een nieuwe ekonomi-
sche wereldorde (Nico Kussen-
drager) ; Literatuur over Baader-
Meinhoff (Leo Geerts); een po
lemiek M.G. - Van Elslande. 
Abt. 700 fr. (11 nrs.) giro 000-
0015691-74 van De Nieuwe Pers, 
Zolalaan 31, 1030 Brussel (alwaar 
uitsluitend losse nrs verkrijgbaar 
zijn tegen betaling van 70 fr. 
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VAN DE CONDOR 

Sidney Pollack Is een erg begaafd 
Amerikaans kineast. De fi lms die 
hij tot nog toe maakte zijn alle 
van een vrij hoog niveau (They 
shoot horses don't they, Castle 
keep, The way we were, Jere
miah Johnson, The Yakuza). Zijn 
nieuwse werk, « Three days of 
the Condor », is zijn eerste f i lm 
(wanneer we zijn debuut, « The 
slender Tread », buiten beschou
wing laten) die zich afspeelt in 
het hedendaags Amerika. 
Het eigenlijke verhaal van de f i lm 
(gebaseerd op de gelijknamige 
roman van James Grady) Is fik-
tief, maar men kan er zonder 
moeite situaties en problemen In 
herkennen die het Amerikaans 
politiek en sociaal leven in grote 
mate bepalen. De Amerikaanse 
première viel samen met de op
hefmakende resultaten van de 
senaatskommissie over de rol 
die de CIA in binnen- en buiten
landse aangelegenheden gespeeld 
had. En Pollacks f i lm handelt op 
het politieke niveau juist over 
diezelfde CIA. Toch moet men 
zijn films niet te letterlijk gaan 
nemen, want op het ogenblik dat 
gestart werd met de produktie 

was er van ophefmakende ont
hullingen in de realiteit nog geen 
sprake. Het was trouwens hele
maal niet Pollacks bedoeling de 
CIA te ontmaskeren. Hij wilde 
gewoon « een thriller met een 
politieke achtergrond » maken, 
« een verhaal over wantrouwen 
en moraal ». 

Robert Bedford vertolkt de hoofd
rol, deze van Joseph Turner, 
werkzaam onder de kodenaam 
Condor in het • Studiebureau 
voor Amerikaanse literatuur ». Dit 
laatste is slechts een fagade voor 
een onderafdeling van de CIA, 
gespecialiseerd in het opsporen 
en ontcijferen van nieuwe ideeën, 
vondsten en snufjes in spionage
romans. Terwijl hij, dank zij een 
stom toeval, niet in de kantoren 
aanwezig is, wordt zijn hele af
deling koelbloedig vermoord. Als 
enige getuige en overlevende ziet 
hij zijn leven in gevaar en de ver
dere f i lm geeft het minutieus en 
spannend verslag van enerzijds 
zijn pogingen het komplot binnen 
de CIA te ontmaskeren, ander
zijds zijn overlevingsstrijd met 
t.g.o. zich zowel een huurmoorde
naar als een onzichtbare macht 
die zich binnen de organisatie 
verschuilt. Het einde van de filrn 
is een allusie op de manier waar
op — langs de « Washington 

Post » — de hele Watergate-
zaak aan het rollen werd gebracht. 
De fi lm speelt zich dus duidelijk 
af op twee niveau's. Allereerst 
deze van een spannende, boeien
de en intelligente thriller. Ten 
tweede deze van de « moraal >; 
de vertrouwenskrisis in het post-
Watergate - Amerika en het 
machtsmisbruik van een rege-
ringsbureaukratle als de CIA, 
waarbinnen het individu volkomen 
ondergeschikt wordt gesteld aan 
abstrakte principes als Veilig
heid of Defensie. 
Sidney Pollack nam zijn f i lm voor
namelijk op lokatie op, waarbij 
hij handig gebruik wist te maken 
van de dagelijkse atmosfeer in 
New York, om een dramatische 
achtergrond te bekomen. 
Robert Redford is tegenwoordig 
de alomtegenwoordige in onze 
bioskopen. Maar hij is dan ook 
een enorm talentvol akteur; bo
vendien is hij politiek bewust (zie 
zijn rollen in « The Candidate » 
en het bij ons nog uit te bren
gen « All president's men ») en 
resulteerde zijn samenwerking 
met Sidney Pollack reeds enkele 
malen tot een schitterende pres
tatie. Naast hem vertolkt Faye 
Dunaway de rol van eenzame, 
aanvankelijk achterdochtige maar 
geleidelijk vertrouwensvolle foto
grafe, die tegen haar wil in be
trokken raakt in Bedford's vlucht. 
Het personage van Faye en voor
al de bijhorende (en wat over
bodige) bedscènes betekenen na
tuurlijk een handige kommerciële 
troef. Verder wil ik uit de talrijke 
akteurs nog één naar voor halen, 
nl. Max Von Sydow. Deze Berg-
man-préféré vertolkt hier met 
ijzingwekkende koelheid de door 
de CIA gehuurde killer. 
. De 3 dagen van de Condor » : 
een ijzersterke thriller waarvan 
het politieke aspekt geen enkel 
bewust mens kan onberoerd la
ten. 

Hiide Dekeyser 

LEEN PERSIJN 

Lerares plastische kunsten, to-
neeiaktrice, kabaretière, mede
werkster aan radio- en tv-pro-
gramma's en chansonnière, dat 
is achtereenvolgens of samen 
Leen Persijn. En veel afstand tus
sen dit alles ligt er voor haar 
niet, want zelf beschouwt ze het 
brengen van chansons gewoon als 
een manier van akteren. Het ver
tolken, met knap vakmanschap, 
waardoorheen je soms net nog 
iets te veel de toneelopleiding 
voelt, is dan ook haar sterkste 
zijde. Met haar eerste plaat en 
een avondvullende tour de chant 
kreeg Leen nu echt de kans om 
zich waar te maken. En « waar » 
maakt ze zich, alhoewel dit niet 
meteen betekent dat het grote 
publiek voor haar zal storm lo
pen. Leen Persijn weet echter 
wat ze wil én wat ze doen, en 
men zal in de toekomst in Vlaan
deren met haar rekening moeten 
houden. 
De plaat is er één zonder t i tel , 
maar met wel twee ondertitels : 
. Of zal ik over de liefde zin

gen !!! » (A-kant) en « Latijns-
Amerikaanse suite » (B-kant). 
De teksten op de A-kant zijn, naar 
ze verklaarde in het radio-pro
gramma Strip, het resultaat van 
een soort workshop waarbij een 
onderwerp wordt besproken en 
uiteindelijk door iemand uitge
werkt. De zeven teksten die al
dus uiteindelijk tot stand kwa
men zitten alle in de dichterlijke 
richting, maar zijn wel van het 
soort poëzie dat zich leent tot 
zingen. Wat was ik zonder jou is 
één der mooiste Aragon-Ferrat-
liederen, vertaald door Ernst van 
Altena. Ook Jij tiebt me lief, is 
een vertaling en wel van een 
tekst van Heinrich Heine. Het is 
een teder lied over de verrukking 
van een liefdesbekentenis. Sinds 
il( jou ken en Al ben je niet bij 
me zijn beide van Lieve Van 
Praet, op muziek van Herman 
Elegast. Met Dorpskermis, zorg
de Jaak Dreesen weer eens voor 
een sterke tekst. Leen Persijn 
schreef hiervoor zelf de muziek, 
zoals ook voor Voor een dag van 
morgen, dat onrechtstreeks ook 
over de dood handelt. Het kind 
is een nummer van Luk Saffloer 
en Leen Persijn bezingt hierin de 
emoties van een toekomstige on
gehuwde moeder. 
En dan de zes liederen op de B-
kant. Leen Persijn gooit het hier 
over een heel andere, ongewone 
boeg. Op tekst van Matti Possl, 

een Fin die in Zuid-Amerika ver
bleef en dus weet waarover hij 
het heeft, in vertaling van Her
man De Coninck, zingt Leen hier 
over menselijke ellende, armoe
de, uitbuiting, onderdrukking en 
revolutie. Over liefde én liefde
loosheid. Zingen over onrecht
vaardigheden in een land ver van 
ons, kan naar al te gemakkelijk 
engagement ruiken, maar Leen 
lijkt me toch oprecht waar ze 
zegt, deze Latijns-Amerikaanse 
liedjes ruimer te zien dan de 
konkrete situaties waaruit ze ont
stonden. Het zijn algemeen men
selijke liedjes die in elk land dat 
leeft onder een terreur van ver
drukking te situeren zijn. 
Dat Leen Persijn dit werkelijk zo 
aanvoelt, voel je aan de door
leefde vertolking van deze suite. 
Toch is het m.i. helemaal niet zo 
dat de A-kant minder overtuigend 
zou worden gebracht. Leen Per
sijn brengt met deze plaat in zijn 
geheel gewoon twee facetten van 
de realiteit die ons en haar aan
spreken. 

De prima arrangementen van Nor-
bert Fraeyman, Herman Streulens 
(A-kant) en Etienne Verschueren 
(B-kant) zijn ook niet vreemd aan 
het welslagen van Leens platen
debuut. Zij zorgden voor een ner
gens opdringerige, ondersteunend 
en homogeen klankbord. 
(Cardinal C 101044) 

Hilde 

elke week een ^ i ^ '^^^3IÉ^B| 
ïNTOONSTIÜLLIMig 

PATRICK CONRAD p.p.... 30 EN ONSTERFELIJK 

Een tijdens de vernissage van Patrick Conrads tentoonstelling in het 
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen opgevangen opmerking 
luidde, in een mengsel van afgrijzen en bewondering : « Pink Poet 
staat voor niets ». En zo lijkt het wel. Zopas nog bedankte dit selekte 
genootschap, dat zichzelf zo wat als de « grand cru » van onze vader
landse letteren beschouwt en de publiciteit nochtans niet schuwt, 
voor de eer van een 50 ntïinuten lange beeldbuis-verschuiving... en nu 
gaat Patrick Conrad, die samen met Nic van Bruggen Pink Poet op
richtte, zijn 30ste verjaardag vieren in Vlaanderens grootste kunst
tempel, met een « retrospektieve » nog wel. Maar dit laatste veront-

• rust niet één Conrad fan, die weet immers dat de jonge dichter- teke
naar reeds op 28-jarige leeftijd in Life on Stage zijn « verzamelde 
gedichten » uitgaf. En zijn kreativiteit is er niet door geschaad. Zijn 
zorgvuldig gepolitoerd imago evenmin. 
In zijn voortreffelijk analizerende inleiding tot de mooie katalogus van 
de tentoonstelling, tracht museum-attaché Jean F. Buyck de selektie 
van de gevoeglijkerwijze toch té jonge Conrad enigszins te vergoe
lijken. 'Het lukt hem nauwelijks, maar hij mag gerust zijn, de keuze 
is gerechtvaardigd, de tentoonstelling overtuigt op afdoende wijze. 
Ook de zeer fraaie en overzichtelijke wijze waarop dit ensemble van 
ruim 100 tekeningen, vele foto's en dokumenten geëxposeerd wordt. 
De typograaf Rob Buytaert bewijst hierbij zijn hoofdzakelijk 2-dimen-
sioneel gericht talent ook in de ruimte waar te kunnen maken. Een 
goede vondst was het gebruik van vertikaal en haaks geplaatste pane
len, waardoor de evolutie van het werk goed onderscheidend kan 
getoond worden, en waarbij reusachtige blow-ups van markante teke
ningen of details een duidelijke, signifikatieve rol vervullen. 

DICHTER EN TEKENAAR 

Als dichter geniet Patrick Conrad de faam een onzer beste maniëristen 
te zijn, in die zin ontving hij drie verdiende onderscheidingen, waar
van de Arkprijs van het Vrije Woord wel de belangrijkste is. Als teke
naar behoort Conrad tot een van die vele literatoren (vooral dichters) 
die de jongste tijd ook in de plastische kunst heil gaan zoeken. Het 
verschijnsel is oud, denken we maar aan de meesterlijke tekeningen 
van Victor Hugo of de schilderijen van Jacobus Van Looy. Toch is er in 
die zin pas na Cobra (waartoe in meer of mindere mate Lucebert, Hugo 
Claus en Paul Snoek mogen gerekend worden) een echte eskalatie 
ontstaan : Louis-Paul Boon, Armando, Nikolaas, Marcel Van Maele, Jan 
Vanriet, Pjeeroo Roobjee en ongetwijfeld nog anderen. Of dit uit onbe
hagen gebeurde of werkelijk uit een naar elkaar toegroeien van de 
diverse media (de volkomen integratie bij Paul De Vree b.v.), zou een 
interessant studietema zijn, maar past hier niet. 
Wat bij Conrad vooral treft is de logika waarmee de ontdubbeling van 
zijn kreatief talent zich voltrekt. Het begon, dacht ik, in 1965 met de 
illustraties van zijn bundel « Rose mon chameau »... speelt ironi
serende, in de marge van de tekst levende collages met typografische 
effekten. Later blijven zijn tekeningen en zelfs de nog latere lavis wél 
als illustratief element in de bundels aanwezig, maar ze kunnen er 
net zo goed los van gezien worden. 

In de laatste reeks werken, de monumentaler opgevatte, schrikwek
kende verschijningen der « City People » is zelfs een inspiratieve 
band nauwelijks nog aanwijsbaar. De ene Conrad is er twee geworden. 

GEËNGAGEERDE ESTETIEK 

De tekenaar Patrick Conrad debuteerde zowat acht jaar geleden onder 
duidelijke invloed van Aubrey Beardsly, Oscar Wilde's hoftekenaar. 
Trouwens, Conrad leefde toen in een soort van artistieke cenakel-sfeer 
waarin de dichter-essayist Henri-Floris Jespers zowat de Wilde-rol 
vertolkte en in die vermomming dan ook op enkele bladen in de dekors 
aanwezig is. Het salon en de sofa waren geliefkoosde temas, ruim
schoots bevolkt met naakte dames en wijze, koel toekijkende heren. 
Meteen had Conrad geopteerd voor een estetisch engagement in een 
wat teatrale, barok-erotische sfeer, speels, dekadent, wuft, verfijnd. 
Later vervalt het dekorum, verdwijnen de meeste heren, maar winnen 
de vrouwen aan meesterlijk getekende lichamelijkheid. Het speelse 
gekruil wordt werkelijke erotiek, de gedrapeerde pose zuivere sensua
liteit. Ook filmische elementen (als kineast realiseerde Conrad 2 
kortfilms), groteske divas treden op de voorgrond, hard en genadeloos 
vulgair kontrasterend met de libertijnse maar pure wellust van zijn 
weelderige, liefdevolle « engelen ». Zij kondigen zijn laatste tekenin
gen aan, de City People, waarin de erotiek nu tot een agressief wapen 
van haat, lichamelijk gangsterisme en morbiede wreedheid wordt. De 
vrouw is alleen nu, als een exhibitionistische bendeleidster op de 

Foto : Gerald Dauphin.****^***, 

sado-macho toer, omringd van zwijgende in windels en gasmaskers 
onmachtig gemaakte mannen. Het zijn afschuwekkende, visionaire 
verschijningen die een gewelddadige chantage van de eenzaamheid 
suggereren. Het estetische engagement van Patrick Conrad is er nu 
ook een menselijk geworden, niet ingrijpend, wel konstaterend. 
Patrick Conrad. Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen. Tot 7 
maart. 

€* 
19 FERBUARI 1976 

WU 19 



V|RIJ€ BJD-ï^P^'VW. 

DC SP 
OPLEHEN TOCH 

Tegenwoordig zijn de sportscho
len zo een beetje in. Overal ach
ten sportieve schoolmeesters of 
gewezen sportbeoefenaars zich 
geroepen de jeugd op te tromme
len, om haar te leren in zo weinig 
mogelijl< ti jd de top van de sport-
roem te bereiken. Op het eerste 
gezicht lijkt dat een verheugend 
verschijnsel. De jeugd bezoekt 
beter sportvelden en zalen dan 
rokerige kroegen en gore dans
zaaltjes. Maar we zouden toch 
een beetje voorzichtig zijn met 
ai die schooltjes. Wij zien er 

_eerst het gevaar In van een al te 
eenzijdig gerichte opvoeding. De 
sport mag niet te hoog worden 
aangeslagen. En ten tweede kan 
een slecht opgevatte sportoplei-
ding heel nare gevolgen hebben 
voor de gezondheid en de ont
wikkeling van jonge mensen. 
Waakzaamheid en scherp toe
zicht op de kompetitie lijken ons 
geboden. 

STRAF PROGRAMMA 

Men weet dat België voor de 
voorronde van de wereldkam
pioenschappen voetbal — waar
van de eindronde in 1978 zou 
moeten doorgaan in Argentinië 
— groep vormt met IJsland, 
Noord-ierland en — natuurlijk — 
Nederland. Vertegenwoordigers 
van die vier landen zijn samen
gekomen om de kalender van de 
te spelen wedstrijden samen te 
stellen. Wat België betreft : in 
september van dit jaar naar IJs
land, in november hier tegen N. 

Ierland, in maart 77 hier tegen 
Nederland, in september hier te
gen IJsland, in oktober naar Ne
derland en in november naar N. 
Ierland. En dan het jaar nadien 
natuurlijk naar Argentinië. Als 
de Hollanders willen thuisblijven 
tenminste. 

ONTGOOCHELING 

Zondag werd te Waregem het na
tionale veldloopkampioenschap 
betwist. De vraag was wie Lis-
mont zou kloppen, vermits Miei 
Puttemans niet meeliep. Gedu
rende tien en een halve kilome
ter van de elf die er te lopen wa
ren zag het er inderdaad naar uit 
dat Karel zijn eerste titel bij de 
seniors zou veroveren, vooral 
toen De Beek, die zich heel de 
tijd aan « wieltjeszuigen » had 
bezondigd, op een bepaald ogen
blik moest lossen. Maar De Beek 
kwam terug, en helemaal op het 
einde liep hij Karel Lismont voor
bij om kampioen te worden. Lis
mont was diep ontgoocheld, en 
wie zal dat niet begrijpen ? Hij 
zei dat hij er voor dit jaar een 
punt achter zet. Hopelijk zal het 
niet zo'n vaart lopen. Er is im
mers nog de landencross. 

POITIERS 2 

Cassius Clay, die zich een nieu
we Mohammed voelt en noemt, 
heeft in San Juan, waar hij vol
gende zaterdag tegen onze J.P. 

DE LES 

Te Gent eindigde nog maar pas 
een proces waarop een aantal art
sen, verzorgers en oud-renners 
werden veroordeeld omdat zij 
Erik de Vlaeminck een handje 
toestaken om verslaafd te raken 
aan zg. dopingsprodukten, en op 
die manier zelf misschien nog een 
centje bijverdienden. En in Brus
sel begon al een nieuw proces. 
« Vedette » hier is misschien min
der de arts die terecht staat, dan 
de « kroongetuige », de ex-renner 
Willy Vannitsen. 
Het is het oude, gekende verhaal. 

De arts wordt ervan verdacht de 
renner (en nog andere mensen) 
aan stimulerende middelen te 
hebben geholpen. Hij zegt dat de 
renner verslaafd was toen hij bij 
hem kwam, en dat hij hem gene
zen heeft met de metode van de 
geleidelijke verminderde dozis. 
Wat het nu precies geweest is, 
zal de rechtbank wel uitmaken, 
en moet niet onze zorg zijn. 
Uit de verslagen in de kranten ha
len wij toch een paar krasse ge
gevens, die andermaal een schril 
licht werpen op de omvang en de 
gevaren van de doping in de sport. 
Bij wijze van ontwenning zou de 
renner in 1973 — hoe lang reed 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Goopman bokst, weer alle regis
ters opengetrokken om de over
winning van de Islam aan te kon
digen. Die godsdienstige priet
praat is niet in goede aarde ge
vallen in Porto Pico, maar de jon
gens die voor de publiciteit en 
de poen moeten zorgen, hebben 
er direkt brood in gezien. De 
boksmatch Clay - Coopman wordt 
aangekondigd als een soort we-
deruitgave van de slag bij Poi
tiers in 732 (waar de kristenheid 
de islam een halt toeriep). Men 
aarzelde daarom niet Coopman 
voor te stellen als Europa's eer
ste religieus geïnspireerde beeld
houwer. Supporteren dus, jon
gens, het kristendom staat op 
het spel. 

ZIJ OOK 

,Wij moeten U op de hoogte hou
den van de situatie in Montreal 
enkele maanden vóór de opening 
van de oiimpische spelen. Daar
om het bericht dat iets méér dan 
de helft van de inwoners van 
Montreal er bezwaar tegen heeft 
dat de queen uit Engeland de 
spelen komt openen, en er be
zwaar tegen heeft dat speciale 
taksen worden geheven om de 
spelen te bekostigen. Van het 
officiële oiimpische lied moeten 
de Kanadezen ook al niet weten : 
de radio wil het niet uitzenden, 
en er werden ocharme nog geen 
dertigduizend platen van ver
kocht. Tenslotte — wij moeten 
nog wat overhouden voor vol
gende week — zijn de fransspre-
kende inwoners ontevreden om
dat er te weinig franssprekende 
atleten werden aangeduid. Het 
ziet er dus naar uit dat het «kom-
munautaire » spelen worden. 

hij toen al niet meer ? — nog 
1836 dozissen pervitine hebben 
toegediend gekregen. Dus vijf a 
zes per dag. In zijn glorietijd zou 
hij echter dertig dozissen per dag 
genomen hebben. 
Hierbij rijzen vanzelf ee» paar 
vragen. 

Hoe kwam hij — en andere zieken 
in zijn geval — aan die grote hoe
veelheden ? 
Waar komt het geld vandaan om 
dat iedere dag opnieuw te ko
pen ? 

En bij ons twee bedenkingen. 
Wanneer de arts voor de rechter 
staat, de arts bij wie men vaak 
terecht komt als men al verslaafd 
is, is die arts dan cc the right man 
on the right place » ? Waar zijn 
de kerels die de renner, vaak toen 
hij nog een kind was, leerden 
cc pakken » ? 

Er moet in al die produkten een 
ware zwendel bestaan. Wordt 
daar door alle instanties met de 
nodige vastberadenheid tegen 
gevochten ? Het mag toch niet 
geduld worden dat een bende 
zwendelaars, zij het In de naam 
van de zaligmakende sport, kan 
verder gaan met het kapotmaken, 
op ieder gebied, van een aantal 
jonge mensen. 

Dit kan de les zijn uit al die pro
cessen : dat de strijd .tegen de 
doping, ook nu nog, ongenadig 
moet gevoerd worden. Dan nog 
zal hl] verloren worden, maar het 
zal geen snnadelijke overgave zijn. 

TAMELIJK POZITIEVE BALANS 

De oiimpische winterspelen zit
ten er ook alweer op. Wij den
ken dat zij op het sportieve vlak 
nogal een meevaller zijn gewor
den, en wat de publieke belang
stelling betreft een sukses. Dat 
het ondanks alle eden een aan
gelegenheid voor profs is gewor
den, lijdt niet de minste twij fel. 
Dat het leeuwenaandeel van de 
medailles naar de Oostbloklanden 
ging, is normaal. Men heeft er 
ook nergens zoveel voor over om 
die medailles te veroveren. Het 
mag al bijna verwonderlijk heten 
dat landen als West-Duitsland, 
Nederland en Noorwegen toch 
iets veroveren. Verheugend ten
slotte is dat de spelen niet het 
toneel werden van uitbarstingen 
van geweld. Zover staan we in
derdaad dat we daar al blij moe
ten om zijn. 

KORT VERHAAL 

Een kort maar droef verhaal : 
vrienden en kennissen van ons 
hebben enkele jaren geleden be
sloten aan wielertoerisme te 
doen. ledere zondag trekken zij 
erop uit om veertig, vijftig kilo
meter af te peddelen. Zo maar 
voor de lol, en zij hebben niet 
eens de moeite gedaan om een 
« klub » te vormen. En wat horen 
wij nu : dat een paar van hen 
allerlei spul slikken. Zaterdag en 
zondagvoormiddag onderweg. 
Kwestie van mee te kunnen. En 
degenen die dat doen zouden in 
feite de wijsten moeten zijn, 
want het zijn de oudste. 
Mensen toch. Als ge met de jon
geren niet meekunt, laat ze dan 
alleen rijden. En als vijft ig kilo
meter te ver is, doet er dan der
tig. Maar brengt toch uw ge
zondheid niet in gevaar omwille 
van wat zogezegde sport. Net 
andersom hoort het te zijn. 

VAN DAC... 

• MAANDAG : de trainers van 
Standard zijn voor niks goed, zegt 
Luc Varenne. Wij verwachten dus 
« verbeteringen » % DINSDAG : 
Pol Vanden Boeynants wil in Brus
sel 75 km fietspaden aanleggen. 
Hij zegt alleen niet waar ze zou
den liggen • WOENSDAG : nieu
we kategorie boksers opgericht : 
de super-hanen. Er zijn in heel 
de wereld al twaalf boksers die 
aan de kriteria beantwoorden # 
DONDERDAG : zoals verwacht 
kuisen de twee trainers van Stan
dard, Leduc en vander Hart, hun 
schup af. Gezocht : ene wonder-
man # VRIJDAG : op het olim-
pisch bal te Innsbruck was nie
mand van de « kopstukken » of 
van de vedetten aanwezig. Zo 
hoort het : anderen laten afdek
ken 9 ZATERDAG : volgens « Les 
Sports » kunnen 40 th. van de 
Australische zwemmeesters zelf 
niet zwemmen. En wat dan nog ? 
# ZONDAG : er komt niks in huis 
van 'het plan van de prediker Billy 
Graham om tijdens de O.S. in 
Montreal op te treden. Geen kon-
kurrentie, zeggen de oiimpische 
jongens # 

...TOT DAC 
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GROEIEND INZICHT 1 

Al wat voorafging over de ver
schillende hemellichamen bin
nen het geheel dat cc zonnestel
sel » genoemd wordt : zon, aar
de, andere planeten, maan en 
andere satellieten, kometen, me
teorieten. 
Een globaal beeld van dit stel
sel werd heel traag opgebouwd, 
in de loop van vele eeuwen, en 
nog is men daarmee niet hele
maal klaar. 
Zolang men geloofde in de cen
trale plaats van de aarde in het 
zonnestelsel, hetzij onder de 
wetenschapslui tot ongeveer 
1600 (enkele cc modernen » zoals 
Copernicus niet te na gespro
ken) en onder het volk tot mis
schien wel rond 1900, kon men 
zich geen juist beeld vormen 
van de samenstelling en mecha
nisme van het zonnestelsel. Uit 
het verkeerde principe « de aar
de staat vast in het centrum » 
— zoals zovele verkeerde voor
stellingen door de kerk eeuwen 
lang in feite vooropgesteld als 
dogma — volgen logischerwijze 
alle andere verkeerde interpre
taties. 
Eigenaardig daarbij is wel dat er 
altijd enkelingen zijn geweest, 
o.m. bij de Grieken, die een veel 
juister inzicht hadden, en dat 
het bijna twintig eeuwen ge
duurd heeft eer men eraan dacht 
ook eens bij hen te gaan kijken. 
Misschien is het ook waar dat 
de bijna uitsluitend op Hellas 
gerichte westerse beschaving te 
weinig oog heeft gehad voor an
dere centra van astronomische 
kennis — Arabische bij voor
beeld — en daardoor zichzelf 
heeft beperkt. 
Wat er ook van zij, vanaf 1500 
weerklonk ook op astronomisch 
gebied een nieuw geluid. Met 
geleerden als Copernicus, Bru
no, Galilei', Kepler en vele ande
re won het inzicht van het he-
liocentrisme (zon is middenpunt) 
onweerstaanbaar veld. Coperni
cus omschreef — met veel fou
ten nog — het sisteem van de 
Om de zon wentelende planeten. 
Kepler omschreef die bewegin
gen met zijn drie wetten. New
ton verklaarde de oorzaak ervan 
met de gravitatiewet. Geleidelijk 
aan werden de komponenten 
(planeten en satellieten) op de 
cc kaart van het zonnestelsel » 
ingevuld, en dat gaat nog steeds 
verder. Zo een week of zes ge
leden door R.M. West de kleine 
planetoïde 1975 TB. 
Een kleine bemerking nog : het 
is allemaal niet zo eenvoudig als 
men, met een statische afbeel
ding van het zonnestelsel voor 
ogen, soms zou kunnen menen. 
Al die komponenten draaien niet 
om één vast middenpunt, het 
middenpunt van de zon, maar 
om gemeenschappelijke zwaarte
punten. Door de grote hoeveel
heid objekten, moet dus reke
ning gehouden worden met een 
groot aantal — daarenboven 
steeds wisselende — faktoren. 
Juister inzicht leidt dus niet tot 
vereenvoudiging, maar tot het 
besef van steeds groeiende kom-
pleksiteit. Binnen ons zonne
stelsel zelf, maar ook tussen de 
verschillende zonnestelsels. 

Daarover volgende week iets 
meer. 

InfoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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TIZ-PIOüMmtrt 

19 FEBRUARI 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Jonger dan je denkt. 
18.40 Leef nu. 
19.05 Verkeersveiligheid. 
19.10 'l3raëlitisclifcigodsdiensti-

ge uitzending. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ck)ronation street. 
20.40 Pano '76. 
21.30 Basketball. 
21.55 Standpunten. 
22.15 Première. 
23.00 Nieuws. 
23.10 Schooltelevisie. 

NED 1 

14.00 
15.00 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 
19.25 
19.40 
19.55 
20.20 

21.35 
21.00 
21.50 

22.05 
22.30 
22.50 
22.55 

Schooltelevisie. 
Van hart tot hart, 
Teleac. 
Toeristische tips. 
Nieuws. 
Laurel en Hardy. 
Landgenoten. 
Simplistisch verbond. 
All in the family. 
Experiment in een En
gels dorp 
Nieuws. 
Monty Python. 
Stuff om over door te 
denken. 
Kerk en teologie. 
Van u wil ik zingen. 
Tenslotte. 
Nieuws. 

NED 2 

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

vos. 
19.30 Horen zien zwijgen. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20.40 De Pallisers. 
21.35 De ombudsman. 
22.00 leder zijn deel. 

Fl LITIS 
Donderdag 19 februari (RTB) 

YOUNG WINSTON (1972) 

Uit een opeenvolging van de 
bijzonderste momenten uit de 
jeugd van Winston Churchill 
toont kineast Richard Atten-
borough een genuanceerd 
beeld van een ambitieuze, wils
krachtige en stijfhoofdige 
Churchill, die naam wil ma
ken om zijn vader te overbluf
fen. Met Simon Ward en Ro
bert Shaw. 

Vrijdag 20 februari (BRT) 

DIE VERROHUNG DES FRANZ 
BLUIM (1974) 

Duitse fi lm van de jonge re
gisseur R. Hauff, over het le
ven in de gevangenis n.a.v. 
waar gebeurde feiten. Het 
scenario werd nl. geschreven 
door een oud-gevangene. De 
fi lm wordt gevolgd door een 
debat. 

Zaterdag 21 februari (RTB) 

TROIS IVIILLIARDS SANS AS-
CENSEUR 

Franse politiefilm van Roger 
Pigaut. Met Serge Reggiani, 
Michel Bouquet, e.a. 

22.30 Achter het nieuws. 
23.05 Gedicht. 
23.06 Den Haag vandaag. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Savoir-vivre cuisine. 
19.00 La barbe a papa. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Si vous saviez. 
20.35 Les Griffes du lion. Brit

se f i lm over Churchill 
(1972). 

22.35 De filmmolen. 
Aansluitend : Nieuws. 

20 FEBRUARI 
BRT 

14.00 
18.00 
18.15 
18.45 
19.10 
19.45 
20.15 
20.40 

22.20 
23.00 

Schooltelevisie. 
Bijtje en de vlieger. 
Open school. 
Dag aan dag. 
KTRC. 
Nieuws. 
De Flintstones. 
De verloedering van 
Franz Blum. Duitse f i lm 
(1973-1974). 
Debat n.a.v. de f i lm. 
Nieuws. 

NED 1 

10.45 
18.45 
18.55 
19.05 
19.55 
20.40 
21.35 
21.40 

22.00 

22.25 
23.00 
23.25 

Schooltelevisie. 
Kortweg. 
Nieuws. 
De man van 6 miljoen. 
Alles of niets. Kwis. 
Pepper. 
Nieuws. 
Interview met de minis
ter-president. 
De avonturen van Sher
lock Holmes' slimmere 
broer. 
Esther Phillips special. 
Oud en wijs genoeg. 
Nieuws. 

NED 1 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Gebroeders Hammond. 
21.15 Voor de vuist weg. 
22.35 Televizier-magazine. 
23.30 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Protestants halfuurtje. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De Joden in New York. 

Reportage. 
21.00 Voulez-vous jouer ? 
22.55 Nieuws. 

21 FEBRUARI 
BRT 

11.30 Boksen. Reportage van 
de wedstrijd Clay-Coop-
man te San Juan, Puer-
torico. 

14.00 Doe mee. 
14.30 De weg naar Marokko. 

Amerikaanse komedie 
(1942). 

16.00 Open school. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Reiziger 2de klas. 
18.15 Disneyland. 
19.00 Boeket. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wies Andersen-show. 
21.10 Hallo met Henk. 
22.00 Het Delphi-bureau. VS-

weekendfilm. 
23.30 Nieuws. 

10.00 Teleac. 
12.00 Plechtige verwelkoming. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Het geheim van de Nijl. 
16.30 Tros sport. 
17.10 Ren je rot. 
17.35 NL Disko-show. 
18.45 TV-info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 In het spoor van de wolf. 
19.55 Rudi Carrell-show. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Hoe bestaat het... 
22.30 Man over de vloer. 
22.55 Simon Carmiggelt. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

17.15 Sport extra. 
18.15 Overdracht. 
18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.20 O en Q. 
19.50 't Zand. 
20.00 Nieuws. 
20.25 iBij ons in Gelderland. 
21.15 Ellery Queen. 
22.05 Brandpunt. 
22.45 Gunsmoke. 
23.35 Nieuws. 

RTB 

9.30 
11.30 

12.35 
14.00 
14.30 
14.45 
16.30 
17.00 
17.45 
18.55 
19.00 
19.30 
19.45 
20.15 
20.45 

22.25 

22.55 

TV-Droit. 
Reportage van de wed
strijd Clay-Coopman. 
Télé-Débat. 
Entree libre. 
Tuinieren. 
Revue Tournaisienne. 
Loisirs actifs. 
Follies. 
A vos marques. 
Les Pilis. 
Spectacles. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Le jardin extraordinaire. 
Trois milliards sans 
escenseur. Franse poll-
tiekomedie (1972). 
Lucero Tena. Spaanse 
dansen. 
Nieuws. 

22 FEBRUARI 
BRT ~ ~ 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 De vijfde windstreek. 
11.00 Konfrontatie. 
12.00 Weekjournaal. 
12.30 Van dag tot dag. 
14.30 Open school. 
15.00 De vallei van de konin

gen. 
15.15 Labyrint. 
17.15 Sesamstraat. 
17.40 Tenuto. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.50 Van Pool tot Evenaar. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.30 Brainwave. 
21.25 Mezza musica. Populaire 

en licht-klassieke muziek 
22.15 Toren van Babel. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Sesamstraat. 
16.27 Openbaar kunstbezit. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 De wilde ganzen. 
17.32 Sport extra. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Het wonder der natuur. 
19.30 Jonge mensen op het 

koncertpodium. 
20.30 Hier Parijs, hier Jan Brus-

se. 
20.40 'Brainwave. 
21.35 Sonja 's avonds. 
22.25 Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 iPaulus de boskabouter. 
18.35 Roques Rock. 
19.00 iPanoramiek. 
19.15 Studio sport. 

20.30 Dokter ja, dokter nee. 
21.00 Uit het leven van een 

markante 80-jarige. 
21.25 Dokter ja, dokter nee. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Zienswijze. 
22.35 Beeldspraak. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

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

10.15 Tuinieren. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Eucharistieviering 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
14.00 Arts-^Hebdo. 
14.30 Au dela de l'horizon. 
15.20 Calimero. 
15.25 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.15 Carrefour 17. 
18.00 Rhoda Scott. 
18.40 Gulp. 

18.45 Sportweekend. \ 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Niieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 L'Odyssee. 
21.15 Europe 76. 
22.00 TV 7 Club. 
Aansluitend : Nieuws. 

i 
ff" 
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BRT ~~ 
14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Hond op de vlucht. 
18.45 Open school. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Micro-Macro. 
20.45 Edward VII. 
21.35 Wikken en wegen. 
22.10 Nieuws. 
22.30 Open school. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Surriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Tommy en Charlie. 
19.30 FC-Avondrood. 
20.20 Twee voor twaalf. 
21.00 Afke's tiental. 
21.35 Nieuws. 
21.50 De Pallisers. 
22.45 Gedicht. 
22.46 Symbiose. 
22.50 Nieuws. 
23.00 Tennis. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Suske en Wiske. 
19.30 Doctor Who. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Baretta. 
21.15 Wordt u al geholpen ? 
21.45 Aktua TV. 
22.25 8 X 1 in noten. 
23.20 Nieuws. 

RTB , 

14.00 
18.10 
1«.30 
19.00 

19.30 
19.45 
20.15 

21.40 
22.45 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3... j 'ai vu. 
TV-Femmes. 
La pensee et les hom
mes. 
Lundi-sports. 
Nieuws. 
La noce chez les petits 
bourgeois. Toneel van 
Bertolt örecht. 
Pierre Boulez. 
Nieuws. 

24 FEBRUARI 
BRT 

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

20.45 Verover de aarde. 
21.35 De stille kracht. 
22.55 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Mickey Mouse steelt de 

show. 
19.10 Robinson Crusoe. 
19.55 Tatert. 
21.20 Bezoek aan de Noord

pool. 
21.35 Nieuws. 
21.50 TV-Privé. 
22.30 Het heilig vuur. 
23.00 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 Boy Dominic. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Sam. 
21.15 Herkent u deze tijd ? 
22.10 Hier en nu. 
22.50 Tot besluit. 
23.00 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 La barbe a papa. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Regan. 
21.10 Antenne-soir spécial. 
21.50 Absurde n'est-il pas ? 
22.30 Nieuws. 

25 FEBRUARI 
BRT 

16.30 Tip-Top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Atelier. 
18.50 De onzichtbare man. 
19.45 Nieuws. 
20.20 Rhoda. 
20.45 Dagboek van een koster 

Deens TV-spel. 
22.05 Resonanties. 
22.25 Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.30 Punt, punt, komma. Rus

sische fi lm. 
16.50 Met Ray Nusselein «dro

men». 
17.00 De fi lm van ome Willem. 
18.15 Teleac. 
18.45 Verkeersplicht. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Lieve Arthur. TVspel. 
21.00 De machinist. 
21.10 Werkwinkel. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Panoramiek. 
22.35 Studio sport. 
23.00 Sprekershoek. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Jouw beurt. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Brandpunt. 
20.50 Studio vri j . 
21.50 Je dijkt de zee niet on

gestraft in ! 
22.20 Keefman is niet gek. 
22.40 Nieuws. 

RTB 

14.00 

16.45 
18.25 
18.55 
19.00 
19.25 
19.45 
20.15 
20.20 
21.20 
22.25 

La kermesse héroique. 
Franse historische karna-
valeske komedie (1935). 
Feu vert. 
Histoire de lire. 
Barbapapa. 
La barbe a papa. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Contacts. 
Show Marion. 
Sport et vie. 
Nieuws. 
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GEVRAAGD 
Belangrijke kulturele parasta-
tale instelling te Brussel werft 
binnenkort enkele meerderjari
ge maatschappelijke assisten
ten (of gelijkaardig niveau, of 
mensen met grondige ervaring 
in kultureel werk) aan voor 
sociaal-kultureel begeleidings-
werk. 
Kandidaten met interesse voor 
het verenigingsleven en die te 
Brussel willen wonen genieten 
de voorkeur. Gegadigden 
schrijven blad onder letters 
A M . 

1. Voor een bedrijf te Brussel : 
vertegenwoordigers, verkopers en 
andere medewerkers. 
2. Voor een bedrijf te Gent : se-
kretaresse A1 (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-Denijs-
Westrem.Tel. 091/22 64.23. N 09 

Zoeken twee tot drie 

groepen ervaren timmer

lieden voor een bouw

werf in Duitsland, ± 80 

km van Maasmechelen. 

Woongelegenheid of da

gelijks vervoer (uitslui

tend over autosnelweg) 

Is voorhanden. Inlichtin

gen en voorwaarden : 

tel. Stan De Bruijn, Düs-

seldorf. Kantoor : telef. 

0211/77.50.51, 's avonds 

0211/78.27.15. N16 

Vlaams gezin in Brussel vraagt 
huishoudster. 2 kinderen. Uurre-
gelmg overeen te komen. Voor 
meer inlichtingen : tel. 479.99 70 
en 426 00 97. N 12 

Volgende plaatsen zijn te begeven 
— Maatschappelijk(e) assistent(e) 
voor bedrijf rond het Leuvense. 
— Ervaren steno-daktylo te Brus-
Söl. 
— Echtpaar, huisbewaarder, man 
gaat werken, voor Leuvense instel
ling 
Kontakt via Willy Kuijpers, Swert-
molenstraat 23, 3020 Herent, tel. 
016/22 96.42. N 13 
— Jonge publiclteitstekenaar in 
orde met militaire verplichtingen 
zoekt passende betrekking. 
— Jurist, 24 jaar, voldaan aan mil. 
verplichtingen zoekt passend 
werk 

Technisch ingenieur scheikunde, 
ook onderwijzer, militaire dienst 
gedaan, 25 jaar, zoekt passende 
betrekking. 
Schrijven of tel. naar senator Wim 
Jorissen, Louizastraat 31, 2800 
Mechelen, tel. (015)41.35.96 N14 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

VAKANTIE IN 

TUNESIË 
vanaf 8.620 Fr. 
voor 8-daagse reis 

TURKIJE 
vanaf 16.315 Fr. 

voor 15-daagse reis 

^ 

Indien U meer inlichtingen over deze reizen verlangt, 
vul dan onderstaande bon in 

r" 
Wenst inlichtingen over reis naar D Tunesië 

Turkije •. D 

Naam • 

Straat : 

Woonplaats 

I ï 

VTB-Sekretariaat 

St-Jakobsmarkt 45-47 

2000 ANTWERPEN 

Lidmaatschap vereist. 

Vergunning nr 1185 - Kat. A 

— Wie kan jonge tipiste aan werk 
helpen , bij voorkeur in de streek 
van Aalst-Brussel ? 
— Juffrouw zoekt werk als ver
koopster of bediende te Brussel 
of omgeving. 
— Juffrouw die volledige humani
ora achter de rug heeft zoekt 
werk als bediende. 
Voor deze zoekertjes, een ant
woord a.u.b. aan Maurits Van Lie
dekerke, redaktie « Wij », tel. 02/ 
217.97.98. N 15 

Te huur : Duinbergen aan zee, ap
partement in villa, met tuin Maan
den april-mei-juni-september en Ie 
helft juli. Tel. : 050/51.17.05 
(Knokke-Heist). N 17 

Wij zoeken voor Vlaams lokaai 
echtpaar als uitbaters. Schriftelijk 
bevragen bij de voorzitter Vlaamse 
Klub, Vredelaan 53, 8710 Heule. 
Tel. 056/21.62.79 na 17u30. N 18 

mnm\KMn 
KWEKERIJEN J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70 

Geselekteerde planten voor 
'partikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

BOUWBEDRUF 
LU» ILEGEMS 

Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVEN 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 mS 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Gr imbergen 

Tel. (02)268.14.02 

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) 

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 
« CHECK POST » 

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

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

lustreiie 
maix: de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
teL 050/35404 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laborator ium 
V A N OER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02 )734 06.43 
Na 18 u 425 46 42 

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

Boneputstraat 38 - 3690 BREE 
on /46 .11 .88 - 46.24.77 

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

IMMOBILIENKANTOOR N.V. BRABO 
Sneeuwbeslaan 19 - 2610 WILRIJK 

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

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

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

OOK NAAR MAAT 

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

,.^» DE PRIJS VAN 
VAV 1 KOSTUUM 

AJIeskan per stuk bekomen worden 
REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

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

Mevrouw, Mijnheer, iedere frank telt dubbel bij STANDING. 

de grootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

TROUW- EN SUITEKLEDEREN. 
Modellen: ANNE, ROSE, JACQUES ESTEREL 

CARINA (Exclusief) enz . . . 
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing. 

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

« IL 

v: f 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

DENDERMONDSESTEENWEG 276 
AALST TEL. 053-217973 

DONDERDAG GESLOTEN 
ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

ADVERTEER IlS WIJ 

M E T D E 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
glMnhouwersvest, 52 Antwerpsn Tel. 03.31.35 83. NATIONAU UrrERU 
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de mooiste plekjes 
voorn 

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-V laanderen, Limburg 

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

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

ALGEMEEN BOUWBEDRI 

600 ARBEIDERS — 1001 MOGEUJKHEDEN 

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 H u . tot 16 u. 
of op afspraak wanneer U 
het wenst. 

Informatiecentra in uw onmiddellijke omgeving 
genk leuven antwerpen gent 

meir 18 1 onderbergcn 43 1 winterslagstraat 22 1 brusselsestraat 33 
Tel (031) 31 78 20 Tel (091 ) 25 19 23 Tel (011) 35 44 42 Tel ( 0 1 6 ) 2 3 3 7 3 5 
(5 lijnen) (091) 25 94 69 | 
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Er worden nog nieuwe s 
vloeden verwacht. In het i 
de-bekken kan de toestand*\,^,, 
nieuw kritiek worden, als t i l t ' 
zeewater door een krachtige 
noordenwesten w i n d via A del 

waarts wordt flgftulMl, -
dijken zullen begSveillcan nle-
rhand voorspelleit. Rui^ïrciek, 
Waiem en Moerzeke 
januari reeds hun d „ 
langs Vlaanderen^' open ^t>ol 

steden bedreigd. De oorzasrii 
een hardnekkig voigehot 
waterbouwkundig wanbe 
nog bekrachtigd door een ^ r l j 
wel onbestaand miiieubehelr. <i (i^ 

l NIET GEWEKEN ! 
BANGE NACHTEN ? 

Indien aan dit euvel niet snel en radi-
kaal wordt verholpen, zal het alombe-
kende scenario zich nog dikwijls her
halen : mensen die afgezonderd in hun 
overstroomde huizen leven, die hun 
kelders leegpompen, die weemoedig 
naar hun ondergelopen akkers en wei
landen kijken en die de schade uit
rekenen, die het vergiftigde water 
heeft aangericht. 
Vele zuilen nog bange nachten door
brengen en hof)en dat geen noodweer 
komt opdagen. Dat is zowat het enige 
wat ze kunnen doen. Want, de minis
ter van Openbare Werken heeft ge
zegd dat hij het niet kan verhelpen. 
Hoge ambtenaren apen hem na en 
openen voorzichtheidshalve hun para
plu. Zij die dat niet doen, zoals inge
nieur André Mertens bijvoorbeeld, 
krijgen spreekverbod en worden ge
schorst «in het belang van de dienst». 
De minister van Openbare Werken 
kan nergens fouten in zijn beleid ont
dekken, zodat de tragische overstro
mingen van januari jongstleden worden 
herleid tot een gril van de onbereken
bare natuur. De stand van zon, maan 
en aarde worden erbij gesleurd, even
als de overvloedige regen. Dat doet 
de minister om zijn wanbeleid te ver
dedigen en daarom gebruiken sommige 
van zijn ambtenaren nog steeds hun 
paraplu. 
Maar, de springvloeden kunnen worden 
voorzien en lang vooraf berekend. Bo
vendien bewijzen weerkundige statis
tieken, die decennialang werden bij
gehouden, dat de kans op neerslag en 
op storm uit het noordwesten bij ons 
In dit seizoen reëel is. Dat zijn regle
menten waarmee elk verantwoord be
leid moet rekening houden. Niet al
leen het onderhoud van de dijken ka
dert In zulk beleidsplan. Om het over
stromingsgevaar te verminderen, zijn 
ingrijpende en vérstrekkende maatre
gelen vereist. 

ALTERNATIEF 
ANTI-OVERSTROMINGSPLAN 

1. Dadelijk ophouden met het onver
antwoord rooien van bossen. 

2. Rivieroevers op grote schaal weder 
bebossen en ze van de vaargeul schei

den door brede bermen, beplant met 
modderbindende grassen en riet. 

3. De oorspronkelijke diepte van de 
rivierbedding herstellen, door haar te 
bevrijden van slib en bezinksel aller
hande. 

4. Meren, verdronken land en zijarmen 
van rivieren in stand houden en be
schermen, opdat ze een groot gedeelte 
van het water zouden kunnen opvan
gen, als overstromingen dreigen. 

5. Ratten, ondergravers van dijken, be
strijden door hun kweekplaatsen op te 
ruimen en door hun natuurlijke vijan
den niet langer oogluikend te laten 
uitmoorden. 

6. Waterverpesting en -vergiftiging te
gengaan door de wet te doen naleven 
en strenge straffen op te leggen aan 
de overtreders. 

7. De nodige waterbouwkundige wer
ken uitvoeren, die de natuur helpen 
en aanvullen. 

8. Alle ondoordachte projekten op
schorten, zoals het rechttrekken van 
rivieren, het afsnijden van bochten en 
rivierarmen, het bouwen van zg. storm-
stuwen en dergelijke. 

9. Het blufprojekt voor nieuwe auto
wegen drastisch beperken, ten gunste 
van een algemeen plan ter versterking 
van de dijken. 

10. De invloed van grote, internationale 
waterbouwkundige ingrepen niet lan
ger onderschatten, maar er wel terde
ge rekening mee houden en zonodig 
verzet aantekenen, tegen de uitvoe
ring ervan. De Deltawerken, de gedeel
telijke afsluiting van de Oosterschelde, 
e.d. zijn daarvan voorbeelden. 

WATERBERHEER8ING : 
EEN WENSDROOM ? 

De voorgestelde maatregelen zijn een
voudig te begrijpen. Door erosie wor
den hoger gelegen gebieden afgegra
ven. Rivieren zetten puin en slib af, 
vooral in hun benedenloop. Hierdoor 
wordt de stroming meer en meer ge
hinderd en de rivieren worden ondiep. 
Het overstromingsgevaar verhoogt. Dit 
is ondermeer het geval voor de Schel
de. 

Erosie wordt op haar beurt bevorderd 
door roofbouw en ontbossing. Want 
bomen werken als windscherm. Bo
vendien zuigen zij het water op, als 
een spons en staan het slechts lang
zaam, ten dele terug af door verdam
ping. 

De voorgestelde maatregelen kunnen 
leiden tot andere positieve gevolgen. 
Door het behoud en de aanleg van 
meren, verdronken land en rivierarmen, 
zou de rekreatie, het natuurbehoud, het 
toerisme en de volksgezondheid gebaat 
zijn. De storten, die alom langs de 
wegen het landschap ontsieren, zou
den verdwijnen. Vogels en andere nut
tige dieren zouden beschermd zijn, ter
wijl de jachtpraktijken streng zouden 
worden beteugeld. 
Zuiver gehouden .waterlopen zouden, 
bij vooralsnog onvermijdelijke nieuwe 
overstromingen, veel minder besmet
tingsgevaar veroorzaken dan nu het 
geval is. De overstroomde landbouw
grond zou niet langer stelselmatig 
worden vergiftigd. 
Dwaze waterbouwkundige ingrepen, 
zoals bet afsnijden van de bocht van 
Bath in de Beneden-Schelde, zouden 
dan niet eens meer worden overwo
gen, omdat ze de verzanding stroom

afwaarts bevorderen en het overstro
mingsgevaar stroomopwaarts in ster
ke mate verhogen. 

MOET ER GEEN 
ZAND(ZAKJE) ZIJN ? 

Intussen is het goed dat de slacht
offers, de leden van de burgerbe
scherming, het leger, die samen met 
de verbolgen bevolking moedig heb
ben gewerkt, om te redden wat er te 
redden viel, beseffen dat zij gewoon
weg niet worden geregeerd. Want, zij 
die beweren van dit te doen, denken 
niet eens aan een beleidsplan om de 
meest dringende vraagstukken van 
onze waterlopen op te lossen. Hun 
schaarse projekten reiken niet verder 
dan een verkiezingsperiode lang is. 
Bovendien onttrekken zij zich zoveel 
mogelijk aan hun verantwoordelijkheid, 
zoals minister Defraigne van Open
bare Werken heeft bewezen, dit ter
wijl duizenden brave mensen met 
schamele zandzakjes sleurden. 
Daarom moet hij ontslag nemen I 

Dirk Buyes 

Het rechttrekken van rivieren en het ontbossen van de oevers verhogen de 
overstromingskansen ! 

WU M 
1« FEBRUARI 1978 


