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EEN 
VERNIEUWD 
VLAAMS 
RADI KAL ISME 
GEBODEN 

De kranten blijven doorbomen 
over het zgn. « Plan Leysen ». 
Van verschillende zijden wordt 
al dan niet te goeder trouw 
verwarring geschapen. Sommi
gen gaan in hun partijpolitie
ke ijver zo ver de inhoud van 
dit plan te vervalsen of te in
terpreteren op een nogal 
gekke manier. Anderen, die 
alle reden hebben om te zwij
gen, trachten — duidelijk on
eerlijk — het plan Leysen als 
een Volksunie-plan voor te 
stellen. 
Het is dan ook nuttig nog 

eens te onderstrepen dat het 
dokument Leysen een goed 
bedoeld, duidelijk federalis
tisch geïnspireerd privé-doku-
ment was, dat ter beoordeling 
aan de politieke partijen werd 
voorgelegd. 
Het werd door de Volksunie 
afgewezen omdat de gebieds
uitbreiding van Brussel on
aanvaardbaar was. 
Intussen werden van Fransta
lige zijde, en vooral door de 
heer Nothomb van de PSC, 
verklaringen afgelegd die tot 
nadenken stemmen. 

Overduidelijk blijkt dat som
mige Franstaiigen nadat zij de 
politieke pariteit door de 
grendelgrondwet van de heer 
Eyskens kado hebben gekre
gen, nu ook een soort finan
ciële pariteit opeisen. Vlaan
deren moet zijn numerieke 
meerderheid afstaan en er bo
vendien nog voor betalen 
ook I 

Tegenover dergelijke matelo
ze aanspraken is slechts één 
antwoord mogelijk, nl. een 
vernieuwd Vlaams radikalis-
me. Dit is nodig omdat de ge
beurtenissen van de laatste 
weken het bewijs leverden 
hoezeer de CVP, de BSP én 
de PVV de Vlaamse onderhan
delingsposities hebben on
dergraven door hun eenzijdige 
toegevingen in het verleden. 
De slechte grondwetsherzie
ning heeft Vlaanderen in het 
defensief gedrongen. Dit kan 
alleen gekompenseerd worden 
door een verstrakking van de 
Vlaamse houding. Zulk nieuw 
radikalisme sluit een realis
tische visie niet uit, op voor

waarde dat men het essen
tiële voor ogen houdt, nl. de 
absolute noodzaak zo snel 
mogelijk de basis te leggen 
voor een eigen Vlaamse staat 
met zo ruim mogelijke bS' 
voegdheden. 
Even duidelijk is de laatste 
weken gebleken welke onver
vangbare rol de Volksunie 
hierbij te spelen heeft. De 
traditionele partijen stemmen 
in Vlaanderen hun houding af 
op deze van de Volksunie. 
Naarmate de Volksunie ster
ker wordt kunnen de Vlamin
gen met minder onrust het 
beslissende gesprek, dat er 
toch eens moet komen, tege
moet treden. 
Indien deze evidente vaststel
lingen doordringen in de 
Vlaamsgezinde kringen en be
wegingen dan kan de verwar
ring van de laatste weken 
voor Vlaanderen uiteindelijk 
positieve resultaten opleve
ren. 

Hugo Schiltz. 
Algemeen voorzitter 

van de Volksunie 

WAALSE 
PROFITEURS 

(pm) De PSC heeft ons laten we
ten, bij monde van haar voorzit
ter Nothomb en via haar spreek
buis « La Libre Belgique », dat er 
met haar niet te praten valt over 
een serieuze staatshervorming in 
federalistische zin. Van een eigen 
fiskaliteit voor de gewesten wil 
zij immers niet weten (want « dat 
is nadelig voor Wallonië ») en de 
pariteit in de regering wil ze be
houden (want die is voordelig 
voor Wallonië en biezonder voor 
de PSC). 
Dat is tenminste klare taal. In 
niet-politiek jargon komt het erop 
neer dat de Walen (32 a 33% van 
de Belgische bevolking) niet wil
len dat het geld dat door de Vla
mingen verdiend wordt via de be
lastingen Vlaanderen weer ten 
goede komt. Zij willen dat daar
van een gedeelte stelselmatig 
naar Wallonië wordt overgehe
veld. Zoals met de « regionale 
verdeelsleutels » van de huidige 
regering het geval is : de Walen 
krijgen financieel ruim 10% méér 
dan hen krachtens hun bevolkings
aantal toekomt. Vlaanderen krijgt 
bijna 9% te weinig. Dat is het 
Belgisch sisteem dat de PSC (en 
ook de andere Walen) wil vereen
voudigd zien I 
Wij komen daar volgende week 
uitgebreid op terug. 
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lO.OOu : IDEEENMARKT waarop 
Europese nationale be
vrijdingsbewegingen 
zichzelf voorstellen. Gra
tis toegang. 

13.30U : Voorprogramma met : 
— De drueghen heirinck 
— De groep Consey 
— Marleen Van Dom-

mele 

14.30U : EURANJE 
Programma met : wel
komwoord door Hugo 
Coveliers (VUJO-voor-
zitter) 
— optreden van meer 

dan twintig volkszan
gers of groepen uit 
Europa. 

— boodschap door Hu
go Schiltz 

— Apoteoze en de 
Vlaamse Leeuw. 

Praktisch : het Gents Sportpaleis ('t 
Kuipke) ligt niet zo ver van het St-Pie-
tersstation en ligt in het Groot Park. 
Parkeermogelijkheden op het St-Pie-
tersplein. 

Toegang : 120 fr. Voorverkoop 100 fr. 
eni houders van een CJP. "Kaarten zijn 
te bekomen op het VUJO-sekretariaat, 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel (02/ 
512.51.60). Ook in Studio 12, BVM-
Center, Kouter, 9000 Gent (091/ 
25.60.30). En bij alle plaatselijke VU-
en VUJO-besturen. Zie ook de laatste 
lijst Euranje-bussen op biz 9. 

Omdat Euranje ook een familiefeest is, 
zij ook kleine kinderen van harte wel
kom. Zij kunnen vergezeld van hun 
ouders vrij binnen. 
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EN TOCH... 
IS HET DOODEENVOUDIG 1 

Wij iViaken zelf federal isme-met
twee, vanuit de basis, zoals des
tijds met eentalig Leuven. 
Beginnen met de onmiddellijke 
ontdubbeling van de vijf over-
heidsgeidzuigers, als daar zijn 
Gemeentekrediet, NMKN, ASLK, 
Landbouwkrediet en Beroepskre
diet, in twee — geen drie — 
autonome landszetels te Namur 
en te Mechelen, of elders In 
Zuid en Noord. Immers mede 
langs deze unitaire kanalen wordt 
het Vlaamse hartebioed gestolen 
en meestal verspild (denk aan de 
800 miljoen van het Gemeente
krediet in de faljietput van het 
Manhattancenter). 
Hiertoe volstaat het : 1° « Bevel 
aan Brussel > ontdubbelen of... 
spaarstop richting Brussel ; 2° 
Via alle drukkingsgroepen, van 
VOS, VVB, over VTB « Nieuw 
Vlaanderen » tot TAK, Were Di 
en dgl eensgezind de wekroep 
uitgalmen : « eigen geld in ei
gen Vlaamse handen ». 3° aan 
Valeer Portier en Seppe Coene 
opdracht geven bij de jongste 
IJzerbedevaart en Zangfeest, in 
die zin : « Roeland storm te doen 
luiden over Vlaanderland ». 
Op slag zien we het gebeuren 
dat zelfs • La Libre Belgique » 
aan Nols en alle FDF-ers de Le
vieten leest, « parce qu'on a be-
soin de l'épargne flamande ». 
Alleen voordelen voor Vlaande
ren en voor het land volgen uit 
die ontdubbeling. 
1° Broodnodige versianking van 
« La Capitale », die nu stikt in 
haar administraties. 
2° Bevorderingskansen, ook aan 
de top, voor alle Vlamingen. Ge
daan ook met — vooral fransta-
lig gezeur over en geleuter aan 
taaiverhoudingen. 
3" Verhuizing, terug naar hun 
streek van herkomst, van frans-
tallge kaders, zulks tot opluch
ting van burgemeester Soens en 
kollega's van Nossegem tot Dil-
beek. 
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4° Gevoelige daling van verlies-
rijdende pendeltreinen. 
5° Doeltreffende kontrole over 
herkomst en belegging van de 
spaargelden in nuttige projekten. 
Bij dit alles kan Brussel billijk 
vergoed worden voor zijn nuttige 
rol als hoofdstad en « Goeur de 
l'Europe » op voorwaarde dat het 
vooraf versmelt tot een enkele 
stad onder zuinig beheer. Zonder 
de miljardendiefstal voor margi
nale mijnen en alle mogelijke 
« Ronquières » hadden we nu 
meer dan een diepzeehaven en 
bovendien overal veilige dijken. 
Aan minister Defraigne zeggen 
we : zijn Waalse solidariteits-
penningen in eigen Waalse zak 
te houden. We zullen zelf onze 
eigen geteisterde volksgenoten 
helpen. Maar uw snelweg van 
Komen-Moeskroen naar Mons, 
zult ge zelf betalen. 
Na dit eerste offensief, volgen er 
andere even kordaat, even een
voudig, en even doeltreffend. 
Niet langer bedelen bij de poort, 
maar zelfverweer nog vandaag ! 
Flandria fara da se I 

F.V., Kampenhout. 

ACV-LOGIKA 

Voor de laatste parlementaire 
verkiezingen werden de AGV-le-
den, via « Volksmacht », aange
spoord om hun stem uit te bren
gen naast een ACV-er die « toe
vallig » op de lijst van de CVP 
stond. (Men wil ons nog steeds 
doen geloven dat het ACV geen 
politieke binding heeft, maar 
toch wordt publiciteit gevoerd in 
hun lijfblad voor een politieke 
partij. Begrijpe wie kan...). 
Dit om een regering te vormen 
waarmee alles « anders » zou 
worden I 

En inderdaad, de CVP (met haar 
ACV-vertegenwoordigers) kwam 
in de regering, en inderdaad, al
les werd ook « anders » ! 
Op 23/12/75 vroeg hetzelfde 
ACV aan zijn leden, om één uur 
te staken tegen de programma
wet van diezelfde regering die 
aan het bewind kwam met de 
hulp van vele ACV-leden. 

I bloemen 

Het moest « anders » worden, 
het werd « anders », maar het 
ACV gaat plots niet meer ak
koord, met het programma van 
hun eigen pionnen die ze zelf 
naar voor hebben geschoven I 
Daarom die oproep tot staking ! 
Maar aan vergoeding voor één 
uur loonverlies, die de ACV-le
den, die hebben gestaakt, bij een 
staking uitgelokt door dat zelfde 
ACV (samen met het ABVV en 
het Gemeenschappelijk Vakbonds
front) hebben ondergaan, wordt 
niet gedacht ! 

A.C., te K. 

MINISTER DEFRAIGNE, 
HOEPEL OP I 

Alleen in moeilijke omstandighe
den, kan men de waarde van een 
mens meten. Dan worden sommi
gen gewogen en hopeloos te 
licht bevonden. Reeds tientallen 
jaren weet men dat het overstro
mingsgevaar en de daarbijhoren-
de gevolgen geen oplossing 
kreeg. Sedert de grote overstro
ming van 1953, h'êeft men het 
voorbeeld niet gevolgd van onze 
noorderbuur Nederland die ste
vige dijken heeft opgebouwd. 
Het geld dietit besteed aan nut
teloze autosnelwegen. Reeds tien
tallen jaren weet men dat som
mige rivieren « niet onderhou
den en verziekte dijken » heb
ben. Wat is de Belgische oplos
sing : « lappen en tappen » en 
het geld dat daarvoor dient uit
getrokken besteden aan onzinni
ge- en prestigewerken. 
in Oostende onteigent men twee 
woonblokken om er administra
tieve gebouwen op te richten. 
Wie plant nu nog administratieve 
gebouwen in het volle hart van 
de stad I Het ministerie van 
Openbare Werken I Wat kost de 
onteigening ? 100 miljoen I 
De zorg voor parking voor de 
wagens van tientallen bedienden 
van de administraties van belas
ting, BTW, kadaster, enz. zal men 
wel later oplossen, met de no
dige miljoenen, die men dan niet 
kan besteden aan dringender wer
ken. Maar geld voor de dijk te 
Raversijde heeft men niet ! 

Oplossing « lappen en tappen ». 
Minister Defraigne is de specia
list van nutteloze autosnelwegen. 
Ais Waal begrijpe hij dat de 
Waal van Moeskroen graag de 
« Waal » van Komen bezoekt en 
dit op de eigen Waalse verbin
dingsweg. Maar de nodige bedra
gen om te Klemskerke voor de 
nodige beveiliging tegen de zee 
te zorgen heeft hij niet. Op één 
plaats hebben de duinen nog een 
breedte van 5 meter ! 
Minister Defraigne zal waar
schijnlijk deze brief niet lezen, of 
hij moet hem laten vertalen. Mis
schien heeft de koning voor de 
eerste maai in ongezouten be
woordingen het oordeel over 
sommigen, over zijn ministers 
van zijn Vlaamse onderdanen ge
hoord. Zo minister Defraigne er 
durfde komen, hij zou ze niet 
eens begrijpen; want hij is een 
eentalige Waal. Hoepel op, De
fraigne I 

G.R., Oostende. 

LODE CLAES HEEFT GELIJK 

In het kommunautair dispuut 
meen ik, dat Lode Claes gelijk 
heeft. Waar gaat het immers om? 
Om de vestiging van een Vlaam
se deelstaat, van een Vlaams po
litiek gezag. Het jongste voorstel 
dat o.m. de eigen fiskaliteit van 
de gewesten en de vervanging 
van pariteit door proportionali
teit verzekerde leek mij heel dui
delijk het begin in te luiden van 
een e i g e n staatsrechterlijke 
macht. Deze gelegenheid had 
men niet mogen laten voorbij
gaan, ook niet wanneer de prijs 
daartoe het juridisch verlies be
tekende van hetgeen in feite toch 
al verloren is en, hoe dan ook, 
verloren zal blijven, zolang het 
politieke aanschijn van dit land 
niet fundamenteel gewijzigd 
wordt. 

Wat is het alternatief ? Laat de 
palssioneel-bewogen Vlaming zich 
maar gerust verder blindstaren 
op « gebiedsroof ». Ondertussen 
blijft Bruxelles baas over Vlaan
deren en draait de unitaristische 
verfransingsmachine voort. 

Of zegt de enorme opluchting 
van PSC en « Libre Belgique » 
ons waarlijk niets ? 

F.A.C., Kortrijk. 

« SAMEN DOELGERICHT 
VOORUIT I » 

In • Wij » van 8-1-76 schijnt schrij
ver R.V. termen als sociaal voor
uitstrevend, demokratisch, plura
listisch, verkeerd te begrijpen. 
Sociale vooruitgang is volgens 
mij niet alleen wenselijk voor ar
beiders, maar ook voor bedien
den, kaderpersoneel én zelfs mid
denstanders en zelfstandigen. Als 
men bedenkt dat er voor vele 
vrije beroepen nog geen sociaal 
statuut bestaat, dan is er op so
ciaal gebied voor die mensen ook 
nog veel te doen. Zelfs al worden 
die beroepen in de pers meestal 
als een zondebok afgeschilderd. 
In een studie door licentiaten in 
de kinesitherapie werd vastge
steld dat die mensen gemiddeld 
65 uren per week werken, som
migen zelfs 90 uren. Waar blijft 
men dan met de 40-urenweek, het 
betaald verlof, gelijke kinderbij
slag voor loontrekkenden en zelf
standigen, sociaal pedagogische 
toelage voor de thuisblijvende 
vrouw, ziektevergoeding, enz. In 
een andere studie over het inko
men bij voetverzorgers stelde 
men vast dat een gemiddeld in
komen niet eens het levensmini-
mum bereikt. Waarom dan nog 
werken ? Omdat zij gewoon niet 
anders kunnen. Zij kunnen geen 
werkloosheidsvergoeding krijgen. 
Waar staan de boeren in 1976 ? 
Zij moeten het stellen met een 
inkomen van 1973; waar de mees
te lonen met 40 % zijn gestegen. 
Als kunstschilder denk ik dat op 
gebied van sociale gelijkheid nog 
heel wat te doen is, ook voor de 
kunstenaars. 

Alleen een « samen doelgericht 
vooruit », een eerlijke demokra-
tie, niet links en niet rechts, kan 
Vlaanderen diensten bewijzen. 
Het wordt ook tijd dat wij de 
geestelijke waarden eens gaan 
herwaarderen en dat er een ge
lijke subsidie voor manifestaties 
van beeldende kunst als voor to
neel, muziek, sport, enz... zou 
toegekend worden. 

P.K., Oostende. 

AAN ALLE VLAMINGEN I 

Punt I en II van lezersbrief M.L., 
Brussel, biz. 2 van « Wij . van 
19 febr. 1976, met als titel : «Wat 
aan de franstal ige Brusselaars 
moet gezegd worden », zou niet 
alleen in de brievenbus van de 
Brusselaars moeten terecht ko
men, maar in de bus van alle 
Vlamingen. 

De meesten weten niets af van 
de wijze waarop we steeds be
handeld werden. Zij zouden dan 
kunnen inzien waarom een partij 
als de Volksunie moet gesteund 
worden, en niet worden aanzien 
als herrieschoppers en tegen
draads. 

A.B., Brugge. 
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Toen « 'Wij • eind 1975 vroeg om aan zijn als dank aan 
trouwe lezer Frans Kempenaers (MS-patiënt) die aan hem 
een kaartje te sturen n.a.v. zijn verjaardag Wij zeggen : 

^ 
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de meer dan duizend mensen 
dachten. 
wacht geen jaar om Frans een 

hebben onze lezers niet getwijfeld. Onze kaartje te sturen. Zijn adres ': Frans Kempe-
vriend Frans ontving niet minder dan 1.503 naers. Kerkstraat 61, 2232 's Gravenwezel, 
kaartjes ! tel. 031/58.88.46. 
Hij stuurt ons een mooie kaart vol bloemen de redaktie 
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WILLENSFONDS: HEEFT BELGIË NOG I IN ? 
Bij monde van zijn voorzitter, prof. 
dr Adriaan Verhulst, sprak het 
Willemsfonds zich vorige zondag 
resoluut uit tegen elke vorm van 
federalisme-met-drie. Het Wil
lemfonds wenst niet dat Brussel 
een derde gewest wordt, op voet 
van gelijkheid met Vlaanderen en 
Walonië. Brussel zou een « stads
gewest » kunnen zijn, met een 
grondgebied beperkt tot de huidi
ge 19 gemeenten, met bepaalde 
eigen bevoegdheden. 

De h. Verhulst legde deze verkla
ringen af tijdens een akademische 
zitting te Gent ter gelegenheid 
van het 125-jarig bestaan van de 
vereniging, in aanwezigheid van 
tal van liberale vooraanstaanden 
waaronder ministers in funktie. 
Over eventuele kleine grenskor-
rektles aan het Brusselse grondge

bied wenste hij zich vooralsnog 
niet uit te spreken zonder over
leg met de andere verenigingen 
van het Vlaams Overlegcentrum. 
Hij sprak tevens de hoop uit dat 
geen van die verenigingen zich 
daarover zou uitspreken zonder 
voorafgaandelijk overleg. 
Alle hoop moet de franstaligen 
ontnomen worden, dat zij, wan
neer zij zich verstigen in homo
geen Vlaams talagebied, facilitei
ten zouden krijgen. Daarom moet 
de provincie Brabant gesplitst 
worden en moet van het arrondis
sement Halle-Vilvoorde een afzon
derlijk kiesarrondissement worden 
gemaakt, aldus de h. Verhulst. 
Wat de staatsstruktuur zelf be
treft, meent het Willemsfonds 
dat de vraag « federalisme of 
niet » in zekere zin voorbijge
streefd is. Voorafgaandelijk moet, 

in het licht van een reeks van 
Waalse veto's tegen politieke be
slissingen, waarin het Vlaams be
lang toevallig samenvalt met het 
nationaal-Belgische, de vraag ge
steld worden of het voortbestaan 
van de Belgische staat nog zin 
heeft. 
« Er is tussen de twee grote kul-
tuurgemeenschappen een kloof 
aan het groeien die de vraag doet 
rijzen of de wil tot samenleven 
nog aanwezig is », zo stelde prof. 
Verhulst vast, hierbij aanstippend, 
« dat dringend via een nieuwe 
grondwetsherziening moet ge
zocht worden naar een staats
vorm, waarin niet alleen het pro
bleem-Brussel definitief wordt ge
regeld, maar waarin aan de twee 
kultuurgemeenschappen het maxi
mum aan autonomie wordt toege
kend ». 

DE KAPRIOLEN VAN " DE STANDAARD f> 

De « gevormde » lezer waarvoor 
« De Standaard » is bestemd, zal 
de jongste tijd wei enige moeite 
hebben gehad om wat logika te 
ontdekken in de opeenvolgende 
kommentaren van dit dagblad. 
Dat het « plan Leysen », waarvoor 
men niet noodzakelijk warm hoeft 
te lopen, geen duidelijke aanzet 
van een federalisme-met-twee zou 
bevatten (zoals « De Standaard » 
schreef) is een loopje nemen met 
de werkelijke inhoud ervan. 

Het blad schreef ook dat de 
Vlaamse toegevingen die het plan 
bevatte té groot waren, wat ook 
het standpunt van de Volksunie is. 
IVIaar de dag daarop schrijven dat 
ook de faciliteiten voor Franstali
gen in de Vlaamse randgemeenten 
van Brussel niet mogen afge
schaft worden om de « pacifika-
tie » niet in het gedrang te bren
gen, is nogal kras. 
Wat wil « De Standaard » nu 
eigenlijk ? Géén federalisme, géén 

STUDIE VAN : 
NOTARIS ^SCHILTi' 

verkoop -̂  
van enkele per6_, 

flelegen rond 
het BKlJSStLSE. 

— • De verkoop werd ingehouden 

afschaffing van de faciliteiten, en 
alles maar laten zoals het is ? 
Laten voortboeren met de driele
dige gewestvorming, de verfran-
sing laten voortwoekeren in de 
randgemeenten en via gemeente
raadsverkiezingen terrein prijsge
ven, en de hele situatie in het 
Brusselse verder laten verrotten ? 

BEDENKELIJKE « HUMOR » 
Heeft « De Standaard » iets te
gen VU-voorzitter Schiltz ? Wie 
de tekening van « Pil » vorige 
maandag in dat blad onder ogen 
kreeg, moet di,e indruk gekregen 
hebben. Wij kennen « Standaard »-
lezers die deze « humor » zo grof 
vonden dat zij dadelijk de krant 
hebben opgezegd. 
Het is niet de studie van « notaris 
Schiltz » die het veelbesproken 
ontwerp-akkoord over de gewest
vorming heeft uitgewerkt. Ieder
een weSt dat de VU-voorzitter, 
zoals de hh. Martens en Groot
jans, de tekst kreeg toegespeeld 
van VEV-voorzitter Leysen, en dat 
hij die tekst •— zoals het zijn 
plicht was — aan zijn partijbe
stuur heeft voorgelegd. Martens 
en Grootjans waren met dit plan 
akkoord, op voorwaarde dat ook 
de VU ermee zou instemmen. 
Met die tekening verdraait « De 
Standaard » de feiten. Je vraagt 
je af met welke bedoelingen dit 
blad de VU-voorzitter een derge
lijke « pil » liet slikken. 

ANNESTIE-OPROEP WORDT GESTEUND 
De recente amnestie-oproep van 
de zeven Vlaamse « wijzen » 
(prof. Derine, senator Coppieters, 
Carlo Heyman e.a.) wordt door 
steeds meer vooraanstaande Vla
mingen onderschreven. Namens 
de zeven schreef prof. Derine de 
burgemeesters van het Vlaamse 
land daartoe een brief. Het is ver
heugend te mogen vaststellen dat 
reeds meer dan tweehonderd 
Vlaamse burgemeesters de op
roep beantwoordden en hun steun 
betuigen aan de amnestie-oproep. 
Onder hen o.m. burgemeester 
Van den Daele van Gent en ook 
burgemeester Dequeecker van 
Deurne, gewezen BSP-senator. 
Ook van tal van andere Vlaamse 
prominenten komt er instemming 
met de oproep. Zo o.m. van prof. 
Robert Vandeputte, ere-gouver-
neur van de Nationale Bank, prof. 
Fernand Collin, ere-voorzitter van 
de Kredietbank, prof. Gilissen, 
ere-rektor van de Gentse Rijks
universiteit, vice-gouverneur Gap-
puyns (Brabant), ridder René Vlo-
tor, voorzitter van de Vlaamse ju

ristenvereniging, de letterkundi
gen Johan Daisne, Ward Ruyslink 
e.a. 
Een ander verheugend teken van 
de groeiende instemming in 
Vlaanderen met de amnestiege-
dachte is de motie die wij vorige 
week mochten ontvangen van de 
PVV-jongeren (jawel I) uit het arr. 
Tongeren-Maaseik. Het is bij ons 
weten de allereerste keer dat een 
liberale groepering zich officieel 
uitspreekt ten gunste van amnes
tie. De tekst van hun motie luidt 
als volgt : 

« De PW-jongeren uit het arr. 
Tongeren-Maaseik t 
— wijdden een onderzoek aan liet 
probleem van de amnestie dat 
steeds meer aan de orde wordt 
gesteld ; 
— wijzen erop dat bij de jongere 
generatie een duidelijke stroming 
kan waargenomen worden om, 
meer dan 30 jaar na de feiten, tot 
een definitieve regeling te komen, 
zoals dat in tal van andere landen 
reeds gebeurde ; 
— nodigen dan ook de Vlaamse 

PW-Jongeren en de Vlaamse P W 
uit de mogelijkheden tot konkre-
te initiatieven te onderzoeken ; 
— spreken zich om humanitaire 
en sociale redenen principieel uit 
voor amnestiërende maatregelen 
op korte termijn ; 
— zullen in dit verband zowel bin
nen als buiten Vlaamse liberale 
kringen voor een positief stand
punt terzake ijveren ». 
Een moedig standpunt, waarmee 
we deze PVV-Jongeren van harte 
gelukwensen. Wij strijden al twin
tig jaar voor de amnestie-gedachte 
en daarom maakt het ons werke
lijk gelukkig vandaag te zien dat 
deze gedachte in brede Vlaamse 
kringen veld wint. 
De « zeven » zullen eerlang met 
nieuwe argumenten kunnen aan
tonen wat wl] in feite reeds wis
ten : dat het Vlaamse volk bereid 
is de amnestie-spons te vegen 
over het hele oorlogsverleden. 
Maar wij leven nu eenmaal in de 
Belgische staat samen met Frans
taligen die deze zaak heel anders 
zien... 

kUUIVIti 

ALS EEN GLAZEN HUIS 
In een werkelijk demokratisch bestel moet alles klaar en open 
zijn als een glazen huis. Zopas nam een vooraanstaand parle
mentslid een initiatief om die klaarheid alvast op parlemen
tair vlak te beoordelen. 

VU-senator Maurits Coppieters heeft een wetsvoorstel inge
diend om alle parlementsleden ertoe te verplichten hun be
zoldigde nevenfunkties (kumuls) kenbaar te maken. Hij licht 
zijn voorstel toe als volgt. 

« Uit recente ervaringen in het buitenland en in eigen land 
blijkt steeds weer dat lobbyïsme en machtsafwending, omko
perij en andere drukkingsmiddelen het parlementaire stelsel 
in opspraak brengen. 
Om een open souvereine uitoefening van het wetgevend 
mandaat zo integer mogelijk te houden, en om klaarheid en 
inzicht te brengen in de banden die een lid van de wetgevende 
macht kan hebben, is het nodig preventieve maatregelen te 
nemen, die er tevens ook bij het publiek toe bijdragen het 
geschokte vertrouwen in het parlementair mandaat te her
stellen. 
Het leek ons niet onmiddellijk nodig zo ver te gaan als een 
voorstel tot het totaal verbod van nevenfunkties. Het zou een 
verarming betekenen voor de wetgever, indien niet vanuit 
diverse hoeken ervaring en deskundigheid zou kunnen worden 
ingebracht bij het wetgevend werk. 
Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat ons voorstel tot 
verplichte publikatie ruimschoots volstaat om een inzicht te 
krijgen In eventuele bindingen van sommige leden. Dit is 
trouwens niet nieuw : deze praktijk bestaat reeds in Neder
land en West-Duitsland, terwijl een voorstel met dezelfde 
strekking bij het Europese parlement aanhangig is gemaakt. 
Gekombineerd met de bestaande mogelijkheid tot de instel
ling van een onderzoekskommissie kan dit voorstel er o.i. 
toe bijdragen een meer open en klare funktionering van de 
wetgevende macht mogelijk te maken >. 

DE TEKST VAN HET VOORSTEL : 

Artikel 1 : 

Bij het begin van elke parlementaire zittijd is elk lid van de 
wetgevende kamers ertoe gehouden al zijn bezoldigde parti-
kuliere- en openbare nevenfunkties op te geven aan het bu
reau van de Kamer. 

Artikel 2 : 

De volledige lijst van de in artikel 1 bedoelde nevenfunkties 
wordt uiterlijk 1 maand na het begin van de zittijd in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd, alsmede in 4 verschillende 
dagbladen van elk taairegime. 

26 FEBRUARI 1976 
WIJ 3 



WIJ iri b€ lOKSUfiî  
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GEEN NATUURRAMP, 
WEL WANBELEID 
Vorige week donderdag interpelleerde 
VU-senator Van Ooteghem de Waalse 
minister van Openbare Werken over 
de jongste overstromingen in Antwer
pen en Oost-Vlaanderen. Er was 
slechts geringe belangstelling van de 
zijde der kleurpartijen en de frankofo-
nen, de heren hebben blijkbaar andere 
katten te geselen. In dit verband ma
ken de parlementsfraktles van de VU 
wel een gunstige uitzondering op 
deze slechte regel. 
Senator Van Ooteghem zei dat de 
overstromingen van januari j l . geen na
tuurramp IS geweest, doch een ge
volg van het wanbeleid op waterbouw
kundig gebied Nederland heeft de les 
van 1953 begrepen, België met. Met 
de regelmaat van een klok lopen elk 
jaar gebieden in de Westhoek, langs 
de Durme en de Dender onder water. 
De interpellant is van mening dat de 
kustdijken minstens op delta-hoogte 
moeten gebracht worden. In het bin
nenland worden de meeste waterlo
pen niet of slecht onderhouden. Spre
ker gaf enkele voorbeelden van aan-
slibbmg, de Schelde verzandt en de 
Durme kan niet meer als een bevaar
bare rivier beschouwd worden 
De enige, werkelijk afdoende oplos
sing IS de oprichting van een auto
nome Vlaamse en Waalse Waterstaat 
In afwachting eiste Van Ooteghem een 
verhoging van de kredieten voor het 
onderhoud en het herstel van talrijke 
dijken, terwijl hij sommige uitlatingen 
van de minister (o a er gaat geen cent 
af van de kredieten, voorzien voor 
openbare werken m Wallonië, ook 
niet na de overstromingen m Vlaande
ren) ten zeerste misplaatst noemde 
Ook VU-fraktievoorzitter Jonssen oe
fende scherpe kritiek uit op de ont
stentenis van enig beleid ter zake Hij 
herinnerde aan zijn talrijke waarschu
wingen in het verleden, die door de 
opeenvolgende ministers m de wind 

werden geslagen, met alle gevolgen 
vandien. 
De VU-senatoren Bergers en Coppie-
ters traden dit standpunt bij, evenals 
CVP-senator De Serrano, die pleitte 
voor een waterbeheersingsplan voor 
WalJonië 
Minister Defraigne zei dat er voorlo
pig niet zoveel zou veranderen, dat 
het programma met voorrang voor het 
autowegennet behouden blijft, doch 
dat het Plan 1876-80 wel een duide
lijke voorrang aan het waterbeleid zal 
geven . 

Senator Van Ooteghem 

lil i%E i/myicii IN Dt liAplEll 
OFFER VAN ZWARTBERG 
TEVERGEEFS 
Kamer en Senaat hebben vorige week 
eens te meer de steeds weerkerende 
aanklacht gehoord over het wanbeleid 
van de Belgische regeringen in zake 
waterwering en kolenwinning « toe
vallig » twee problemen die hoofdza
kelijk Vlaanderen aanbelangen. 
VU-kamerlid Olaerts heeft dat in de 
Kamer tijdens een interpellatie m 
striemende bewoordingen onder
streept, toen hij het Belgisch wanbe
leid in de Limburgse kolenmijnen aan 
de kaak stelde. Hij herinnerde — in
nerlijk sterk bewogen — aan de tra
gedie van Zwartberg, nu tien jaar ge
leden, maar van enige spijt of exkuus 
vanwege de Belgische staat is er geen 
sprake 

Kamerlid Jef Olaerts 

De sluiting van Limburgse mijnen was 
een politieke sluiting, een « kompen-
satie » voor de sluiting van Waalse, 
met-rendabele mijnen, terwijl de Lim
burgse mijnen wel rendabel waren. 
Doch ze werden op onekonomische 
wijze benaderd en zijn vandaag nog 
steeds het slachtoffer van een erger
lijke diskriminatie. 
Voor de zoveelste keer drong de heer 
Olaerts aan op een revalorisatie van 
het Limburgse mijnbekken en breidde 
zijn pleidooi dan uit tot de hele eko-
nomische sektor in Limburg, provin
cie die het zwaarst door de werkloos
heid wordt getroffen. Het ene bedrijf 
na het andere sluit er zijn deuren en 
tegenover dit angstwekkend ver
schijnsel wordt er niets ondernomen. 
Tot besluit stelde kamerlid Olaerts 
voor ,dat de op te richten openbare 
holding alle of toch een groot gedeel
te van de aandelen van de NV Kem-
pische Steenkolenmijnen zou overne
men 
In zijn antwoord zei staatssekretaris 
D'Hoore dat het rendement van de 
Limburgse mijnen voortdurend daalt 
(van 8 miljoen ton in 1969 teruggeval
len op 5,9 miljoen in 1975). Ook de 
personeelssterkte liep uiteraard terug 
(van 22.683 in 1969 tot 19.955 in 1975). 
Derhalve zullen dit jaar 2.200 nieuwe 
personeelsleden moeten aangeworven 
worden. De rijkstoelagen variëren van 
1,4 miljard tot 4,1 miljard. Er wordt 
momenteel niet aan een statuutwijzi
ging van de NV Kempische Steenko
lenmijnen gedacht. 

ALLE BELGEN... 

Zijn gelijk voor de wet. Uitgenomen 
de Vlamingen. Dat bleek eens te meer 
toen de begroting der Dotaties 1976 
behandeld werd. 
VU-senator Van In heeft uitgerekend 
dat de verdeling van deze dotatie 
neerkomt op 1600 fr. per Vlaming en 
2.500 fr. per franssprekende I Sena
tor Van In sprak de wens uit, de kre
dieten voor de nederlandstallge ge
meenschap te zien verhogen, ten ein
de de achterstand in te halen, waar
van de Vlamingen sinds zo lang reeds 
het slachtoffer zijn. Minister De Ba
cker gaf grif toe, dat er nog geen ob-
jektieve kriteria vastgesteld zijn en 
dat men dus voorlopig moet voort
gaan op de kriteria Parisis-Van Meche-
len. 
De werkgroep belast met het opma
ken van objektieve kriteria is nog niet 
klaar gekomen. De regering heeft 
trouwens van de gelegenheid gebruik 
gemaakt, om aan de koördinatiekomi-
tees van de kultuurraden advies te 
vragen. Een echte oplossing, aldus de 
minister, zou in een eigen fiskaliteit 
liggen, maar dat vergt een grondwets
wijziging. 

EENVOUDIGER 
SOCIALE WETGEVING 

VU-senator Van In drong tijdens het 
debat over de gewijzigde pensioenwet 
op vereenvoudiging van de sociale 
wetgeving aan. Hoewel de tekst van 
het wetsontwerp enige verbetering 
tegenover de huidige toestand ver
toont, toch mist spreker er een echte 
vereenvoudiging in. 

VOLKSUNIE-SUKSES 
BIJ DE KIESWETHERVORMING 

De Kommissie van Binnenlandse Za
ken van de Senaat is momenteel be
zig met de kieswethervorming. 
Op 21 januari 1976 diende de regering 
plots een amendement in, om in de 
gemeenten van Brussel-Hoofdstad en 
in de faciliteitengemeenten de kie-
zersregisters op te stellen volgens de 
taal van de identiteitskaart evenals de 
oproepingen, om te gaan stemmen. 
VU-senator Vandezande trok hiertegen 
heftig van leer, niet alleen om juri
dische motieven omdqt het een toe
voeging IS aan de taalwet, doch ook 
en vooral om politieke motieven om
dat de regering aldus een verkapte 
talentelling wil invoeren in de voor
noemde gemeenten en ook om op een 
sluikse wijze een soort sub-nationali
teit in het leven te roepen, maar dan 
op basis van totaal subjektieve fakto-
ren en in een klimaat van sociaal-eko-
nomische druk. 
Aanvankelijk leek het er naar dat de 
regeringsmeerderheid dit amendement 
zou stemmen doch uiteindelijk heeft 
onze strijd zijn vruchten afgeworpen 
en hebben, zowel de CVP, de PVV als 
de Vlaamse BSP, zich achter het voor
stel van senator Vandezande ge
schaard, om het regeringsamendement 
te verwerpen Het werd* dus een stem
ming van Nederlandstaligen tegen 
Franstaligen. 
Wij kunnen dit een mooi stukje soli
dariteit noemen ten bate van de 
Vlaamse gemeenschap, waarvan de 
strijd is ingezet geworden door de 
Volksunie, doch waar ook de andere 
Vlamingen het nut van inzagen. 

TWEE NIEUWE 
VU-SENATOREN 

Vorige week donderdag legden de 
twee nieuwe VU-senatoren, de hh. 
Leys (Brugge) en Bergers (Antwer
pen) de eed af. Beiden zijn gekoöp-
teerd .Zoals bekend nam senator Van 
Haegendoren ontslag en overleed se
nator Bouwene. 

KAMER 
# In het debat na de interpellatie 
Glinne over de wet iz giftige afval, 
vroeg VU-kamerlid De Beul o.a. waar
om er nog geen wet is tot oprichting 
van een Waarborgfonds voor de ver
nietiging van giftige afvalstoffen. Het 
kamerlid was ook van mening dat men 
beter één afvalmaatschappij per pro
vincie zou oprichten. 

# VU-kamerlid Luk Vansteenkiste ver
antwoordde de afwijzing door de VU 
van het wetsontwerp, waarbij de RTT 
gemachtigd wordt één of meer lenin
gen tbv 25 miljard uit te schrijven, 
omdat deze lening moet dienen voor 
weinig afgelijnde en bestudeerde in
vesteringen. 

# In het vragenuurtje van vorige don
derdag kwamen volgende VU-kamer-
leden aan de beurt. 
De h. f m/e/ Vansteenkiste vroeg mi
nister Vanden Boeynants nadere in
lichtingen over de onderverdeling per 
taalrol van officieren van de land
macht en over de tweetaligheid van 
sommigen. Uit het antwoord bleek 
een licht overwicht van F-tallge offi
cieren. 
De heer Van Grembergen vroeg mi
nister Lavens welke maatregelen deze 
schikt te nemen om verder verlies 
van goede landbouwgronden tegen te 
gaan. De minister gaf in een uitvoerig 
antwoord toe, dat de ongerustheid ter 
zake gegrond is en deelde de mening, 
dat uiteindelijk alleen een duurzaam-
beveiligende vastlegging van land-
bouwzones de enige oplossing is. 
Mevrouw De Kegel vroeg inlichtingen 
over de zaak AKZO-Fabelta en maakte 
zich tot tolk van het verontrust per
soneel Volgens de minister van Eko-
nomische Zaken is het probleem Fa-
belta virtueel opgelost 
Mevr. Nelly Maes had het over de 
vaststelling van de schade en de ver
goeding ervan na de recente overstro
mingen Namens de weerhouden mi
nister Defraigne antwoordde minister 
Vande Kerckhove met een uitgebrei
de toelichting van de werkwijze iz 
vaststelling schade, hoe de uitbeta
ling zal gebeuren, de wijze waarop de 
schattingen verlopen en het feit dat 
een nieuwe wet de financiële tussen
komsten via een Nationale Kas van 
Rampenschade zal regelen. 
Laatste vragensteller was Willy Kuij-
pers, die wou vernemen hoe zal ge
reageerd worden op een nieuwe aan
vraag tot het plaatsen van een gas-
oil-opslagplaats van 50 000 I. in de pro
vincie Brabant. Uit het antwoord van 
minister Lavens blijkt dat de aanvraag 
werd afgewezen. 

SENAAT 
# Na de interpellatie over AKZO-Fa
belta door de senatoren Falize en Ver-
nimmen sloot VU-senator Van Oote
ghem zich bij hun standpunt aan. Vol
gens de senator is in deze kwestie 
vooral AKZO schuldig, die geen vol
doende gebruik maakte van het ma
chinepark van de onderneming. 

• Senator Coppieters (VU) diende 
amendementen in bij de begroting van 
Dotaties 1976 waarbij de Civiele Lijst, 
de aanvullende dotatie voor de konink
lijke familie en deze voor Prins Albert, 
alsmede de dotaties voor Kamer en 
Senaat op het peil van 1975 gehand
haafd blijven, evenwel met behoud 
van de sociale programmatie van het 
personeel De senator wil daarmee 
's lands hoogste instanties het goede 
voorbeeld van de aangeprezen mati
ging doen geven. 

# VU-senator Van In vroeg de minis
ter van Ekonomische Zaken uitleg 
over de aardappelschaarste. Minister 
Herman verzekerde dat er over de be
voorrading gewaakt wordt, doch wou 
geen gedetailleerde informatie ver
strekken « die deze operatie zou kun
nen doen mislukken ». 

• Na de Interpellatie Calewaert (PSP) 
over de dagprijs in de inrichtingen 
voor bijzondere jeugdzorg spoorde 
VU-senator Coppieters tot voorzich
tigheid aan wat de aanwerving van 
personeel betreft Het probleem kan 
niet zomaar gekoppeld worden aan de 
tewerkstelling van werklozen. 
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KOMMeiT/W 

Vorigs zondag organiseerde de Volksunie te St-Nii<laas haar derde « dialoogdag ». Het tema was ditmaal : 
de vakbond in onze samenleving. Het werd een geslaagde dag, die uitgroeide tot een klemmend pleidooi 
voor meer sindikale demokratie (zie ook biz 24). 

DE VVB 
GAAT BETOGEN 
IN ST. CENESIUS-
RODE 

Op zaterdag 6 maart a.s wil 
de Vlaamse Volksbeweging 
(VVB) een betoging organi
seren in St-Genesius-Rode, 
de Vlaamse gemeente (met 
faciliteiten...) die precies 
tussen de Brusselse agglo
meratie en de taalgrens ligt. 
Wij ontvingent daaromtrent 
volgende mededeling van
wege de VVB. 

De voorstellen inzake inlij
ving bij Brussel van grote 
gedeelten van de randge
meenten en zelfs van ge
deelten van e e n t a l i g e 
Vlaams Brabantse gemeen
ten nopen tot een krachtige 
en snelle Vlaamse reaktie. 
Daarom richt de Vlaamse 
Volksbeweging op ZATER
DAG 6 MAART 1976 een 
spoedbetoging in te Sint-Ge-
nesius-Rode — belaagde ge
meente, gelegen in de zoge
naamde « corridor ». 
• Tegen elk defaitisme. 
• Tegen Frankofoon impe
rialisme en gesjacher met 
Vlaams grondgebied. 

• Tegen elke, ook verholen 
drieledige gewestvorming 
en drieledig Federalisme. 
• Voor de integrale vrijwa
ring van Vlaams Brabant. 
• Voor de eendrachtige 
steun aan de Vlaamse Rand
gemeenten en aan Vlaams 
Brabant. 
• Voor een eerlijk tweele
dig Federalisme. 
Verzameling te 15 uur aan 
het station en de Zoniën-
woudlaan te Sint-Genesius-
Rode. 

ALLEN OP POST. 

Men zegge het voort ! 

JEF DEVROE 
OVERLEDEN 
De bekende oud-VNV-volksverte-
genwoordiger Jef Devroe (71), 
burgemeester van Groot-Brugge 
tijdens de bezetting, is bij een val 
van de zesde verdieping van de 
St-Lukaskliniek, waar hij opgeno
men was, om het leven gekomen. 
Wegens zijn aandeel in de op
richting van Groot-Brugge in 1941 
(dezelfde operatie werd in 1970 
overgedaan...) werd hij tot 12 jaar 
gevangenis veroordeeld, later op 
acht jaar gebracht, waarvan hij er 
vijf in de gevangenis doorbracht. 
Na zijn vrijlating vestigde hij zich 
als wijnhandelaar te Assebroek. 
In 1964 richtte hij een vrienden
kring op voor repressieveroordeel-
den. 

Jef Devroe wordt zaterdag a.s. be
graven, na een plechtige rouw
dienst in de kerk van Steenbrugge 
om 11u. Wij bieden mevrouw De
vroe en haar kinderen onze op
rechte deelneming aan. 

DE MILJOENEN 
VAN DE BEDIENDEN
PENSIOENEN 
Uit « Het Sociaal Verweer » (or
gaan van het sindikaal Centrum 
voor Zelfstandigen) vernamen we 
dat het onlangs bankroet gegane 
Westbury-hotel te Brussel de Na
tionale Kas voor Bediendenpensi
oenen niet alleen ettelijke miljoe
nen armer heeft gemaakt doch dat 
dezelfde instelling jaarlijks een 
rente van eventjes 30 miljoen aan 
een bekend Brussels zakenman 
zal moeten afdokken, nl. 10% 

van het door deze zakengroep ge
ïnvesteerd kapitaal. 
Dit bankroet brengt dat van het 
Manhattan Center in herinnering, 
ook zo een onsmakelijke geschie
denis, waarin een socialistisch 
kumulard betrokken was doch 
waarvoor eveneens de gemeen
schap mag opdraaien. 
Wanneer steekt het Hoog Komitee 

van Toezicht eens een onbeschei
den neus in sommige Brusselse 
« combinatione » met een sterk, 
zeer sterk reukje ? 
Iedereen weet nu onderhand toch 
wel dat er in onze hoofdstad 
meer dan één Baudrin rondloopt 
en dat het aantal korrupte poli-
tiekers en ambtenaren ook niet 
aan de kleine kant Is. 

MOTIE UIT WEZEMBEEK-OPPEM 
— Het bestuur van de « Demo-
kraten Wezembeek-Oppem (DWO), 
in vergadering bijeengekomen op 
donderdag 19 februari 1976, n.a.v. 
recente voorstellen tot oplossing 
van de kommunautaire problema
tiek, verzet zich met klem tegen 
de voorgestelde, doch onaan
vaardbare gebiedsuitbreiding van 
het Brussels gewest door (ander
maal) aanhechting van Vlaams 
grondgebeid en kan onder geen 
enkel beding akkoord gaan met 
zelfs slechts een gedeeltelijke 
prijsgave van de aloude Vlaamse 
gemeente Wezembeek-Oppem. 

— Dienaangaande en op grond 
van het algemeen aanvaarde ter-
ritorialiteitsprincipe en aangezien 
onze gemeente Wezembeek-Op
pem, Vlaams van bij haar oor
sprong en behorend tot het 
Vlaamse gewest, hoegenaamd 
geen gemeenschappelijke gren
zen heeft met de Brusselse ag
glomeratie, eisen wij tevens de 
onvoorwaardelijke erkenning van 
de homogeniteit van het totale 
Vlaamse territorium door af
schaffing van de misbruikte en 
zinloos gebleken faciliteiten. 

— De bevolking van Wezembeek-
Oppem, welke zich onzeker en 
bedreigd voelt, is er niet op ge
steld op haar beurt het lot toe
bedeeld te worden van de vroege
re Vlaamse gemeenten Evere, Ha
ren en Neder-Over-Heembeek en 
rekent ten zeerste op de vastbe
raden beginselvastheid van al 
haar Vlaamse parlementaire ver
tegenwoordigers. 

Hertoginnedal was en moet de al
lerlaatste Vlaamse kapitulatie 
blijven ! 

S.O.S. 
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PCRSSPIIOIL 
Het dolle weekend van 10 dagen terug heeft persgolven opge
zweept die nog niet tot bedaren zijn gekomen. Van beginse
len onderstrepen rond de behandelde kwesties, tot het koffie
dik ontwarren rond de vraag « wie was wie » in het geheel 
verder : « wat nu voor de toekomst ? ». 
In « De Standaard » zegt M. Ruys dat de Vlaamse opinie 
geen enkele gebiedsafstand kan aanvaarden. Daarvan moeten 
alle politiekers overtuigd zijn. Piet Van Brabant, die zelf een 
randgemeente bewoont is van dezelfde mening in « Het Laat
ste Nieuws ». In een open brief aan de partijraad van de 
Volksunie wenst « Pallieterke » deze Vlaamse dames en he
ren geluk omdat zij de hier bovengeschetste lijn radikaal heb
ben getrokken. En beklemtoont de onvervangbare rol in de 
politieke kontekst van het partijpolitieke Vlaams-nationalisme. 
Van Haverbeke die steeds uitblonk door unitarisme in hart 
en nieren jammert nu dat de Volksunie « het federalisme » 
zou onmogelijk gemaakt hebben. Verdachte liefde plots, in 
zijn « Nieuwe Gids ». Walter Luyten 

DE STANDAARD 
« Sedert de taalgrens in 1962 werd vastgelegd, is het Vlaamse 
standpunt steeds geweest : geen verdere ekspansie van 
Brussel. IVIaar nu werd niet alleen aanvaard de zes randge
meenten met faciliteiten te verkavelen, en grote stukken van 
hun grondgebied toch bij Brussel te hechten, maar werd zelfs 
ingestemd met het wegsnijden van wijken uit eentalig Vlaam
se gemeenten zonder faciliteiten, en hun aanhechting bij 
Brussel. 
Terwijl heel wat franstalige Bruselaars, ook in de partijbestu
ren, zich hadden neergelegd bij de gedachte, dat aan de 
grenzen van de hoofdstad niet meer kon worden geraakt, 
hebben zij nu verse moed gekregen en herzien zij hun eisen
programma in maximalistische zin. 
De ontgoochelde Vlaamse politici roepen thans op tot een 
nieuw Vlaams radikalisme. Zij hadden zich beter laten leiden 
door het radikalisme, dat in de Vlaamse opinie geen enkel 
ogenblik heeft begeven. En dat ook morgen niet zal doen ». 

HET LAATSTE NIEUWS 
« De partijraad en het partijbestuur van de Volksunie hebben 
zich verzet tegen de voorwaarden van het FDF en het RW. 
Niettemin wellen telkens weer wisseloplossingen en tussen-
voorstellen op, waarbij het in te lijven Vlaams gebied steeds 
ingekrompen wordt. 
Wellicht wordt gehoopt het netelige Brussels probleem te 
verzuipen in het geheel van de staatshervorming. 
Bedenkelijk is, dat sommige Vlamingen dit steunen en menen 
te moeten waarschuwen tegen « een te forse refleks » waar
door het kommunautair akkoord ongedaan zou worden ge
maakt. 
De Vlamingen moeten integendeel gewaarschuwd worden te
gen politieke afspraken, die slechts steunen op het gebrek 
aan ruggegraat van bepaalde politici ». 

PALLIETERKE 
•• Gij hebt dezer dagen overuren geklopt. Overuren voor 
Vlaanderen : is het waar dat in uw handen het lot lag van ons 
landeken voor de volgende generaties ? Hebt gij de kans ge
mist om definitief de kommunautaire mikmak op te ruimen ? 
Ik weet het niet. Wat ik wel besef, is dat vóór, tijdens en na 
het weekend voor de zoveelste keer door diverse partijen en 
politici een aardig stukje komedie werd opgevoerd. Komedie 
die schril kontrasteerde met de ernst waarmee gij hebt onder
zocht of er genoeg gewicht in de Vlaamse weegschaal lag om 
Steenokkerzeel over te doen, om een nieuwe dialoog te be
ginnen en om terloops in de regering (althans voor een paar 
onder u) te treden. 
In elk federalistisch schema dat achter de deuren werd be
kokstoofd kregen Walen en Vlamingen een gelijk stuk van de 
federale koek, alleen Vlaanderen diende, onmiddellijk, in de 
praktijk iets meer te geven : stukken grond (dit keer waren 
het wijken van St-Genesius, Drogenbos enz.) opdat Brussel 
groter zou kunnen worden. Welnu, vrienden, en dit hebt gij in 
meerderheid goed ingezien, héél het bewuste Vlaanderen, van 
de marsjeerders in Halle tot de professoren van het Antwerps 
colloquium, heeft gezworen dat er geen enkele morzel grond 
meer wordt losgelaten, ook geen zogezegd toch verloren ge
hucht. Waarom overigens ? Wat belet franssprekenden Vlaam
se lucht in te ademen ? Vlaanderen is geen Goelag-archipel ! 
Mag ik tot slot zeggen wie volgens mij onvergetelijke woor
den heeft uitgesproken ? Wel, dat is de heer Wiïfried Martens, 
voorzitter van de CVP. Wat zei Wiïfried ? Dat de CVP slechts 
zou meedoen indien ook de Volksunie akkoord gaat. Dat wil 
dus zeggen dat de Volksunie de laatste rem is op de kapitula
tie, de laatste hoedster van de konstanten van de Vlaamse 
Beweging. Woorden, vrienden, om te herhalen bij de volgen
de verkiezing I ». 

DE NIEUWE GIDS 
« Maar, Volksunie wil het geweten blijven van Vlaanderen en 
is niet in staat en zal nooit in staat zijn enige toegeving te 
doen (ook wanneer ze veel in kompensatie krijgt), ze zal zich 
nooit met enige partij, het weze dan een federalistische partij 
zoals hijzelf, kunnen verstaan. De Volksunie is de partij die 
de uitdrukking blijft van alle bewegingen en stromingen die 
de Vlaamse anti-Belgische gedachte levendig houden en de 
leiders die deze boodschap niet verder willen uitdragen zijn 
wel geen verraders maar « slechte » Vlamingen. De Volksunie 
moet, in de ogen van de meerderheid van haar leiders, tot het 
bittere einde trouw blijven aan de slogans van de marsen en 
volksbetogingen, van de Vlaamse Volksbewegingen, van de 
Fondsen, van de Zangfeesten, van TAK en van al diegenen 
die haar slechts vragen een keiharde drukkingsgroep te blij
ven. De Volksunie heeft neen gezegd aan het werkdokument 
dat gedurende maanden werd voorbereid door sommige van 
haar eminente vertegenwoordigers, in het besef hun volk te 
dienen en zijn belangen beter veilig te stellen dan dit in de 
huidige institutionele warboel mogelijk is. leder weet waarom, 
leder beseft nu beter dat met die partij, die eigenlijk een be
stendige oppositionele drukkingsgroep is en geen partij, er 
nooit werkelijk kan worden onderhandeld, tenzij een paleis
revolutie zou plaatsgrijpen ». 
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SCHOTSE NATIONALISTEN STEEDS VOORUIT 

De « grote gids » Sese Moboetoe krijgt scliril< : hij ziet zich omringd 
door staten, waarvan het regime in lijnrechte tegenstelling met het zijne 
staat. Als straks het blankenbewind in Rodesie over de kop gaat zijn er 
geen « bufferstaten » meer, die l\^oboetoe's diktatuur afschermen. 
Vooral de nederlaag van zijn zwager Roberto Holden en diens FNL in 
Angola ligt Moboetoe zwaar op de maag. Maar ook het optreden van 
6.000 Katangese ex-gendarmen in Angola, de linkse oppositie, die in 
het buitenland aan het samenzweren gaat en het falen van het Westen 
in Afrika (de desertie van de Amerikanen, zegt Moboetoe) zijn een 
ernstige bron van ongerustheid te Kinsjasja. Niet verwonderlijk dat de 
« grote gids » thans meer dan ooit steun zoekt in België. België, dat 
prima wapens produceert en naar alle 's Heren landen uitvoert... 

WE LIJKEN NAAR EEN 
« KONINGSKWESTIE » TOE TE GAAN 
(jeeveedee) Koningin Juliana van Nederland en haar gemaal 
prins Bernhard zijn enkele dagen geleden vertrokken voor 
hun jaarlijkse wintersportreis naar Oostenrijk. Het is dus 
stil op het koninklijk paleis Soestdijk (bij Utrecht). Maar het 
grootste deel van de Nederlanders vraagt zich af of dit de 
stilte Is die aan een storm pleegt vooraf te gaan. Met 
andere woorden : of de Lockheed-steekpenningenaffaire 
waarin bij herhaling en met veel nadruk de naam van prins 
Bernhard is genoemd, zal uitdraaien op een Nederlandse 
. koningskwestie ». Want indien de speciale regeringskom
missie, die de Bernhard-Lockheed-zaak moet uitzoeken, met 
de bewijzen komt dat de prins zowat vier miljoen gulden — 
tegen de 56 miljoen frank — van de Amerikaanse onderne
ming heeft opgestreken, rekent iedereen erop dat Juliana 
(thans 66 jaar) afstand zal doen van de troon. Maar ook als 
het absolute bewijs niet boven tafel komt, lijkt de prins zo
danig gekompromitteerd dat zijn positie nauwelijks houdbaar 
zal zijn. In dat geval is het eveneens waarschijnlijk, dat de 
koningin zal aftreden. 
Het is natuurlijk geen wonder dat er thans reeds vooruit
gekeken wordt naar de situatie, die straks zal ontstaan als 
de onderzoekskommissie met haar rapport aan de regering 
voor den dag komt. Niet alleen de man in de straat is ge
neigd om te zeggen, dat de prins (en daarmee automatisch 
ook zijn echtgenote) het maar moet aftrappen. Ook gezag
hebbende kommentatoren in de pers drukken zich in die zin 
uit, al gebruiken zij vanzelfsprekend wat meer diplomatieke 
woorden. Toch schrijft het katholieke weekblad « De Tijd » ; 
« Het ziet er naar uit dat de prins-gemaal zich met zijn rela
ties in luchtvaartkringen en zijn belangstelling voor de lucht
vaart in een betreurenswaardige — onhoudbare — positie 
heeft gemanoeuvreerd. Het zal heel wat wijsheid vergen om 
hiervoor een oplossing te vinden ». Het linkse weekbl£|J 
« De Groene Amsterdammer -, dat toch al vindt dat het 
koningschap de laatste jaren steeds onbelangrijker is gewor
den, meent : « Lukt de zuivering van de prins van iedere 
blaam met, dan ligt het aftreden van koningin Juliana en de 
benoeming van prinses Beatrix als — voorlopig — regent in 
de lijn der verwachting ». 
Ook enige hoogleraren in het Staatsrecht hebben al vastge
steld dat de koningin zal moeten aftreden als de geruchten 
rond prins Bernhard blijven aanhouden. Prof Verkruijsen van 
de Rotterdamese universiteit waarschuwde letterlijk : « Als 
het onderzoek naar de Lockheed-affaire ook maar de gering
ste twijfel overlaat of de geringste smet werpt op het bla
zoen van prins Bernhard, dan zal koningin Juliana afstand 
doen van de troon » Zijn kollega Van Maarseveen denkt er 
ook zo over. Hij wantrouwt echter de regering vanwege het 
instellen van de onderzoekskommissie. Van Maarseveen 
vindt dat, deze kommissie onvoldoende ervaring heeft in 
strafzaken en ook dat ze te « monarchaal » is ingesteld. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat prof. van Maarseveen 
nog vóór de Lockheed-affaire ging spelen, zich over het 
Nederlands koningschap uitliet in een aantal zinnen die wij 
de moeite waard vinden om ze hier af te drukken : 
« Het koningschap is bij uitstek het symbool van machtsuit
oefening van mensen over mensen; namens het koningschap 
zijn in 1966 (rellen in Amsterdam bij het huwelijk van prinses 
Beatrix — jeeveedee) heel wat mensen afgeranseld. Het 
levert een gruwelijk voorbeeld van persoonsverheerlijking en 

Er schijnt zich tussen Londen en 
Edinburgh een nieuwe pendel 
voor te doen, een pendel richting 
Londen-Edinburgh in plaats van 
Edinburgh-Londen. 

Heel wat Schotse inteliektuelen 
waren immers verplicht in Enge
land werk te gaan zoeken omdat 
er geen werk was in hun bloed
eigen Schotland. De ekonomische 
achterstelling van het land der 
meren, highlanders en andere 
kiltdragers was niet anders dan 
de achterstelling van zovele an
dere Europese regio's, kolonisa-
tiegebieden van centralistische 
staten. 

Het t i j is aan het keren sinds de 
opkomst van de Scottish Natio
nalist Party, de daarmee stijgen
de kansen op autonomie en voor
al door het aantreffen van onder
zeese olievelden voor de kust 
van Schotland. Een autonoom 
Schotland zal inderdaad ambtena-
,ren, technici, professoren en an
dere intellektuele beroepen nodig 
hebben, eens dat er een Schotse 
deelstaat komt. 

Momenteel zetelen 14 SNP-afge-
vaardigden in Westminster, o.w. 
twee aantrekkelijke vrouwen (de 
pin-ups van de Schotse nationa
listen), de populaire advokate 
Winnifred Ewing en de een-halve 
generatie jongere Margo MacDo-
nald) en nog steeds wijst de evo
lutie in de richting van een ver
dere opgang van de SNP, met de 
VU de enige hecht gestruktureer-
de volksnationalistische partij 
in West-Europa. Tussentijdse ver
kiezingen te East Kilbride, een 
voorstad van Glascow leverden 
voor de SNP-kandidaat een ver
vijfvoudigde meerderheid op : de 
SNP-kadidaat verenigde op zijn 
naam meer stemmen dan al zijn 
tegenstrevers samen. Ook in an
dere, recente plaatselijke verkie
zingen boekten de Schotse natio
nalisten een benijdenswaardige 
stemmenwinst, die omgezet op 
landelijk vlak meer dan 14 Lager-
huisleden zou opleveren. Bij de 
verliezers in de Schotse verkie
zingen is vooral Labour er het 
ergst aan toe, hoewel de SNP 
ook veel stemmen afsnoept van 
de konservatieven en van de libe

ls een mensonterend ambt, dat degenen die het nauwelijks 
krachtens eigen keuze bekleedt of gaat bekleden, aan her
senspoeling onderwerpt en in 'n ijzeren kooi van konventies, 
spelregels en verwachtingen dwingt. Het koningschap geeft 
aan het statelijk gebeuren een elitair karakter en werkt ook 
daardoor anti-emancipatoir en anti-demokratiserend. Als 
nationaal produkt, dat voor de export goodwill, public rela
tions en toeristen kweekt, is het politieke kitsch, getuigend 
van dezelfde slechte smaak als onze molentjes en klompjes. 
Het koningschap -is dan ook een onwaardig instituut. Wij 
dienen ons te schamen dat we het niet allang afgeschaft 
hebben ». 
Prof. van Maarseveen zaagt hier wel van dik hout planken, 
maar wie over de funktie van, het koningschap nadenkt, zal 
toch moeten erkennen, dat ei" in zijn oordeel een stevige 
grond van waarheid zit. Zeer opmerkelijk bij de rel rond prins 
Bernhard is dat de kommunistische partij van Nederland 
(CNP) zich op geen enkele wijze tegen het koningshuis 
keert, maar de hele zaak als een uitwas van het kapitalisn(te 
beschouwt. En wie het waagt iets onvriendelijks te beweren 
over prins Bernhard, wordt door de kommunisten vergeleken 
met « het uiterst rechtse blad Bild van de Westduitse Sprin
ger-pers ». 
Als men bij dit alles nog weet, dat eerste-minister Joop den 
Uyl woedend is om een rede die de prins kortgeleden in 
Davos tijdens een managerskongres uitsprak (« De benepen 
en ongegronde kampagne tegen het vrije ondernemerschap 
moet ten sterkste bestreden worden »), dan is het duidelijk 
dat er al aardig wat elementen aanwezig zijn voor het los
barsten van een « koningskwestie ». Al zal het daarbij min
der opgewonden toegaan dan bij de Belgische koningskwes
tie van ruim een kwart eeuw geleden... 

ralen. Nochtans schijnt de SNP 
tegenover de Konservatieven aan 
vaart te verliezen, wellicht door 
een te nadrukkelijk links etiket 
in programma en propaganda. 
Feit is dat onlangs de SNP enige 
achteruitgang tegenover konser-
vatieve kandidaten moest inkas-
seren. Dit verlies ging echter na
genoeg onbemerkt voorbij door 
de grote stemmenaanwinsten uit 
het vroegere Labour-elektoraat. 
Deze verschuiving is vooral 
merkbaar in Glascow zelf, vroe
ger een echte Labour-vesting, 
vandaag een stad waar Labour 
van verkiezing naar verkiezing 
terrein verliest. 

Behalve met een sterk progres
sief sociaal programma speku-
leert de SNP uiteraard vooral op 
de veiligstelling van de twee 
grote Schotse troeven : de olie 
en de even winstgevende kust
visserij. Daarom wordt o.a. een 
50 mijlenzone voor de Schotse 
kust geëist, ter bescherming van 
het Schotse visbestand. 

In de SNP zelf zijn er diepgaande 
meningverschillen over de om
vang van de Schotse autonomie. 
Een minderheid eist een snelle 
en een radikale afscheiding van 
Engeland, de meerderheid houdt 
het tegenover deze rumoerige en 
aktieve minderheid bij een gelei
delijk te verwezenlijken autono
mie én een federalisering van het 
United Kingdom met drie deel
staten : Engeland, Schotland en 
Wales (Noord-lerland is afge
schreven). Het gaat er bij deze 
realistische meerderheid in de 
de eerste plaats om de « beef
steak » pas in tweede instantie 
om de kulturele belangen, al wor
den die dan toch voldoende be
klemtoond. Overigens hebben on
langs gepubliceerde statistieken 
het beeld van een Schotland met 
stervende industrie en bijna de 
hoogste werkloosheid enigszins 
gewijzigd : Schotland met 10 % 
van de Britse bevolking ontving 
30 % van de •• ontwikkelings
hulp », de Schotse lonen (90 % 
van de Engelse in 1960) werden 
tot het peil van Engeland opge
trokken. De werkloosheid be
draagt vandaag een vijde meer 
dan deze in Engeland (tot drie 
jaar geleden het dubbele). Op 
deze argumenten antwoorden de 
Schotse nationalisten echter met 
een tegenargument dat wi j , Vla
mingen, ook kennen : « We kre
gen wat meer sinds kort omdat 
we lange tijd veel te weinig kre
gen ». De waarschuwing dat nl. 
de deling van het koninkrijk de 
Schotse ekonomie van de Britse 
hulp en garantie zal beroven, 
wordt weggewuifd met een ver
wijzing naar de oliewinning, die 
van Schotland het rijkste lid van 
de komende Britse federatie zal 
maken... 

Bij het verschijnsel van de SNP 
voegt zich sinds kort de afge
scheurde Labour Party of Scot
land van de dinamische James 
Pillars, die de oude, vermolmde 
Labour-leiding van Glascow wil 
opdoeken en die niet kopschuw 
is voor het nationalisme. Fillars, 
MP, heeft goede betrekkingen 
met Margo MacDonald, die tot 
de populistische vleugel van de 
SCP behoort, welke vleugel wel 
een gevaar voor de hele partij 
zou kunnen zijn, voor het geval 
de linkse invloed in de partij te 
groot zou worden, vooraleer de 
partij haar doel, Schotlands auto
nomie, zou bereiken. 

Momenteel gaan de Schotse na
tionalisten op rozen en wint de 
federalistische gedachte in Schot
land (en nu ook in Wales) zien
derogen veld. Voorlopig is dat 
het Britse federalisme, want van 
een Europees federalisme heb
ben de Schotten geen kaas ge
geten. Niet te verwonderen dat 
Schotse nationalisten de Engel
sen... Europeërs noemen... 
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WAT NU MET DE ONTSPANNINGSPOLITIEK ? 
Op 23 oktober 1974 verklaarde eerste-minister Vorster tijdens een opgemerkte 
rede in de Senaat dat Zuid-Afrika te kiezen had tussen vrede en een militaire 
botsing die een uitzichtloze situatie voor gevolg zou hebben. Om oorlog te ver
mijden verklaarde hij zich bereid de nodige toegevingen te doen opdat de zwarte 
buurlanden Zuid-Afrika als een Afrikaanse natie zouden aanvaarden. 
Dit was kort nadat de gedegouteerde Portugezen in Mozambiek de regeringsmacht 
aan het Frelimo hadden overgedragen. 
Een jaar lang was « détente » hèt grote slagwoord in Pretoria. Ik herinner me nog 
de drukte die de kranten in september jl. maakten rond het (officiële !) bezoek 
van Dona-Fologo, minister van Informatie van Ivoorkust, en zijn blanke echtgenote. 
En zie, amper enkele maanden later trekt een Zuidafrikaanse troepenmacht de An
golese grens over om de MPLA en haar Kubaanse bondgenoten tot diep in het 
land te gaan bestrijden, ten gerieve van FNLA en UNITA. Flagrant in tegenspraak 
dus met de « strikte neutraliteit » waarover de heer Vorster het had in zijn hoger 
aangehaalde Senaatsrede. 
Het blijkt nu dat Zuid-Afrika wat al te gretig is ingegaan op een suggestie van 
Kissinger, die echter niet werd gevolgd door het Amerikaans kongres. En naar 
verluidt ook sommige leiders van Afrikaanse staten die er, al evenzeer als Preto
ria, voor beducht zijn dat de kommunistische grootmachten vaste voet zouden 
krijgen op het Afrikaanse kontinent. 
Toen de Zuidafrikanen voelden dat de Verenigde Staten (en West-Europa) hen 
alleen de kastanjes uit het vuur lieten halen, trokken ze zich onmiddellijk terug 
tot even ten noorden van de grens met Zuid-West-Afrika, waar ze een verdedi
gingsgordel rond vitale waterkrachtwerken aanlegden. 
Maar inmiddels was het kwaad gebeurd. Menig waarnemer is ervan overtuigd dat 
hier door Pretoria een politieke bok van formaat werd geschoten. 
De vraag is nu maar : krijgt de ontspanningspolitiek van Vorster nog een kans, 
nu de militair en politiek zegevierende MPLA weldra oog in oog zal staan met de 
Zuidafrikaanse soldaten vlakbij de grens van Zuid-West-Afrika ? Of gaat de blanke 
natie in zuidelijk Afrika onafwendbaar naar de gevreesde gewelddadige konfronta-
tie met zijn zwarte buren toe ? De strategische bufferzone tussen de twee Afri
kaanse werelden brokkelt zienderogen af. 

FRELIMO-REALISME 
IN MOZAMBIEK 

De staatsgreep in Portugal (25 april 
1974) bracht de snelle ineenstorting 
van het Portugese bewind in Mozam
biek mee. Het Frelimo, een vrij goed 
georganiseerde guerillabeweging die 
vanuit het noorden opereerde, weiger
de verkiezingen en eiste voor zichzelf 
de macht. Op 7 september 1974 vorm
den de Portugezen dan een Frelimo-
regering, en op 25 juni 1974 werd het 
land onafhankelijk. 
Bij deze gebeurtenissen hield Zuid-
Afrika zich volledig afzijdig, ondanks 
zijn belangrijke ekonomische en stra
tegische belangen in dat land. Pretoria 
kwam ook niet tussen toen woedende 
blanken in de havenstad Lourenpo 
Marques in opstand kwamen tegen de 
regering van het Frelimo (Frente de 
Libertagao de Mogambique). Vorster 
verbood zelfs het ronselen van huur
lingen In Zuid-Afrika, die de blanken in 
Lourengo Marques zouden gaan hel
pen. 
« Een kwestie van Realpolitik » zo zei 
me dr Leistner, de adjunkt-direkteur 
van het Afrika-lnstituut in Pretoria, 
. Ook het Frelimo, dat op binnenlands 
vlak nochtans een vri j strakke marxis
tische lijn volgt, neemt tegenover 
Zuid-Afrika een realistische houding 
aan. Samora Machel, de Frelimo-voor-
zitter die nu president is, beseft maar 
al tegoed dat de ekonomie van zijn 
land van onderaf moet opgebouwd 
worden. En dat Mozambiek en Zuid-
Afrika vooralsnog nodig hebben : de 
haven van Lourengo Marques moet het 
voor een groot deel van de Zuidafri
kaanse goederentrafiek hebben, voor 
de elektriciteit van de Cabora Bassa-
stuwdam is Zuid-Afrika tot nu toe de 
énige klant, en in de Zuidafrikaanse 
mijnen werken honderdduizend Mozam-
bikaanse gastarbeiders ». 
Dr Leistner verwacht ook niet dat 
Mozambiek, dat nog zoveel katten te 
geselen heeft, in de eerstkomende drie 
tot vier jaar ais uitvalsbasis voor gue-

rillos zal worden gebruikt op grote 
schaal. Tenzij lan Smith (Rhodesië) al 
te koppig zou blijven en geen enkele 
overeenkomst weet af te sluiten met 
de zwarte vrijheidsbewegingen. 

DE RUSSEN IN ANGOLA 

Ook voor het uitgestrekte Angola be
tekende de staatsgreep in Portugal 
een versnelde ontwikkeling naar de 
onafhankelijkheid, maar ze was tevens 
het sein tot een verbitterende strijd 
om de macht tussen drie rivalizerende 
bevrijdingsbewegingen : de linkse 
MPLA (Movimento Popular de Liberta
gao de Angola) van Agostinho Neto, 
de FNLA (Frente Nacional de Liberta
gao de Angola) van Moboetoe's zwager 
Roberto Holden, en de UNITA (Uniao 
Nacional para Independence Total de 
Angola) van Jonas Savimbi. 
De MPLA, die massale steun heeft ge
kregen van de Russen en die werd bij-
gesprongen door 12.000 goed getrainde 
kommunistische Kubaanse soldaten, 
heeft nu het pleit gewonnen. Militair 
bezet deze beweging de voornaamste 
steden van Angola, wat nog lang niet 
betekent dat zij het hele uitgestrekte 
grondgebied in handen heeft. Politiek 
wordt de MPLA-regering erkend door 
de Organisatie voor Afrikaanse Een
heid (die kort geleden nog tot geen 
besluit daaromtrent kon komen) en 
door tal van andere landen over de 
hele wereld, o.m. België. 
Tot een treffen tussen de MPLA-troe-
pen en Kubanen enerzijds en de Zuid
afrikaanse militairen bij de grens met 
Zuid-West-Afrika anderzijds, kwam het 
nog niet. 
De vraag is of Agostinho Neto het in 
het huidige stadium zover zal laten 
komen, en of hij — ondanks de re
cente Zuidafrikaanse raid tegen hem 
— niet eerder op een akkoord zal aan
sturen teneinde zijn bewind te kunnen 
stabiliseren en zijn Kubaanse « hel
pers » zo spoedig mogelijk huiswaarts 
te sturen. Maar in welke mate is hij 

reeds horig aan de Sovjet-Unie, die on
getwijfeld verlekkerd is op een vast 
steunpunt op de kust van zuidelijk 
Afrika, die vroeg of laat een gooi zal 
willen doen naar de Kaap zelf, en die 
zeker belangstelling heeft voor de on
metelijke bodsmrijkdommen van Ango
la ? Neto zegt anderzijds een niet-ge-
bonden buitenlands beleid te zullen 
voeren en ook samenwerking met het 
Westen te zullen nastreven. Erg ge
ruststellend is het allemaal toch niet 
voor Pretoria. 

ZUIDWEST-AFRIKA 
EN DE ZELFBESCHIKKING 
De gewijzigde machtsituatie in Angola 
kan immers vrij vlug een voelbare 
weerslag hebben op de toestand in 
Zuidwest-Afrika. Zuid-Afrika kreeg deze 
vroegere Duitse kolonie in 1920 als 
mandaatgebied toegewezen door de 
toenmalige Volkenbond. Pretoria kreeg 
echter van de Verenigde Naties de op
dracht zelfbeschikking te geven en het 

territorium te verlaten vóór einde mei 
1975. Vorster legde dit ultimatum 
naast zich neer maar verklaarde zich 
bereid de verschillende volkeren van 
Zuidwest-Afrika zelf over hup politiek 
lot te laten beslissen. Ondanks het 
verzet van de SWAPO (South West 
African People's Organisation) begon 
op 1 september 1975 te Windhoek een 
rondetafelkonferentie met deelnemers, 
afgevaardigd door de verschillende 
volksgroepen van het land, om over 
zijn politieke toekomst te beraadsla
gen. 

De SWAPO eist voor zichzelf echter de 
macht op over gans Zuidwest-Afrika. 
Verontrustend voor de Zuidafrikanen is 
het feit dat deze organisatie op de 
stam der Ovambo's steunt (de helft 
van Zuidwest-Afrika's bevolking) die 
precies in het noorden van het land 
én in Zuld-Angola woont. Het grens
gebied waar de spanning nu toe
neemt, en waar het belangrijke hydro-
elektrisch Kuneneprojekt gesitueerd is. 
Het immense land, waarvan vele stre
ken een woestijnachtig karakter heb
ben, telt slechts driekwart mijloen in

woners waarvan 90.000 blanken. Er 
wonen een tiental verschillende etni
sche groepen, die soms zeer sterk van 
elkaar verschillen. Zuid-Afrika wil zelf
beschikking voor die volkeren, maar 
niet via geweld en chaos. 
SWAPO beschouwt alle Zuid-Afrikaan-
se initiatieven echter als zovele truuk-
jes om de blanke heerschappij zolang 
mogelijk in stand te houden. En de 
meerderheid in de Verenigde Naties 
erkent alleen SWAPO als spreekbuis 
van Zuidwest-Afrika (Namibië). 

WELDRA RHODESIË ? 

Internationale politieke waarnemers 
zijn ervan overtuigd dat het blanke re-
regime van lan Smith in Rhodesië nu 
met lang meer kan standhouden Ook 
voor de Zuidafrikaanse bewindslui lijkt 
het onvermijdelijk dat men in Rhodesië 
onafwendbaar naar een zwart meerder
heidsbewind toegaat. De vraag is al
leen maar : gewelddadig of niet ? In 
de buurlanden Zambia en Mozambiek 
zouden voldoende geoefende guerilla-
strijders klaar staan om eerlang een 
grootscheepse en bloedige aktie in 
Rhodesië (Zimbabwe) te ondernemen. 
De Zuidafrikaanse regering spoort er 
Smith al geruime tijd toe aan om met 
de nationalisten tot een akkoord te 
komen. Een groot probleem daarbij is 
de diepe verdeeldheid onder de zwarte 
nationalisten. Maar Smith overdrijft in 
de ogen van Pretoria ook nogal. Wan
neer het morgen tot een gewelddadige 
uitbarsting komt zal Vorster in elk ge
val geen vinger uitsteken om Smith's 
regime te redden, en misschien zal 
Zuid-Afrika — om dat te voorkomen — 
zelfs de enige uitweg van Rhodesië 
naar de zee afsnijden om Smith tot 
rede te brengen. 

DE ONTSPANNINGSPOLITIEK 

Laat men de kortstondige Zuidafrikaan
se krijgstocht in Angola (waarvan de 
gevolgen nog moeten blijken) even bui
ten beschouwing, dan kan men stellen 
dat de regering van Vorster sinds an
derhalf jaar bewezen heeft het ernstig 
te menen met de zgn. « détentepoli-
tiek ». Haar houding t.o.v. Mozambiek 
en Rhodesië toont dit aan, alsook de 
menigvuldige pogingen om met de an
dere Afrikaanse landen (o.m. Ivoor
kust, Liberia, Zambia, Botswana en 
ook Tanzania en Mozambiek) tot een 
opbouwend gesprek te komen. Voor de 
Zuidafrikaanse regering komt het erop 
aan zich door de zwarte buurlanden te 
laten erkennen als een Afrikaanse na
tie en de zwarte volkeren het gevoel 
te geven dat ze niets te winnen heb
ben met herrie en het met de blanken 
beter op een akkoord gooien. 
Maar zo simpel is dit nu ook weer niet. 
Steeds nadrukkelijker wordt door de 
gekleurde volkeren in en buiten Zuid-
Afrika, en door zeer velen elders in 
de wereld g^ist dat Zuid-Afrika eerst 
het eigen regime grondig zou verande
ren. 
« Dat Vorster eerst beginne met een 
ontspanningspolitiek binnen de eigen 
grenzen » zei me Somig Léon, de wat 
verbitterde kleurlingenleider uit Kaap
stad. En daarmee staan we middenin 
de zo komplekse problematiek van de 
« gescheiden ontwikkeling >> die in 
heel de wereld nog altijd bekend staat 
onder de naam < apartheid >. 

Paul Martens 
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DE SOCIALE ZEKERHEID 
IN GEVAAR? 

Sedert haar ontstaan in 1945 voor de 
werknemers en in 1968 voor de zelfstan
digen heeft de sociale zekerheidsregeling 
zich steeds doen opmerken als betrekke
lijk vooruitstrevend en sociaal gericht. 
De belangen van de werknemers en zelf
standigen stonden centraal. De pensioen
bedragen, de uitkeringen bij ziekte of 
werkloosheid, de kinderbijslagen staan 
thans op een peil dat toelaat, ook ingeval 
van tegenslag, een menswaardig inko
men te behouden. Wij kenden tijdens de 
laatste jaren belangrijke verbeteringen, 
o.a. door de invoering van de aanpassing 
van vergoedingen aan het algemeen wel
vaartspeil. 

Die weivaartsevolutie is de laatste tijd 
op ekonomisch gebied zoek geraakt. Een 
eerste domper op de sociale zekerheids
regeling werd geplaatst door de Pro
grammawet. De welvaartsaanpassing van 
de vergoedingen werd voor 1976 in de 
diepvrieskast geplaatst. Langdurige zie
ken, gepensioneerden en oudere langdu
rige werklozen krijgen nog een aalmoes 
en moeten het daarmee nu maar stellen. 
Voor de kinderbijslagen bleef helemaal 
niets over. En voor wie in 1976 ziek 
wordt, is de klok teruggeplaatst. De bij
dragen voor de ziekteverzekering mogen 
wel op een maandsalaris van 43.500 F 
betaald worden maar wanneer het erop 
aankomt een vergoeding te ontvangen, 
dan wordt de grens op een salaris van 
41.750 fr. getrokken. 
Ook de herstelwet is niet vrij van voet
angels en schietgeweren. Een nietig ar
tikeltje tussen de andere zit nl. vol dyna
miet. Daar waar vroeger fundamentele 
wijzigingen aan het stelsel van sociale 
zekerheid de normale parlementaire weg 
volgden, houdt art. 42 thans in dat de 
koning een machtige bevoegdheid krijgt 
om voor bepaalde ondernemingen de so
ciale bijdragelast te verminderen, even
wel in het nadeel van andere onderne
mingen. Een ekonomische operatie van 
herstel wordt hierdoor verschoven naar 
het sociale vlak. 
Men kan niet ontkennen dat vele onder
nemingen in moeilijkheden verkeren en 
dat zij dikwijls met een grote schulden
last tegenover de Rijksdienst voor Maat
schappelijke Zekerheid staan. De achter
stallige bijdrage aan de RMZ is trouwens 
de eerste en de beste barometer voor 
de herkenning van een naderende faling 
of sluiting. De vraag stelt zich dan wel 
of het voor deze ondernemingen nog veel 
nut heeft een lichte vermindering van 
sociale lasten in te voeren. 
Een ander aspekt van de zaak is dat 
andere ondernemingen een verzwaarde 

last te dragen krijgen. Zo te zien wordt 
het een koordtrekken tussen werkgevers. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat 
op 27 januari j l . het Verbond van Bel
gische Ondernemingen zich krachtdadig 
verzette tegen die maatregel in de her
stelwet. 
Voor zover echter de eerste voorstellen 
van de uitvoering van het art. 42 bekend 
zijn, lijkt het erop dat ook de werkne
mers zelf met een lagere en andere met 
een hogere bijdrage zullen gekonfron-
teerd worden. Een van deze voorstellen 
houdt de mogelijke afschaffing in van de 
salarisgrenzen, gekoppeld aan een lager 
bijdragepercentage. Dit betekent dat 
werknemers met een lage bezoldiging 
iets minder voor de sociale zekerheid 
zullen moeten betalen, terwijl de werkne
mers met een hogere bezoldiging meer 
zullen betalen. De grens tussen voor- en 
nadeel of het nulpunt ligt ongeveer op 
het peil van de thans geldende hoogste 
salarisgrens, nl. 43.500 fr. p.m. Zeker 
30 % van de bedienden en 5 a 10 % 
van de handarbeiders zullen meer beta
len dan vroeger. 

Of het daarmee ophoudt is nog niet te 
voorspellen. Indien dezelfde operatie als 
met de programmawet wordt uitgevoerd, 
zit de kans erin dat voor de vergoedin
gen ook een stap terug wordt gezet. 
Immers, wanneer de salarisgrens bv. 
voor de werkloosheid afgeschaft of op
getrokken wordt, laat nog niets met ze
kerheid vermoeden dat de uitkeringen 
ingeval van werkloosheid er beter zullen 
door worden. In elk geval zullen de be
grenzingen autonoom vastgesteld wor
den, terwijl er vroeger een evenwicht be
stond tussen wat men betaalt en wat 
men ervoor krijgt. 
De hervorming van de sociale zekerheid, 
met vereenvoudiging en veralgemening 
tot de totale bevolking, werd in zijn vele 
aspekten reeds bestudeerd. Eminente pro
fessoren, hoge ambtenaren, werkgevers-, 
werknemers- en middenstandsorganisa
ties hebben elk hun voorstellen, eisen en 
wensen reeds meermaals kenbaar ge
maakt. Dat die hervorming moeilijk be
reikbaar is, blijkt wel uit het feit dat 
jarenlange studie en besprekingen tot op 
heden tot geen resultaten heeft geleid. 
Een herstelwet, die meer lijkt op een vol-
machtenwet en die toch voornamelijk tot 
doel heeft op korte termijn tot resulta
ten {goede of slechte) te komen, kan re
delijkerwijze nooit de goede oplossing 
zijn voor een ingrijpende wijziging van 
de sociale zekerheidsregeling. 

C.M.L. 

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN 
VERKEERSREGLEMENT EN GEHANDIKAPTEN (I) 

IX/16 j 

O 

o 

Sinds einde 1975 zijn aan het verkeersreglement 
wijzigingen aangebracht ten voordele van de ge-
handikapte weggebruikers. Deze wijzigingen zijn 
verschenen in het B.S. van 9 december 1975. We 
geven de voornaamste bepalingen hieronder. 

A. Par keer kaart voor gehandikapten 

De voornaamste bepalingen omtrent de vroegere 
parkeerkaart voor gehandikapten werden opgeno
men in onze rubriek IX/02. Deze rubriek vervalt en 
wordt vervangen door wat volgt. 

/. Omschrijving 

De betrokken reglementering laat bepaalde ge
handikapten toe onbeperkt te parkeren op plaat
sen (beperkte duur, blauwe zone, blauwe straat) 
waar zulks voor gewone weggebruikers beperkt 
is in de ti jd. Waar het stationeren volstrekt ver
boden is, blijft het ook verboden voor de betrok
ken gehandikapten. Bij middel van de parkeer
kaart mogen twee soorten voertuigen van deze 
faciliteit gebruik maken : a) de voertuigen welke 
door de gehandikapte zelf worden bestuurd ; 
b) de voertuigen waarin een gehandikapte ver
voerd wordt. 
De parkeerkaart moet aangebracht worden aan 
de binnenkant van de voorruit of op het voorste 
gedeelte van het voertuig. Het reglement ver
plicht niemand deze kaart met de voorzijde naar 
buiten te leggen en ze mag dus ook omgedraaid 
voor de voorruit gelegd worden. 

2. Wie heeft recht op deze parkeerkaart ? 
Deze kaart kan afgeleverd worden aan 
— minder-valieden met een blijvende invalidi

teit van ten minste 60 %; 
— minder-valieden met een blijvende invalidi

teit van ten minste 50 % uitsluitend te wij
ten aan een gebrekkigheid van de onderste 
ledematen. 

3. Aanvraag 

a. Oorlogsinvalieden, militairen en militaire in-
vaiieden in vredestijd sturen hun aanvraag 
aan het ministerie van Financiën, Administra
tie van de Pensioenen, Jan Jacobsplein 10, 
1000 Brussel. 

b. Burgerlijke oorlogsinvalieden sturen hun aan
vraag aan het ministerie van Volksgezondheid 
en Gezin, Administratie van de Oorlogsslacht-
offrs. Luchtvaartsquare 31, 1070 Brussel. 

c. Andere gehandikapten sturen hun aanvraag 
aan het Rijksfonds voor de Sociale Reklasse-
ring van de Minder-valieden, Meiboomstraat 
14, 1000 Brussel. 

De aanvraag dient aangetekend verstuurd te 
worden en vergezeld te zijn van een geneeskun
dig getuigschrift. 

NB : De vroegere parkeerkaarten blijven geldig en 
een nieuwe aanvraag is voor deze mensen dus niet 
vereist. Wie niet meer aan de gestelde voorwaar
den voldoet, dient zijn parkeerkaart onmiddellijk 
in te leveren. 

Cw. 1 
DOKUMENTATIEl 

(Vervolgt) 

DURE 
WELVAART 
Wij hebben ons de voorbije twintig jaar 
verkeken op het groeiend aantal auto's 
en radio's die jaarlijks hun weg vonden 
van de montage-ketting naar onze gara
ges en huiskamers. Wij hebben het geest
driftig toegejuicht als de verkoop van 
koelkasten, afwasmachines en televisie
toestellen weeral met zoveel procent de 
hoogte ingegaan was. De cijfers van de 
ekonomische groei zijn haast magische 
dingen geworden. De noodzaak deze eko
nomische groei met alle ter beschikking 
staande middelen aan te moedigen en er 
alles en nog wat aan op te offeren, heeft 
de allures van een dogma aangenomen. 
Zeer laat — te laat ? — zijn de verstan-
digsten onder ons gaan inzien dat de 
westerse welvaart langs die weg even
wel nooit tot echt welzijn zal uitgroeien 
en wij veeleer aan het bezwijken zijn 
onder het gewicht van dit door iedereen 
aanbeden gouden kalf. Het verkeer in 
onze steden geraakt hopeloos in de 
knoei en de lucht is er haast niet meer 
in te ademen. Onze rivieren en beken 
zijn open riolen geworden. Onze zenu
wen worden voortdurend meer op de 
proef gesteld. Niet ten onrechte heeft A. 
Rommers het in 1968 te Londen versche
nen boek « The costs of economie 
growth » van E.J. Mishan, vertaald onder 
de Nederlandse titel » De welvaart wordt 
duur betaald ». 
Mishan's boek is niet het eerste werk 
waarin de negatieve aspekten van de 
ekonomische groei behandeld worden en 
het zal ook niet het laatste zijn. Het is 
wel een bijzonder boeiend boek, geschre
ven door een beroepsekonomist die weet 
waarover hij spreekt. En alhoewel we het 
niet op gelijke hoogte willen stellen met 
Kenneth Galbraith's « The affluent so
ciety », zoals de uitgever doet, willen 
we toch onmiddellijk zeggen dat het boek 
door zoveel mogelijk mensen gelezen 
moet worden. 
Het boek samenvatten is vanzelfsprekend 
niet mogelijk. De hoofdstelling van de 
eerste tien hoofdstukken wordt door de 
auteur op blz. 199 zelf aangegeven en 
we kunnen ze hier dus overnemen : « In 
hfdst. I-X van dit boek wordt de stelling 
geponeerd, dat wanneer wij in hoofdzaak 
bezorgd zijn voor het menselijk welzijn 
en niet in de eerste plaats met produk-
tiviteit als iets goeds op zichzelf, dat wi j 
dan ekonomische groei als eerste doel 
van ons ekonomisch beleid moeten ver
werpen en daarvoor in de plaats een be
leid moeten stellen dat op meer selek-
tieve welzijnskriteria is gericht ». Op blz. 
11 vinden we een omschrijving van de 
inhoud van de hoofdstukken XI tot XIV : 
o . . een poging iets naders te zeggen 
over de kosten van de sociale vooruit
gang, die zich niet lenen tot formele 
analize, maar die een wezenlijk bestand
deel moeten uitmaken van ieder onder
zoek naar de sociale betekenis van eko
nomische groei ». 
We hebben het reeds gezegd, dit boek 
moet door zoveel mensen als mogelijk 
gelezen worden, jongere en oudere. Want 
alhoewel de auteur een vrij pessimis
tische kijk ontwikkelt op de jaren die 
voor de deur staan, laat zelfs hij — die 
door veel van zijn kollega's als een zwar
te pessimist wordt beschouwd — de 
mogelijkheid tot verbetering open. 
Sommige bladzijden van dit boek moeten 
klassieke lektuur worden. Wat de auteur 
op de bladzijden 175 e.v. zegt over de 
verhouding jeugd en handel en op de 
bladzijden 180 e.v. over de kommerciële 
belangen achter de pornografie, de artis
tieke en de andere, zal indruk maken op 
alle normaaldenkende mensen. Eén zaak 
mogen we toch niet onvermeld laten. 
Op blz. 168 stelt de auteur, dat de we
tenschap aan de mens de illuzie van het 
Godsbestaan ontnomen heeft. Dat is een 
klakkeloze bewering, die een overigens 
indrukwekkend betoog ontsiert en men 
begrijpt moeilijk hoe een verstandig man 
als E.J. Mishan zich tot een derglijke 
onwetenschappelijke bewering heeft la
ten verleiden. 
Sans rancune ! vanzelfsprekend. We ra
den het boek ten zeerste aan, ook omdat 
de vertaler voor een vlot leesbaar Neder
landse versie gezorgd heeft en de prijs 
daarenboven geen bezwaar zal zijn. 

Cw. 

E.J. Mishan — < De welvaart wordt duur 
betaald » — 231 blz. — Aula-reeks van 
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen — 
110 fr. 
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ZONDAG 29 FEBRUARI 1976 14u30 SPORTPALEIS GENT 
THE CHIEFTAINS 
UIT IERLAND 

Deze achtkoppige groep uit Du
blin staat op dit ogenblik gekwo-
teerd als de allerbeste Ierse folk-
groep, wat in een land met enige 
reputatie op dat vlak heel wat 
betekent. Hun optredens in Al-
bert-haii te Londen betekenden 
bv. een triomf. 
ZIJ brengen uitsluitend instru
mentale nummers, onvervalste 
volksmuziek van zeer hoge kwali
teit. Zij vormen op Euranje het 
muzikale orgelpunt. Voor the 
Chieftains betekent Euranje trou
wens het eerste groot recital in 
Vlaanderen. 

ALEX CAMPBELL 
UIT SCHOTLAND 

Met Alex Campbell krijgt Euranje 
de reus van de « real folk ». In 
zijn genre is deze Schot beslist 
één van de populairste zangers 
in Groot-Brittannië. Hij bracht 
reeds 85 l.p.'s op de markt bv., 
waarvan er meer dan een half 
miljoen in Groot-Brittannië ver
kocht werden. 
Campbell is a.h.w. de ambassa
deur van het Schotse volkslied. 
Gedurende twintig jaar reist hij 
voortdurend doorheen Europa, 
van de ene zaal naar de andere 
klub. Zijn optredens kruidt hij 
met autentieke Schotse moppen 
en anekdotes uit zijn leven van 
« bohémien ». 
Alex Campbell begeleidt zichzelf 
op de gitaar, speelt echter ook 
harmonika, banjo, twaalfsnaren-
gitaar en auto-harp. Hij gaf ook 
een boek met folksongs uit en 
trad op in enkele fi lms. 
Naast zuivere folk, zingt hij ook 
country- en gospelsongs . 

DAFYDD IWAN 
UIT WALES 

Een op het vasteland onbekende, 
maar in zijn land zeer gevierde 
zanger is deze Kelt uit Wales. 
Een handikap voor hem In dit 
verband is uiteraard de onbegrijp
bare taal van zijn liederen. Nu is 
dat voor Iwan de logika zelf, om
dat hij in de eerste plaats een 
geëngageerd zanger wil zijn In 
dienst van de nationale ontvoog-
dingsstrijd van zijn volk en van 
de heropleving van de Keltische 
taal en kuituur. 

Nochtans is wat Dafydd Iwan 
brengt van een dergelijk gehalte, 
dat het kan wedijveren met het 
beste in dat genre in Europa. Wie 
één van zijn l.p.'s beluistert, 
komt in de ban van zijn melodieu
ze stem en van de rijkdom van 
de Keltische volksmuziek. 
Euranje wordt voor hem het eer
ste kontakt met het vasteland. 

AUTOBUSSEN 
NAAR EURANJE 
Arr. Antwerpen : 

— Antwerpen • kaarten bij Maurits Coddé, Wetstraat 12, 
Antwerpen [tel 36 84 65) en bij arr. VUJO-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 gemeentehuls, 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, Reepkenslei 72. 
— Mortsel : kaarten op het VU-sekretariaat, Em. Croes, 

Steenakker 90, tel. 49.12.20 of bij de arr. sekretaris 
W. Claessens, tel. 55.39.09. Ook bij V. Veron, A. Stock
manslei 21, tel. 49.96.43. 

— Rupelstreek : Stationpiaats 11, Hemiksem en VU-se-
sekretariaat, Antwerpsestraat 47, Niel. 

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

Wiekenstr. 18 en Staf Van Looveren, Welkomstr. 116. 
— Zwijndrecht : inschrijven in het Vlaams Huis bij Piet 

Severins. De bus vertrekt om 12u45. Bus + inkom-
kaart : 170 fr. 

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

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

Arr. Brussel-Halle-Vilvoorde : 
— Grimbergen-Beigem-Humbeek : Inlichtingen bij Bart 

Rombaut, Oostvaartdijk 60, Grimbergen (02/251.11 56). 
Volgende haltes zijn voorzien : Verbrande Brug (Tre-
signiesplein), 12u. ; Humbeek (kerk), 12u10 ; Beigem 
(kerk), 12u15 ; Grimbergen (Gemeenteplein), 12u20. 

— Liedekerke : vertrek bus om 13u15 op het Gemeente-
plein (200 fr. : bus -f inkom). 

— Overijse : Willy Van Pee, Waversesteenweg 225. 
— Roosdaal : twee autobussen worden ingelegd. Inschrij

vingen en kaarten bij de bestuursleden. 
— Brussel : J. Gielkens, Popllmontlaan 69, bus 10, 1080 
— Brussel : bus gratis, vertrek om 12u30 aan de Waltra. 
— 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 Elzeringen. 

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

— Wemmei : R. Van Durme, Merchtemsesteenweg 84. 
bus gratis, vertrek om 12u15 aan de kerk 

— 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. 

— Grembergen : Verhaegen Maurits, Gaverstraat 57. 
— Lebbeke : De Mol Johan, Brusselsestraat 21. 
— Overmere : Bosman Hubet, Begoniastraat 1. 
— Zele : Helrman 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 

Bussen van VUJO-Limburg : 
— Bus 1 :Eigenbilzen, Kerk, 10u30 ; Bilzen, Kerk, 10u45 ; 

Hoeselt, café ABC, 10u50 ; Tongeren, Kollege, 11u ; 
St-Truiden, Kerk, 11u30. 

— Bus 2 : Bree, Kerk, 11u ; Peer, Markt, 11u20 ; Hech-
tel, Kruispunt, 11u30 , Houthalen, Kerk, 11u50 

— Bus 3 : Diepenbeek, Kerk, 11u ; Hasselt, Weegbrug, 
Kanaal, Kempische Poort, 11 ui5 ; Herk de Stad, café 
Area, 11u40 ; Beringen, Kerk, 12u. 

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

beeklaan 7, Hasselt, tel. 011/27.00.82. Vertrek om 11u. 
Prijs en inkom : 250 fr. 

— 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-Dulsburg Inschr. bij F. Trappenlers, 

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 Noe, Krakenstraat 13. 
— Zoutleeuw-Diest-Tienen • W. Somers, Klappelstraat 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 IB (81.70.07). 
— Booischot : Jo Van Dessel, Booischotsestraat 23. 
— St-Kat.JWaver : 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). 

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

Arr. Turnhout : 
— Turnhout : vertrek om lOu, Grote Markt, stadhuis. 
— Herentals : vertrek om 10u30, Grote Markt, De Zalm. 

Medereizigers van Kasterlee en Herenthout gelieve deze hal
tes te gebruiken. 

— Mol : Paul van Grieken, Gompellaan 160. 
Arr. Gent : 

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

— Waarschoot : P. Wieme, Beke Tuinwijk 28. 
Arr. Sint-Niklaas : 

— St-Niklaas : kaarten bij Vermeulen, Dalstraat 139. 
— Kleldrecht : 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, Glldenstraat 28. 
Arr. Roeselare-Tielt 
Kaarten voor Euranje zijn te bekomen bij alle afdelingsbestu
ren In het arrondissement. 

Alex Campell (Schotland), Dafydd Iwann (Wales), The Chieftains (Ierland) 
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Voor de ajuinen Jan Caudron en Danii 
Denayer (Aalst) zal het deze dagen wc, 
rustdag zijn. De prins karnaval van hun 
goede stede (Flandriae imperialis caput) 
heeft alle werk verboden tot Assewoens-
dag. En als wij het goed voorhebben zet
ten ook de Ninovieters de zotskap op zo
dat onze Georgette De Kegel dezer dagen 
met wat anders op de neus loopt dan met 
. Wij . . . . 
Hopelijk worden het voor deze en al de 
andere feestneuzen dolle dagen. Ze heb
ben het wel echt verdiend. 
IVIaar hoe staat het met de Top zelf ? 
De man Versyck is duidelijk aan zijn lente
offensief begonnen. De rest volgt zoetjes
aan, stapje na stapje maar met veel moed. 
Kwam er verleden week ietwat verras
send ene Pieter Leys (Brugge) opdagen, 
dan zijn wij hem deze week weer kwijt en 
worstelt hij als een nieuwe Jaws onder 
de waterlijn. 

Een nieuw geluid in onze Top is Anny 
Lenaerts uit Wilrijk en meteen zitten we 
weer met twee dames in deze (karna-
vals) Top ! 

Kris Versyck, Gent 
Georgette De Kegel, Ninove 
Jef Nagels, Oostende 
Bert de Cremer, Denderhoutem 
Juul Moens, Antwerpen 
jef Vinex, Erps-Kwerps 
jan Caudron, Aalst 
Geert Bourgeois, Izegem 
Joris Depré, Tervuren 
jozef Labaere, Kortrijk 
Daniel Denayer, Aalst 
Koen Van Meenen, Heusden 
jan Roux, Genk 
Ferre De Beuckelaer, Kontich 
Theo Beenders, Zaventem 
Raf Lintermans, Veurne 
Anny Lenaerts, Wilrijk 
Miei Van Langendonck, 
Sint-Ka telijne-Waver 
Roger Vandenbiicke, leper 
Willem Nollet, Hove 

2288 
976 
715 
712 
699 
612 
520 
468 
444 
384 
348 
341 
312 
248 
236 
215 
202 

189 
184 
180 

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. 

PERSMEDELING 

De VU-arr. raad van Antwerpen 
betreurt ten zeerste dat, juist nu 
er besprekingen plaats hebben 
tussen vertegenwoordigers van 
allerlei strekkingen om een op
lossing te vinden voor de defi
nitieve afbouw van de asociale 
gevolgen van de repressie, het 
ministerie van Financien maan-
brieven stuurt aan repressie-
slachtoffers, die nog schadever
goeding te betalen hebben. 

Met verbijstering en veront
waardiging werd vernomen, dat 
men de in Nederland verblijvende 
idealist Wies Moens zelfs be
dreigd heeft met diplomatieke 
stappen bij de Nederlandse rege
ring om zo drukking op hem uit 
te oefenen, alhoewel men heel 
goed weet dat Wies Moens de 
geéiste som van bij het miljoen 
onmogelijk kan betalen 

De VU is van oordeel dat bij 
de likwidatie van de oorlogs- en 
repressiegevolgen het sociaal as-
pekt absolute voorrang moet krij
gen op het politieke. 

Ze roept derhalve alle Vlamin
gen op om mee te ijveren opdat 
dringend de nodige maatregelen 
zouden genomen worden opdat 
nu, meer dan dertig jaar na de 
oorlog, geen enkele volksgenoot 
omwille van oorlogs- of repres
siegevolgen nog in sociaal on
waardige omstandigheden zou 
moeten leven. 

Pas zo dit verwezenlijkt is, komt 
de weg vrij voor een werkelijke 
verzoening. 

^ ) 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINtiEN 

Drie Koningaiutraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijk - Bruid - Familiale 

1 ] . GRATIS 

PAMFLETTEN 
Sommige afdelingen haalden de 

door hun bestelde pamfletten «Op 
nieuwe problemen » nog niet af. 
ZIJ kunnen hun bestelling steeds 
afhalen op het arr. sekretariaat. 
Wetstraat 12 te Antwerpen, elke 
werkdag van 9 tot 16u30 {'s maan
dags tot 19u). Wij herinneren er
aan dat deze pamfletten voor het 

gebruik bij een gerichte propa
ganda werden ontworpen 

Het Dosfelinstituut heeft een 
beknopte handleiding voor de ge
meenteraadsverkiezingen. Deze 
zeer nuttige brochure kan besteld 
worden bij Bob Loete, St-Laureis-
straat 89 te Antwerpen, tel . 
37.61.08 Bestelling per stuk : 
20 fr. Vanaf 5 stuks : 15 fr. 

26 

26. 

26. 

28. 

28. 

Antwerpen : Spreekbeurt « Sindikalisme in Vlaanderen » 
door Guido Bosmans, voorzitter Algemeen Verbond van 
Vlaamse Sindikaten, om 20u in lokaal C 02 van UFSIA. 
Merksem : VUJO-ledenvergadering om 20u in Ontmoe
tingscentrum boven Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298. 
Wijnegem : Tweede informatieavond « U en uw ge
meente » in Jeugdhuis Ahoy, Schoolstraat 23 om 20u. 
Toegang vri j. 

Mol : Reuze zettersprijskamp in ons lokaal « De Vee
handel ». 2 000 fr. prijzen Inschrijving vanaf 19u Ten 
voordele van de vzw Vlaams Ontmoetingscentrum te 
Mol. 
Ramsel : Afdelingsbal in zaal Moderna om 20u30 (Hooi-
laar) met het orkest The Jumbo Jets. 

MAART 
1. 

6. 

Mortsel : Toneelkring «Streven » speelt « Suiker » van 
Hugo Claus om 20u in zaal Familia, H. Kruisstraat 16 
Inkom : 70 fr. Kaarten te bekomen bij bestuursleden 
en mandatarissen. 
Borgerhout : Jaarlijks bal om 21 u in feestzaal Pax, Ster-
lingerstraat 80. Kaarten aan 60 fr. te verkrijgen bij be
stuursleden en op het sekretariaat. Statielei 8, tel 
35 36 58 op dinsdag, donderdag en zaterdag van 9 tot 
15u30. Tombolaprijzen worden met dank aanvaard. 
Lier : Voorjaarsbanket in het Hof van Aragon. 
Boechout : Bal om 20u30 in het Gildenhuis, St-Bavoplein. 
Orkest Jacky Sands Kaarten aan 60 fr. te bekomen bij 
M. Van Ouytse, Mussenhoevelaan 11, tel. 55 58 61. 
(Jongeren : 30 f r ) . 
Kessel : Afdelingsbal. 

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

Merksem : Ledenvergadering Vrouwen van Vandaag in 
Ontmoetingscentrum om 20u30, Bredabaan 298, Ie ver
diep 
0-L-Vrouw-Waver : Gratis ledenfeest in lokaal De Vlas
hoeve. 
Deurne : Arr. raad om 20u3D in zaal Trefpunt, Turnhout-
sebaan 28. 
Hove : Afdelmgsbal in zaal Prinsenhof om 21u. 
Hombeek : VU-ledenfeest. Gastspreker : kamerlid Willy 
Kuijpers. 
's Gravenweze! : Groots jubileumbal in de Riddershoeve 
te Schoten om 20u30. Inkom : 50 fr. 
Wijnegem : Informatieavond « Wie was dr A. Borms ? » 
Spreker : Dries Bogaert. Ingericht door het IJzerbede-
vaartkomitee om 20u in zaal De Schuur, Wommelgemse-
steenweg 16A. 
Merksem : Studiedag met als tema « De gemeente
raadsverkiezingen » vanaf lOu in zaal Tijl. 
Broechem : Fusiebal Broechem-Emblem-Ranst-Oelegem 
in de nieuwe Parochiezaal, Oeiegem, om 20u30. 
Merksem : Kinder-karnavalfeest om 15u in zaal Tijl. In
gericht door Vrouwen van Vandaag. 

11. 

12. 

13 
13. 

13. 

19 

21. 

26. 

28 
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ANTWERPEN (Stad) 
BUSWERK 

In het vooruitzicht van de ko
mende gemeenteraadsverkiezin
gen zal er heel wat moeten ge-
bust worden. Dit gebeurt door on
ze bestuursleden en propagandis
ten, We kunnen echter wel een 
paar handjes meer gebruiken en 
vragen uw hulp waar mogelijk 
VERKIEZINGSPAMFLET 

We hopen met ons eerste pam
flet, huis voor huis gebust, klaar 
te komen tegen eind dezer maand. 
Om centen te besparen zullen we 
voorlopig stoppen met het re
gelmatig kontaktblad dat voorheen 
naar onze leden verstuurd werd. 
Ze krijgen uiteraard het verkie
zingspamflet In hun bus. 
STEUNLIJSTEN 

Op het sekretariaat kan u een 
bijdrage doen toekomen. Ook heb
ben al onze gemeenteraadsleden 
een steunlijst en kan bij hen 
steun binnengebracht worden. 

U kan ten allen tijde storten op 
ons KB 404-3036801-74 van VU-
Antwerpen Stad. 

BORGERHOUT 
OVERLIJDEN 

Op 13 februari overleed ons ge
acht medelid, de h. Jos Smekens, 
erelid van de VVVG. De teraar-
debestelling heeft plaats gehad 
op woensdag 18 februari te Bor-
gerhout-Silsburg. Het bestuur en 
de mandatarissen bieden aan me
vrouw Smekens en familie hun op
rechte deelneming bij dit onver
wacht heengaan. 

BOECHOUT 
NAKLANK 

Het popenspel, dat doorging op 
24 januari, werd een sukses. Wij 
danken Leo Bernaerd en zijn ge
zelschap voor de onvergetelijke 
avond. 
PROPAGANDA 

In het vooruitzicht van de ge

meenteraadsverkiezingen hebben 
wij een eerste pamflet uitgege
ven, dat door de bevolking gun
stig onthaald werd. Vanaf nu tot 
oktober zullen wij elke maand 
minstens één pamfletje rondde-
len. 

KONTICH 
DEELNEMING 

Op 10 februari overleed te Ede-
gem, mevr. Albertlna Smedts-Van 
Der Meulen, grootmoeder van on
ze leden Vera en Luk Sermeus-
Smedts, Magda en Joris Olyslae-
gers-Smedts, en Reinhilde Ser-
meus-Smedts. Het bestuur be
tuigt de achtbare familie nog
maals haar oprechte deelneming 
GELUKWENSEN 

Onze oprechte gelukwensen bij 
de geboorte van : 

Sabina, eerste dochtertje bij 
Raf en Simonne Torfs, meteen 
eerste kleinkind voor Ward en 
Joske van de Alcazar. 

Elke, na twee zoontjes eindelijk 
een dochter, bij onze kaderleden 
Mon en Godelieve Ruymaekers. 

MERKSEM 
VESPER-ATLANTA 3-3 

Op 15 februari moesten onze 
jongens nog om 16u het veld op 
om de uitgestelde wedstrijd te
gen Vesper te spelen. De wed
strijd was nog maar 5 min. oud 
toen Johnny Degroote onze ploeg 
op voorsprong kon brengen, maar 
op de 19e min. sloeg de thuisploeg 
terug. Nog geen min. later echter 
bracht Stany Michels Atlanta 
weer op voorsprong. Deze 1-2 
stand bleef ongewijzigd tot de 
30e min. wanneer Vesper de 
stand weer in evenwicht kon 
brengen. Op de 31e min. echter 
werd één onzer voorspelers in de 
fatale zone neergelegd en de 
daaruit voortkomende strafschop 
werd door Leo Driesen feilloos 
omgezet en de rust werd dan met 

deze 2-3 stand bereikt. Tijdens de 
tweede speelhelft werd de druk 
van de thuisploeg zwaarder en 
kon onze Groene Michel weer 
enkele puike staaltjes van zijn 
talent laten bewonderen onder de 
doellat. Toen onze jongens echter 
stilaan in een overwinning begon
nen te geloven kon de thuisploeg 
op de 80e min., echter uit een 
zuiver buitenspelstand, de eind
cijfers nog op 3-3 vastleggen, zo
dat uiteindelijk slechts één puntje 
in de wacht kon worden gesleept 
Onze volgende afspraak met onze 
supporters wordt dus zondag 29 
februari op ons terrein in het fo r t 
van Merksem waar we de 2e ge
rangschikte. Porno, zullen moeten 
ontvangen en we hun morele 
steun zeker zullen kunnen gebrui
ken. 

MORTSEL 
DEELNEMING 

Onze afdeling heeft twee pijn
lijke verliezen moeten noteren. 

Op 28 januari is Miei Van Goe-
them ons ontvallen en op 1 fe
bruari René De Wilde. 

Miei Van Goethem was de stil
le ingoede zachtaardige man, de 
trouwe Vlaming die niets anders 
dan vrienden telde. 

René De Wilde was één der 
eerste leden vanaf de stichting 
van VU-Mortsel, Vlaamse Oudstrij-
der '14-'18, lid van de Bond van 
Vlaamse Gepensioneerden, altijd 
trouw op post. De talrijk bijge
woonde eucharistieviering was de 
getuigenis hoe geliefd deze man 
was. 

Aan beide families nogmaals 
het diep medeleven van gans de 
VU-gemeenschap Mortsel. 

MOL 
TROMMELKORPS 

Hiermede doet drumband Kem-
penland een oproep toe te treden 
tot hun trommelkorps. Kinderen 

tussen 7 en 14 jaar komen hier
voor in aanmerking. Geïnteres
seerden kunnen steeds terecht 
iedere zondag om 10u in de jon
gensschool te Millegem. Drum
band Kempenland geeft uw kinde
ren een gezonde en zuivere ont
spanning. 

Voor verdere inlichtingen kunt 
u steeds terecht bij één van de 
volgende mensen : dr Valgaeren, 
Turnhoutsebaan 15, Mol ; L. 
Troonbeeckx, St-Odradastraat 45, 
Mol ; J. De'Graaf, Nieuwstraat 13, 
Mol. 

MEDEGEDEELD 

BELANGRIJK INITIATIEF TE 
WIJNEGEM 

INFORMATIECYCLUS 
« U EN UW GEMEENTE » 

Met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen en 
met de bedoeling objektieve in
formatie te verstrekken over de 
gemeente organiseren zeven Wij-
negemse verenigingen (Jeugdhuis 
Ahoy, BGJG, CSC, DF, KAV 
KWB en VKG) gezamelijk een in
formatiecyclus onder de titel « U 
en uw gemeente ». 

De eerste avond (19 februari) 
zal handelen over het begrip « ge
meente », met daarin de gemeen
teraad, het schepenkollege, de ge
meentelijke administratie, be
voegdheden, beperkingen, rech
ten en plichten van de gemeente
lijke overheid, inkomsten en uit
gaven en dies meer. 

De tweede avond {26 februari) 
gaan we praten over de mensen 
in de gemeente en de inspraak 
van de burger : gemeenteraadsle
den, schepenen, burgemeester, 
sekretaris, verkiezingen, advies-

RANST 
FUSIEVERGADERING MET 
BROECHEM, EMBLEM EN 
OELEGEM OP WOENSDAG 3-3 

In overeenstemming met de par
tijstatuten zal uit de politieke 
raad bestaande uit bestuursleden 
en mandatarissen uit de betrok
ken gemeenten, een politiek kol
lege worden samengesteld. Dit 
kollege zal verantwoordelijk zijn 
voor het programma en de lljst-
vorming. Verder zal op de verga
dering het fuziebal te Oelegem 
worden voorbereid. 

raden en andere inspraakmoge
lijkheden. 
De heer Roger Depré, medewer
ker aan het TV-programma « Mijn 
Gemeente » en auteur van het 
boek « U en uw gemeente ., zal 
ons hierin wegwijs maken. Hij is 
professor aan de universiteit van 
Leuven waar hij zich speciaal be
zighoudt met gemeentebeheer. 
Hoewel hij niet onmiddellijk in de 
gemeentelijke praktijk staat, 
heeft hij uit hoofde van zijn funk-
tie zeer veel kontakten met de 
meest diverse gemeentebesturen. 

VOORDRACHTCYKLUS 

Het Antwerps Gezondheidsko-
mitee houdt een cyklus van vier 
voordrachten over de volgende 
onderwerpen : 

Op 27 februari : . Kennisma
king met het komitee ». 

Op 26 maart : . De rechten van 
de patiënt ». 

Op 23 april : «Het gezondheids
beleid in België ». 

Op 21 mei : . Het wijkgezond
heidscentrum ». 

Telkens in zaal Cecil, Van Arte-
veldestraat 8, 2000 Antwerpen, 
om 19u30. 

BRABANT 
BRUSSEL (Arr.) 
SEKRETARIAAT 

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

ASSE (Fed.) 
CENTEN EN MOTIES 

De federatieraad van woensdag 
18 februari is weer een schouw
spel van jewelste geworden. De 
meerderheid, die eigenlijk nooit 
een meerderheid is geweest, was 
weer niet in getal zodat de raad 
vergaderde bij de gratie van de 
oppositie. Hier enkele van de 
voornaamste punten. Op voorstel 
van de VU-fraktie werd gevraagd 
100.000 fr. te storten voor het 
rampenfonds voor de overstroom
de gemeenten in Schelde- en Ru-
pelstreek. Voorzitter Vergels 
(CVP) liet zich dienaangaande la
chend ontvallen : « Dan kunnen 
we evengoed voor de geteister-
den van Guatemala storten ». Zeer 
Juist, vond dokter Valkeniers. 
« Waaarom niet ? De federaties 
liggen toch op sterven, we moe
ten de erfenis nu toch verdelen ». 

Voorzitter Vergels moest mee
maken dat de raad zijn goedkeu
ring hechtte aan 200.000 fr. van 
twee steunfondsen ! 

De VU-fraktie legde ook volgen
de motie ter stemming : 
— De federatieraad van de rand-
federatie Asse protesteert met 
klem tegen het recent kommun-
autair beraad waarbij Vlaamse 
randgemeenten met o.a. stukken 
van de gemeenten Wemmei-
Groot-Bijgaarden, Zellik en Dil-
beek, die behoren tot de randfe-

deratie Asse, zouden aangehecht 
worden bij Brussel. 
— Erkent de positieve elementen 
die in het beraad voorkomen doch 
hij is niet bereid tot kompensa-
ties aan de franstaligen voor van
zelfsprekende hervormingen als 
daar zijn : het statuut voor Brus
sel dat alle waarborgen biedt aan 
de Vlamingen, het afschaffen van 
de faciliteiten en de splitsing van 
het kiesarr. Brussel en de prov. 
Vlaams-Brabant. 

Voorzitter Vergels die reeds 
meermalen met dergelijke VU-
moties diende af te rekenen ge
bruikte opnieuw zijn gekende tak-
tiek. Tegen het eerste deel van 
de motie kon hij zich, als burge
meester van het bedreigde Dil-
beek, niet verzetten. Dat gedeelte 
werd dan ook goedgekeurd, op de 
vier stemmen van PLP en FDF na. 
Het tweede deel werd zelfs niet 
ontvankelijk verklaard tot groot 
genoegen van de franstalige frak-
tie. Het argument van Vergels : 
« Met Brussel heeft de federatie 
zich niet te moeien ! ». Eigen
aardige CVP-teorie... 

De rest van de vergadering 
werd besteed aan de goedkeuring 
van de adviezen voor het ont-
werp-gewestplan. 

DOSFELKURSUS 

De kursus over de gemeente
raadsverkiezingen die verleden 
zaterdag moest doorgaan werd 
uitgesteld. Hij begint nu op zater
dag 6 maart, zelfde uren. Inschrij
vingen in zaal Uilenspiegel, Lau
rent De Backer, St-Kat.-Lombeek, 
tel. 02/582.13.45. 

BAR RESTAURANT 

®e Catotne 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tol. (02)478.83.18 
Open Vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : J6tia van Mieghem-Van Cappellen. 

BEERSEL-LINKEBEEK-DROGENBOS 
WINNENDE NUMMERS 
1099 1113 1124 1140 1147 1298 
1299 1322 1333 1261 1347 1350 

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. 

HALLE (Fed.) 
DOSFELINSTITUÜT 

Kadervorming : 18 maart : ge
meentewet ; 27 april : financieel 
beheer in de gemeente. 

Beide aktiviteiten gaan door in 
het Gildenhuis, Leistraat 22 te 
Dworp, telkens van 20 tot 22u30. 

HALLE 
Het Algemeen Vlaams Zieken

fonds (Vlaamse Ziekenkas) heeft 
het genoegen u, sinds januari '76 
een uitkeringskantoor ten dienste 
te stellen. Dit kantoor is onder
gebracht in het Vlaams Sociaal 
Centrum, Volpestraat 48, dat 
eerstdaags officieel zal geopend 
worden. Dit kantoor is open alle 
donderdagen van 9 tot 12u en alle 
vrijdagen van 19u30 tot 20u30. 

MEDEGEDEELD 
HERDENKINGSMIS 
STAF DE CLERCQ 

De jaarmis voor Staf De Clerq 
gaat door op zondag 14 maart om 
11 uur in de dekenale kerk te St-
Kwintens-Lennik. Het is werkelijk 
een schande dat men het graf van 
Staf De Clercq heeft laten ver
dwijnen. 

Mocht uw talrijke aanwezigheid 
in deze jaarlijkse herdenkingsmis 
een blijk van trouw zijn aan de 
VNV-leider en tevens een getui
genis van eerherstel voor de 
smaad die men hem nog na zijn 
dood heeft aangedaan (overgeno
men uit « Broederband »). 

VU-mensen uit het Pajottenland 
allen op post I 

FEBRUARI 

27. 

28. 

28. 

28. 

28. 

Liedekerke : Ledenfeest om 19u30 in Snack-Lima door 
de afdeling aangeboden aan leden, .Wij»-lezers en sim-
patisanten. Inschr. bij de bestuursleden. Gastsprekers : 
kamerlid Valkeniers en Toon Van Overstraeten. 
Teralfene : VU-bal in zaal Gildenhuis, Daalstraat 23, om 
21 u, met het orkest Ray Franky. Inkom : 70 fr. Voorver
koop : 60 fr. 

Asse-Zellik-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. 

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. 

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

MAART 

5. Diegem : Karnavalnacht om 21u in het Gildenhuis, Kos
terstraat 1. 'Karnavalkledij gewenst. lr»kom : 60 fr. Voor
verkoop : 50 fr. 

5. Vilvoorde : Arr. VU-meeting om 20u in <• Witte Leeuw », 
Grote Markt. Sprekers : H. Schiitz, algemeen voorzitter; 
Paul Peeters, algemeen sekretaris en Vik Anclaux, ka
merlid. 

6. St-Kwintens-Lennik : Mosself eest vanaf 18u in « De 
Verzekering tegen de Grote Dorst » te Eizeringen. Ook 
op 7 maart vanaf 12 uur en 8 maart vanaf 18 uur. 

13. Alsemberg : Pensenkermis in het Gildenhuis te Dworp 
vanaf 18u. Ook op 14 maart vanaf 12u. 

13. Scherpenheuvel : Dansfeest in Parochiezaal, Stations
straat om 20u30 met DJ Julien. 

13. Schepdaal-St-Martens-Lennik : Haantjeskermis en Bief-
stukkenfestijn vanaf 18u in zaal Select, Statlon-Schep-
daal. Ook op 14 maart vanaf 12u. 

13. Tervuren : Afdelingsbal in zaal « Den Engel » met orkest 
Bert Minten. 

13. Tremelo-Baal : Afdelingsbal in Parochiezaal van Baal. 
13. Aarschot : Afdelingsbal. 
20. Boortmeerbeek-Hever : Afdelingsbal in zaal Movri te 

Boortmeerbeek. 
20. St-Pieters-Leeuw : 6de lentebal in de Parochiezaal van 

het Negenmanneke, Gaston Deruyverstraat 21. Orkest : 
The Craenies met zanger Roger-Roger. 

APRIL 

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

ANTWERPEN 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU-sekretariaat, Stad-Ant-
werpen, Wetstr. 12, tel. 36 .84 .65 Elk» 
maandag van 16 tot 19 u. 
KONTICH : c Alcazar >, Mechelsestwg 2 2 , 
tel. 57 .13 .52 . 
1ste en 3de donderdag van 19 tot 20 u. 
BOOM : Onthaal-centrum « Nele », Ant-
werpsestr. 378 , tel. 88 .05 .03 . 
1ste en 3de donderdag van 20 tot 21 u. 
WILRIJK : (ten huize van volksvert. A. De 
Beul) - Frans Nagelsplein, 18. Tel. 27 .15 .44 . 
Elke maandag van 13 u. tot 15u30 en van 
19u30 tot 21 u. 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
Dorps-BROECHEM : lok. « Frankenheem 

plein. 
1ste en 3de maandag van 19u.30 tot 20u.30 . 
BORSBEEK : Café < Parking >, hoek Wenl 
gerstraat en Karei Soetelaan. 
1ste maandag van 18u30 tot 19u30. 
Café c Riviera > - Jos Reusenslei, 17. 
3de maandag van 18u30 tot 19u30. 
BRECHT : ten huize van dhr Alois Van Hoof, 
Lessiusstr. 37 , tel. 13 .81.95. 
2de woensdag van 20 tot 21 u. 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 4 0 , tel. 12 .04 .52 . 
2de woensdag van 19 tot 20 u. 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : < Vleminckhof >, Marktplein 8 
(tel. 5 3 . 8 9 . 2 6 ) . 
Iste en 3de maandag van 19 tot 20 u. 
BURCHT : ten huize van dhr Edw. Lemmens, 
K. AIbcrtstr. 62 , tel. 52 .77 .45 . 
Elke 3de dinsdag van 20 tot 21 u. 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM : ten huize van dr. Goemans, 
Grote steenweg 86, tel. 39 .02 .30 . 
Elke maandag van 14 tot 16 u. 
KAPELLEN : ten huize van dhr. M. Op de 
Beeck, Wilgenstr. 4, tel. : 64 .55 .93 . 
2e en 4de donderdag van 20 tot 21 u. 
KALMTHOUT : ten huize van dhr Jef Bos-
mans. Korte Heuvelstr. 3 5 , ' tel. 66 .74 .59 . 

2de en 4de donderdag van 21 tot 22 u. 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand, van 2 0 tot 21u30 . 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on
der af del. Brasschaat). 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN : van 19u.30 tot 20 u. : 
De Vier Wegen, Klein-Vorst. 
VEERLE ; van 20u.15 tot 20u.45 : De Wijn
gaard, Dorp. 
HULSHOUT : van 21 u. tot 21u.30 : Duiven-
lokaal, Grote Steenweg, 135. 
SAMSEL : van 21u.45 tot 22u.15 : De Pere 
boom, Vosdonken. 

Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE : van 19u.30 tot 2 0 u. : Breu-
gelhof, Geelsebaan. 
WECHELDERZANDE : van 20u15 tol 
20U.45 : De Keyzer, Dorp. 
HERENTALS : van 21 u. tot 21u.30 : Kern 
penland, Statieplein, 9 . ' 
HERENTHOUT : van 21u.45 tot 22u.15 . 
De Nieuwe Kroon, Markt. 

Derde dinsdag van de maand 
MEERLE : van 19u.30 tot 20 u. : De Post
hoorn, Kerkplein. 
MEER : van 20u.15 tot 20u.45 : Heidegalm, 
Hoogstraatsebaan. 
RIJKEVORSEL : van 21 u. tot 21u.30 : Pa
rochiecentrum, Dorp. 
MERKSPLAS : van 21u.4S tot 22U.15 : 
Breugelhof, Kerkstraat, 12. 

Vierde dinsdag van de maand 
BEERSE : van 19u.30 tot 20 u. : ' t Wit te 
Paard, Vredestraat. 
OUD-TURNHOUT : van l O u . l S tot 20u.45 : 
Brouwershuis, Dorp. 
ARENDONK : van 21 u. tot 21 u.30 : c Vri j
heid », Vrijheid 9 2 . 
MEERHOUT : van 21u.45 tot 22u.15 : 
« Weversberg >, Weversberg, 4 1 . 

Senator W. JORISSEN 
Eerste maandag van de maand : 
MARIEKERKE : Parochiehuis, Omgangstraat 
28, van 18u.30 tot 19 u. 
BORNEM : 19 u. tot 20 u.. Ontmoetings
centrum « De Bron », Kapelstraat 7 1 . 

WILLEBROEK : Vlaams ZIekanfondt, 
dermondsesteenweg (Suykens), «H l 20 u. 
tot 21 u. - Tel . 0 3 1 / 8 6 . 8 6 . 4 8 . 
TISSELT : Café c De Vlaamse Leeuw >, 
Westdijk 37, van 21 u. tot 21 u.30. Tel. : 
0 3 1 / 8 6 . 7 6 . 6 1 - Smets. 

Tweede maandag van de maand : 
BOOISCHOT : Van de Broeck, Mechelbaan 
23 , van 18 u. tot 19 u. - Tel. 0 1 5 / 2 2 . 2 2 . 8 S . 
HERSELT 3 1 5 0 : Bij de Mike - Jozef GA
RENS, Bergom, van 19 u. tot 20 u. Tel . : 
0 1 4 / 5 4 . 4 8 . 7 1 . 
HEIST O / D BERG : Café Amelieke - Heist 
Goor, van 20 u. tot 20U.45. - Telefoon : 
0 1 5 / 2 4 . 1 9 . 6 1 . 
HOMBEEK : VU-Lokaal, Bankstraat via 
0 1 5 / 4 1 . 4 0 . 7 4 Jaspers, van 21 u. tot 2 2 u. 

Derde maandag van de maand : 
VORSELAAR : Café « Bierhuis >, Kerk
straat 4, van 18 u. tot 18u.30. - Telefoon : 
0 1 4 / 5 1 . 1 9 . 9 7 . 
HERENTALS : Café < In de Zalm >, Grote 
Markt, van 18u.30 tot 19u.15. - Telefoon : 
0 1 4 / 2 1 . 1 1 . 1 7 . 
OLEN 2 4 3 0 : T. GEENS, Heikens 3 7 , van 
19U.15 tot 19U.45. Tel. 0 1 4 / 2 1 . 4 1 . 0 0 . 
NOORDERWIJK 2 4 2 0 : bij Marcel MER-
TENS, de Ghellincklaan 14, van 19u.45 tot 
20u15 . Tel. 0 1 4 / 2 1 . 1 7 . 8 3 . 
NIJLEN 2 2 6 0 : TAK LIER, Kerkplein, van 
20U.30 tot 21U.15, telefoon via COOLS 
Herman ( 0 3 1 / 8 1 . 8 0 . 2 3 ) . 

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

Senator C. VAN ELSEN 
Eerste vrijdag 
BALEN : 19 u. tot 19u.30, > De Leeuwen », 
Kerkstraat 57 (Berckmans, tel. 3 1 . 2 0 . 4 2 . 

Tweede maandag 
EZAART : 19u.15 tot 19U.45, « Onder d« 
Linden », Ezaart 151 (Van Hoof-Alers), 
tel. 31 .39 .36 . 
HESSIE : 19U.45 tot 20u.15 , «Vissershuisa, 
Hoogeind 16 (Vandenput-Hannes), tel. : 
31 .69 .19 . 
ACHTERBOS : 20u.15 tot 20u .45 , . Wel 
kom », Achterbos 80 (Luyten-Slegers), tel. 
31 .12 .34 . 
SLUIS : 20U.45 tot 21u.15 , < Sport >, 
Sluis 178 (Peeters-Ruts), tel. 31 .42 .14 . 

-̂  Tweede dinsdag 
MILLEGEM : 19u.30 tot 20u.00 , c Café 
Mast >, Milostraat 66 (Mast-Vancraenen-
donck), tel. 31 .15 .28 . 

Derde woensdag 
MEERHOUT : 19u.15 tot 19u.15, < Water
molen », Molénpad 8, tel. 30 .03 .27 . 

VEERLE : 20u.00 tot 20U.30, « De Wi jn
gaard », Dorp 74, tel. 54 .51 .20 . 
TONGERLO : 20u.45 tot 21u.15 , c Volks-
lust », Dorp. 
VOORTKAPEL : 21u.15 tot 21u.45 , « Fri
tuur Ingrid > (Gysels), tel. 21 .36 .97 . 

Derde donderdag 
DESSEL : 19u.15 tot 19u.45, « Bij de Koe-
rel », Meistraat (Siegers), tel. 3 7 . 7 5 . 3 2 . 
TURNHOUT : 20u.00 tot 20U.30 «De Ster >, 
Hei-einde (Pauwels-De V r i j ) , tel . 6 1 . 1 3 . 9 2 . 
VOSSELAAR : 20U.45 tot 21U.15, < De 
Ster >, Heieinde, Pauwels-De Vry, tel. 
16 .13 .92 . 

Vierde maandag 
GINDERBUITEN : 19U.15 tot 19u.45, < De 
Witte >, Ginderbuiten 213 (Nuyts-Geubbel-
mans), tel. 31 .37 .33 . 
R A U W : 19U.45 tot 20u.15, « Zilverhoek >, 
Kiezelweg 254 (Geboers), tel. 3 1 . 3 5 . 8 1 . 
WEZEL : 20U.15 tot 20u.45 , « Sporting x, 
Balen-Neetlaan 4 6 (Vervoort-Verachten), tel. 
31 .20 .32 . 

Vierde donderdag 
KASTERLEE : 19u.15 tot 19u.45 < De 
Druif », Markt, tel. 5 5 . 6 0 . 2 1 . 
OLEN : 20U.00 tot 20u.30 , ten huize De 
Heikens 3 7 . 
WESTERLO : 20u.45 tot 21u.15, < Week
end », Oosterwijk, tel. 21 .32 .57 . 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R i van 18u30 tot 20u30 
of op afspraak, LIerse Stwg 1 1 , tal . 
0 1 5 / 2 1 . 7 9 . 0 0 . 

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

Tweede vrijdag van d« maand i 
MECHELEN (centrum) van 18u15 tot 19u15: 
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 5 7 . 
WILLEBROEK van 19u30 tot 20u : lokaal 
Ziekenfonds, tak Willebroek, Dendermondsa 
steenweg 72 . 
H INGENE van 20u15 tot 20u45 : lokaal 
> In de oude poort ». 

Tweede zaterdag van da maand : 
KESSEL : Volksvertegenwoordiger Joos SO
MERS, ten huize van de voorzitter : Jan 
Vranken, Schransveld 2 2 , van l l u . 1 5 tot 
12 uur. 
LIER van 10u30 tot 11u : taveerne Rebels, 
Berlaarstraat 5 1 . 

Eerste zaterdag van de maand 
NIJLEN van 11 u i 5 tot 12u : lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein. 

Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 tot 21 u : 
Waverveldeken 10. 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20u15 tot 20u45 : 
Galgestraat 106 . 
W A L E M van 21 u tot 21u30 : Oude Baan 66 . 

mAwmr 
Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 tot 21 u. in Café De Hoorn, 
Pastoor Bosstr. 16 (met prov. raadslid W . 
De Saeger). 
VLEZENBEEK : 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 tot 21 u, in De Vrede. 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u, op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed. schepene M. De Broyer. 
MACHELEN : 3e maandag van de maand. 
van 21 tot 22u, bij De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12. 
PEUTIE : 3e maandag van de maand, van 19 
tot 20u, bij Couvreur, Hartenstraat 43 . 
V ILVOORDE : 3e maandag van de maand, 
van 20 tot 21u, in De Gouden Voorn. 
STEENOKKERZEEL-PERK : 2e en 4e dins
dag van de maand, van 21 tot 22u. Van 
Frachenlaan 40 (met prov. raadslid T. Pau
wels) . 
WEZEMBEEK : 2e dinsdag van de maand, 
van 20 tot 20u30, bij Mathilde, naast ge
meentehuis (met fed. raadslid B. Ceuppens). 
BEERSEL : I e dinsdag van de maand, van 
20 tot 21 u, in Teirlinckpl. (met fed. sche
pene F. Adang). 
ASSE : De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in hef VI . Soc. Centrum, van 20 tot 
21 u, Prieelstraat 2. 
HEKELGEM : de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Café Lindenhove, van 19 tot 
20u, met fed. raadslid De Schrijver. 
WEMMEL : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28, elke 
i/ierde dinsdag van 18u tot 19u. 

Volksvert. Paul PEETERS 
ASSE : 2e dinsdag, van 19-20u., in Vlaams 
Sociaal Centrum. 
EPPEGEM : I e maandag, van 20U.30-21 u., 
bij Jan Loos, Driesstraat 163. 
KAPELLE o/d BOS : dinsdag, van 18u.30-
20u. en zaterdag, van n u . - 1 2 u . , bij Paul 
Peeters, Mechelseweg 62. 
LIEDEKERKE : 4e dinsdag, van 19u.-20u., 
in Vlaams Sociaal Centrum. 
LONDERZEEL : 2e maandag, van 18u.30-
19U.30, in Zaal Centrum, Kerkplein. 
LONDERZEEL SJ : 3e maandag, van 19u.-
20u., in Café « De Vette Os ». 
MERCHTEM : 3e maandag, van 20u.-21u. 
M U I Z E N : I e maandag, van 21u.-22u., in 
Alex Benoit, Vredestraat 8. 
N IEUWENRODE : dindag, van 18u.30-20u., 
bij Paul Peeters, Mechelseweg 62. 
OPWIJK : 3e maandag, van 21u.-22u., bij 
J Van Mulders, Oud-Café Doken. 
RAMSDONK : Zaterdag, van l l u . - 1 2 u . , bij 
Paul Peeters, Mechelseweg 52. 
V ILVOORDE : maandag, van 19u.-20u., bij 
Erik Clerckx, Heldenplein 22 . 

WOLVERTEM : 2e maandag, van 19u.30-
20u., in Café St Maart en. Gemeenteplein. 
W E M M E L : I e dinsdag, van 17u.30-18u.30, 
in Vlaams Sociaal Centrum. 

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Swertmolenstr. 23, Herent. T. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 4 2 . 
Op afspraak. 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT : bij gemeenteraadslid A. Ma-
cken, Duivensfr. 1 9 1 , tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 6 . 8 7 . 
BEGIJNENDIJK : bil gemeenteraadslid R. 
Buelens, Raamstr. 26, tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 3 . 0 0 . 
LANGDORP : bij A. De Samblanx, Franse 
Liniestr. 3, tel. 0 1 6 / 5 6 . 8 4 . 3 7 . 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT : bij R. Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 , tel. 0 1 6 / 6 3 . 4 7 . 1 8 . 
DIEST : bij gemeenteraadslid R. Rijnders, 
Bloemenlaan 35 . 
KORTENAKEN : bij K. Hermans, Dorp 26, 
tel. 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 0 . 
MOLENSTEDE : bij schepen D. Van de 
Weyer, Langenberg 30, tel. 0 1 3 / 3 3 . 1 4 . 0 8 . 
SCHERPENHEUVEL : bij schepen M. Gemoets 
Vesting Noord, 28 , tel. 0 1 3 / 7 7 . 1 7 . 9 8 . 
TESTELT : bij A. Van Aalst, Tuinwijk 1 1 , 
tel. 0 1 3 / 7 7 . 2 0 . 0 9 . 
Z I C H E M : bij W. Joris, Markt 38 , telefoon : 
0 1 3 / 7 7 . 1 9 . 1 8 . 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : bij gemeenteraadslid 
D. Geyskens, Heirbaan 1 , tel. 0 1 6 / 7 7 . 7 3 . 5 3 . 
HOELEDEN : bij gemeenteraadslid R. L.e-
naerts, Halensestr. 37 , tel. 0 1 6 / 7 7 . 7 6 . 6 1 . 
Kanton HAACHT 
BOORTMEERBEEK : bij R. Verreth, Provin-
ciebaan 3 1 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 3 . 7 4 . 
KEERBERGEN : bij J. Olbrechts, Korte Wel-
vaartstr. 7. 
ROTSELAAR : bij M. Mispelter, Stwg op 
Aarschot 14. 
T ILDONK : bij A. Verschueren-Weckx, Kruin-
eikestraat, tel. 60 .06 .75 . 
TREMELO bij provincieraadslid' E. Van 
Besien, Kruisstr. 29 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 8 . 0 4 . 
WESPELAAR : bij J. De Meersman, Neyset-
terstr. 3 1 , tel. 0 1 6 / 6 0 . 1 5 . 5 6 . 
Kanton LANDEN 
LANDEN : Gilbert Anteunis - Strijderslaan 6. 
Tel. 0 1 1 / 8 8 . 2 0 . 4 0 . 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : bij J. Vinex, Mechelse stwg 
67, tel. 0 2 / 7 5 9 . 6 0 . 2 4 . 
HERENT : bij R. De Deken, O.L.Vrouwplein 
9 1 , tel. 0 1 6 / 2 2 . 9 6 . 7 7 . 
KORTENBERG : bij gemeenteraadslid A. 
David - Beekstr. 48 . 
L INDEN : bij J. Mortelmans-Remon, Jacht
huislaan 13, tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 5 . 0 6 . 
VELTEM-BEISEM : bij provincieraadslid R. 
Overloop, St.-Michielsstraat 12, telefoon : 
0 1 6 / 4 8 . 8 2 . 7 5 . 

WILSELE : bij H. Houdart, Aarschotse Mwg 
240 , tel. 0 1 6 / 4 4 . 4 1 . 7 7 . 
WINKSELE : bij A. Van Laer, Dieriksgroebe 
3, tel. 0 1 6 / 4 8 . 8 3 . 2 1 . 
W I J G M A A L : bij J. Vanderelst, Wijveld 44 
en Joz. Loosen, Wijveld 17, telefoon : 
0 1 6 / 4 4 . 3 0 . 1 3 . 
Kanton T IENEN : 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 
110, tel. 0 1 6 / 7 3 . 3 1 . 0 1 . 
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestr. 12 . 
K U M T I C H : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 
1 1 , tel. 0 1 6 / 8 1 . 3 5 . 5 2 . 
T IENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43 , 
tel. 0 1 6 / 8 7 . 3 4 . 3 5 . 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN : bij R. Geukens, 
lid COO, Vinnestr. 14, tel. 0 1 1 / 7 8 . 9 8 . 1 2 . 
BUDINGEN : bij P. Matterne, Groenstr. 2, 
tel. 0 1 1 / 5 8 . 7 3 . 2 7 . 
L INTER : bij R. Houtmeyers, Pelesstr. 1 1 . 
ZOUTLEEUW : bij W . Laroy, Stationsstr. 
38, tel. 0 1 1 / 7 8 . 9 6 . 5 3 . 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens-
Lennik, Itterbeek, Wambcek en Sint-Martens-
Bodegem. Gemeentehuis te Schepdaal (Tel . : 
5 6 9 . 2 1 . 0 1 ) . Elke maandag van 19u tot 20u. 
Elke donderdag van 11u tot 12u. 
TOLLEMBEEK : voor Tollembeek, Galmaar
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle. Café u Commando », Plaats te Tol
lembeek. Elke 4e dinsdag van de onpare 
maanden van 19u30 tot 20u. 
HERFELINGEN : voor Herfelingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Heme. Bij Weverbergh 
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas), 
Honingeveld 7 te ^Leerbeek ( 5 3 2 . 4 5 . 0 5 ) . 
Elke 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u tot 20u30. 
BEERT : aanvragen langs schepen J. Meert. 
BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen 
langs gemeenteraadslid Mw. 1. Swillens. 
Tel. : 356 .79 .85 . 
PEPINGEN : aanvragen langs schepen H. De 
Clercq. Tel. : 356 .48 .40 . 
BUIZ INGEN en O M G E V I N G : aanvragen 
langs federatieraadslid Jules De Nayer. Tel. 
356 .30 .25 . 
ELINGEN, GAASBEEK, OUDENAKEN en 
SINT-LAUREINS-BERCHEM : aanvragen langs 
schepen H. De Rauw. Tel. : 532 .43 .58 . 
GOOIK en OETINGEN aanvragen langs 
schepen en provincieraadslid G. De Doncker. 
Tel. : 0 5 4 / 5 6 . 6 5 . 6 2 . 
DILBEEK : aanvragen langs provincieraadslid 
M. Panis, tel. : 465 .49 ,97 , en langs schepen 
O. Grauls, tel. : 522 .72 .89 . 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM : Prieelstraat 
2, 1700 Asse, tel. : 452 .93 .57 . Voor Asse, 
Bekkerzeel, Kobbegem, Mazenzele, Merchtem, 
Mollem, Opwijk, Sint-Ulriks-Kapelle en Ter-
nat : op 2 december, van 19 tot 20 uur, In 
samenwerking met Juul Van Dooren. 
V L A A M S SOCIAAL CENTRUM : Opperstraat 
168, 1770 Liedekerke, tel. : 0 5 3 / 6 6 . 5 7 . 8 3 . 
Voor Borchtlombeek, Essene, Hekelgem, Lie
dekerke, Roosdaal, Sint-Katherina-Lombeek 
en Teralfene : samenwerking met Staf Kiese-
koms. 

V L A A M S CENTRUM VOOR SOCIAAL 
DIENSTBETOON : Steenweg naar Merchtem 
28 , 1810 Wemmei. Voor Brussegem, Groot-
Bijgaarden, Hamme, Meise, Relegem, Wem
mei en Zellik, in samenwerking met Walter 
Van Mieghem, tel. : 4 7 9 . 3 9 . 8 1 . 

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

Leuvense Agglomeratie : 
HEVERLEE : bij gemeenteraadsleden F. Aerts, 
Kapelberg 19, en H. Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 1 . 3 4 , en KOO-lid E. 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, telefoon : 
0 1 6 / 2 2 . 4 5 . 1 3 . 
LEUVEN : elke dinsdag, Naamsestraat 167 , 
van 19u30 tot 21u30. Tel. 0 1 6 / 2 2 . ^ 4 . 2 0 . 
KESSEL-LO : elke tweede maandag van 20u 
tot 22u, bij Arlette Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 . 
Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM : bij F. Goedseels, Dorpstraat 2A, 
tel. 0 1 6 / 2 3 . 2 3 . 5 8 . 
BIERBEEK : bij A. Laurent, Ruisbroekstraat 
5, tel. 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 3 9 . 
DUISBURG : 3de donderdag in Café - Zaal 
Il De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg. 
HAASRODE-BLANDEN : bij O. Steeno, Boet-
senberg 1 1 , tel. 0 1 6 / 4 6 . 2 1 . 8 9 . 
NEERIJSE : bij Federatieraadslid J. De Baet-
selier, Kamstraat 8. 
OUD-HEVERLEE : elke vierde maandag, van 
20u tot 22u, in Café „ De Luchtbode «, 
Dorpsstraat. 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G. 
Vandendriessche en federatieraadslid J. Depré, 
café « In de Oude Smidse », Kerkstr. 5, 

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

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 tot 20u, bij M . Panis, Moeremanslaan 86 . 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, bij R. De Ridder, Brusseistraat, 
van 19 tot 20u. 
ZELLIK : 4e dinsdag, van 20u30 tot 21u30 , 
in De Zwaan. 
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
tot 12u, bij fed. schepene Frans Adang, Ruis-
broeksesteenweg 109. 
BERG : 3e dinsdag, van 20u tot 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev. Van Hecke-
Thiebaut). 
MELSBROEK : I e donderdag, van 19 tot 
20u, in Café Alcazar, Gillijnstraat 1 . 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 tot 
20u, ten huize van Bob Maes, Parklaan 14. 
Vi/EMMEL : in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon, Merchtemsesteenweg 28, elke 
derde dinsdag van 17u30 tot 18u30. 
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LIMBURG 

Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerste maandag van de maand 
ZELEM van 18u tot 19u : bij I . Oecap, 
Stationstraat 79. 
ST. TRUIDEN van 19u tot 20u : bij U. Dril-
jeux, Verbiest 25a. 
Elke vrijdag van de maand 
GENK van 18u tot 19u : Schaapsdries 2 9 , 
tel. 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 tot 19u : bij J. Gabriels, Sie-
mensstraat 28 . 
NEERPELT van 19u tot 20u : bij G. Van 
Duffel, Koiisbos 1 . 

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

Volksvert. J. OLAERTS 
GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
tot 12u, Neerzijstraat 5. 
ZUTENDAAL : iedere 1e vrijdag, om 16u30 
in St. IHubertuskring. 
AS : iedere I e vrijdag, om 17u30, bij Hubert 
Verheygen, Dorpsstraat. 

Z O N H O V E N : iedere 2de vrijdag, om 18u, 
Zonnehof, Kerkplein. 
PAAL : iedere 2de vrijdag, om 19u, café 
Huysmans, tegenover de kerk. 
HEUSDEN : iedere 2de vrijdag, om 20u, in 
de Oude Kring. 
ST. TRUIDEN : iedere 3de vrijdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vrijdag Café 
Area. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
ledere eerste zaterdag van de maand 
HELCHTEREN : Café Eden, Houthalense-
steenweg 30 , van 9u.30 tot 10 u. Tel . 
0 1 1 / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 
EKSEL : Café 't Vlaske, Eindhovensebaan 33 , 
van lOu.30 tot 11 u. Tel. 0 1 1 / 7 3 . 4 1 . 7 8 . 
PEER : bij Jan Plas, Collegelaan 5, van 
l l u . 3 0 tot 12 u. Tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE : Café W i t Paard, Nieuwstad 2 8 , van 
12U.30 tot 13 u. Tel. 0 1 1 / 4 6 . 1 4 . 7 9 . 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Kleine Fon
teinstraat 14, van 14 u. tot 14u.30. Tel. 
0 1 1 / 4 6 . 2 4 . 6 7 . 

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

OOST-VLAANDEREN 

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

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

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

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

Senator E. DE FACQ 
Persoonlijke afspraken op telefoonnummer : 
22 .64 .23 - 22 .36 .30 of schriftelijk Europa
laan, 1 1 , 9820 - St. Denijs-Westrem. 

S februari 1 9 7 6 
DRONGEN, Barloria, afrit autostrade (19 -
20 uu r ) . 

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

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

16 februari 
GENT : Gent, Bloemekenswijk - Brugsepoort 
Dahliastraat, 95 (20 - 21 uur ) . 
OUDENAARDE : zie plaatselijke aankondi
gingen. 

Senator O. VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE van 19 tot 20u : in het nieuw 
gemeentehuis - I e verdieping. 

Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 tot 21u30 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 

Vlaams Hui! 

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

Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van l l u tot 12u : De Beurs. 
Dam, 5. 
MELLE : van 14u.30 tot 15u.30 : Café De 
Snoek, Gontrode Heirweg 4 9 . - Telefoon : 
30 .06 .53 . 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84. 

BOTTELARE van 16u30 tot 17u : bij de 
Geyter, Koningin Astridlaan 19. 
OOSTERZELE van 17u tot 17u30 : bij Para-
wijck. Dorp 8. 
D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 : bl) 
Van Gysegem, Kerkstraat S3. 

Volksvert. G. DE KEGEL-MARTENS 
ledere laatst* zaterdag van da maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12u : Post
koets, Markt. 
Eerste zaterdag van da naaand 
MEERBEKE van l l u tot 12u : Frans Tlala-
mans, Kapellestraat 15. 
DENDERWINDEKE van 13u tot 14u : jan 
Willems, Stwg op Ninove 54. 
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 3 3 . 
APPELTERRE van 15u tot 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 . 
OUTER van 16u tot 17u : Alfons Da Clarcq, 
Aardeweg 70 . 
Derde dinsdag van da maand 
KERKSKEN van 19u tot 20u : Ward Da 
Kegel, Berg 140 . 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 tot 11u30 : Café Dan 
IJzer, Vlaanderenstraat. 
ledere zondagvoormiddag 
N I N O V E : Leopoldlaan 8 6 . 
Derde zaterdag van de maand 
ZOTTEGEM : ten huize van W . Cautaert, 
Hofstraat 18. 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 
ZOTTEGEM : Ten huize, Korte Munte 6. 
VELZEKE : Tel. 0 9 1 / 6 0 . 0 8 . 3 2 , elke voor
middag van 9u30 tot 14 u. Ook 's zondags. 

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

Tweede zaterdag van de naand 
WATERVLIET van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van lOu tot l l u : bl] D. Copp» 
jans. 
ERTVELDE van l l u tot 12u : Emit* Hull*-
broeckstraat 14. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bij F. Van 
Hoiderbeke, Nijverheidsstraat. 
Derde zaterdag van d* naand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bij D. NoH*-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot l l u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u tot 12u : caM Di*d*riks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van d* maand 
WACHTEBEKE van l l u tot 12u : bij Mark 
Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bij Jul*« 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café RI t l , 
Lindenlaan. 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hulle-
broekstraat 14. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 

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

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

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

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

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

WEST-VLAANDEREN 

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

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

Derde zaterdag van de maand 
N IEUWPOORT bij gemeenteraadslid W . 
Devriendt, Recollettenstraat 66 - om 9 u. 
WESTENDE : Gistelstraat 74 
MIDDELKERKE : <c Were Di », de Smet de 
Nayerlaan 19 - om 10 u. 
EERNEGEM : c Riva Venus », Aartrijke-
straat 62 - om l l u . 
DE H A A N : , De Terre », Gasthof bij Tram
halte - om 11u30. 
VLISSEGEM : bij Irma Van Haecke, Kerk
straat (dorp) - om 12 u. 
BREDENE : bij Kamiel Haeck, Driftweg 59 
- om 12u30. 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) Vlaams 
Huis, Voorhavenlaan 20 - om 13 u. 

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

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

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u : Helvetia, Kerkstraat 3 2 . 
WESTENDE om lOu : Gistelstraat 74 
LEFFINGE om l l u : Gasthof 't Steen, Dorps
straat. 
DE H A A N om 12 u : De Torre, Tramhalte. 
MIDDELKERKE om 15u : Were Di, De Smet 
de Nacyerlaan. 
Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE om 18 u : a Sportvriend », 
Diksmuidestraat 15 - Slijpe. 
ETTELGEM om 19u : De Bagge, Dorpsstr. 30 . 

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

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

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

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

1 maart 1976 
LENDELEDE : « De Handbook >, Plaats, van 
n u . 3 0 tot 13 u. - Tel. 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 . 
KORTRIJK : « 1302 », Burg. Reynaertstr. 9 , 
van 17U.30 tot 19 u. - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 20 , van 20 u. tot 
21 u. - Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

5 maart 1976 
BISSEGEM : « Leopold », Stationstraat 3, 
van 20 u. tot 21 u. - Tel. 0 5 6 / 2 2 . 5 4 . 3 0 . 

8 maart 1976 
KORTRIJK ! « 1302 », Burg. Reynaertstr. 9, 
van 17U.30 tot 19 u. - Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20 u. tot 
21 u. - Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

13 maart 1976 
INGOOIGEM : « Streuvels >, 5t Antoniusstr. 
20 , van 16 u. tot 17 u. - Tel. 0 5 6 / 7 7 . 7 4 . 6 7 . 
W A R E G E M : < Weekend >, Hofstraat 2 3 , 
van 17U.15 tot I S u . l S . - Tel. 0 5 6 / 6 0 . 2 6 . 5 6 . 
GULLEGEM : (t Stadium », Wevelgemstraat, 
van 18U.30 tot 19u.30. Tel. 0 5 6 / 4 1 . 1 6 . 7 8 . 

15 maart 1976 
KORTRIJK : n 1302 », Burg. Reynaertstr. 9 , 
van 17U.30 tot 19 u. Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20 u. tot 
21 u. Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

17 maart 1976 
MENEN : « De Beiaard », Kortrijksestraat, 
van 18 u. tot 19 u. 

20 maart 1976 
DEERLIJK : < Bloemenhof >, Tulpenlaan 20 , 
van 16 u. tot 17 u. Tel. 0 5 6 / 7 1 . 1 5 . 4 0 . 
V ICHTE : Bij Nest Waelhem, Harelbekestr. 
35, van 17u.15 tot 17u.45. T. 0 5 6 / 7 7 . 7 3 . 7 6 . 
HARELBEKE-STACEGEM : < De Zwaan >, 
Dorpplaats 2, van 18 u. tot 19 u. Tel. : 
0 5 6 / 2 2 . 1 1 . 5 0 . 

22 maart 1976 
KORTRIJK : « 1302 », Burg. Reynaertstr. 9, 
van 17U.30 tot 19 u. Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20 u. tot 
21 u. Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

23 maart 1976 
KORTRIJK : o 1302 », Burg. Reynaertstr. 9, 
van 17U.30 tot 19 u. Tel. 0 5 6 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20 u. tot 
21 u. Tel. 0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

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

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

3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van lOu tot l l u : ten 
huize van V. De Lille, Helmweg 12, Knokke 
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SCHAARBEEK 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 27 februari te 20u 
zeer stipt, in ons lokaal Le Gas
tel, Louis Bertrandlaan 63, r>et 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 
C^t - ionrhpoU \A/ii \/oK>«,ortl->+on i i Hii<5 

allen op deze belangrijke bijeen
komst. 

TERVUREN CFed.) 

DOSFELINSTITUUT 

Kadervorming : 22 maart : ge
meentewet ; 12 april : financieel 
beheer van de gemeente. 

Beide aktiviteiten gaan door in 
het Vlaams Sociaal Centrum, Heu
velstraat 40 te Overijse, telkens 
van 20 tot 22u30. 

Inlichtingen kunnen bekomen 
worden bij de prov. verantw. voor 
Brabant, Hollaender B, Brusselse-
stwg 51a, Grimbergen, tel. 02/ 
269.27 68. 

VILVOORDE (Fed.) 
DOSFELINSTITUUT 

Kadervorming : 23 maart : ge
meentewet ; 20 april : financiec 
beheer in de gemeente. 

Beide aktiviteiten gaan door in 
het CC van Strombeek-Bever, tel
kens van 20 tot 22u30. 

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. 

UMBURG 
HASSELT 
POLITIEKE RAAD 

De vergadering van verleden 
maandag verliep vlot. De eerste 
stap naar de koördmatie tussen 
Hasselt en de gefuzioneerde ge
meenten werd gezet. De partijver
tegenwoordigers van verscheide
ne gemeenten en de politieke 
mandatarissen waren op post. Het 
fuzieprobleem met de spijtige ge
volgen vloeiend uit de weinig ver
antwoordelijke regeling door de 
regering werd grondig besproken. 
De pogingen van onze mandataris
sen om wat orde in deze Hasselt
se fuzie te brengen mislukten we
gens het opgelegde diktaat van de 
heer IMichel. Het zal juist onze 
opdracht zijn deze nadelen af te 
zwakken ten voordele van de lan
delijke gemeenten. De kern van 
het politiek kollege werd samen
gesteld, die verder de praktische 
werking op zich zal nemen. Om 
een bestendig kontakt met onze 
militanten en medewerkers te 
verzekeren zullen voortaan iedere 
maandag tussen 16 en 17u en 
iedere vrijdag tussen 15 en 17u 
enkele bestuursleden in het Soci
aal Sekretariaat, Zuivelmarkt 38, 
Hasselt, de hangende besprekin
gen verzorgen. (Ook tijdens die 
uren telefonisch te bereiken : 
011/22.17.78). 

ST-TRUIDEN 
GESLAAGD FEEST 

Op 7 februari had ons mossel-
feest plaats dat een enorm suk-
ses werd. Diezelfde avond werd 
ook de afdelingsvlag door de heer 
Jules Bessemans overhandigd aan 
onze afdeling. Na de toespraak 
van kamerlid Jef Olaerts werd de 
avond gezellig met dans verder
gezet. 

VUJO 
Op 14 februari stapte onze nog 

jonge VUJO-afdeling mee in de 
protestwandeling Overpelt-St-Trui-
den tegen de A 24. Ze zorg
de tevens voor de ontvangst van 
de vermoeide maar tevreden VU-
jongeren. 

TONGERLO 
BESTUURSVERGADERING 

Op dinsdag 20 januari ging onze 
eerste bestuursvergadering van 
het jaar door in Den Engel te Ton-
gerlo. Opnieuw hódden wij een 
zeer talrijke opkomst. Na het voor
lezen van het verslag werd eerst 
afgerekend met het lidgeld, leder 
bestuurslid was klaargekomen 
met zijn ronde. Onze afdeling telt 
nu reeds 168 leden. Er zullen nog 
nieuwe bijkomen. De « Wij »-
abonnementen kenden dit jaar 
een lichte achteruitgang. Volgend 
jaar zal hieraan bijzonder veel 
aandacht besteed worden. Tijdens 
onze kerstaktie konden wij voor 
130 zieken of bejaarden eventjes 
de zon laten schijnen. Verder 
werd ons aanstaande lentebal, 
Euranje, volksvergadering met H. 
Schiltz te Hasselt, het IJzerbede-
vaartkomitee en ons aanstaande 
pamflet besproken. Tevens wer
den er bijzondere felicitaties uit
gebracht aan de zopas opgerichte 
VUJO-afdeling. 

MLCnDCR 
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. 

VUJO-MANIFESTATIE TEGEN DE A24 
De voettocht, dwars door Lim

burg, ingericht door VUJO-Lim-
burg, kende een waar sukses. Een 
30-tal mensen waren op 14 februa-
ari om 7u present te Overpelt om 
te beginnen aan de reeds eerder 
aangekondigde protest-voettocht 
van Overpelt naar Brustem. 
Ondanks het zeer ijskoude weer, 
groeide de belangstelling van pro-
test-wandelaars met de km. Te 
Hasselt was deze groep aange
groeid tot 200 personen. Na de 
perskonferentie stapten onze 
wandelaars verder naar Brustem, 
eindpunt van hun mars. Niet min
der dan 75 personen bereikten te
gen 19u het eindpunt. Samen met 
de VUJO-jongeren waren ook aan
wezig afgevaardigden van het A24-
komitee en van de groene fiet
sers. 

Te Hasselt werd omstreeks 15u 
een perskonferentie gegeven door 
de VUJO samen het A24-komitee. 
In een vrij scherpe motie hekelde 
provincieraadslid J. Gabriels het 
beleid van onze beton-deputés. 
Nadien lichtte provinciaal VUJO-
voorzitter J. Sauwens nogmaals 
de redenen toe waarom zij tegen 
dit ontwerp van autoweg gekant 
zijn. Tot slot stelde hij de eisen 

dienaangaande van de VUJO, nl. 
— De ontbinding van de Inter-
kommunale E39 die zichzelf pro
beert te overleven in de A24. 
— Een kumulbeperking in de pu
blieke mandaten van onze poli-
tiekers. 
— Inspraak voor de bevolking bij 
het plannen van nieuwe wegen. 
— Het overhevelen van de kredie
ten voor de A24 naar milieu en 
dus menvriendelijke projekten zo
als : waterzuiveringsstations, 
fietspaden, dijken. M.a.w. een be
leid gericht op welzijn, i.p.v. op 
welvaart. 

— Een politiek waar de mens 
centraal staat en niet de auto. 
— Als alternatief : de aanpassing 
en modernisering van het be
staande wegennet, de ontsluiting 
van de verkeersknoop te Hasselt 
en een E5-aansluiting voor Zuid-
Limburg. 

Langs deze weg dankt de VUJO 
alle jongeren (en ouderen) welke 
zaterdag hebben mee opgestapt. 
Eveneens een pluim verdient het 
kernkomitee van VUJO-Limburg, 
onder de bezielende leiding van 
hun voorzitter J. Sauwens, voor 
deze puike organisatie. 

AN GUSEN : 
VU-LUSTTREKKER TE GENK 

Nee, zo mag Limburg nooit worden ! ^ 

Ondanks de afwezigheid van onze parlementariërs Jef Olaerts en Rik 
Vandekerckhove, die de belangrijke extra-partijraad dienden bij te wo
nen, werd de kiesstrijd van de VU te Genk op een schitterende wijze 
ingezet met een zeer ruim bijgewoonde algemene ledenvergadering 
op dinsdag 17 februari in de Parelhoeve. 
Met een vloed van woorden, doorspekt met fijn gekozen beelden en 
bijbelse vergelijkingen voerde ons gemeenteraadslid Bert Niesten na
mens het bestuur en de mandatarissen het woord. Hij dankte oprecht 
Jef Olaerts, die zes jaar geleden de VU-lijst trok en naar een uitzon
derlijk sukses voerde, en tipeerde met grote overtuiging en zichtbaar 
gelukkig de kwaliteiten van An Gysen, de fraktieleidster van onze 9 
gemeenteraadsleden, die thans ook als lijsttrekker voor de komende 
verkiezingen werd aangeduid. 
Na een daverend applaus en hartelijke gelukwensen van de VU-vrou-
wen door Paula Vandeloo, maar ook van de mannen door Jan Roux, 
begon An Gysen aan haar maiden-speech als lijsttrekker. 
Met bewonderenswaardige dossierkennis en aan de hand van tientallen 
voorbeelden, verwoordde zij de opvattingen van de Volksunie ovef een 
modern, een open, een sober, maar doeltreffend gemeentebeleid. 
Namens de gemeenteraadsfraktie en ter vervanging van senator Vande
kerckhove, deed ons provincieraadslid Door Vandeuren een oproep om 
samen entoesiast en overtuigd van het sukses, de kiesstrijd in te gaan. 
Een gelukkige start, met veel volk, interessante besprekingen en vooral 
veel geestdrift. Uit een brief met gelukwensen van onze algemene 
voorzitter H. Schiltz, citeren we één zin : « Een Vlaming stemt Volks
unie en Genk geeft het voorbeeld ! ». Wij zijn gestart en wij zullen 
het waar maken ! 

WIE IS AN GYSEN ? 
An Gysen, die sinds jaren met een grote inzet en zeer deskundig de 
VU-fraktie van de Gentse gemeenteraad aanvoert, werd door het 
afdelingsbestuur en de VU-mandatarissen eenparig aangeduid om de 
leiding te nemen van de Volksunielijst bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van 10 oktober. Tijdens de ruim bijgewoonde algemene vergadering 
van 17 februari in de Parelhoeve mocht zij hiervoor de gelukwensen 
van alle aanwezigen ontvangen. 
— An Gysen heeft als fraktieleidster aan vriend en tegenstander be
wezen dat zij, met kennis van zaken en zeer grondig voorbereid, van 
heel nabij het beleid van de laatste Jaren heeft gevolgd en beïnvloed. 
Talloze deskundige tussenkomsten en stevig verantwoorde voorstellen 
getuigen hiervan. 
— Zij spaart tijd noch moeite om wie of waar ook mensen te helpen 
en door haar inzet het gemeentebeleid in het algemeen te verbeteren. 
'— Zij is door haar opleiding rechtstreeks voorbereid om ook de tech
nische inhoud van de gemeente-administratie en het beleid te be
grijpen en te ontleden. Zij behaalde het diploma van licentiaat-geaggre
geerde in de handels- en financiële wetenschappen aan de katolieke 
universiteit te Leuven. 
Zij komt uit een gezin van zes kinderen en was van jongsaf zeer aktlef 
in tal van verenigingen. 
Het gezin van Jan en An Gysen draagt de stempel van een belangloze 
inzet en bekommernis die zich uiten in een aktieve deelname van bei
den aan het verenigingsleven te Genk. Hun huis staat steeds open 
voor iedereen. 
Om haar taak nog beter te kunnen vervullen, volgt An Gysen sinds 
twee jaar de cyklus gezinswetenschappen aan het Postuniversitair 
Centrum van de Universiteit Limburg. 
Als lid van de KAV, CMBV, het koor Canzone en PAG houdt zij kontakt 
met de mens zoals die vandaag leeft In zijn gezin, zijn straat, zijn wijk, 
zijn gemeente. 
Met An Gysen als lijsttrekker zal de Volksunie een bijzondere stem
pel drukken op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Haar aanwe
zigheid garandeert : 
— een eerlijke politiek met bekwame inbreng en belangloze inzet ; 
— een eenvoudige aanwezigheid tussen de mensen, met aandacht en 
begrip voor iedereen ; 
— een waarachtige verantwoordelijkheid ten bate van onze gemeen
schap ; 
— een ploeg mensen die stuk voor stuk de belangen van Genk zullen 
dienen. 
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OOST-VLAANDEREN 
AALTER-BELLEM-
LOTENHULLE-POEKE 
. EOHO . — STREEKBLAD VAN 
DE LIJST VOLKSBELANGEN 

Vanaf dit jaar zal « Echo » nu 
tweemaandelijks verspreid wor
den over gans Aalter en de ge
meenten Bellem, Lotenhulle en 
Poeke. Ondertussen is het eer
ste nummer reeds uitgedeeld. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
Dinsdag en vrijdag is er gele

genheid tot afrekening van de 
Euranjekaarten, telkens van 20 tot 
22u, op het arr. sekretarlaat, 
Vlaams Huis Roeland. 
VUJO-KADERDAG 

Op zaterdag 13 maart begint om 
14u30 een arr. VUJO-kaderdag in 
het Vlaams Huis Roeland. Op het 
programma : inspraak in de ge
meente en het jeugdbeleid. 

OOSTAKKER-ST^MANDSBERG 
FEDERATIE VAN VLAAMSE 
VROUWENGROEPEN 

Op donderdag 19 februari j l . is 
te Oostakker de afdeling Tostak-

ker-St-Amandsberg van de Fede
ratie van Vlaamse Vrouwengroe
pen van start gegaan. Er was rui
me belangstelling en ook de 
plaatselijke VU-besturen hadden 
eraan gehouden zich door een af
gevaardigde te laten vertegen
woordigen. De zitting werd ge
opend door mevr. Huguette De 
Bleecker, die als promotor en 
voorzitster van de FVV de wer
king en doelstelling van de Fe
deratie toelichtte. Ze herinnerde 
eraan dat hiermee een traditie 
van aktieve deelname van de 
vrouwen in de Vlaams-nationale 
Beweging wordt voortgezet. Na 
een informatief gesprek over 
struktuur, werkterrein, takenver-
deling en verhouding t.o.v. plaat
selijke VU-werking, werd mevr. 
Olga De Pillecyn met eenparige 
goedkeuring als verantwoordelijke 
van de Jongste FVV-afdeling aan
geduid. Deze geslaagde bijeen
komst houdt vele beloften in voor 
de maatschappelijke bewustwor
ding van de Vlaamse vrouw. 

FEBRUARI 

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 Vnlksuniebal om 21 u in de Parochiezaal 
Heirbrug met het orkest Marcel De Munck. 

28. Beveren-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 
5. Gent : Wij-Vrouwen. André Mertens, ingenieur en « ge

schorst » ambtenaar, komt voor ons spreken over « De 
dijken breken ». 

6. Vrasene : Jubileum-dansfeest « Amedée Verbruggen-
kring » in de Parochiekring, Kerkstraat 9, om 21u met 
het orkest Rumbling Devils. 

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

6. Welle : Afdelingsfeest in zaal Eendracht, Dorp, om 21 u 
30 met het orkest De Pebbs. Inkom : 60 fr. 

8. St-Niklaas : Gesprek over het gewestplan St-Niklaas-Lo-
keren. Inleider Johan De Mol. Samenkomst om 20u in 
zaal De Spiegel, Stationsstraat 1. 

13. Erembodegem-Centrum : Ledenfeest met etentje. Gast
spreker : O. Van Ooteghem. Gezellige muziek door mej. 
Bruyndonck met Hammondorgel. Prijs : volwassenen 100 
fr., kinderen tot 14 jaar 60 fr. 

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

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. 

19. Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Volksmeeting om 20u30 
in de bovenzaal van het gemeentehuis te Ledeberg. 

23. Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Dr Goosenaertskring 
organiseert een voordracht over Brugge. 

STADSBESTUUR AALST 
In het stedelijk bediendenkader is één betrekking van klerk 
te begeven. 
De kandidaturen voor deelname aan de examenproeven wor
den ingewacht tot uiterlijk 15 maart 1976. Zij moeten bij ter 
post aangetekende brief worden gericht aan het college van 
burgemeester en schepenen. Stadhuis, Grote Markt 3 te Aalst. 
De volledige voorwaarden kunnen op mondelinge, schriftelijke 
of telefonische vraag worden bekomen bij de dienst perso
neel, stadhuis. Grote Markt 3, 9300 Aalst {tel. 053/21.57.51 -
toestel 114). 

(advertentie) 

MEDEGEDEELD 

GENT 

HET TOPBAL VAN HET JAAR 

Het beroemd, het berucht Ka-
meradenbal op zaterdag 6 maart 
in de Roeland te Gent. 

OUDENAARDE-RONSE 

BROEDERBAND 

Het jaarlijks feest van de afde
ling gaat door op zaterdag 13 
maart en staat in het teken van 
hen die gestreden hebben en hun 
leven gegeven hebben voor 
Vlaanderen. 

Programma : 19u : h. mis voor 
de overleden leden van Broeder
band. Celebrant : e.h. C. Van 
Schoonenberghe. Organist ; dhr 
Adiel Vanden Abeele. De h. mis 
wordt opgedragen in de kapel van 
de Karmel, Einestraat 40 te Ou
denaarde (zijstraat van de Markt); 
20u : we komen samen in het 
spijshuis De Zalm, Hoogstraat 4 
te Oudenaarde, in de grote bene
denzaal. Eetmaal : 250 fr. 

Gastépreker : Ward Hermans, 
oudstrijder '14-'18 en oud-volks-
vertegenwoordiger. Enkele ge
dichten en lezingen worden voor
gedragen door mevr. Anita Van 
Houtte-'Beyaert. Er is ook een 
tombola voorzien met tal van 
mooie prijzen. 

Betaling kan geschieden de 
avond zelf of door storting op PR 
74344 van de Kredietbank voor 
rek. Broederband 443-5535101-96. 

KVHV-GENT 

AMNESTIE-MEETING 

In aansluiting bij de oproep van 
zeven bekende Vlamingen, roept 
KVHV-Gent alle Vlaamse vereni
gingen op tot daadwerkelike vor
ming van een nieuw amnestie-
komitee, dat gekoördineerde ak-
ties moet organiseren in funktie 
van de uiteindelijke realisatie van 
amnestie. 

1975 ging — zoals dertig voor
gaande jaren — voorbij zonder 
enig officieel initiatief ten gunste 
van amnestie voor de getroffe
nen der Belgische repressie na 
WO II. Ondanks moties en akties 
van diverse Vlaamse verenigin
gen — met de meest uiteenlopen
de strekking. 

KVHV-Gent zelf plant verdere 
initiatieven. Een amnestie-mee
ting gaat alvast door te Gent, 
Blandijnberg, op maandag 22 
maart om 20u. 

SPECIAAL 

VOOR WERKLOZEN 

De Stichting Lodewijk de Raet 
organiseert in «De Bron» te Kes-
sel-Lo enkele vormingsweken, 
speciaal bedoeld voor werklozen : 
8-12 maart : « Persoonlijke groei 
en groepsontwikkeling » ; 
22-26 maart : « Mezelf zijn in 
woord en beweging. Kan het ? 
Mag het ? » ; 
29 maart - 2 april : «Werkloosheid 
en de sociaal-ekonomische kri-
sis ». 

Voor deelname aan deze ktirsus-
sen dient vrijstelling van stempel-
kontrole aangevraagd bij de RVA-
direkteur van uw arrondissement. 

inlichtingen en inschrijvingen 
voor deze kursussen : Volkshoge
school « De Bron » - Stichting Lo
dewijk de Raet, Koetsweg 122, 
3200 Kesse1-Lo, tel . 016/25.46.85. 

VROUWEN 
INDE 

6EMEENTEBAAD 
Je onmiddellijke buurt : het dorp, de wijk met daarin : het 
winkeltje waar je regelmatig komt en er met de mensen 
praat, de school waar je vroeger ging en waar je kinderen 
nu ook hun eerste wijsheid opdoen... de werkplaatsen, al 
lang gevestigd of pas nieuw waar ouderen over hun pensioen 
dromen en jongeren over vooruitgang... het parkje voor de 
kerk, de oude herenhuizen — dringend aan herstelling toe — 
langs de wal, de tram die nu wel tot de nieuwe wijk mag 
rijden, de luchtvervuiling van een bedrijf niet zo ver af en 
waarover de mensen het steeds hebben, het jaarlijks feest 
waaraan alle verenigingen deelnemen en waarbij je steeds 
ontdekt hoe rijk het leven van je buurt eigenlijk is. 
In dat eigen milieu zijn ook steeds problemen en akefietjes, 
noden en wrijvingen, en zovele zaken te doen, op te lossen; 
als je maar enige sociale belangstelling hebt, en je wil je 
interesse in daden omzetten, dan word je gemeenteraadslid. 
Je bent dan de politikus-van-de-kleine-zaken, van de « alle
daagse » dingen, maar er is geen boeiender « vak » en geen 
dankbaarder, omdat je met werkelijke gegevens werken kan, 
de mensen en situaties in je eigen leven inschakelt. 
Er zijn bijgevolg geen persoonlijker verkiezingen dan die 
voor de gemeenteraad. 
De gebreken en deugden van elke kandidaat toetsen zich aan 
zijn onmiddellijke omgeving, zijn persoonlijkheid weerkaatst 
zich op die van zijn levensgezellen : dat is voor het poli
tieke image van elke kandidaat wel een zware opgave. 
Daarom is het samenstellen van een kandidatenlijst van 
gemeenteraadsleden-in-spe een kiese aangelegenheid ook : 
iedereen is nog meer dan anders betrokken. Maar meer dan 
ooit is het nodig bij het samenstellen van de lijst zichzelf 
wat te vergeten en het algemeen belang voor ogen te heb
ben. 
Zo heeft een goed gemeenteraadslid veel ti jd nodig om zijn 
ambt nauwkeurig, sekuur te vervullen : dat is in zoverre 
waar dat zijn buren zijn politieke werken elke dag gadeslaan. 
Een goede lijst geeft tevens de samenstelling van de aan 
te spreken bevolking weer. En in onze gemeenten wonen 
mannen en vrouwen. 
Er moeten vrouwen op onze gemeenteraadslijsten. 
Zij leven elke dag tussen de dagjesmensen, komen in krin
gen waar mannen zich dikwijls niet laten zien, weten soms 
beter.de gewoon-menselijke noden, kunnen belangstelling 
opbrengen voor wat in de « grote » politiek dikwijls verge
ten wordt. 
Een vrouw, vrouwen in de gemeenteraad zijn goud waard, 
niet alleen voor de politieke formatie die zij vertegenwoor
digen, maar ook voor de gemeenschap, die zij met groot 
hart en onbevangen inzet dienen. 
Wij willen een beroep doen op allen, die tijdens de volgende 
weken op de lijsten « werken » : zet vrouwen op verkies
bare plaatsen. 
Niet dat je Lies of An per se een bepaalde plaats moét geven 
omdat ze An en Lies zijn. Je kandidaten — dat geldt trou
wens tevens voor de meneren — moeten bekwaam zijn en 
de tijd hebben het ambt te vervullen dat zij ambiëren. 
Maar als de Eva's het kunnen en willen doen,, dan moeten 
zij een reéle kans krijgen. Hun gezicht op de fotoreeks van 
kandidaten zal de rij minder eenzijdig en Interessanter ma
ken, je geeft je partij een dynamisch, jong en echt-pluralis-
tisch profiel en je zal heel wat meer vrouwen aanspreken. 
De Eva's vormen overal het grootste deel van 't kiezerskorps, 
en pas als zij meedoen, win je 't hart nodig om je politiek 
warm-menselijk te maken. 

Huguette De Bleecker 

GENT 

FVV-NATIONAAL 

Nationale vergadering van de Federatie van Vlaamse vrou-
wenggroepen. 
Op zaterdag 28 februari om 14u in café Reinaert, Maria-Hen-
drlkaplein te Gent. 
Op de agenda o.m. : 
— Innerlijke strukturatie van de FW. 
— de uitbouw van de kernen. 
— de plaatselijke aktivitelten. 

GENT 

IR. A. MERTENS 

Op vrijdagavond 5 meert komt André Mertens voor ons spre
ken. 
Hij wil zichzelf aangekondigd zien als « geschorst ambte
naar ». Hij zit voor het ogenblik zonder werk omwille van 
een interview, hij Is de eeuwige rebel. De man die de zwakke 
plekken in ons bestel niet alleen ziet maar ook aanwijst, de 
man die het wéét van de dijken en de havens, en hij heeft 
zich als Bruggeling in Gent ingewerkt en stelt nu een unieke 
dokumentatle samen over de Gentse monumenten. Wij heb
ben hem gevraagd voor ons te komen spreken onder het 
motto « De dijken breken ». 
We hebben afgesproken om 20u die vrijdagavond in de boven
zaal van Roeland, Korte Kruisstraat te Gent. 

OOSTENDE 

NAAR KEUKENHOF 

De Werkgroep Vlaamse Vrouwen Groot-Oostende (FW) richt 
op 11 april een ééndagsreis in naar « Keukenhof » (Lisse, Hol
land) om de prachtige bloembollenparken te bezichtigen. 
Alle inlichtingen : Lieve Depoorter-De Coster, Epsomlaan 38 
(tel. 059/70.36.03). 
Allen welkom, ook van buiten Oostende. , 

> 
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WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

In het spijshuis « Béarnaise » 
bij ons bestuurslid IVliel Duysters 
had voor enige dagen de aandui
ding plaats van de vijf kandida
ten van de VU die zullen fungeren 
op de gemeenschappelijte lijst 
van de « Blankenbergse Volkspar
ti j ». Deze kandidaatverkiezingen 
gebeurden onder leiding en kon-
trole van het arr. bestuur van de 
VU te Brugge vertegenwoordigd 
door arr. VU-sekretaris R. Podde-
vin. Hadden hun kandidatuur 
weerhouden : mevr. R. 'Buysse, 
H. Cattoor, P. Dessein, J. Fryns, 
G. Pyck, E. Scherpereel en mevr. 
L. Persyn. Na geheime stemming 
per brief ter plaatse en onder 
kontrole van kandidaten niet be
stuursleden kwam volgende uit
slag uit de bus : fryns Jef (ge
meenteraadslid), Dessein Pol (les
gever KUL], Buysse Rika (onder
wijzeres), Cattoor Henri (hotelier) 
en Pyck Guido (advokaat). 

FEDERATIE 
VAN VLAAMSE VROUWEN 

Ook alhier is er nu een afdeling 
van de Federatie van Vlaamse 
Vrouwen. Belangstellenden kun
nen zich voor verdere Inlichtingen 
steeds wenden tot Rika Buysse, 
K. Deswertlaan. 

GROOT-OOSTENDE 
OVERWINNING VAN DE VU 

Het begrotingsdebat bracht voor 
voor de VU een onverwachte 
schitterende overwinning ! Na zes 
jaar keihard de prestigeverknoei-
zucht op kosten van de Oostend-
se belastingsbetalers aangeklaagd 
te hebben in verband met het Ste
delijk Hoger Technisch Instituut 
(integraal op kosten van de stad) 
kwam er een gemeenschappelijke 
verklaring van de BSP en CVP 
(meerderheidsgroepen) waardoor 
meegedeeld werd dat men de 
overheveling naar de Staat zou 
inzetten en de procedure begin
nen ! Tevoren had J. Vandemeule-
broucke op een druk bijgewoonde 
perskonferentie de toestand van 
het stedelijk onderwijs in een om
vangrijk dossier bekendgemaakt 
(hierover volgende week meer). 
Stuk voor stuk kwamen nadien 
de BSP-leden chagrijnig aan het 
woord om vooral de VU aan te 
vallen, ook wel de PVV die de 
laatste tijd onze stelling steunde. 
Dit is wel een van de grootste 
suksessen die onze fraktie ooit 
geboekt heeft I Bij die gelegen
heid kon de CVP-fraktieleider Van-
langenhove niet nalaten de lof te 
zingen van rode Laridon : sedert 
hij schepen is, heeft het vrij on
derwijs het nog nooit zo goed ge
had te Oostende ! (Hij moet zulks 
maar eens gaan vertellen aan de 
direkties van het vrij lager onder
wijs !). 

FEDERATIE VLAAMSE VROUWEN 
Voor de dames van Groot-

Oostende wordt een reis naar 
Keukenhof (Nederland) gepland 
op 11 april 1976. Deze reis geeft 
de gelegenheid de unieke en won
dermooie Hollandse bloembollen-
velden te bezoeken, en zelfs ter 
plaatse uw bestelling te doen voor 
opschik van tuin en ook binnen
huisversiering. 

Reiswijzer (ca 550 km) : 7u30: 
stipt vertrek aan Kanadaplein ; 
9u. : koffie op autobaan Gent-Ant-
werpen ; 11u30 : aankomst Keu
kenhof, vrije rondgang. Gelegen
heid tot middagmalen of pick
nicken ; 16u30 : verzamelen aan 
de autocar ; 17u30 : Rotterdam, 
gelegenheid voor stadswandeling 
en avondmaal ; 19u30 : vertrek uit 
Rotterdam ; 21u30 : pauze voor 

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 

koffie enz. op autobaan Antwer
pen ; 23u30 : thuiskomst Kanada
plein. 

Niet vergeten Nederlands geld 
mee te brengen. Prijs volwasse
nen : 375 fr., inbegrepen inkom 
Keukenhof en drinkgeld chauffeur. 
Prijs kinderen tot 8 jaar : 325 fr. 
(ook alles Inkluzief). In 1971 kost
te deze reis ook reeds 300 fr., 
we blijven dus goedkoop, leder
een, ook buiten de stad Oostende 
is welkom ! 

De bus kan 45 personen om
vatten : wacht dus niet te lang 
met inschrijvingen. Laatste datum 
van inschrijving : 27 maart, bij 
één van de volgende personen : 
Lieve Depoorter (verantwoordelij
ke), Epsomlaan 38, Mariekerke 
(70.36.03) ; Marlies Van Synghel, 
Witte-Nonnenstraat 5, Centrum 
(70.49.31) ; Annie Vanhoutte 
Noordzeestraat 12, Vuurtoren 
(70.03.35) ; Jenny Hultrop, Zee
dijk 176, bus 13, Mariakerke 
(80.18.56) ; Bernadette Van Collie, 
Tarwestr. 12, Centrum (70.07.66) ; 
Gusta Schokaert, Brouwerijstraat 
28, Stene (80.28.35) ; Trees Sar-
razijn. Gelijkheidsstraat 177, Cen
trum (70.75.16) ; Dina Van Maele, 
Grintweg 16, Zandvoorde (tel. 
70.19.05) ; Gerarda Meyers, Stui
verstraat 22, Stene (80.21.29) ; 
Andrea Vandenabele, Luchthaven-
straat 42, Raversijde (70.81.14). 

IZEGEM 

GEMEENTERAADSZITTING 
Op de jongste gemeenteraads

zitting van 16 februari zijn de VU-
mandatarissen herhaaldelijk tus
sengekomen. Tot het belangrijkste 
behoort de tussenkomst van Jef 
Pattyn die het hele klachtendos
sier van de nieuwe wijk van 
Klein Harelbeke behandelde. Knel
punten daarin zijn : de niet nage
komen belofte van de Izegemse 
bouwmaatschappij voor een kol-
lektieve tv-antenne, het op de 
lange baan schuiven of afwijzen 
van alle wensen die het zeer ak-
tieve wijkkomitee naar voren 
brengt, de uitzonderlijk lange pe
riode dat kopers van een huis 
van de )Z. bouwmaatschappij 
pacht moeten betalen aan die 
maatschappij, en gescheurde be
jaardenwoningen. Deze tussen
komst lokte lange, maar weinig 
terzake doende antwoorden uit 
van de burgemeester, de schepen 
voor elektriciteit en de schepen 
van openbare werken die tevens 
voorzitter is van de Izegemse 
Bouwmaatschappij. Daarom for
muleerde de VU-lzegem, na een 
grondig onderzoek door VU-be-
stuur en VU-mandatarissen, de 
volgende eisen : 

1. De nieuwe tv-programma's (3 
Duitse en 1 Luksemburgse) moe
ten door « Etiz » gratis gegeven 
worden aan heel de bevolking van 
Izegem. 
2. Onmiddellijke hulp om een ein
de te maken aan het schandaal 
van de gescheurde woningen voor 
gezinnen van de derde leeftijd. 
3. Duidelijke toezeggingen i.v.m. 
telefooncel, ontmoetingsplaats en 
groenruimte. 
4. Een redelijke oplossing om te 
vermijden dat zij die nu hun huis 
willen kopen aan de Izegemse 
Bouwmaatschappij, niet 18 maan
den tot 2 jaar of 2 en een half 
jaar pacht moeten betalen aan de 
bouwmaatschappij. 

PAMFLETAKTIE 
Onmiddellijk heeft de VU een 

pamflet opgesteld over de VU-tus-
senkomst in de gemeenteraad en 
de VU-eisen ten gunste van de 
bewoners der wijk Klein Harel
beke. Nog geen 48 uren na de ge
meenteraadszitting hadden al de 
bewoners van deze wijk het VU-
pamflet in hun brievenbus. 

VU-BAL 
Wij doen een oproep tot alle 

leden en « Wij «-lezers om het 
VU-bal van 20 maart op alle ter
reinen te doen slagen. Wie er 
niet aanwezig kan zijn koopt een 

paar kaarten om onze verkiezings-
kas te helpen spijzen. Ons streef
cijfer is : 400 kaarten verkopen 
vóór 20 maart. Onthaal onze be
stuursleden - op - kaartenverkoop 
goed ! 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
Wist u dat alle bestuursleden 

van VU-lzegem en alle VU-manda
tarissen met hun hele gezin lid 
zijn van het Ziekenfonds West-
flandria ? Dat bewist dat West-
flandria ook uw vertrouwen waard 
is. Neem eens kontakt op met 
Raymond Wullaert, Prinsesse-
straat 110 (tel. 30.54.80), die u 
volkomen vrijblijvend alle inlich
tingen zal verschaffen. En vergeet 
niet dat mevr. J. Decoopman-Van-
assche elke werkdag van 14 tot 
17u de uitbetalingen doet in de 
Gentsestraat 18 (tel. 30.33.37). 

KOKSIJDE 
'DE OOIEVAAR... 

. .kwam toch, ondanks het barre 
weder, bij de familie Mouton-Wy-
bo en bracht er een flinke doch
ter. Hartelijk gefeliciteerd. 

VOORSTELLEN TEN BATE 
VAN DE MIDDENSTAND 

Onze middenstanders werden 
ingelicht over de wetsvoorstellen 
die door de VU werden ingediend 
in het Parlement ten bate van de 
middenstand. Deze VU-voorstellen 
worden door de pers verzwegen, 
ook door de plaatselijke politieke 
vertegenwoordigers, die als eni
ge verdediging, één argument om 
hun inaktiviteit te verdoezelen, 
hebben : 't zijn zwartzakken, eks-
tremisten, enz. Deze traditionele 
partijen zullen zich wel bij de vol
gende verkiezingen eens te meer 
opdringen als de verdedigers van 
de zelfstandigen. Maar het is aan 
de zelfstandigen voortaan beter 
uit de ogen te kijken. 

SLECHTE WIL 
Op aanraden van het Algemeen 

Nederlands Verbond werd in maart 
1975 een brief aan de Horeca-be-
drijven gericht, waarin werd aan
gedrongen opdat nederlandstali-
ge spijskaarten zouden voorhan
den zijn. Een jaar later moeten 
we vaststellen dat hierin weinig 
verandering is gebeurd. Zijn ze 
werkelijk van slechte wil ? 

LEDEGEM 
OVERLIJDEN 

Wij leven mee bij het overlijden • 
op 93 jaar van ons oudste lid 
Nestor Sohoutteten en bieden de 
nabestaanden onze innige deelne
ming aan. 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
De kursus (4 lessen) voor ge

meenteverkiezingen ingericht door 
het Dosfelinstituut te Kachtem 
werd gevolgd door Lucien Ver
kinderen, Marcel Deboutte, Arnold 
en Georges Raes. 

In samenwerking met het arr. 
bestuur worden de gemeentever
kiezingen reeds ijverig voorbereid 
en worden de nodige kontakten 
gelegd. 

OUDENBURG-DE HAAN 
OVERLIJDEN 

Op 20 februari werd hier ten 
grave gedragen mevr. Z. Mahieu, 
geboren Desmedt. Zij was de 
moeder van onze vriend Noël 
Mahieu uit De Haan. Wij bieden ' 
hem en de overige nabestaande 
onze innige deelneming aan. 

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 

HflLCnDCR 
FEBRUARI 
26. Oostende-Vuurtoren : Stedelijke wijkraad, 19u30. 

Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
Oostend-Stene : Avondfeest in Bloemendaal. 200 fr. 
(maaltijd inbegrepen). 
Oudenburg : Afdelingsbal in zaal Moderne. 
Izegem : Wandeling rond Doorn- en Muzelmolen o.l.v. 
Wilfried Lagae. Organisatie : Wandelklub Vlaams Huis. 
Vertrek om 13u30 aan het Vlaams Huis. 
Koekelare : Jaarmis ter nagedachtenis van E. Lootenp 
om 10 uur. 

27. 
28. 

28. 
28. 

29. 

MAART 
6. 

12. 

16. 

18. 

20. 

20. 

20. 

28. 

Assebroek : VU-Avondfeest in zaal Patria. 
Oostende-Vuurtoren : Spreekbeurt met kamerlid Luk 
Vansteenkiste, om 20u30. 
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. Een 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. 
Oostende-Zandvoorde : Avondfeest en pensenkermis in 
zaal Kultureel Centrum. 100 fr. Inschrijven bij de sekre-
taris. 
Zarren-Werken : Afdelingsbal in zaal Riva. 50 fr. Om 20u. 
Disko Crocodille. Te Zarren. 
Izegem : Volksuniebal in zaal Mandeldaele, Emelgemse-
plein, vanaf 20u30. Orkest : André Gheyssens. Toegangs
prijs : 60 fr. 
Tiegem : Jaarlijks VU-bal in. zaal Stijn Streuvels te In-
gooigem. Aanvang om 20u. Opgeluisterd door de St-
Arnoldusblaaskapelle. Toegang 50 fr. Inrichters : afde
lingen Tiegem, Vichte, Kaster, Anzegem-lngooigem. 

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 kollektebussen 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 win-
kelbeurt en dito TV-avond. 

WERVIK 
MET RASSE SCHREDEN 

Komen de verkiezingen nader. 
Graag zouden wi j te Wervik een 
bijzondere inspanning leveren op
dat het Vlaamsnationalisme ook 
te Wervik in de gemeenteraad zou 
vertegenwoordigd zijn. Hoe ratio
neel een propaganda ook gevoerd 
wordt, steeds kruipt die plaatse
lijk in de tienduizenden franken. 
Omdat niet altijd dezelfde men
sen het leeuwenaandeel van de 
kosten zouden moeten dragen — 
de middelen van de partij zelf 
zijn zéér beperkt I — vragen wij 
iedereen zijn steentje te willen 
bijdragen. Dit kan zeer gemakke
lijk via een overschrijving op re
keningnummer 850-8038770-87 van 
de VU-Wervik. 

DEBAT 
Vóór een drietal weken ging er 

de vrijdagavond een debat door in 

het St-Jozefskollege over de 
Vlaamse strijd. Slechts de Volks
unie en de Werkgroep Arbeid had
den aan de uitnodiging gevolg ge
geven. De andere politieke partij
en hebben waarschijnlijk geen be
langstelling voor de rechten van 
de Vlaamse mensen. Terwijl de 
Werkgroep Arbeid de Vlaamse 
strijd vanuit een Marxistisch oog
punt benaderde gaf onze arr. 
voorzitter het standpunt van het 
bevrijdende volksnationalisme ten 
beste. Hij heeft zich daarbij goed 
van zijn taak gekweten en ieder
een die zioh demokratisch wH 
noemen moet onder de indruk ge
komen zijn van de cijfers die door 
de vriend Michel CafKien werden 
aangehaald. De Vlaamse strijd is 
bijlange nog niet gestreden ! 

Eén opmerking : jammer dat de 
inrichtende vereniging « Beneent-
boretje » zolaat dit debat kenbaar 
maakte. De publieke belangstel
ling kon, mits een vroegere aan
kondiging, heelwat hoger liggen. 
Toch was het een puik initiatief. 

ZARREN-WERKEN 
DANKWOORD 

Het adfelingsbestuur dankt de 
aanwezigen op de spreekavond 
met senator W. Persyn. Spijts de 
arr. meeting te Oostende moch
ten wi j bijna 50 toehoorders ver
welkomen. De goede uiteenzet
ting over de landbouwproblemen 
bewijst nogmaals dat de thuisblij
vers ongelijk hadden. 

NATIONALE LOTERIJ 
9de TRANCHE 

Supertranche 

HOOG LOT 

15 MILJOEN 

en... 

VIJFTIEN loten 

van 1 MILJOEN 

Trekking op 3 maart 

HET BILJET: 300 fr. 
HET TIENDE : 33 fr. 

De loten worden uitbetaald zonder de 

minste fiscale of andere affioudingen 
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DE MARSEN OP BRUSSEL 
Men heeft wel eens gewezen op de 
psychologische gevolgen die deze 
uitingen van Vlaams machtsbesef had
den op de Franstallgen — en de groei 
van het FDF eraan geweten. Anderzijds 
schonken deze betogingen aan de Vla
mingen een besef van eigen kracht, 
het besef een volk te zijn en als volks
gemeenschap op te treden. De Brus
selse marsen kulmineerden gedachte-
lijk in de federalistische mars van 
Antwerpen, waar de zelfsbestuuridee-
op-elk-vlak duidelijk tot uiting kwam, 
en zouden politiek tot uitdrukking ko
men bij de verkiezingen van 1965 en 
de spektakullaire winst van de Volks
unie. 

Het Vlaams Aktiekomitee kondigde, na 
de regeringsverklaring en de aankondi
ging van de taalontwerpen, een mars 
op Brussel aan voor 22 oktober 1961. 
De organisatie, in handen van plaat
selijke komitees, waar inzonderheid 
Davidsfonds en VVB stimulerend werk
ten, rustte op het lokale vlak veelal 
op de schouders van de nationalisten, 
die met de VU-overwinning nu ook 
meer moed gekregen hadden. Het re
sultaat van het voorbereidend werk 
was overweldigend. Hoewel de CVP 
nogal vreesachtig tegenover een radi-
kaal Vlaams offensief tegen de rege
ringsontwerpen stond, naast de volle
dige VU-frakties en een groot aantal 
Vlaamse burgemeesters en schepenen. 
Honderdduizend betogers uit heel 
Vlaanderen wezen de gebiedsroof af, 
de verfransing van Voerstreek en Plat-
dietse streek, de faciliteiten in de 
randgemeenten, de overheveling naar 
Wallonië van Vlaams gebied {Komen 
en Moeskroen). 

Heel het centrum van Brussel gonsde 
van Vlaamse leuzen, strijdliederen en 
marsmuziek, en van het Zuidstation 
tot het Rogierplein wuifde een zee 
van gouden vlaggen, deinde een golf 
van spandoeken, die niet steeds de 
ortodokse, door het inrichtend komitee 
voorgestelde leuzen droegen. Want 
ook toen reeds klonken luidkeels fede
ralistische leuzen en eisen en zelfs de 
oude frontersleuze « Voor 't Belgikske 
nikske » werd als uitdrukking van het 
Vlaams protest geskandeerd. 
De socialistische partij had zich ont
houden van de mars, zich er zelfs té
gen gekeerd. De linkse pers was van 
koelafwijzend tot brutaal-agressief te
gen deze uitdrukking van het Vlaamse 
nationale bewustzijn, dat nu voor het 
eerst sinds de oorlog zich op derge
lijke massale en indrukwekkende wijze 
manifesteerde. 

De mars van oktober 1961 werd nog 
door de Vlaamse CVP — mede onder 

druk van VVB en Davidsfonds — aan
vaard, hoewel men in vakbondskringen 
en ACW eerder « voorzichtig tegen » 
was. 
De tweede mars, op 14 oktober 1962, 
werd gehouden in een klimaat waarin 
de spanningen nog groter, de rivalitei
ten nog scherper geworden waren. 
De eerste taalwet — de vastleggirvg 
van de taalgrens, met het Waalse be
drog rond de Voer — lag nog vers in 
het geheugen, en de tweede taalwet 
— die welke de taalregeling in be
stuurszaken zou regelen evenals het 
regime voor Brussel — was in het 
voorjaar neergelegd maar nog steeds 
in betwisting. 

De CVP-leiding was tégen de betoging, 
maar liet haar leden vr i j . Slechts 3 
CVP-parlementairen zouden aan de 
mars deelnemen : Van den Daele, Ver-
baanderd en Van Damme. De socialis
ten waren nog afwijzender dan de 
eerste keer en aan liberale zijde wa
ren het bijna uitsluitend de studenten 
die aan de mars deelnamen en er zich 
solidair mee verklaarden. Dit alles 
kwam ook tot uiting in de pers. Indien 
men gedacht had daarmee het verzet 
te kunnen breken, kwam men bedrogen 
uit. Méér dan de eerste keer nog was 
men nu op de nationalisten, op de VU-
basis, aangewezen bij de propaganda. 
Het werk van de vele lokale komitees 
werd met sukses bekroond. De tweede 
mars was nog indrukwekkender, im-
menser en ook radikaler dan de eer
ste. De inrichters spraken van 200.000 
man. Maar zelfs indien dit cijfer het 
dubbel zou zijn van het effektief getal, 
dan nog was deze betoging een der 
grootste die Brussel ooit had meege
maakt. Had de eerste mars « Brussel 
de Vlaamse eisen in het gelaat geslin
gerd » — zoals de auteurs van « De 
Kwestie » het formuleren — dan was 
bij de tweede mars het Brussels frans
kiljonisme en imperialisme op zijn qui-
vive : de « Herrenvolk «-uitlatingen 
van Van Eyndes Brusselse vrienden 
van « Le Peuple » over de Vlaamse 
boeren vonden een echo in de affiches 
die langs de Brusselse lanen staande 
Franstallgen op beledigende wijze om
hoogstaken : « Keer naar uw dorp ». 
Een hoofdstedelijke arrogantie, een ge
tuigenis van geografische geborneerd
heid en van aan waanzin grenzende 
zelfoverschatting, wanneer men weet 
dat een belangrijk deel van de beto
gers toch uit Antwerpen en Gent — 
en uit Brussel zelf ! — kwam. Wie 
niets heeft om zich op te beroemen, 
beroept zich op zijn afstamming, maar 
dat hadden de meeste schreeuwers 
tegen Vlaanderen niet eens. Daarom 
beriepen zij zich maar op hun toeval
lige — vaak recente — woonplaats ! 

Deze werkelijke haat tegen al wat 
Vlaams is uitte zich ook in de bruta
liteit, waarmee betogers werden aan
gevallen, toen en nadien. De Brusselse 
politie liet trouwens begaan en met 
gevaarlijke voorwerpen en molotov
cocktails werpen : alleen als de 
Vlaamse ordedienst wilde ingrijpen 
trad zij op. 

Sommigen hebben de uitwerking van 
de Vlaamse marsen op Brussel al eer
der negatief voor de Vlaamse positie 
in de hoofdstad beschouwd. Het is 
een feit, dat de Franstallgen in de 
hoofdstad en daarbuiten door de mas
sale Vlaamse reaktie waren wakker 
geschud (een veel voorkomende leuze 
van de door de Brusselse politie be
schermde tegenmanifestanten tijdens 
de tweede mars was o.m. « La Wallo-
ne en a assez ! »). De Waalse arro
gantie moest trouwens in niets voor 
de Frans^Brusselse onderdoen : als 
het tegen Vlaanderen gaat vormen de 
Franstallgen in Brussel en die in Wal
lonië één imperialistisch front ! 
Positief was wel dat het Vlaams be
wustzijn bij een belangrijk en aktief 
gedeelte van de Vlaamse bevolking 
verscherpt was en dat dit bewustzijn 
tot in de diepere volkslagen doordrong. 
Wat te 'Brussel bevestigd werd, was 
dit Vlaams nationaal bewustzijn. Zij 
die er betoogden behoorden tot de 
bewuste kern van de Vlaamse volks
gemeenschap. Zoals in iedere gemeen
schap een minderheid, maar dan een 
representatieve naar aantal, sociale sa
menstelling en levensbeschouwing. 
Nadat in 1963 de VVB een manifestatie 
had gepland te Antwerpen voor de 
maand jul i , terwijl het Vlaams Aktie
komitee daarentegen besloten had te 
manifesteren in de maand oktober te 

Brussel, kwam men tot een akkoord 
om de manifestatie te Antwerpen te 
laten doorgaan op 10 november. Offi
cieel zou de manifestatie In het teken 
staan van federalisme en ekonomische 
struktuurhervormingen. Dit laatste 
werd eraan toegevoegd op verzoek van 
sommige leden van het inrichtend ko
mitee. 

...EN ANTWERPEN 
Ook de betoging te Antwerpen, spijts 
het ongunstige weer, werd een suk
ses. Wie gehoopt had dat de politieke 
radikalisering de betogers zou afge
schrikt hebben, kwam bedrogen uit. 
Wanneer echter iemand sprak van de 
betoging als een doorbraak van het 
« sociaal-flamingantisme », dan was 
ook dat wensen voor werkelijkheid ne
men. Het overwegend nationalistisch 
publiek nam dat supplement van de 
« struktuurhervormingen •> er op de 
koop toe bij : wat telde was de uiting 
van Vlaams radikalisme en van Vlaams 
nationaal protest. 

De marsen hadden niet slechts het 
Vlaams bewustzijn versterkt : zij ver
oorzaakten ook een kettingreaktie. 
Uitingen van Vlaamse strijdvaardigheid 
zien wi j nu in toenemende mate o.m. 
in de aktie tegen de Franse preken te 
Antwerpen, te Gent en aan de kust. 
Radikale taal sprak de jonge Gentse 
advokaat Wilfried Martens op het 2e 
kongres van de VVB te Antwerpen in 
1962 en tijdens de Vlaamse betogin
gen ingericht door het Aktiekomitee, 
tijdens de maand juni 1963 in Wemmei 
en Wezembeek-Oppenm. In deze laat
ste gemeente riep Wilfried Martens 
zelfs op tot « revolutie ». . 

(vervolgt) 

Wilfried Martens te Wezembeek-Oppem : « Revolutie ! >, 
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TERUGKUKEHD OP WAPENFEITEN 
Hoewel zowat iedereen zich vre
delievend heet, en velen onder 
ons het « nooit meer oorlog » 
belijden, toch blijkt voor wapen
en oorlogsfeiten een konstante 
belangstelling te bestaan. Zoniet 
zou voor de twee voorliggende 
« kijkwerken » : • De grote Veld
slagen » en « Aanzien '40-'45 » 
geen plaats zijn op de lezers
markt. IVlisschien zelfs raakt het 
geschiedenisonderricht op die 
manier nooit helemaal zijn image 
van « histoire de batailles » 
kwijt, hoe harci de didaktici in het 
onderwijs er zich ook tegen heb
ben afgezet. Steeds weer dreigt 
oorlogsrelaas met geschiedschrij
ving verward te worden. 
Deze bedenking maakten we toch 
bij het doorbladeren van eerst
genoemd boek. Het is een rijk ge-
iilustreerd relaas, door een aantal, 
overwegend Engelse, deskundi
gen over 27 vermaarde veldslagen 
uit onze geschiedenis. Beginnend 
met één wapenfeit uit de 17e 
eeuw (Rocroi 1643) en verder 
over de 18e en 19e eeuw tot en 
met de slag van de Ardennen in 
1945. Telkens krijgen we een le
vensschets van de bevelhebbers, 
een uitgebreid verslag en sche
ma van de troepenbeweging en 
dat alles rijkelijk verlucht met his
torische prenten. De besproken 
veldslagen worden uiteraard tel
kens in het geschiedenisverloop 
gesitueerd, waarbij echter door 

sommige auteurs het beslissend 
en definitief karakter van neder
laag respektievelijk overwinning 
nogal dik in de verf wordt gezet. 
Ook o Aanzien '40-'45 » is op de 
eerste plaats bedoeld als kijk
boek. Aan de hand van flitsen en 
momentopnamen van het oorlogs
gebeuren — het accent werd be
wust gelegd op de weerslag er
van op de burgerbevolking — heb
ben de samenstellers terug de 
bange dagen uit die periode op
geroepen. Bedoeld werd een beeld 
op te hangen van de gebeurtenis
sen in Nederland en België. De 
auteurs geven echter zelf toe dat 
zij, bij gebrek aan toegankelijk fo
tomateriaal, voor ons land onder 
de maat zijn gebleven. (In sommi
ge gevallen ook qua juiste infor-
tie. Zo wordt (biz 160) Oudenaar
de in de kuststreek gesitueerd). 
Globaal genomen : een pretentie
loos fotoboek bestemd voor een 
breed publiek. Wie echter een 
volledig of sistematisch feitenre
laas wi l , moet beslist bij grondi
ger werken terecht. 

RVD 

C. Falies : « De grote Veldsla
gen », Amsterdam Boek, 304 bIz., 
ca. 950 fr. 
W. Kilich & J. Zwaan : « Het aan
zien van 1940-45 », vijf jaar bezet
ting in Nederland en België. Am
sterdam Boek, 1975, 216 biz., 
235 fr. 

Vi j fentwin t ig jaar Colibrant 1950-1975 

GESPREK MET JEE DE BELDER 
Het jaar 1950 is om meer dan één staan van Colibrant voorop stond, dacht en hoop dat er bij ons een 
reden belangrijk voor de Vlaamse formuleerde ik in de uitdrukking nieuw-realist zich op zulkdanige 
dichtkunst Het is het geboorte- van Hölderlin uit de inleiding van wijze zelf bevestigt, door zijn 
iaar van de Vijftigers en in dat het jubileumboekje. Ik heb poëzie poëzie, dat die de hoge, zuivere 
laar startten ook de Colibrant-uit- steeds als een ernstige, bijna sa- sfeer bereikt waarin het werk 
gaven. Kunt u ons vertellen wat krale taal beschouwd, ledere bun- verder ademt eeft van bij voor-
u aanzette tot dat initiatief ? del kreeg de lay-out die m.i. paste beeld een TrakI, Thomls, de vroe-

bij auteur, tekst en inhoud. ge Rilke. Wat denkt u van de 
Het is voor mij een vreugde, werk parlando-toon van Dangin, IVIen-

„. , , . . . - i ^ . • voor het week-end • alle uren die saert ? (of die geen neo-realisten 
^TsTo^Me ' e n k e r : i e i ' J i e " a a ' d e u ^ e n t o r d e n besteed, zijn ?] ,Z i j gaven bij Colibrant uit, 
m 1950. Met enKeie yrienaen vier ^ • ^ , „ rekening nadat ik hun handschrift gelezen 
Jfs- om d'ie f b e s i d i ^ I n werd gebracht. De auteur verplicht zich had. Een Mensaert was daarbij 
k 1 T J l t - S r i T i ? ; ! . t ^ iL tot geen enkele financiële bijdra- debutant. Ik had hem nooit ont-
besloten een huldeplaketje te la- ^°^ 9 opbrengt moet. Trouwens de neo-realisten 

d r a c e n " S ' v a n ' v ' v ; n ' ' v M r s l a n ï worden de onkosten gedekt, de hebben hun eigen uitgaven Mis-
A n i T n R n Z d Hols? R Aver- rest wordt tussen Colibrant en de schien mag Colibrant beschouwd 
Adriaan Rolar^d Holst, K. Aver- verdeeld a 50% — of het worden als het huis van de dich-
maete,H.Teirl inck en een portret ^ ™ „ T v i r l ie^ i^' ^'^ '^^^^^^ '^'' ^ '^ ''"^ ' " ^^^ " ^"""^'^ getekend door Jos Hendrickx Een wins^ OT e ^̂  ^ ^^^^^^ ondergebracht te 

D i f ; a r m n ' d e ï m a a k ' ; " S k e ^ - ï o o T I k ' f f ^ n u ' e T h t l r ' a n g s t dat zien, weten of voelen 1 
Pk 'Voond? to t t r u e r . ' o n t r d"e dit alles zal -oe ten ophouden om 
naam - De eenhoorn » versche- i-edenen van gezondheid. 
nen dan de eerste bundeltjes. Op
zet : « echte » poëzie te brengen 
in een voorbeeldige tipografische 
verzorging. De eerste gepubliceer 
de dichters kwamen uit mijn om 

Noord-Nederlandse dichters zijn 
in uw fonds niet vertegenwoor
digd ? Dat kan toch geen toeval 
zijn. Gelooft u dat de in Vlaan-Vergeleken met de Vijftigers en 

t 'mi jn om- hun eksperimentele navolgers déVen^Ve'schr'ev^n" poëzie heel 
geving : de Lierenaars R. de Vos, vergeleken ook met ava"t-garde kenmerken vertoont en dat 
Walter Mets, Karel de Winter, s t^ l^ ingen m de Nederlandse ^^ avant-garde dichtkunst niet 
Doch ook Maurice Gilliams vond P^e^'e (b.J ^ ° ° ; , ^ . f ' ' ' ^ ^ " ^ * „^J^^' Vlaams genoeg zou zijn en te 
waarschijnlijk de poging simpa- Hugues C. Pernath Paul Snoek , schatplichtig aan de buiten-
tiek. Hij bezorgde me zijn manus- ' '« ' ' * V ^ " ; ! t ^ ^ S Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ landse stromingen ? Of ziet u 
kripten Bezoek aan het prinsen- ceerd die, hoe ver«:hei^en hun ^^^ _ ^ ^ ^ , 
graf, De kunst der fuga, Winter te toonaard ook .s toch kun"en ge-
Antwerpen. Intussen was de naam rakend worden *»* ««"^^^l^tkun^t 
. De eekhoorn » verdwenen, die d'e vooral ^e schoonhe.dswaarde 
scheen reeds als firmanaam te be- van het woord beklemtoont Gil-
staan. « Colibrant » was de naam l'ams en Buckmx z^n n dat op-
van een Lierse Maecenas-familie -«L^* * ° / - ^ " F „ 1 T ' : L ^ ^ t ? , . ! ! 

het anders ? 

Ik was vroeger AKVJ-er, Dinaso. 
« Groot-Nederland » was in onze 
vaandels geschreven. Nu zijn er 
geen zulke vaandels meer ! Hoe 

van een Lierse iviaecenas-Tariiine "—, .„L„ i - „»i„„Uo 
uit de tijd van en voor Rubens. ^ ^ 9 9 ^ " ' l ^ * " T t ^ ^ ^ S P ^ H P 
Die naam werd gekozen. In de en neo-romantiscli geïnspireerde verplicnt kontaKt nvet imzonaer Ü 
hoofdkerk te Lier hangt er een Poezie uitgaf. Is dat een doelbe- ^g Noord-Nederlandse intel igen-
prachtige Colibrant-triptiek, toe- «"^^e keuze geweest _ en dan ^ i ^ knoest ik tot de gevolgtrekking 
geschreven aan Joos van der Wey- g^ag , heel kort, uw opinie over î Q^nen dat er een enorm wezens 
j - _ I-- t „ * „4.„„ j u^+ „oot de avant-qarde diclitkunst in „nHorcrhpiH IR tii.ssen hunne er den. En van eerstaf stond het vast 
alleen poëzie te brengen wegens 
een gebrek aan belangstelling bij 
de grote uitgevers en omdat het 
ook mijn « vak » betrof. Af en 

de avant-garde 
Vlaanderen ? 

ik 

onderscheid is tussen hunne en 
onze aard. Laten we, in een toe
komstig Europa, trachten op alle 
manieren ons zelf te zijn, te wor
den, te blijven. En dat de « Hol-

die gehouden worden in het mu
seum Dhondt-Dhaenens te Deurle. 

OOK mijn « vaK » UBUUI. m CM Op die vraag antwoordde IR UOHI '•^ -••• -
toe publiceerden we wel essay's reeds gedeeltelijk. Ik verwijs naar landse » beterweters iTun beate 
in verband met de poëzie, onder Annie Reniers, Vandeloo, Insin- eigendunk kultiveren. Ook Oos-
meer van Gilliams, Cornette, Ce- gel, Obiak, Mensaert, de Neef, de tenrijk bij voorbeeld heeft aan de 
len. Rond '70 verschenen ook de Roover, Le Roy die zeker geen Duitse poezie de toestroom l^ill<e, 
. Cahiers van Deurle », tipogra- simbolistische of neo-romantische TrakI, Lenau, Hoffmansthal, Wein-
fisch uiterst verzorgde prospekta poëzie bij Colibrant brachten. Bij heber opengesteld. Zou een Hol
voor sommige tentoonstellingen hen meende ik wel de konstanten lands uitgever zich ooit over Le 

' te vinden die mijns inziens de Roy, De Vos, Mensaert, van Ruys-
poëzie uit doen groeien boven beek, enz., hebben ontfermd ? 
het eksperimenteel gedoe van Dat Vlaanderen zijn rijkdom, zijn 
beterweters en tafelschuimers wezen naar het noorden laat door-

. u » t •„ i..kiio„n,hn«HA die de « poëzie » slechts willen stromen ! Het zal er goed bij va-
« n i Q 7 i L " „ ;̂ «« Z i e S n a doen beginnen bij hun eigen eer- ren. Hier is werk genoeg. Te veel. 

1950-1975 » dat u naar aanleiding ^ |̂  j ^ n , Mijn aandacht blijft Het is mijns inziens inderdaad 
van het vi,fentwint.g,ar.g be^^^^^^^ s L d s geheel uitgaan naar de onmogelijk dat een echt . Hol
van uw poezie-uitgaven brengt is ^ straalkracht van het lander » gedichten zou schrijven 
elke dichter van - e u ««" h"" ' '« ' ^ 3 en ik aanvaard maar één als die van een P. Le Roy, Mager-
het verschijnen "\?t f ^ " J ° ° ' ^ " werkelijkheid : die van het kunst- man, Gilliams. Daartoe ontbreekt 
zelf gekozen gedicht vertegen- "^l^l^'J. ^^ ̂  ^-^^^ ^^^ ^ i^h. hen ofwel de exuberante levens-

h . r m i ^ i a " v o ö r a l ' d e " q e S e n Te" rechtvaarSfg't'dSór de « ein- doem of de heilige innigheid der 
bloemlezing. Vooral « f ge°'<=I't«" maligkeit » van zijn wezenheid, martelende levensmelankolie 
r ' ^ •M I H * ; Neef S a ? d S o e dit ook verwoord lettrisme bij voorbeeld 
Roger M J de Neef, Adnaan de ^^^ ^.^^^^^^ rechtvaar- « Vlaams » zijn ? Hetzelfde geldt 
Roover "^a^nce Gilliams Mark y > geheimzinnig evo- voor de zogenaamde zuiver-ekspe-
Insingel. Pol "o Roy, Adriaan Ma- |̂  ̂ .^^^^^ j \ ^ . ^ch in de rimentele of atonale dichtkunst. 
german, Jan Mensaert Ma ce^ ^^ ^^^^ .^ ^^ ^^^^ ^f ^^^ Wansmaak en mentale wanorde 
Obiak, Annie «eniers Ciem ^ J y ^ ^p^h in zijn beel- kunnen daarentegen nooit spec-
® ' ' ' ° R T ^ ^ k h fb ik sterk qe- deld vermogen of in zijn gevoels- fiek Vlaams genoemd worden 
van R"y«»'«5^J^^ ' f ,„=*f; ;^^^^ waarde of begripsinhoud, maar in Voor mij is een kunstwerk, ook 
waardeerd Speelden uw persoon ^^ .^ onderling een gedicht, nog steeds de inni-
hjke opvattingen mee bu de keuze ^^^^^^^ strukturele samenhang tussen 
van de d«chters?U las alle hand- ^^^^^ .^ ^^,^ ^^g , f̂ .̂ ^g^etische elementen, technische 
schriften u verzorgde de opmaak^ ^>^^ ̂ ^ emotionaliteit - wat kunde en simbolische ekspressie. 
De prachtige ' ' ' " .«t j f '??. ^^ " 7 " ook de keuze der andere zoge- Dit laatste zal een uiting zijn van 
Gezel, Jos Hendrickx Michel Bra. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ neo-romantische of de geestelijke karaktereigenschap-
cke e.a. ™'P«" °P ^ ^ " * , f „ ^ f S^ !̂." konservatieve dichters rechtvaar- pen van de kunstenaar die als 
van kunstzin en woordkunst. Kunt ^^ ^^ ^^^ dichters die genoot van een bepaalde volks-
u op dat aspekt van uw uitgaven « , , . , f . „ „ „eenschap niet buiten intrin 
wat uitvoeriger ingaan 

Wat de keuze van de dichters be
treft die tot nog toe bij Colibrant 
verschenen, heb ik mijn persoon
lijke opvattingen inzake poëzie 
nooit laten meespelen. Ik aan
vaard ook andere opvattingen in 
poëticis dan de mijne, op voor
waarde dat ik er geen maakwerk 
in ontbek. Een dichter mag schrij
ven zoals hij wil : hermetisch, 
klassiek naar vorm en inhoud, als 
ik bij hem maar iets terugvind 
van wat Maurice Gilliams formu-

. het pregnant ge 

in geen enkele school of gene- gemeenschap niet buiten intrin-
ratie zijn thuis te brengen. Zijn sieke, bepaalde zielseigenschap-
ze soms niet de grootste ? Gilli- pen, eigen aan die gemeenschap, 
ams. Helderenberg, Van Ruysbeek. treden kan. En er zijn opmerkelij

ke verschillen tussen Noord- en 
Zuidnederlandse volksaard ! 

. . . . . . 1 , Eugene Van Itterbeek 
U gaf veel debuten uit. Mark In- ""** 
singel. Jan Mensaert, Marcel Obi
ak, Annie Reniers e.a., dichters 
die niet tot een welbepaalde stro
ming kunnen gerekend worden. 
Het nieuw-realisme valt er bij 
voorbeeld buiten. Vindt u dat de 
dichtkunst van een Daniel Van 
Rijssel, een Roland Jooris en zelfs 
van een Patricia Lasoen of Her-

Een Jubileumboekje 1950-1975, 
Deurle, Colibrant, 1975, 75 bIz. 
Nieuwe poëzie-uitgaven van Colibrant : 
Clem Schouwenaars, Het gezicht in de 

leerde als : . . ^ f fjegnant ge- ' - - - ööninck, "stylistisch ge- Bibii 
bruik van het juiste woord op de , , ° 
juiste plaats », van iets van de ^ ' « " ' « " ' " ' ^ '^ ' 
alchimie : woorden die door hun i-iem =^"°"™J/;":=--p,rk°VarRÜysbeek 
. ertsinhoud . zo op elkaar gaan Ofwel is poëzie nieuw-realistisch ™j ' ; ,=^„ ^„;°; h4t licht; Annie Reniersi 
inbijten dat ze onuitwisbaar zo of hermetisch-» konservatief » of Nauwe geboorte; Renaat De vos, uiii-
moeten naast elkaar blijven voort- al wat je wi l . Als zij maar poëzie |"=J,T|- '" '^; J"[̂ = elckinrBifnTaerS^ 
bestaan, als ik bij hem maar iets is. Er is overal zwakheid en soms '^„]^y^„ tenslotte een 'kunstuitgave : 
terugvind van de metafysiek van meesterschap. Ik lees de zoge- Gaston Bertnnd - Portretten, samenge-
het hart De ernst die bij het ont- naamde nieuw-realisten met aan- steid met inleiding door Maunts Biicke. 
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PRIMEUR TE CENT 

aGalerie 5.6» een heuse^ levende foto-galerij 
In New York zijn er tientallen, In 
Parijs enkele, maar in België be
hoort het verschijnsel foto-galerij 
nog tot de uitzonderingen. In 
Antwerpen is de Paule Pia Gale
rij een aangenaam oord, maar 
wat te zeer op de ego-toer. In 
Mechelen bestaat een 2.8 Gale
rij, maar deze is zelfs in naam 
(maar verder in alle vriendschap) 
wat te zeer geënt op het Gentse 
voorbeeld : de « Galerij 5.6 ». 
Waarom het persé « galerie » 
moest zijn en niet gewoon « ga
lerij » kon zijn, is een oud Gents 
zeer, dat gelukkig niets met foto
grafie te maken heeft. Het twee
de deel van de naam heeft dat 
wel : 5.6 is namelijk de door
snee-beste diafragma - opening 
voor kwasi alle lenzen. Bij zachte 
Bols en stoere pils hebben we 
er gepraat met galerij-direkteur 
Jan Colpaert, naast fotograaf ook 
docent en architekt... een vrien
delijke, wat kalende, maar vooral 
entoesiast veelzijdige man. 

GEZELLIGE KLUBSFEER 

De foto-galerij werd ruim twee 
jaar geleden, om precies te zijn 
op 11 januari 1974 opgericht als 
pubiiekgerichte exponent van een 
vzw die dezelfde naam draagt. 
Wat bij een bezoek vooral treft 
is de ongedwongen, ronduit sim-
patieke sfeer, waarbij een praat
je en een drankje altijd kan. Aan 
de ruw beplaasterde, wit ge
schilderde muren hangen de wer
ken van momentele exposant, in 
het vertrekje achterin de vaste 
kollektie. Met zachtmoedige na
druk wordt u verzocht het gas
tenboek te tekenen, of lid te 
worden wat voor 200 frank al 
kan, maar dan krijgt u ook 10 
maal per jaar de als affiche ge-
kamoefleerde uitnodiging en de 
« monthly review on art photo
graphy », waar Ik maandelijks de 
kriebels van krijg omdat ik wei
ger te geloven in « kunstfotogra
fie », wél in goede of slechte 
fotografie. Maar voor het ove
rige is het een best leesbaar, los-

jesweg in 3 talen gesteld, 10 
bladzijden tellend blaadje. Ver
der is de galerij een vrij leven
dige bedoening die haar toon-
taak ver te buiten gaat, maar dan 
in de positieve zin. 
Zo mag de biblioteek er wezen : 
vele aktuele tijdschriften, een 
impressionante verzameling boe
ken Cgratis ter inzage voor en 
ook al eens te lenen door leden). 
Fotografen vinden er hun foto
model en omgekeerd. Via een 
advertentie-paneel kan tweede
hands foto-materiaal van de hand 
gedaan of aangeschaft worden. 

AKTIEF GEEKSPOZEER 

En veel van dit « gezellige » 
meer. Maar, vóór alles gaat het 
om de tentoonstellingen (maan
delijks ook om een filmvoorstel
ling in de « bouw aan de weg » 
sfeer). 
In nauwelijks twee jaar presteer
de 5.6 het om liefst 26 tentoon
stellingen te brengen. En de na
men liegen er niet om, naast ver-
dienstelijkelingen van eigen bo
dem een impressionant palet van 
internationale korifieën : Hamil
ton, Waldman, Sudre, lonesco, 
Larson, Fontana en de Lennard 
zusjes (een beperkende opsom
ming). Nu exposeert er de Ame
rikaanse fotografie (ex-aktrice 
en danseres) van Joods-Poolse 
afkomst Eva Rubinstein (waar
over wij volgende week in de 
tentoonstellingsrubriek verslag 
uitbrengen). Daarna komt de lo
kale vedette Jo Boon (zoon van 
« Boontje » Boon) aan de beurt. 
Voor het zomerseizoen is de af
fiche méér dan « saillant ». De 
grootmeester van het portret 
Karsh wordt door de inspannin
gen van 5.6 een grootse zomer-
tentoonstelling gegund in de St. 
Pietersabdij, terwijl de galerij 
zelf een foto-reeks brengt over 
Fellini, gemaakt door Sam Levin, 
de Parijzenaar die door de Ita
liaanse meester als énige set-
fotograaf geduld wordt. 

En ook de export wordt niet ver
geten, want nog ia de lentemaand 
april van dit jaar organiseert 5.6 
een expositie van drie jonge 
Vlaamse fotografen (Vermosen, 
Colpaert en Uyttershaegen) In 
een vooraanstaande galerij te 
New York. 
Voor dat alles een welgemeend 
driemaal « bravo » dus, maar 
heeft dit ook respons ? In de 
USA is de fotografie aanvaard 
als een kollektie-medium, even
waardig aan de schilderkunst. 
Twee- tot drieduizend dollar voor 
een serieuze, « unieke druk » 
van een erkend foto-meester 
(zeggen we Richard Avedon) is 
er geen zefdzaamheid, en twintig
duizend frank voor een lage-op-
lage afdruk van een goed foto
graaf (met vernietigd negatief) 
is zelfs in Parijs al normaal. Dit 
hebben we zelf ervaren in de 
Parijse galerij van Agathe Gail-
lard (3, rue du Pont Louis-Philip-
pe). In de 5.6 gaat het er be
scheidener aan toe, zeggen we 
vijf- tot zesduizend frank per ge
middelde zwart-wit print, met uit
schieters in beide richtingen na
tuurlijk. En, wat ons niet alleen 
verheugt maar vooral belangrijk 
is, het gaat, de 5.6 galerij houdt 
zich — zij het bescheiden en 
moeilijk — leefbaar. Voor kollek-
tioneurs van plastisch, kreatief 
werk deze goede raad : vergeet 
de fotografie niet, zij is de moei
te waard en — reken maar — 
lóónt de moeite. 

Loop dus maar 'ns langs de 5.6... 
u mag er binnen, elke weekdag 
(behalve de maandag) van 14 tot 
20 uur, 's zaterdags van 14 tot 18 
uur en op zondag maar héél even, 
van 10.30 tot 13.30 uur. 

Galerij 5.6 — St-Michielsplein 14, 

Gent. Telefoon : (091) 23.00.78. 

i^ 

artog. 

De oorlog van het lam 
Als bekroning van de romanreeks 
over het ontstaan en de versprei
ding van « het eerbiedwaardig 
Genootschap van de Vrienden », 
zoals de Quakers mekaar noe
men en waartoe Jan de Hartog 
zelf behoort, krijgen we van deze 
auteur een prachtig boek, zoals 
in onze letterkunde hij alleen dat 
kan schrijven. Dit vierde deel zit 
nog veel krachtiger in mekaar 
dan de andere, die eerst vele 
bladzijden nodig hadden voor 
ketjnismaking met de persona
ges. Hier worden we dadelijk 
meegesleept in de levensgeschie
denis van mensen, die ondanks 
zwakheid en falen in Gods hand 
een werktuig werden van mense
lijk meeleven en helpen. Ellen
dige gevangenen in Engeland (I), 
negerslaven in Amerika (II), de 
vertrapte Amerikaanse Indianen 
(III en IV), de slachtoffers van 
koncentratiekampen en volkeren
moord (IV). 
Overal voelen we de Hartog in 
verzet tegen de bekrompen in
druk, die het Genootschap naar 
buiten maakt, maar hoe hij zelf 
altijd opnieuw verstomd moet 
staan bij de overgave en de vol
harding waartoe Gods begeeste
ring deze mensen in staat stelt. 
Het stoffig muzeum met de relie
ken van « de familiezaak der 
Quaker-heiligen » uit de geslach
ten Best, Baker, Woodhouse 
sinds de XVII eeuw tot nu toe 
stalt de schrijver om de hem ge
kende wijze rijkelijk uit. 

We zouden enkel wensen dat zo
als Elsevier deze ciklus heeft 
willen uitgeven, de « Quaker
saga » eens een heel bekwame en 
respektvolle TV-producer moge 
vinden om dit epos om te zet
ten in een knappe TV-reeks. 
Als de Forsyth's, de Pallisers, de 
Budenbrooks, de Onedin's en nog 
veel andere feuilletons ons met 
veel praal kunnen vertellen over 
hebzucht, uitbuiting, koopmans
kunst en handelsijver, die fami
lies groot maken en afbreken, dan 
zou dat zeker ook eens mogen 
over een genootschap dat leed 
en onrecht probeert op te vangen 
en naar best vermogen te leni
gen. Aan stof en klimaks zou het 
die reeks niet ontbreken. Dat be
wijst deze kolossale romanreeks, 
die zo maar geen bellettrie is. 
« Goed doen kan alleen in kleine 
hoeveelheden gebeuren, van in
dividu tot individu. De mensen 
helpen is de leuze van de leuge
naar, de hipokriet en de schurk». 
(William Blakes). Dit kan je le
zen in dit prachtig boek van Jan 
de Hartog, die ons door zijn 
scherpe taal tot nadenken en 
handelen brengt. 

Jan de Hartog. 
HET KONINKRIJK 
VAN DE VREDE (IV) 
DE OORLOG VAN HET LAM. 
389 biz., 14/23 cm., ELSEVIER 
1975 A'dam, Brussel. 

Een galerij waar het prettig is, en (doorgaans) erg mooi werk hangt. (Foto : Patrick Dekeyzer) 

ABSTRAKT EN KONKREET 

Jean Paulhan, een der zeldzame kritici die over de abstrakte kunst 
schreef zonder bla bla te vertellen vatte het essentiële verschil tus
sen abstrakte en figuratieve kunst samen in volgende zin : « De oude 
meesters begonnen hun werk met er een zin aan te geven en pas 
daarna die zin van tekens te voorzien. De modernen doen net anders
om : eerst verzinnen ze een teken, waar wij (de toeschouwers) maar 
moeten trachten er een zin aan te geven ». 
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DWARF PROMOTIETOER : 

BANZAI ! 

Onwillekeurig denk je bij deze 
uitroep aan de strijdkreet die de 
Japanse Samourai met vlijm
scherp zwaard ten strijde dreef 
tot grote eer van de keizer. Op 
echter meer vreedzame wijze 
dekt bij ons de naam de Antwerp
se popgroep, die gepromoveerd 
door I.B.C samen met de groe
pen Kandahar van Karel Bogard, 
het Full Moon Trio, het duo Tjens-
Couter en als speciale gastvedet-

te Delia Bossiers deze week door 
ons land rondtoert. Na Westrand 
te Dilbeek en de Brugse stads
schouwburg gaat het via het CC 
van Waregem, de Antwerpse 
stadsfeestzaal, A!ma-2 te Leuven, 
KNS te Gent, om af te sluiten in 
het Kasino van Blankenberge. 
Deze voorvechters van de eigen 
betere popmuziek steunen op 
duidelijk gestruktureerde mu
ziekstukken, die nochtans impro
visatie toelaten, en van elk van 
voornoemde groepen verscheen 
een eerste elpee. De groep Ban
zai brengt anderhalf uur show en 

naast de muziek is ook aan plan-
kenakt gedacht. Alle muziek 
wordt door de jongens zelf ge
schreven, evenals de teksten. Ze 
verzorgden ondermeer het kerst-
koncert in het Turfschip te Breda 
en staan de poorten naar Neder
land open. Deze promotietoer be
tekent voor Banzai en de andere 
groepen dan ook een nieuwe ken
nismaking met eigen publiek. 
Voor verdere info in verband met 
Banzai-optredens kan men terecht 
bij R. Leemans, Karel Weyler-
straat 3 te 2020 Antwerpen, of 
IBC, Kliniekstr. 65 Brussel. 

NOSTALGIA-SHOW 

Na een heropleving van de Bea-
tles-muziek en de Liverpoolrage 
werd het vorig jaar de rock & 
rollrevival, en komt momenteel 
zelfs « Let's twist again » als 
tophit prijken. Jeugdsentiment 
heeft blijkbaar ook de naoorlogse 
generatie getroffen, en voor hen 
bracht Warner Bros een pracht-
verzameling, getiteld « 2 0 — ori
ginal hits — original stars » In 
de Nostalgia-show op de markt. 
De plaat zet in met een aantal 
geslaagde « live » opnamen van 
ondermeer Irving Berlin's Alexan
der Ragtime Band door Bing Cros
by, « C'est si bon » door Eartha 
Kitt, Mona Lisa en « Too young » 
van Nat King Cole, een pittige 
Trini Lopez, Judy Garland's 
• Smile », l\/lahalia Jackson met 
gospel, geen « Tonight Jose
phine » maar het ingekorte «Cry» 
en het door big-band begeleide 

« All of me » van Johnnie Ray, 
en swingende « What I say » 
van Ray Charles. Op de achter
kant voornoemde Chubby Che
cker-hit plus « The twist » om 
lokkend in te zetten. Verder het 
prachtige « My colouring book », 
door Barbara Streisand, Maurice 
Chevalier, tweemaal Frankie Lai-
ne, « Jezebel » inbegrepen, het 
mooie Scarlet Ribbons door Har
ry Belafonte, Louis Armstrong's 
tophit « Hello Dolly », om af te 
sluiten met Sammy David Junior 
en Al Hirt met de respektieve-
lijke vragen « What kind of fool 
am I ' » en « When the saints 
go marching in » (WB 56146). 
Een must voor easy-listening lief
hebbers. 

HARPO ALS MOVIESTAR 

Uit Zweden kwam plots een ge
zellige meestamper met het tel
kens weerkerende « Moviestar » 

de wintermaanden opfleuren in 
de danstenten, en meteen ver
scheen van Harpo een eerste 
elpee, die naast het kleine hitje 
« Motorcycle mama » eigenlijk 
niet veel nieuws onder- de zon 
brengt. Tekstueel zijn twee voor
noemde nummertjes een terug
blik op vervlogen tijden en toe
standen. Degelijk zijn Beautiful 
Christmas, op de achterzijde « I 
wrote a love song » met prettige 
pedal-steel, en het akoestische' 
freedom bird. Minder geslaagd 
het would-be protestklinkende 
« The world is a circus ». 

Chubby Checker en Zjef Van Uytsel 

KLEINKUNST EN ZJEF 

Na een solopremière te Vilvoor
de, en vorige zondag met zijn 
nieuwe begeleidingsgroep in de 
EIckerlyk te Antwerpen, opgeno
men door de gewestelijke om
roep « live » uitgezonden, wordt 
het voor Zjef van Uytsel hard 
werken aan zijn derde en nieuwe 
elpee. In produktie van pianist en 
arrangeur Jean Blaute die naast 
Koen De Bruyne Johan Vermin-
nen begeleidt op de planken en 
ook in de studio zijn kwaliteiten 
naar voren brengt. En de eerste 
nummers, die we reeds konden 
horen klinken in elk geval zeer 
beloftevol voor een pracht-elpee. 

Sergius 

DOKTER PULDER 

ZAAIT PALAVERS 

Bert Haanstra nam als vertrek
punt voor zijn eerste dramatische 
speelfilm de roman van Anton 
Koolhaas : « Een nagel achter 
het behang ». Koolhaas zelf 
schreef het scenario van de f i lm. 
Reeds eerder verfilmde Harry 
Kümel het eerste deel van dit 
boek (« De Eekhoorn »), maar 
Haanstra heeft er werkelijk één 
van de beste Nederlandse films 
van gemaakt. Het verhaal is fa
scinerend, werkt naar een klimax 
toe, de verfilming is sober, hoe
wel er m.i. ook minder geslaagde 
sekwensen zijn, maar wat de fi lm 
vooral « maakt » is de vertol
king, inzonderheid van Dora van 
der Groen. 

Dokter Pulder (Kees Brusse) is 
een ietwat ingedommeld ouder
wets, maar degelijk, plattelands-
doktertje, zonder grote presta
ties of ambities. Het onverwach
te bezoek van neurochirurg dok
ter van Inge Liedaerd (Ton Len-
sink), een vroeger medestudent 
van Pulder, betekent een totale 
ommekeer in het rustige, geza
pige leventje van Pulder. Van 
Inge Liedaerd bepraat Pulder zo
danig dat deze laatste er, alhoe
wel in de roes van de drank, 
toch diep van overtuigd geraakt, 
dat hij vroeger een briljant dok
ter beloofde te worden, maar dat 
hij alle kansen verspeeld heeft 
door zich te begraven in een ver
geten hoek van Nederland. Door 
dit leugenachtige gevlei en de 
nodige hoeveelheid alkohol ge
raakt Pulder in zo'n psychische 
dronkemansroes, dat de toxiko-
mane chirurg onopgemerkt kan 
verdwijnen met de hele morfine-
voorraad van Pulder onder de 
arm. Pulder is ontgoocheld, maar 
toch gefascineerd door de 
vreemddoende Liedaerd. Na diens 
dood gaat hij snuisteren in zijn 
privé-leven, en zo komt hij te
recht bij diens maïtresse Mies 
(Dora van der Groen), een vreem
de slonzige, afgetakelde, aan 
drugs en alkohol verslaafde 
« dame ». Pulder geraakt meer en 
meer geboeid door de geheimzin
nige persoonlijkheid van Mies, 

verwaarloost zijn dokterspraktijk 
en zijn gezin, wordt aan de alko
hol verslaafd, en geraakt in de 
gevangenis doordat hij een dode
lijk verkeersongeval veroorzaakt 
in dronken toestand. Ondertus
sen heeft hij meegeholpen aan 
de verwezenlijking van een zeer 
geraffmeerd zelfmoordplan, waar
naar de titel van de fi lm refe
reert. 
De verfilming is zeer sober en 
doet de dramatische spanning en 
de personages op zichzelf meer 
uitkomen. Er zijn enkele wat al 
te lang gerokken sekwensen, die 
niet bijdragen tot de verrijking 
van de inhoud of de vormgeving. 
Soms dreigt Haanstra iets te 
gaan overhellen naar overdreven 
dramatiek, maar hij weet zich 
net bijtijd weer in te houden, zo
dat de fi lm als geheel een even
wichtige en beheerste indruk na
laat. Haanstra's f i lm is er één 
van beschrijvende aard. Hij gaat 
niet al te diep in op de reakties, 
gevoelens en belevenissen van 
toxicomanen, hij wil geen ontle
ding maken van het innerlijke 
van deze mensen, maar hij geeft 
ons enkele feiten die de hele 
verstoorde wereld openbaren. In 
zijn dokumentaire f i lm « Bij de 
Beesten af » wees Haanstra ons 
op het parallelisme tussen het 
kwade in de dierenwereld en bij 
de mensen. Hier brengt hij ons 
a.h.w. een dokumentaire over de 
destruktieve kracht van het 
kwaad, verpersoonlijkt in de neu
rochirurg. Deze laat zich een 
spoor van ruïnes na (zoals Mies 
zelf zegt), en hij slaagt er zelfs 
posthuum nog in om de brave 
maar naïeve Pulder op het slech
te pad te brengen. 
Het type « Dora van der Groen » 
ligt mij niet bepaald, maar één 
ding is zeker : zij vertolkt het 
personage van Mies op een fan
tastische wijze en dat wil wat 
zeggen. Haanstra had reeds twee 
aktrices voor deze rol moeten 
opgeven, en tenslotte viel de 
keuze op Dora van der Groen, iets 
waarover hij zich zeker niet hoeft 
te beklagen. Het beheerste spel 
van Kees Brusse brengt ons een 
in alle opzichten gelovenswaar-
dige dokter Pulder. 

M. Michielsen. 
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BRT 

18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Ante, de Laplander. 
18.30 Slalom. 
19.15 Nyala, de schuwe met 

de gele sokken. Film van 
Mare Sleen. 

19.45 Nieuws. 
20.15 Coronation Street. 
20.40 Pano. 
21.30 Stemmingsbeelden 
21.35 Standpunten. Vanavond 

horen wij een standpunt 
van het Lodewijk Dosfel
instituut (VU). 

21.55 Première. 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

11.35 Schooltelevisie. 
15.00 Little house on the prai

rie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
18.55 EO-Kinderkrant. 
19.30 Windkracht 16. 
19.55 IVIuziek-motief. 
20.50 Nader bekeken. 
21.20 Tenslotte. 
21,35 Nieuws. 
21 50 IVIachiavelli. 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

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

reuze-albatros. 
19.30 Dat ik dit nog mag mee

maken. Seniorenshow. 
20 00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20.40 Daar komen de schutters 
21.10 Koning klant. 
21.35 Vara's internationale. 
22 45 Achter het nieuws. 
23 20 Gedicht. 
23 21 De vrije gedachte. 
23.36 Den Haag vandaag. 
Aansluitend : 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 A vous de choisir. 
20.35 Dollars. VS-politiefilm. 
22.35 De filmmolen. 
Aansluitend : Nieuws. 

27 FEBRUARI 
BRT 

18 00 Bijtje doet gek. 
18.15 Open school. 
18 45 Dag aan dag. 
19.10 KTRC. 
19 45 Nieuws. 
20.15 De Flintstones. 
20.40 Verboden eigendom. VS-

zedendrama (1966). 
22 25 Ten huize van de Neder

landse kineast Bert 
Haanstra. 

23.15 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.45 Kortweg. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Van nature. 
19.55 Farce majeure. 
20 25 Kojak. 
21.15 Residentiekerkkoor, Den 

Haag. 
21.35 Nieuws 
21.50 Praten met de minister

president. 
22.00 Nee, eerlijk niet. 
22.25 Wie koopt er een Rem

brandt en andere feno
menen ? 

22 55 Dagsluiting. 
23.00 Oud en wijs genoeg. 
Aansluitend : Nieuws. 

26 FEBRUARI 1976 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Een mens wi l . . . 
22.00 Televizier-magazine. 
22.45 Tennis. 
23.55 Nieuws. 

RTB 

18J10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 La communauté Franpai-

se de Wallonië et de 
Bruxelles. 

19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 USA 200. 
21.15 Le silence. Zweedse 

speelfilm van Ingmar 
Bergman (1963). 

22.45 'Basketbal. 
23.20 Nieuws. 

28 FEBRUARI 
BRT 

14.00 Doe mee. 
14.30 Mijn kleine Chikadee. 

VS-westernparodie 
(1940). 

15.50 WK Veldlopen vanuit 
Chepstow. 

16.15 Open school. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Disneyland. 
18.50 Eskapade. Vrijetijdsbe

steding. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wies Andersen-show. 
21.05 Terloops. 
21.50 Kruis of munt. 
22.40 Nieuws. 

e 
^iLms 

Donderdag 26 februari — RTB 
DOLLARS (1971) 

Een bankroof die de draak 
steekt met gangsterisme, poli
tie- en misdaadfilms. Het gege
ven is allesbehalve origineel 
maar kineast Brooks heeft op 
dit gegeven een eigen stempel 
weten te drukken, zowel in de 
uitbouw van het skript als in 
de uitbeelding van de persona
ges en gebeurtenissen. Met 
Warren Beatty en Goldie Hawn. 

Vrijdag 27 februari — BRT 

THIS PROPERTY IS CONDEIVI-
NED (1966) 

In handen van Sydney Pollack 
is deze eenakter van Tennes
see Williams uitgegroeid tot 
een traag, voortschrijdend me
lodrama. Het scenario is van 
niemand minder dan Francis 
Ford Coppola (The Godfather). 
Het werk had groot kunnen 
worden, maar is ergens ont
kracht door een te klassieke 
filmbenadering en het té ster-
achtig-fotogeniek uitspelen 
van Nathalie Wood. Met in de 
tweede belangrijkste rol Ro
bert Redford. 

Vrijdag 27 februari — RTB 

TYSTNADEN (1962) 

Derde en meest aangevochten 
luik uit de « kamerfilm «-tri
logie van Ingmar Bergman. Een 
erg pijnlijke fi lm waaruit een 
onvoorstelbare levensangst 
spreekt. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
15.30 Pas '65. 
16.00 Kijkdoos. 
16.40 De reizen van Kim. 
17.05 de trom van Pandoera. 
17.30 NCRV-Sport Ahoy. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.45 De zwarte Orfeu. Frans-

Italiaanse fi lm (1958). 
21.50 Tennis. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19 20 Q en O. 
19.50 't Zand. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Charlie Bubbles. Britse 

psychologische studie 
(1966). 

22.00 Brandpunt. 
22.40 Er zit muziek in. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

9.30 Des machines, des mat-
tres, des élèves. 

10.30 Comment allez-vous ? 
12.35 Télé-Régions. 
13.30 Sport pour tous. 
14.00 La TV participative. 
14.45 Landbouwmagazine. 
15.00 Interwallonie. 
16.30 Loisirs actifs. 
17.00 Follies. 
17.45 A vos marques. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 L'Alcade de Zalamea. 

Toneel naar Lope de Ve
ga. 

23.00 Nieuws. 

29 FEBRUARI 
BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 Eucharistieviering vanuit 
Stene-Oostende. 

11.00 -leder zijn waarheid. 
12.00 Weekjournaal. 
12.30 Dag aan dag. 
14.30 Open school. 
15.00 De vallei van de konin

gen. 
15.15 Labyrint. 
17.15 Sesamstraat. 
17.40 Van klassiek tot Jazz. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.50 Paling en Ko. 
19 00 Het huis waarvan wi j 

dromen. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20 30 Ik hou van uw vrouw. 

Blijspel. 
22.25 Brusselse wandtapijten 

van de pre-renaissance. 
22 50 Nieuws. 

NED 1 

14 00 Teleac. 
16.02 Sesamstraat. 
16.27 De kale Ibis. 
16 55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.05 De Flintstones. 
19.30 Karnaval. 
20.20 Gunsmoke. 
21.20 Pleisterkade 17. 
21 55 Heel de mens. 
22.25 7e Simfonie van Ludwig 

van Beethoven. 
23.00 Humanistisch verbond. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

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

met Sien ? 

21.00 Antenne gericht op 
Noord-Amerika. 

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

RTB 

9.30 Donner a voir. 
10.10 Indépendants a votre 

service. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Schooltelevisie. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14.00 Arts-Hebdo. 
14.30 Au dela de l'horizon. 
15.20 Calimero. 
15.25 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.10 Carrefour 17. 
18.00 Clafoutis. 
18.40 Gulp. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 L'Odyssee. 
21.10 Cinéscope. 
23.10 Nieuws. 

1 MAART 
BRT 

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 Rad der fortuin. 
21.00 Edward VII. 
21.50 Nieuws. 
22.10 Die letzten Heimposa-

menter. Zwitserse doku-
mentaire over het ver
vaardigen van passemen
terie in Bazel (1973). 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18 45 Surriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Flintstones. 
19.30 Mijl op zeven. 
20.20 'n Rondje teater. 
21.15 Uit de agenda van een 

bisschop. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Een stukje van je leven. 
22.15 In de keuken van Be

rend. 
22.45 Simbiose. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The lone ranger. 
19.30 In Londen staat een huis 
20.00 Nieuws. 
20.25 Pepper. 
21.15 Zaal Concordia. 

Amusementsprogramma. 
22.15 Aktua TV. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 .. j 'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 Katoliek - godsdienstige 

uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Mon oncle Benjamin. 

Frans-Italiaanse komedie 
(1969). 

Aansluitend : Nieuws. 

2 MAART 
BRT 

18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie, de Viking. 
18.30 Open school. 
19.00 Let op, vervuiling i Hon

gaars tekenfilmpje. 
19.10 Gastprogramma. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Prikkelpraatjes. Amuse

mentsprogramma. 

20.35 Kijk mensen : in het land 
van alles anders. Over 
hersenverlamde kinde
ren. 

21.25 De stille kracht. 
22.45 Nieuws. 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Geheimen der zee. 
19.55 Superstars. Finale. 
21.20 Gregor Serban. Een be

faamd violist en zijn or
kest. 

21.35 Nieuws. 
2.150 Brainwave. 
22.45 Ontdek je plekje : Gou

da. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 De beste Karlsson van 

de wereld. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Sam. 
21.20 Mini-voetbal-show. 
22.10 Hier en nu. 
22.50 Tot besluit. 
23.00 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3.. j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 La barbe a papa. 
19.45 Nieuws. 
20.15 'Regan. 
19.30 Antenne-soir. 
21.20 20ste eeuw. Aktualiteit. 
22.40 Nieuws. 

lllNiNSM6ï 
3 MAART 
BRT 

16.30 Tip-Top. 
17.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17 50 Gans de gemeente. 
18.50 Star Trek. 
19.45 Nieuws. 
VOETBAL : de mogelijkheid be
staat dat een van de kwartfina
lewedstrijden voor de Europe
se bekers op het scherm komt. 
20 15 Het meise van de TV. 
20.40 Een persoonlike kwestie. 

TV-spel. 
21.35 De vijfde windstreek. 
22.25 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Het wonder der natuur. 
15.55 Kies je sport. 
16.20 De holle bolle boom. 
18.15 Teleac. 
18.45 Verkeersplicht. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Dood voor het sterven. 

Duitse TV-film. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Panoramiek. 
22 35 Studio sport. 
23.00 Sprekershoek. 
23.15 Nieuws. 
23.20 WK Kunstrijden. 

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 Metterdaad. 
•20.40 Holland, ze zeggen... 

Friesland. 
21.50 Suikerziekte, je moet er

mee leren leven. 
22.30 Van u wil ik zingen. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 La barbe a papa. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Piste. 
21.45 WK-Kunstrijden. 
22.30 Nieuws. 

WIJ t l 
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ZCXK€RC]€S 
— Jonge publiciteitstekenaar 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 

— 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 ais bediende. 
— Juffrouw ( ± 22 j . ) , licentiate 
toik-vertaalster, zoekt passende 
betrekking. 
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. IVIaan-
den april-mei-juni-september en Ie 
helft jul i . Tel. : 050/51.17.05 
(Knokke-Heist). - N 17 

— Vrouwelijke bediende met er
varing (daktilografie-steno), zoekt 
passende betrekking in de streek 
Aalst, Asse, Brussel. 
Kontakt via prov. raadslid Staf 
Kiesekoms, Muilemstraat 314, 
1770 Liedekerke, tel. 053/66.65.84. 

N 21 

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

GROOT-GENT 
Zoek dringend werk voor : 
— Man, 23 ]., A l mechanika. 
— Man, 48 j . , elk werk. 
— Juffrouw, 19 ]., handel A6-A2. 
— Juffrouw, 21 j . , getuigschrift 
froger technisch wetenschappelijk. 
— Man, 30 J., bediende boekhoud, 
of personeelsd. 
— Gepensioneerde, part-time ver
tegenwoordiger of kantoorwerk. 
Z.w. : senator Osw. Van Oote-
ghem, Gentbrugge, tel. : 091/ 
30.72.87. N 20 

— Vrouwelijke bediende, 19 jaar, 
pas afgestudeerd handel, zoekt be
trekking in Brussel of ten westen 
ervan. 
— Jongeman, 20 jaar, pas afge
studeerd grafische kunsten, zoekt 
betrekking in de sektor drukkerij, 
publiciteit e.d. 
Kontakten via Albrecht de Schry-
ver, Ninoofsestwg 515, 1711 Itter-
beek, tel. 02/569.34.58. N 19 

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 

Wenst inlichtingen over reis naar D Tunesië 

D Turkije 

Naam : 

Straat : nr 

Woonplaats : Postnr : ... 

VTB-Sekretariaat 

St-Jakobsmarkt 45-47 

2000 ANTWERPEN 

Lidmaatschap vereist. 

Vergunning nr 1185 - Kat. A 

mmiuöim 
KWEKERIJEN J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikuiiere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVEN 

VERVOER • VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

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

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

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) 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkund ig Laboratoritini 
V A N DER 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 
011/46.11.88 - 46.24.77 

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

IMMOBILIENKANTOOR N.V. BRABO 
Sneeuwbeslaan 19 - 2610 WILRIJK 

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

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
teL (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
•n Limonade* 

• 
Blihulzen : Cogelt Osylel 71 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gem 
Tel. (091)22.45.62 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gt—nhouwrswsl. 52 Antwrpwi T«l. 03.3135.83, 

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

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

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

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

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

4. Samenvoeging en lijstvormlng bl] gemeenteraadsverkiezingen. 

WAAR ? 

SINT-KATARINA-LOMBEEK : 

6 maart : « Belang van de gemeentepolitiek » en « Een goed 
programma ». Inleider : De Beul. 

Plaats : zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 24, St-Kat.-Lombeek, tel
kens van 10 tot 16u30. 

Kursus « Goed vergaderen en spreken In het openbaar » 

DUFFEL : 1, 8 en 15 maart 1976, telken van 20u tot 22u30. Een 
kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor hun wer
king in het verenigingsleven. 
Plaats : Zaal Luna, Handelsstraat te Duffel. 
Inschrijvingen : Claes Elisabeth, Ganzenkoor 6, 2570 Duffel. 

DIEGEM : 

Nog op 3 maart 1976 : « Spreken in het openbaar ». 
Vergader- en gesprekstechniek. Een kursus voor vrouwen. Kur-
susleider : Johan Beke, agogische stafmedewerker Dosfelinsti
tuut. 

Plaats : Kultureel Centrum te Diegem, telkens van 20 tot 22u30. 
Inschrijvingen : mevr. Pannekoecke, Denonstraat 28 te Diegem, 
tel. 02/720.66.80. 

ADVERTEER IN WIJ 

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, lijstvormlng ». « Enkele bijzondere problemen ». 
Deze zeer nuttige brochure kan U bestellen door storting op 
bankgiro : 061-7607090-39 (Johan Beke, IVlariakerke) met vermel
ding van het aantal, de afdeling en het juiste adres. 
Bestelling per één stuk : 20 fr. Vanaf 5 stuks : 15 fr./stuk. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent . bedjef en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversle

ringen wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledii . rulteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

lisschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
eiektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren 
- poppen - poppenwagens en -wiegies - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten ma-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

J O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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VIRIJ6 TIJD 

EN NU ? 

Op het ogenblik dat wij dit schre
ven — zondagavond — wisten wij 
niet hoe de vork precies aan de 
steel zit. IVlaar wèl hoorden wij 
dat de Europese boksfederatie 
onze Jean-Pierre Coopman voor 
de duur van twee jaar het recht 
ontzegt te kampen voor de titel 
van Europees kampioen. Dit wel
licht omdat hij er de voorkeur 
aan gaf met Cassius Clay op de 
vuist te gaan, liever dan voor de 
Europese titel te boksen. De Bel
gische federatie van haar kant 
schorste de manager van Coop
man, Charly de Jaeger. De reden 
is ,zoals gezegd, voor ons nog 
niet duidelijk. Wij zullen maar 
veronderstellen dat het te ma-
•ken heeft met de publicitaire 
klucht die Charly zijn bokser liet 
spelen. Hoe men dat echter in 
een door en door kommerciële 
sport als een misdrijf kan aan
zien, snappen wij nog niet. IVlis-
schien wel in de komende dagen. 
En voor Coopman rijst ondertus
sen allicht de vraag : wat nu ? 

INGEWIKKELD 

Wij lezen in onze gazet dat er in 
ons land een velofabriek bestaat, 
die zodanig geholpen wordt door 
vadertje staat dat men al bijna 
zou kunnen gaan spreken over 
een staatsbedrijf. Zo zullen er 
wel meer zijn. Het komieke vin
den wij dat zo'n bedrijf in moei
lijkheden er nog een renners-
ploeg op nahoudt, die toch ook 
een massa geld opslokt, en ten
slotte — zo werd ons al vaak 
gezegd — in deze tijd waarin 
iedereen reklame maakt de ver
koop maar bitter weinig stimu
leert. Wat wij ons nu afvragen is 
dit : zijn de bij die firma tewerk
gestelde renners nu eigenlijk 
geen staatsbedienden ? En wor

den daaruit desgevallend de pas
sende konsekwenties getrokken, 
bij voorbeeld op sociaal gebied ? 
Verder : waarom zouden die 
staatsbedienden publiciteit mo
gen voeren, en andere niet ? 
Kortom, dat geval lijkt ons een 
hele hutsekluts. 

NOG VERBETEREN 

Naar het schijnt is men hier en 
daar niet zo erg tevreden over 
de formule van het basketbal-
kampioenschap. Het bestaat uit 
twee fazen. In de eerste wordt 
uitgemaakt wie de eerste acht 
en de laatste vier zijn in de 
rangschikking. In de tweede faze 
spelen de eerste acht om uit te 
maken wie kampioen wordt, en 
de laatste vier (met de eerste 
vier uit tweede afdeling) wie al 
dan niet degradeert. Welnu, in 
de eerste faze zijn er teveel 
wedstrijden waarvoor de suppor
ters niet opkomen, en die dus te 
weinig zaad in het bakje bren
gen. IVIen denkt dus al aan een 
nieuwe formule. De klubs moeten 
natuurlijk weten wat zij doen, 
maar bestaat het gevaar niet dat 
het een poespas gaat worden 
waar geen mens nog wijs uit 
raakt ? 

PLANNEN MAKEN 

Wij veronderstellen dat de wie-
Ierzesdaagsen behoren tot de 
spektakels die onze talrijke le
zers en lezeressen om geen 
waarom willen missen. Ten hun
nen gerieve geven wij hier even 
het lijstje van de zesdaagsen die 
voor volgend seizoen gepland 
zijn, kwestie van op tijd de no
dige « konzjee peejee » aan te 
vragen. Wij beginnen — voorlo
pig — op 24 september in Lon
den, en wij stoppen ermee op 
10 februari in Antwerpen. Tussen

in draven wij achtereenvolgens 
naar Berlijn, Dortmund, Frankfurt, 
Grenoble, München, Gent, Zurich, 
Horning, Keulen, Bremen, Rot
terdam en Kopenhagen. De lief
hebbers zullen dadelijk merken 
dat er nog ontbreken. Laten zij 
niet wanhopen : het lijstje is nog 
met volledig. Er kan — en komt 
— nog wel veel schoons bij. 

NIET SLECHT 

In München — waar men blijk
baar van de sportspektakels niet 
genoeg kan krijgen — werden de 
Europese zaalkampioenschappen 
atletiek betwist. Er namen ook 
zeven Belgen aan deel. Wij gelo
ven niet dat zij het slecht deden. 
Ivo van Damme behaalde zelfs de 
overwinning in de 800 meter. 
Voor de rest moesten wij ons 
tevreden stellen met derde en 
vierde plaatsen. Over het alge
meen waren de prestaties in 
München maar aan de beschei
den kant, en dat is misschien te 
wijten aan het feit dat de deel
nemers meer aan Montreal dach
ten dan aan een Europees indoor-
medalje. In die gedachtengang 
kan men zich zelfs afvragen of 
het eigenlijk veel zin had nu nog 
uit te pakken met die kampioen
schappen. Afgezien dan van de 
bedoeling « het volk » zijn portie 
sportvoer te bezorgen. 

EPIDEMIE 

In de sportgazetten loopt alweer 
een jaarlijks terugkerende epide
mie ten einde. Voor de aanvang 
van het seizoen plegen de fir
ma's publiciteitshalve hun ren-
nersploeg aan de pers en dus ook 
aan het publiek voor te stellen. 
Wat kunnen de sportjoernalisten, 
die op dergelijke plechtigheden 
goed worden ontvangen, dan an
ders doen dan schrijven dat de 
g r o t e verwachtingen in het 
eendrachtig rond de geliefde kop
man geschaarde frisse ploegje 
volkomen gewettigd zijn, gelet 

DE MATCH 
Toen de boksmatch Cassius Clay-
J.P. Coopman — met de wereld
titel als inzet dan nog wel — en
kele maanden geleden werd aan
gekondigd, zei iedereen dat het 
een klucht was. 

Naarmate de match naderde rees 
twijfel in de harten. Zou het won
der gebeuren ? Zou Allah zijn 
profeet eeuwig blijven bescher
men ? Kon Clay eens niet over 
zijn veters struikelen ? Was zo'n 
onbekend iemand als Coopman 
niet de aangewezen persoon om 
« the greatest » op te volgen en 
de strijd om de titel nieuw leven 
in te blazen ? Was die van ons 
niet ij-zer-sierk, en bloedig ern
stig op de koop toe ? 
Nu de match — heel rap — afge
lopen is, heeft iedereen gezien 
wat hij al lang wist : het was een 
groteske klucht. Van een match 
is er niet één sekonde sprake ge
weest. 

Maar : er zijn miljoenen besteed 
aan TV-rechten. Er zijn fortuinen 
uitgegeven aan verplaatsings- en 
verblijfkosten voor de duizenden 
jongens van de gesproken, ge
schreven en beeldekenspers. Hon
derden, duizenden mensen zijn bij 
nacht en ontij uit hun bed ge
haald om « het » te zien. Een 

aantal mensen hebben aan het 
mizerabel vertoon op een of an
dere manier immoreel veel geld 
verdiend, geld dat uit de zakken 
werd geklopt van de naïeve en 
misleide massa. Heel de « zeve-
rij » had met sport niets te ma
ken : in onze ogen was het dood-
simpel een als sport opgesolfer-
de publicitaire stunt. De « leeuw 
van Vlaanderen » bleek maar een 
pover simbool voor zijn land en 
volk. 
We kunnen er allemaal eens om 

lachen als om « een goei ». Maar 
't zou toch niet slecht zijn, dach
ten wij, erbij te bedenken dat de
ze « titelkamp » duidelijk aantoont 
in welke mate wij ons appelen 
voor citroenen laten verkopen, en 
in welke mate het spektakelsport-
je een vulgaire geldklopperij is 
geworden. Dat wij ons altijd 
weer laten vangen als maar er
gens het woordje « sport » uitge
sproken wordt, pleit niet voor ons 
inzicht en kritische zin. Wanneer 
gaan wij wijzer worden ? 

op de ware sfeer van vriendschap 
die er heerst tussen de steen
rijke sponsor en de kleinste koe-
reur, en op de sedert lang ge
kende stielkennis van de sport
bestuurder, die een vader is 
voor zijn jongens. Er zal terdege 
rekening moeten gehouden wor
den met de zjartellen Angop en 
de cervela's Chevalmort. Laten 
wij daarop nog ene kelk nutten. 

BOBET 

Zondagavond was ex-renner Loui-
son Bobet te gast bij de RTB. Af
gezien van een paar klassiek-
domme vragen vanwege Mon 
Arets (Is Eddy de grootste ?) 
was het o.i. boeiend die man te 
horen vertellen, niet zozeer over 
zijn sporteksploten, als wel over 
zijn bedrijvigheid in het zakenle
ven. Bobet heeft namelijk op ver
schillende plaatsen in Europa — 
binnenkort ook in België — insti
tuten opgericht waar men zich 
met zeebaden kan laten behande
len tegen allerlei kwalen en bij 
wijze van revalidatie. Bobet vat
te het zo op dat de behandeling 
gebeurt aan schappelijke prijs, 
die voor iedereen, net als de be
handeling zelf, dezelfde is. De 
hoeveelheid geld die men wil of 
kan besteden hangt af van de 
verblijfsvoorwaarden die men 
kiest : goedkoop pension of pe
perduur luxehotel. In tegenstel
ling met wat Mon Arets wou sug
gereren denken wij niet dat de 
sport er voor iets tussenzit. Wel 
de nood aan dergelijke dingen. In 
ieder geval, Bobet is niet de eer
ste de beste. 

NA INNSBRUCK 

Het is passend en rechtvaardig 
uit grrrote gebeurtenissen als de 
olimpische spelen, in dit geval 
winterspelen, de nodige lessen te 
trekken. Wij hebben dit geleerd : 
0 dat er evenveel gevallen van 
doping waren als elders en vroe
ger, maar dat er nu voor ieder ge
val een uitleg was, 

# dat er voor iedere sportieve-
ling minstens twee begeleiders 
aanwezig waren om mee te eten 
(en misschien te drinken), 
O dat de Belgen geen medaljes 
wonnen, maar het niet aan hun 
hart lieten komen. Wij reizen nog 
altijd om te leren, 
# dat er in Innsbruck per per
soon dagelijks vijf of zes maaltij
den werden opgediend. Wat ge
tuigt van gezonde eetlust, 
# dat er deze keer niet aan re
klame werd gedaan, want er 
werd niemand geschorst, 
# dat de Fransen wel geen me
daljes wonnen, maar bijna alle 
poen, 
9 dat men zo sportief was iemand 
die een hongerstaking begon rus
tig te laten betijen. Misschien is 
hij nog bezig, 
# dat de lord ondanks alle zorgen 
eigen aan olimpische dinges nog 
verdikt is, 
# dat het sneeuwploeteren in 
Oostenrijk — naar het zeggen van 
de plaatselijke eerste-minister — 
de werkloosheid praktisch heeft 
opgelost, 
# dat deelnemen alweer het be
langrijkste was, naar blijkt uit het 
enorme aantal aanwezige offici-
elen. 

GROEIEND INZICHT 2 
Verleden week werd aangetoond 
— oppervlakkig, omdat het in 
deze korte stukjes nu eenmaal 
niet anders kan — hoe in de 
loop der tijden het inzicht in de 
struktuur van ons zonnestelsel 
is geëvolueerd. 
Hetzelfde kan gezegd worden 
over het inzicht betreffende de 
plaats van ons zonnestelsel in 
het heelal. Zowel voor Ptole-
meus — die de aarde in het cen
trum plaatste — als voor Coper
nicus — voor wie de zon het 
centrum was — was ons zonne
stelsel het middenpunt van al
les. 
Het besef dat de sterren die wij 
zien evenveel « zonnen » zijn 
is eigenlijk maar voorgoed door
gedrongen in de loop van deze 
eeuw. 
Recenter nog is de overtuiging 
dat vele van die sterren, net 
als de zon, planeten rondom 
zich meeslepen. Terloops ge
zegd, de astronoom wéét dat er 
heel wat sterren zijn die plane
ten bezitten, maar tot dusver 
werd nog niet één planeet wer
kelijk waargenomen. Begrijpe
lijk ook, vermits planeten geen 
licht uitstralen. Dat men niette
min weet dat ze er zijn is hier
aan te wijten dat een ster met 
planeten zich anders gedraagt 
dan een ster zonder : zij draait 
veel trager om haar as, en zij 
vertoont, door de aantrekkings
kracht van de planeten precies, 
onregelmatigheden in haar baan. 
Het geloof dat ons zonnestelsel 
uniek is in de kosmos, bestaat 
niet meer. Uiteraard gaan hier
mee weer een aantal vragen — 
ernstige en andere — gepaard. 
Als er nog zovele miljarden 
sterren zijn met planeten, zijn 
er dan geen planeten waarop, 
net als op aarde, leven voor
komt ? Probeert men niet, van
op vreemde planeten, met ons 
in kontakt te komen via « vlie
gende schotels » en dergelijke ? 
Zijn wij zelf hier soms niet ge
land, komende van een verre 
planeet ? Zullen wij ooit de 
aarde moeten verlaten, en onze 
toevlucht zoeken op een of an
dere gastvrije planeet ? Alle 
takken van de wetenschap wor
den overstelpt met vragen waar
op nog geen antwoord mogelijk 
is, maar die alle verband houden 
met het verlies van zekerheid 
betreffende de unieke plaats 
van de aarde, het zonnestelsel 
in de kosmos. 

S. Freud beweerde ooit dat er 
maar twee geleerden bekwaam 
zijn geweest alle mensen aan 
het denken te zetten. Coperni
cus die de aarde «devalueerde» 
van centrum van het heelal tot 
« een planeetje », en Darwin die 
de mens herleidde van Gods 
evenbeeld tot het produkt van 
natuurlijke selektie. Misschien 
dient aan deze twee de moderne 
astronoom toegevoegd, die de 
mens en zijn aarde veel van uit
zonderlijke luister ontneemt. 
Wij zijn trouwens nog niet klaar 
wanneer wij zeggen : onze zon 
en onze aarde zijn niet uniek in 
het melkwegstelsel. Er zijn mil
jarden sterren en planeten die 
in dezelfde omstandigheden ver
keren. 
^n om het helemaal onvoorstel
baar te maken : in dit alles 
speelt de tijd nog een rol. De 
aarde is niet altijd bewoond ge
weest. De mens is gekomen en 
zal verdwijnen. Als er leven is 
op andere planeten, die minder 
ver of verder geëvolueerd zijn 
dan de aarde, hoe zou dat le
ven er dan kunnen uitzien ? 
In één woord : geloven dat wij 
alleen zijn is betrekkelijk ge
makkelijk. Het niet « zo maar » 
aanvaarden veroorzaakt een la
wine van — onoplosbare — vra
gen. Iets weten maakt de zaken 
komplekser. 
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PLEIDOOI VOOR SINDIKALE DEMOKRATIE 

DE VAKBOND IN ONZE SAMENLEVING 
In de lokalen van het hotel Serwir te 
St-Niklaas had vorige zondag de derde 
Dialoogdag van de Volksunie plaats. 
Tema : « De vakbond in onze samen
leving. Verstarring of vernieuwing ? ». 
Dat hiervoor een talrijk publiek naar 
<• het soete Waasland » gekomen was, 
is een verheugend verschijnsel en bet 
loochenstraft de nog steeds terugke
rende bewering dat de Volksunie geen 
belangstelling zou hebben voor de 
wereld van het sindikalisme. 

VERWELKOMING 

Voorzitter Maurits Coppieters wees er 
in zijn inleiding op dat het maatschap
pelijk leven aan snelle sociale veran
deringen onderhevig is. In de wereld 
van de arbeid vallen schaalvergro
tingsprocessen op. 
Niettemin voltrekken deze schaalver
grotingen zich zonder dat de pozitie 
van de werknemer fundamenteel 
wordt gewijzigd. Dit alles lokt een dls-
kussie uit over plaats, doelstellingen 
en strategie van de vakbeweging In 
een demokratische samenleving. De 
vakbeweging zelf heeft sedert haar 
ontstaan een hele evolutie doorge
maakt en is uitgegroeid tot een sterke 
sociale gesprekspartner in het ekono-
misch overlegsisteem dat ons land 
sedert 1945 kent. 
De problematiek hierrond werd tijdens 
deze derde Dialoogdag besproken 
door professoren, vakbondsmensen en 
deelnemers, waarbij onmiddellijk dient 
opgemerkt het hoog niveau waarop 
dit alles verlopen is en wat nogmaals 
bewijst dat de Vlaams-nationalist, ook 
op dit terrein, een volwassen burger 
geworden is. 

DE ARBEIDERSBEWEGING 
IN ONS LAND 

Dr. J. Bundervoet, professor aan de 
KUL, nam het eerste referaat voor zijn 
rekening. In een opmerking vooraf 
stelte hij dat de traditionele flamin
gant het sindikaal feit pleegt voorbij 
te gaan alsof dat geen deel zou uit
maken van de Vlaamse gemeenschap. 
In een hoogontwikkelde maatschappij 
is de sindikale wereld nochtans zeer 
belangrijk, evenals de wereld van de 
arbeid In het algemeen. 
De referaathouder ging ervan uit dat 
tussen de sindikale en de bedrijfs
wereld een ongeschreven bazis-kom-
promis niet te ontkennen valt. Dit 
kompromis houdt in : 1° De vakbon
den streven loonsverhogingen na; 2° 
Zij tasten het ekonomisch gezag van 
de ondernemers niet aan; 3° Tegen
over hun leden treden zij eerder mati
gend op. Als gevolg van dit kompro
mis wordt de zgn. wetenschappelijke 
arbeidsorganizatie verder mogelijk, 
waardoor jobs steeds meer van hun 
menselijke inhoud verliezen en alles 
in de onderneming kan bekeken wor
den vanuit het standpunt van de on
dernemer. Uit dit alles volgt de schei
ding van het ekonomische en het so
ciale, met als uiteindelijk rezultaat 
dat er geen fundamentele wijzigingen 
aangebracht worden aan de Inkomens
verdeling, dat er geen ekonomische 
demokratie tot stand komt en de maat
schappij zich niet richt naar de be
hoeften van de verbruiker. 
Meer bepaald in het kader van de 
ekonomische ontwikkeling in Vlaande
ren, zo stelde prof. Bundervoet, kan 
gesproken worden over nieuwe uit
zichten van de arbeidersproblematiek. 
Op het vlak van de arbeidsmarkt bv. 
merken we een toenemende invloed 
van het internationaal kapitaal in de 
industrie en vooral in de technolo
gisch meest ontwikkelde sektoren. 
De spreker merkte nog op dat er een 
onderscheid groeit tussen het bazis-
sindikalisme van de militant en het 
besturend apparaat van de vakbond 
en dit vooral sinds 1970. In verband 
met de politieke bemoeiingen van de 

vakbonden, stelde de referaathouder 
dat zulks tot op zekere hoogte onver
mijdelijk en zelfs noodzakelijk is en 
derhalve pozitief moet bekeken wor
den. 

JURIDISCHE ASPEKTEN 

Na enkele informatieve vragen aan 
prof. Bundervoet, was het de beurt 
aan dr. jur. O. Vanachter, assistent 
aan het Instituut voor Arbeidsrecht 
van de KUL. Hij behandelde de juri
dische aspekten van het sindikalisme 
in België. 
In verband met de vakbondsvrijheid 
wees hij op het onderscheid tussen de 
pozitieve sindikale vrijheid (het recht 
aan te sluiten bij een vgkbond) en de 
negatieve sindikale vrijheid (het recht 
niet aan te sluiten bij een vakbond). 
In dit verband behandelde de spreker 
de zgn. zekerheidsklausules in Kollek-
tieve Arbeidsovereenkomsten en waar
bij op het stuk van de voordelen bv. 
onderscheid gemaakt wordt tussen ge-
sindikeerden en niet-gesindikeerden. 
Volgens de huidige rechtsspraak tas-

volledig verslag van deze drie groe
pen te publiceren. Daarom beperken 
wij ons tot een opsomming van de 
voornaamste gesprekstema's. 
In werkgroep 1 : De regionalizering 
en de vakbonden; de Volksunie en 
de sindikaten ;de vakbondsvrijheid; de 
sindikalizatiegraad; de invloed van de 
lidkaart op de toegangelijkheid tot be
trekkingen in openbare diensten; de 
uitbetaling van werkloosheidsvergoe
dingen door zgn. reprezentatieve vak
bonden; de zgn. reprezentativiteit. 
In werkgroep 2 : Het verschijnsel van 
de wilde stakingen en de kloof tussen 
de leiding en de bazis in de vakbon
den; de autonomie van de vakcentra
les; de sindikale vorming door poli
tieke of onafhankelijke organizaties; 
de plaats van de mens in de vakbonds-
struktuur; de politieke binding van 
vakbonden en partijen; de monopolie-
pozitie van de groten als rem op de 
sindikale demokratie. 
In werkgroep 3 : Invloed van vakbon
den op 's lands politiek; de kompro-
missen die hieruit voor de vakbonden 
ontstaan; de wil of onwil en de moge
lijkheid van de vakbonden los te ko
men uit de binding aan de partijpoli
tiek; de dienstverlening aan de leden; 

het laatste woord hebben en dat ie
dereen en zeker politiek verantwoor
delijken het recht hebben naast pozi
tieve waardering ook kritiek te formu
leren . 
Uit de werkzaamheden van deze Dia
loogdag, georganizeerd uit pozitieve 
en eerlijke bekommernis om een doel
treffend, demokratisch en eerlijk sin
dikalisme, meende Hugo Schiltz vol
gende besluiten te mogen trekken :. 

7.Hef fundamenteel probleem voor de 
VU is niet de vraag of de partij ook 
een eigen vakbond moet oprichten of 
erkennen, maar dat van de sindikale 
vrijheid, d.w.z. de vraag of in België 
en in Vlaanderen de keuze van een 
vakbond en het militeren in een vak
bond voor de werknemer vrij en zin
vol is. Omdat zulks hier evenwel bete
kent dat de betrokken sindikalist ook 
een partij-politieke binding opgedron
gen krijgt, bestaat deze vrije en zin
volle keuze in Vlaanderen niet. 

2. Met alle begrip voor de nadelige 
gevolgen van een versnippering van 
werknemersorganizaties, is men toch 
te ver gegaan in het opdrijven van 
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ten dergelijke klausules de vrijheid 
van vereniging niet aan. 
Vervolgens besprak referaathouder 
Vanachter het juridisch statuut van 
de sindikaten. Aanvankelijk werd een 
dergelijk statuut geweigerd door de 
wetgever, nadien weigerden de sin
dikaten zelf een statuut en vandaag 
staan beide partijen hier weigerachtig 
tegenover. Wel hebben de vakbonden 
vandaag een beperkte rechtspersoon
lijkheid, waardoor het b.v. wel moge
lijk is dat een vakbond een onderne
mer voor de rechter brengt, maar 
waardoor het tegelijkertijd onmogelijk 
is dat een ondernemer het sindikaat 
voor de rechtbank daagt. 
Het meest besproken punt van de dag 
was de eis tot reprezentativiteit, zon
der hetwelk een vakbond geen offi
ciële erkenning kan krijgen. De voor
waarden hiertoe zijn : 1° interprofes
sioneel zijn; 2° voor het hele land oi> 
gericht zijn; 3" lid zijn van de CRB 
en de NAR; 4° minstens 50.000 leden 
tellen. Omdat van de CRB en de NAR 
in feite slechts deel kunnen uitmaken 
wie de minister daarin toelaat, wordt 
in onze overleg-ekonomie alleen reke
ning gehouden met de drie grote vak
bonden. 

WERKGROEPEN 

Voor en na de lunchtijd splitsten de 
deelnemers zich in drie werkgroepen. 
A. Van Houteghem zat de werkgroep 
« Sindikale vrijheid » voor. Lutgard 
DQ Beul leidde de werkzaamheden van 
de groep « Demokratie binnen de 
vakbond » en de groep « Politieke be
sluitvorming en vakbond » werd voor
gezeten door L. Van Hoeylandt. Het is 
ons vanzelfsprekend niet mogelijk een 

aanbevelingen aan de VU, zoals het 
radikalizeren van de politieke besluit
vorming i.v.m. sociaal-ekonomische 
problemen. 
De hele problematiek van deze dag 
werd dan nogmaals doorgenomen door 
de deelnemers en een paneel, waar
van deel uitmaakten : de h. Schelle-
kens, namens de Landelijke Bedien-
dencentrale; de h. Van Ryssen, na
mens de Nationale Confederatie van 
de Kaders; de h. Bosmans, namens 
het Algemeen Verbond van Vlaamse 
Sindikaten; de h. Bollaerts, namens 
het Kartel van de Onafhankelijke Sin
dikaten; de referaathouders Bunder
voet en Vanachter; voorzitter Maurits 
Coppieters. Het ACV, het ABVV en 
het ACLVB hadden het niet nuttig ge
oordeeld een afgevaardigde naar deze 
Dialoogdag te sturen. In een dialoog 
stellen deze vakbonden blijkbaar niet 
veel belang... 

HET VOLKSUNIE-STANDPUNT 

Partij-Voorzitter Hugo Schiltz vertolk
te tot slot van deze dag het standpunt 
van de Volksunie. 
De VU erken de grote verdienste van 
de vakbeweging voor de materiële en 
geestelijke verheffing van de arbei
dende mens. De VU is ervan over
tuigd dat goed georganizeerde en mi
litante vakbonden noodzakelijk zijn en 
blijven. In dit verband betreurde de 
VU-voorzitter de onjuiste en unfaire 
aanvallen die o.m. sommige uit de 
vakbeweging komende politici op de 
VU blijven richten als zou de Volks
unie een anti-sindikale partij zijn. 
De vakbonden, zo ging de h. Schiltz 
verder, moeten aanvaarden dat in een 
demokratie de vrij gekozen instanties 

het begrip « reprezentativiteit ». Deze 
houdt duidelijk het gevaar van ver
starde strukturen in, iets waartegen 
de VU zich zal blijven verzetten. 

3. In België bestaat geen sindikale 
vrijheid in de zin van gewaarborgde 
interne demokratie. De vakbeweging 
zou t.o.v. haar eigen bazis dezelfde 
doorzichtigheid in strukturen en be
sluitvorming moeten scheppen als zij 
van de ondernemingen eist. 

4. De • kaders » vormen een nieuwe 
uitdaging, allereerst omdat hun aan
zwellend belang beslissend Is voor 
de onmiddellijke toekomst en, vervol
gens, omdat het niet duidelijk Is waar 
deze groep nu precies thuishoort. De 
kaders vormen in een technokratische 
samenleving een machtige groep, die 
weigerig staat tgo. de traditionele 
vakbonden, omdat deze hun geen zin
volle keuze te bieden hebben. De VU 
stelt dan ook een groter bescherming 
voor van deze groep en zal op het po
litiek vlak ijveren om aan deze belan
gengroep een efficiënte gestalte te 
geven. 

Tot besluit stelde VU-voorzltter Schiltz 
dat het sindikalisme In ons land de-
mokratischer en zinvoller moet wor
den. De Volksunie zet haar leden er
toe aan hun verantwoordelijkheid op 
te nemen in de vakbond van hun keu
ze. Maar zeer duidelijk eist de VU 
voor haar mensen het recht hun sin
dikale plicht te voldoen eventueel vla 
zgn. niet-reprezentatieve vakbonden. 
De VU zal in de mate van het moge
lijke deze sindikaal geëngageerden 
bundelen en begeleiden. 

Wllly Cobbaut 

WU 94-


