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DE WALEN 
WILLEN 
ONS GELD 

De reaktie van PSC-voorritter Nothomb op het voorstel-Leysen 
(tot regeling van de gemeenschapsvraagstukken) en de pala
vers daarover In de pers hebben alvast één goed resultaat 
opgeleverd. Scherper dan ooit werd nu de aandacht van de 
Vlaamse publieke opinie gevestigd op de kern van de zaak : 
het stelselmatige parasitisme van de Walen op de werkkracht 
en de spaarzin van de Vlaamse gemeenschap. 

Nothomb zegde het vlakaf, en het werd door andere Walen 
al spoedig beaamd : Wallonië (met zijn 32,5% van de Bel
gische bevolking) wil de helft van de ministerszetels in elke 
regering blijven bezetten, en het wil dat de Waalse belastings
opbrengsten en ook een gedeelte van de Vlaamse belas
tingsopbrengsten aan Wallonië worden besteed. Dit laatste 
wordt dan « nationale solidariteit » genoemd. Links en rechts 
mompelen sommige Walen er tussen hur> tanden bij dat de 
Belgische staat hen kan gestolen worden als ze niet langer 
meer kunnen profiteren van het geld van de Vlamingen. 

Vorige zondag in « Face è la presse » op het RTB-scherm 
stelde eerste-minister Tindemans de Franstalige journalisten 
die hem daaromtrent vragen stelden gerust : de « nationale 
solidariteit » zou blijven spelen in het voordeel van Wallonië. 
Vlaanderen zal dus betalende partij blijven. 

In naam van deze « solidariteit », die altijd eenzijdig in het 
voordeel van Wallonië werkt, zijn sinds het ontstaan van 
België honderden miljarden aan de Vlaamse gemeenschap 
onststolen. 

De al te gewillige Vlaamse politici uit de traditionele partijen 
(CVP, BSP, PVV) hebben dit altijd oogluikend toegestaan. Ze 
kamoefleerden deze sistematische oplichterij echter zo han
dig mogelijk, zodat het brede Vlaamse publiek er geen weet 
van had. 

Steeds meer Vlamingen beginnen nu echter het spelletje 
door te krijgen. Steeds openlijker wordt dan ook de vraag 
gesteld of het voor ons Vlamingen, nog langer zin heeft in 
eenzelfde staatsverband samen te leven met deze parasite
rende natie aan onze zuidergrens. (Lees door biz 3). 

DE FRANSE 
BRUSSELAARS 
WILLEN 
ONZE GROND 
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Meer dan vierduizend mensen, voornamelijk Jonge-
Jui, zaten zondagnamiddag geestdriftig bijeen in 
het Gentse sportpaleis voor liet grandioze VUJO-
spektakel dat « Euranje » werd geheten. Het-werd 
een hartverheffende dag voor het Europa der vol
keren, waarnaar ons hart gaat (zie ook bIz 9, 12 en 
13 in dit nummer). 
De kranten in Vlaanderen besteedden, op een paar 

uitzonderingen na, nauwelijks enige aandacht aan 
deze gebeurtenis. Er kwam ook geen gtimpje van 
in de radio noch op de TV. Toegegeven : wanneer 
enkele tientallen kabinetsattachés en kandldaat-
kabinetsattachés die zich « CVP-Jongeren » noemen 
te Knokke manifesteren achter de VU-slogan « zet 
Defraigne aan de dijk », dan is dit geschikter 
nieuws voor de voorpagina's... 
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BRIIUm 
WAAROP WACHTEN WIJ ? 

Weldra zullen voor het eerst in 
een groot deel van Europa Euro
pese verkiezingen gehouden wor
den. Kristendemokraten, libera
len en socialisten van de betrok
ken landen sluiten zich aaneen 
om als één Europese partij in het 
strijdperk te treden. Het behoeft 
geen twijfel dat deze vereniging 
erg voordelig uitkomt bij de ze
telverdeling. 

Kunnen de Europese nationalis
ten en federalisten geen platform 

vinden waarop een gemeenschap
pelijk programma kan worden uit
gebouwd ? Er zijn natuurlijk ver
schillen tussen de Volksunie en 
bv. de Welshe nationalisten, maar 
bv. de CVP en de CDU-CSU zijn 
ook niet identiek. Het federaal 
Europa moet toch een doel zijn 
waarvoor Vlaamse, Welshe, 
Schotse, Friese, Bretoense, Oksi-
taanse, Baskische... en mis
schien zelfs Waalse nationalis
ten zich kunnen verenigen, al zal 
dat laatste door de nieuwe een
heid met het imperialistische (in 
zekere zin gaullistische) FDF niet 
eenvoudig zijn. 

Toch moet er voor niet-Belgische 
problemen een samenwerking 
met het RW mogelijk zijn. 
Waarop wachten wij ? Of zijn er 

al onderhandelingen bezig, maar 
worden ze door de pers verzwe
gen, of geheim gehouden ? De 
Europese verkiezingen moeten de 
kracht van het inter-nationalisme 
duidelijk aantonen. Of wacht de 
VU tot na de gemeenteraadsver
kiezingen ? 

W.V. Mechelen. 

EEN BEETJE EERBIED ! 

Gewoonte getrouw woonde ik in 
ons Vlaams Huis Roeland te Gent 
het bal van de Gentse Jagers
kapel bij. Dit bal met de jaarwis
seling is doorgaans een zeer 
goed en drukbijgewoond bal. 
Groot was echter mijn ergernis 
toen het orkest van dienst — 

UNIVERSITAIRE 
INSTELLING 
ANTWERPEN 
V a c a n t e b e t r e k k i n g e n . 
Admin is t ra t i e f e n T e c h n i s c h P e r s o n e e l . 

1. Technisch Ingenieur 
(scheilcunde of biochemie). 
1.1. Wedde: 237.440 F - 382.448 F plus indexverhoging (thans 154,60). 
1.2. Aanwervingsvoorwaarde: Houder zijn van een diploma van technisch 

Ingenieur scheikunde of biochemie. 

2. Adjunct-correspondent(e) 
(telefonist(e)-hostess). 
2.1. Wedde: 144.160 F - 214.756 F plus indexverhoging (thans 154,60). 

Vanaf 21 jaar wordt een maandelijkse minimum brutobezol-
diging van 20.253 F (met indexverhoging, haard- of stand
plaatsvergoeding intiegrepen) gewaarborgd. 

2.2. Aanwervingsvoorwaarden: 
2.2.1. Houder zijn van een diploma, getuigschrift of brevet van volle

dig lager secundair onderwijs. 
2.2.2. De kandidaten moeten bereid zijn: 

2.2.2.1. Hun wekelijkse arbeidsduur van 40 u te volbrengen vol
gens een dagelijkse uurregeling welke, volgens een 
beurtstelsei, avondprestaties kan omvatten. 

2.2.2.2. Zaterdagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsei. 

3. Adjunct-technicus 
(land- of tuinbouw). 
3.1. Wedde: 144.160 F - 214.756 F plus indexverhoging (thans 154,60). 

Vanaf 21 jaar wordt een maandelijkse minimum brutobezol-
diging van 20.253 F (met indexverhoging, haard- of stand
plaatsvergoeding inbegrepen) gewaarborgd. 

3.2. Aanwervingsvoorwaarden: 
3.2.1. Houder zijn. van een diploma, getuigschrift of brevet van vol

ledig lager secundair technisch onderwijs, richting land- of 
tuinbouw. 

3.2.2. De kandidaten moeten bereid zijn: 
3.2.2.1. Hun wekelijkse arbeidsduur van 40 u te volbrengen 

volgens een dagelijkse uurregeling welke, volgens een 
beurtstelsei, avondprestaties kan omvatten. 

3.2.2.2. Zaterdag- of zondagdienst te verzekeren volgens een 
beurtstelsei. 

Voor a l d e z e v a c a t u r e s g e l d e n vo lgende v o o r w a a r d e n : 
1. Belg zijn. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
5. De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de toelating tot de 

stage. 

K a n d i d a t u r e n m e t vo l led ig cur r i cu lum v i t a e e n e e n a fschr i f t v a n h e t 
g e v r a a g d e d ip loma d i e n e n vóór 31 m a a r t 1 9 7 6 schr i f te l i jk ge r i ch t t e 
w o r d e n a a n d e Un ivers i ta i re inste l l ing A n t w e r p e n , d i r e k t i e P e r s o n e e l , 
Un ive rs i te i t sp ie in 1 ,2610 Wilr i jk m e t du ide l i j ke v e r m e l d i n g voor w e l k e 
v a c a t u r e m e n so l l i c i t ee r t . 

het Jo Rocking Ensemble — het 
klaarspeelde van ons nationaal 
volkslied, de Vlaamse Leeuw, 
een dansliedje te maken. De er
gernis was niet alleen bij mij, 
maar bij velen, zeer groot ! 
Achteraf heeft de sekretaris van 
de inrichtende vereniging zich 
verontschuldigd voor dit voorval. 
Het zou toch goed zijn dat de 
inrichters van de (vele) VU-bals 
en andere Vlaamse organisaties 
op voorhand zouden weten welke 
muziekmakers zij op hun publiek 
loslaten I Een beetje eerbied 
voor onze simbolen kan toch echt 
geen kwaad dunkt me. 

D.S., Evergem 

NOTHOMB 

Tijdens de uitzending van de RTB 
« Face a Face » van zondag 22 
februari heeft de PSC-voorzitter 
Nothomb zich biezonder agressief 
en hatelijk getoond ten overstaan 
van voorzitter Schiltz en van het 
Vlaamse volk in het algemeen. 
Als een gemene pooier vindt hij 
het daarbij heel natuurlijk dat de 
Vlamingen zich afsloven om de 
Waalse ekonomie in stand te 
houden m.a.w. dat een groot deel 
van de door de Vlamingen betaal
de belastingen naar Wallonië 
gaat « uit nationale solidariteit ». 

M.L., Brussel, 

OPROEP 
De Nederlandse Kommissie 
voor de Kuituur van de Brus
selse Agglomeratie wenst een 
inventaris op te maken van de 
Nederlandstalige beeldende 
kunstenaar die in de Brusselse 
agglomeratie artistiek werk
zaam zijn. 
Kunstenaars die menen hier
voor in aanmerking te komen 
kunnen gegevens omtrent hun 
artistieke produktie, hun curri
culum vitae e.d. zenden naar 
de Nederlandse Kommissie 
voor de Kultuur t.a.v. de heer 
Moens, Hertogstraat 33, 1000 
Brussel. 

MONUMENTENZORG : 
BRUSSEL NIET VERGETEN I 

Met interesse las ik In « Wij » 
nr. 6 de uitvoerige bijdrage over 
de bescherming van ons bouw
kundig erfgoed. 
Inderdaad is het betoog van se
nator Jorissen sterk gedokumen-
teerd. Nochtans menen wij er een 
belangrijke leemte in te ontwa
ren. Nergens immers wordt eni
ge aandacht besteed aan Brussel. 
Het gehele monumentenjaar door 
was de belangstelling van de 
Diensten voor Nederlandse Kui
tuur voor wat er te Brussel kon 
of moest gedaan worden uiterst 
gering, om niet te zeggen onbe
staand. 
Laten wij eerst even de gevolgde 
procedure onder de loepe ne
men. Wij zijn het er helemaal 
mee eens dat de idee om langs 
de gemeentebesturen de aktie 
voor ons bouwkundig erfgoed in 
gang te steken goed was. Het 
kan er bij ons echter niet in dat 
de Diensten van — Indertijd nog 
— minister Chabert zo naïef ge
weest zijn zich ook tot de Brus
selse gemeentebesturen te rich
ten met een vraag om een plaat
selijk komitee op te richten. 
« Onze » burgervaders kennende, 
is praktisch overal deze brief in 
de prullemand geraakt, enkele 
uitzonderingen, waaronder Jette, 

niet te na gesproken. Blijkbaar 
werd er dus nooit gedacht aan 
de Sociaal-kulturele Raden die in 
de 19 Brusselse gemeenten be
staan en die de enige volwaar
dige gesprekspartners zouden 
moeten zijn wat betreft de ne-
derlandstalige bevolking van de 
agglomeratie. 
Op de Vlaamse Monumentendag 
van 17 mei verleden jaar was er 
dan ook geen enkele Brusselse 
gemeente vertegenwoordigd. Dat 
is normaal zou men kunnen op
werpen, wanneer men zich tot de 
B r u s s e l s e gemeentebesturen 
richt I Meer echter, ze werden 
niet uitgenodigd. Dit geeft blijk 
enerzijds van een defaitistische 
houding van Nederlandse Kultuur 
t.o.v. Brussel en anderzijds van 
miskenning van de Vlaamse Brus
selaar. 

Wat betreft de wedstrijd voor de 
Modelgemeente stellen wij pre
cies hetzelfde vast. De aandui
ding van de Brusselse gemeente 
was uitsluitend een franstalige 
aangelegenheid. Nochtans zijn 
daar zovele nederlandstalige In
stellingen die hieraan hun mede
werking hadden kunnen verle
nen, zoals de Nederlandse Kul-
tuurkommissie, de Brusselse 
Raad voor Leefmilieu en de reeds 
genoemde Sociaal-kulturele Ra
den. 

Dit alles heeft als gevolg dat 
naar buiten uit, d.w.z. naar de 
Raad van Europa toe, die tenslot
te de initiatiefnemer was van 
het Monumentenjaar,- er van 
Brussel geen spoor te bekennen 
viel, tenzij aan Frans-Belgische 
kant. 
Dat het ministerie voor Neder
landse Kultuur Brussel afgeschre
ven had in zijn « beleid » vonden 
wij betreurenswaardig, dat ech
ter ook de VU het niet nodig acht 
in haar globaalvisie op het Mo
numentenbeleid een bijzondere 
aandacht te schenken aan onze 
hoofdstad is nog erger, want In
derdaad, zoals U schrijft « is het 
een belangrijke taak voor ons 
volksnationalisten doelmatig te 
zorgen voor het kulturele erfgoed 
van ons volk ». Welnu, dat erf
goed van ons volk ligt ook in 
Brussel, dat men dit niet ver-
gete a.u.b. ! 

Yvo Peeters 
Voorzitter Werkgroep 

Monumentenjaar Jette. 

NOOIT 

Ik ben zeker niet de enige die 
<• alarm » roept voor de Volks
unie ? 
Hou a.u.b. voet bij stek en geef 
nooit een duimbreed toe inzake 
de randgemeenten. 
Indien de Volksunie zich in doek
jes laat doen door allerlei belof
ten, die voor gevolg hebben nog 
meer Vlaams grondgebied aan de 
franskiljons af te staan, en in die 
fameuze regering treedt, dan zal 
de afbrokkeling in rekordtempo 
geschieden. 
Wie « Wij » leest of Volksunie-
gezind is kan onmogelijk aanvaar
den dat nog de minste toegeving 
wordt gedaan. 
Het is vijf voor twaalf. 
Wij volgen met onrust de evolu
tie der gebeurtenissen. 
Op het krachtdadig verzet van 
gans de Volksunie rekenen wi j 
ten stelligste. 

A.V. Mechelen. 

WIJ t 4 MAART 1976 
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DE WALEN WILLEN ONS GELD 
EIGENBELANG 
VAN DE PSC 

Het ligt nogal voor de hand dat 
de PSC, die verwende Waalse 
zusterpartij van de CVP, uit puur 
eigenbelang de « pariteit » op re-
geringsvlak zal blijven verdedigen 
tot en met. Die « pariteit » waar
borgt de Franstaligen — 40% van 
de Belgische bevolking — grond
wettelijk de helft van de minis-
terszetels in elke Belgische rege
ring. Daarvan profiteert in de eer
ste plaats de PSC, die door de 
CVP meegenomen wordt in nage
noeg elke regering en daar royaal 
van ministersportefeuilles wordt 
voorzien. Zo beschikt de PSC met 
haar 22 Kamerzetels in de huidige 
regering-Tindemans over niet min
der dan 6 ministers, de CVP met 
haar 50 Kamerzetels over 8 op 
de 21. 
Evenals uit eigenbelang voelt de 
PSC niets voor een werkelijk 
doorgedreven gewestvorming, laat 
staan voor een autentiek federa
lisme. Dank zij haar alliantie met 
de CVP kan zij Veeleer profiteren 
in het kader van de unitaire staat 
dan in een autonoom Waals ge
west waar de socialisten de la
kens zouden uitdelen. Het hoeft 
dan ook niemand te verwonderen 
dat de PSC zich scherp afzet te
gen de fiskale autonomie van de 
gewesten. Eigen middelen op 
grond van eigen ontvangsten zijn 
immers hèt kenmerk van werke
lijke autonomie. 

MAAR OOK 
DE « FEDEF^ALISTEN » 

Maar het zijn niet enkel de PSC-
Walen die niet willen horen van 
de fiskale autonomie die nochtans 
— zoals Ruys in « De Standaard » 
terecht opmerkte — de eerste eis 
van Vlaanderen is geworden. Wij 
herinneren ons hoe Leburton er 
jaren geleden de Waalse socialis
ten al op wees dat Wallonië fi
nancieel nu meer kan profiteren 
van de Vlaamse werkkracht en 
spaarzin dan in een toekomstig 
federaal bestel met eigen fiskali-
teit voor de gewesten. 
Bedenkelijker is, zoals wij kunnen 
afleiden uit verschillende verkla
ringen in de voorbije dagen, dat 
ook de Waalse « federalisten » 
niet zo bijster veel voelen voor 
de fiskale autonomie, die noch
tans de belangrijkste federalisti
sche konsekwentie is. 
RW-staatssekretaris Gol zei on
langs dat Wallonië door eigen be
lastingheffing nooit kan krijgen 
wat het nu via de bestaande regi
onale verdeelsleutel in de wacht 
sleept, namelijk 39,27% van de 
gewestelijke kredieten. Inzake 
personenbelastingen brengt Wal
lonië immers nog geen 35% van 
wat in de spaarinstellingen van 
het land wordt gedeponeerd. « Ik 
ben wel voor fiskale bevoegd-
heid » zo zei Gol « maar in dat 
geval moet er ook een Fonds der 
Gewesten komen, dat dotaties 
verdeelt op basis van de huidige 
regionale verdeelsleutels ». 

OPLICHTERIJ 
OP GROTE SCHAAL > ? 

Nu zijn die verdeelsleutels, inge
voerd door de regering-Tindemans, 
een oplichterij op grote schaal 
ten nadele van de Vlamingen. 
Volgens de beruchte wet Perin-
Vandekerckhove (1 augustus 1974) 
gebeurt de kredietverlening voor 
gewestelijk beleid op basis van 
drie normen, waarvan het reken
kundig gemiddelde de uiteindelij
ke verdeelsleutel bepaalt nl. 

Onmiddellijk valt op dat de norm 
« oppervlakte » erbij gevoegd is 
louter en alleen om Wallonië te 
bevoordeligen. Daarbij is het hele 
Duitse taalgebied dan nog ge
makshalve bij Wallonië gerekend! 
De Walen en Franstaligen die aan 
de Vlamingen vroeger verweten 
het « droit de sol » te verdedigen 
tegenover de rechten van leven
de mensen, zijn nu plots voor. 
standers geworden van dat «grond-
oppervlakte-recht». Omdat het f i 
nancieel in hun kraam van pas 
komt. 
De norm « oppervlakte » blijft 
een muurvast gegeven. Het be
volkingsaantal echter evolueert 
— momenteel nog altijd in het 
voordeel van Vlaanderen — maar 
daar wordt geen rekening mee 
gehouden en de verdeelsleutel 
wordt bij die evolutie niet aange
past. 
Dit maar om aan te tonen dat 
deze verdeelsleutel een vervalsing 
is, ten voordele van Wallonië (dat 
6,55 % méér krijgt dan waarop het 
recht heeft volgens zijn bevol
kingsaantal] en ten nadele van 
Vlaanderen (dat 5,24 % minder 
krijgt dan waarop het recht heeft 
krachtens zijn bevolkingsaantal). 

Nothomb en Cools . Zij willen 
vooral profiteren van de Vlaamse 
spaarzin en werkkracht. 

HET IS EEN SYSTEEM 

Deze fopperij, dit georganiseerde 
bedrog op kosten van de Vlamin
gen, is typisch voor de gang van 
zaken in België. « De Vlamingen 
zien dat hun spaargeiden en na
tionaal produkt in overdreven ma
te worden afgevoerd naar Wallo
nië » schreef Manu Ruys vorige 
week terecht in « De Standaard ». 
Dit besef dringt inderdaad door 
in brede lagen van de Vlaamse be
volking. Wij zullen er ons trou
wens voor inspannen om dit b£» 
wustmakingsproces te versnellen. 
Het wordt immers de allerhoogste 

fail- 1' ' » , ' . < r . -, ' 

Bevolking 

Oppervlakte 

Personenbelasting 

Verdeelsleutel 

VLAANDEREN 

56,38 

44,27 

52,77 

51,14 

WALLONIË 

32,72 

55,20 

29,90 

39,27 

BRUSSEL 19 

10,90 

0,53 

17,33 

9,59 

tijd dat alle Vlamingen gaan be. 
seffen dat het om een systeem 
gaat, om een wettelijke oplichterij 
op gigantische schaal. Sinds het 
ontstaan van de Belgische staat, 
zijn er reeds honderden miljar
den belastingsgelden van de Vla
mingen naar Wallonië overgehe
veld langs alle mogelijke sluipwe
gen en brutaal in het openbaar. 
Dit is al die jaren slechts moge
lijk geweest door de schuldige 
medeplichtigheid van de Vlamin
gen in de traditionele partijen 
(CVP, BSP, PVV). Zij hebben hun 
eigen volk op die manier stelsel, 
matig helpen bestelen, en ze had
den daarbij niet eens de moed 
enige tegenprestatie van de Wa
len te eisen voor die bestendige 
geldstroom van noord naar zuid. 
En welke grieven en verlangens 
had ons verdrukte volk niet ! 
We moeten, helaas, niet enkel 
over de verleden tijd spreken. De 
oplichterij gaat verder ook in 
onze ti jd. En het zijn weer de
zelfde, traditionele partijen die 
zich steeds weer bezondigen aan 
overdreven inschikkelijkheid te
genover de Waalse eisen en chan
tages. De CVP en de PVV lieten 
zich toch die beruchte wet op de 
zogenaamd voorlopige, maar drie
ledige gewestvorming opdringen 
door Perin ? Mèt de verdeelsleu. 
tels waarover wij daarnet onze 
mening hebben gezegd ? 

HET EINDE VAN BELGIË 

De diskussies rond het plan-Ley-
sen hebben de hele kwestie van 
het Waalse parasitisme op de 
Vlaamse werkkracht en spaarzin 
aan de oppervlakte gebracht. En 
de Vlaamse publieke opinie neemt 
er — zonder enige emotie — nota 
van dat een Waalse minister in 
funktie, Toussaint van de PLP, 
verklaart dat « de nationale soli
dariteit moet behouden blijven, 
want dat anders de Belgische 
staat zal ophouden te bestaan -». 
En dat een André Cools, eerste 
voorzitter van de Belgische Soci
alistische Partij maar vóór alles 
Waal, in het partijblad « Le Peu-
ple » aan het Rassemblement Wal-
lan verwijt dat het « in de recen
te onderhandelingen met het 
Vlaams front gekapituleerd heeft 
voor de meest onaanvaardbare 
eisen van het flamingantisme ». 
Die meest onaanvaardbare eisen 

van het flamingantisme zijnde : 
de fiskale autonomie, en de af
schaffing van de pariteit op mi
nisterieel vlak- (aangezien de Frans, 
taligen de pariteit te Brussel ook 
weigeren). Dat weten we dus ook. 
Het ziet er dus naar uit dat de 
Walen van alle opinies weigeren 
de konsekwenties van het fede
ralisme, of de gewestvorming, die 
zij zelf opeisen onder ogen te 
zien. Zij willen blijven profiteren 
van een « nationale solidariteit » 
die slechts in één enkele richting 
werkt : ten voordele van Wallo
nië. Zij moeten echter weten dat 
een groeiend aantal Vlamingen 
dergelijk parasitisme niet langer 
meer neemt. En dat zij de Vlaam
se politici, die nog langer mee
werken aan deze oplichterspoli-
tiek, scherp zal v^eOrdtfl«n. En 
de Waalse dreigingen een einde 
te maken aan het bestaan van de 
Belgische staat raken onze koude 
kleren niet. Zij moeten het voor 
ons echt niet laten. Wij zullen 
zelfs vlaggen als dit gebeurt. 
Willen de Walen echter verder 
met ons samenleven in het Bel
gische staatsverband, en over
morgen wellicht in Europees ver
band, dan moeten zij dringend re
delijker worden. Wij willen hen 
zelfs financieel bijspringen als zij 

; In nood zijn, maar cl] moeten tot 
hetzelfde bereid zijn als wi j , Vla
mingen, in nood zijn. En zij moe
ten ophouden te simpatiseren met 
dat stelletje fransdolle Brusse
laars dat er slechts op uit is ons 
grondgebied te roven en de Vla
mingen in Brussel zelf aanhou
dend te tergen. 

Paul Martens 

ZATERDAG 
SPOEDBETOGING TE 
SINT-GENESIUS-RODE 
Zoals wij reeds vorige week aankondigden, roept de Vlaamse 
Volksbeweging (VVB) alle strijdbare Vlamingen op om vol
gende zaterdag, 6 maart, te betogen in St-Genesius-Rode, be
zuiden Brussel. 
Rode is de enige Vlaamse gemeente (met « faciliteiten »...) 
die nog overblijft tussen de verfranste Brusselse agglomera
tie en het Waienland. 
Op een perskonferentie te Brussel dinsdagnamiddag deelden 
de VVB-woordvoerders mee dat deze spoedbetoging vooral 
bedoeld is als protest tegen de bedreiging die op Vlaams 
Brabant blijft drukken. 
Dit blijkt, aldus de VVB, uit de in het voorstel-Leysen voorge
stelde inlijving bij Brussel van grote delen van de zes rand
gemeenten met « faciliteiten » en zelfs stukken van acht een
talig Vlaamse gemeenten. Dit blijkt volgens de VVB eveneens 
uit de daarbij aansluitende verklaringen van sommige politici 
voor persi en televisie. 
De VVB erkent dat er in het voorstel-Leysen ongetwijfeld een 
aantal positieve punten staken, maar dat de toegeving die 
werd gevraagd — de afstand van Vlaams grondgebied — 
voor de overgrote meerderheid van de Vlamingen totaal on
aanvaardbaar is. De imperialistische frankofonen moeten eens 
en voorgoed begrijpen dat de Vlamingen geen grondgebied 
meer willen prijsgeven in ruil voor de inwilliging van recht
matige Vlaamse verzuchtingen. 
Ook het Davidsfonds publiceerde deze week een motie waar
in het elke bereidheid tot het prijsgeven van Vlaams gebied 
rond Brussel scherp veroordeelt. Over de uitbreiding van 
Brussel wordt niet meer gesproken, aldus het Davidsfonds. 
Het Vlaams Komitee voor Brussel van zijn kant schreef een 
brief naar de schepenkolleges van alle in het voorstel-Leysen 
vernoemde Vlaamse gemeenten rond Brussel, waarin het 
hen oproept zich te verzetten tegen elke wijziging van hun 
gemeentegrenzen ten voordele van Brussel. 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 

0 De betoging begint te 15 uur, er wordt verzameld aan het 
station te Sint-Genesius-Rode Mogelijkheid tot parkeren be
staat aan de Zonienwoudlaan De kop van de betoging wordt 
gevormd aan de verbindmg van het Stationsplein en de Zo
nienwoudlaan Na enkele korte toespraken wordt de betoging 
ontbonden op het Kerkplein te Sint-Genesius-Rode. 

0 Door de inrichters wordt gezorgd voor grote spandoeken 
met de slogans van de betoging en onder meer : 
— Geen toegevingen. 
— Nooit bij Brussel. 
— Afschaffing faciliteiten. 
— Stop verfransing Vlaarr»s-Brabant. 
— Franskiljons, aanpassen 6f verhuizen. 
— Kiesarrondissement Halle-Vilvoorde. 
— Brussel geen derde macht. 
Verenigingsvlaggen en leeuwenvlaggen en plaatjes met 
aanduiding van de gemeente of de streek van de betogers 
zijn zeer welkom. 

# Er wordt ter plaatse een kenteken van de betoging (gaaf 
Vlaams-Brabant) verkocht aan 20 fr. De deelnemers worden 
dringend aangespoord dit kenteken te kopen ten voordele 
van de Vlaams-Brabant-aktie. 

0 Er wordt in princiep opgestapt in één grote groep Het 
door mekaar opstappen van deelnemers uit het volle Vlaamse 
land en uit Vlaams-Brabarft wordt tej-wille \ap de simbol^che 
betekenis Warm aanbevolen. Een 'ordéwacht zo^gt vdor een 
vlot verloop. De deelnemers worden verzocht de ordéwacht 
te helpen bij deze taak. 

0 De spoedbetoging te Sint-Genesius-Rode is een open al-
gemense Vlaamse betoging, waar iedereen zich thuis moet 
voelen ; het is een betoging in ons Sint-^enesius-Rode, voor 
onze Vlaams-Brabantse gemeenten. De betogers zullen met 
dit karakter van de betoging rekening houden. 
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WIJ IN De K)LK9UMI(^ 

IN DE KAMER 
SOCIALE VOORZORG OP DE KORREL 

• •5»!?*>--««f-«*»• 

kamerlid Babyion f - t ^^F l 

De vaste kamerafdeling van Sociale 
Zaken besprak vorige week de begro
ting van Sociale Voorzorg 1976 Som
mige CVP-sprekers waren met mals 
voor minister De Paepe, die ook door 
enkele VU-woordvoerders op de korrel 
werd genomen 
VU kamerlid Babyion opent gewoonlijk 
de « vijandelijkheden » in deze mate 
rie HIJ deelde mede, dat de VU-fraktie 
tegen de begroting zou stemmen, om 
dat er bepaalde belangrijke bijdragen 
ontbreken en tevens omdat er qeen 
bestendige aanpassing is, waartoe 
nochtans de solidariteit van de sociaal 
verzekerden zou moeten inspireren 

kamerlid Valkeniers 

Naast de recessie, die de oplossing 
van de financiële toestand van de 
ziekteverzekering zeker niet vergemak-
kelikt IS er ook de veroudering van de 
bevolking, waardoor de (betalende) ak-
tieve bevolking een steeds zwaardere 
last moet torsen Spreker sprak de 
hoop uit dat de goede opties iz de 
eenvormingmaking en fiskalisering van 
het RMZ-stelsel spoedig in de werke-
likheid zouden omgezet worden Het 
leeuwenaandeel der kredieten blijft 
intussen naar het RIZIV gaan Er blijft 
het tekort, er zijn ook bezuinigingen 
mogelijk, die met worden gedaan zo
als vermindering van administratieve 
uitgaven, schrappen van sommige toe
lagen enz Dan volgde een scherpe uit
val tegen dr Wynen en ks Mik Baby-
Ion noemde het een schande dat de 
regering aan dergelijke afdreiging toe
geeft Tot slot bepleitte het kamerlid 
een grotere begeleiding van bepaalde 
kategorien als daar zijn, gedetineerden, 
bejaarden, ongehuwde moeders, en an
dere marginalen 

LES IN MEDISCHE PLICHTENLEER 

Ook VU-kamerlid dr Valkeniers be
treurde de erkenning door de regering 
van twee soorten huisartsen Ondanks 
bezuinigingen en meer inkomsten ver
toont de ziekteverzekering nog steeds 
een deficiet Er is ook geen visie op 
het geheel men mist de moed tot een 
grondige hervorming De universiteiten 
schieten tekort in de opleiding van de 
geneesheren — dr Valkeniers komt 
telkens terug op deze opleiding, die in 
ons land op een voorbijgestreefd sis-
teem steunt — en de regering durft 
met ingrijpen en neemt zelf geen ini
tiatief (bv bevordering van de sociale 
gerichtheid der studenten geneeskun
de, men zou veel meer rekening moe
ten houden met de sociale dimensie 
van de geneeskunde enz) Dr Vatke-
niers wordt zelden onderbroken want 
hij spreekt met gezag en getuigt van 
een sociale bewogenheid, die jammer 
genoeg bi] velen zijner kollega's ont
breekt Zelfs minister De Paepe dankte 
dr Valkeniers om « diens les in medi
sche plichtenleer », tijdens een nogal 
vinnig nawoord tussen de minister en 
enkele kamerleden Onze woordvoer
der trok ook heftig van leer tegen de 
misbruiken in de sektor van de genees
middelen en haalde darvan enige kras
se staaltjes aan Uit zijn slotwoord 

De jongste zitting van de NKR (24 fe
bruari j l ) was een rustig geval VU-
kamerlid De Beul had een resolutie-
voorstel ingediend, waarbij werd aan
gedrongen op een spoedige installatie 
van de Vaste Nationale Kultuurpakt-
kommissie De indiener trok nu zijn 
voorstel in nadat de regering de for
mele verbintenis aanging, deze belang
rijke aangelegenheid tegen a s Pasen 
te zullen regelen 
In deze zitting werden de nieuwe VU-
senatoren Leys en Bergers onder alge
meen applaus verwelkomd door voor
zitter Bascour 
Wat het verder verloop van deze zit 
ting betreft deze werd vooral geken
merkt door een uiteenzetting van mi 
nister De Backer over het dekreetont 
werp iz monumenten en landschappen 
en een reeks vragen van VU-leden 
VU kamerlid Van Grembergen vroeg 
waarom de vrije, gesubsidieerde in
stellingen met in aanmerking komen 
voor het bewaren van kunstwerken 
HIJ achtte zulks in strijd met het Kul-
tuurpakt Minister De Backer deelde 
deze mening met er is volgens de 
minister geen sprake van disknminatie, 
wel van beperking omdat de instellin
gen aan bepaalde eisen van vervoer. 

verzekering en veiligheid moeten vol 
doen De minister is overigens van 
mening dat de kunstwerken beter ten 
toongesteld zijn dan ergens in de werk
kamers van overheids- en vrije instel
lingen verborgen te blijven 
VU-senator Coppieters wou weten of er 
wel maatregelen getroffen zijn om 
schade aan of gehele of gedeeltelijke 
verdwijning van gemeentelijke archie
ven te voorkomen, bij samenvoeging 
van gemeenten Minister Michel ver
wees naar de wetgeving, waarbij de 
gemeentebesturen verantwoordelijk 
zijn voor de archieven en bij in gebre
ke blijven volgens art 100 van de Ge
meentewet kunnen vervolgd worden 
Dezelfde senator drong aan op spoedi 
ge uitvoering van de wet betreffende 
de Raad voor Taaiadvies Minister De 
Backer kondigde een verslag der 
werkzaamheden sinds 1971 aan Het de
kreet van 12 maart jl zal zo spoedig 
mogelijk worden toegepast Binnen
landse Zaken en Openbaar Ambt zullen 
verzocht worden, hun vertegenwoordi
gers in de raad aan te duiden Ten 
slotte zal een beroep gedaan worden 
op wetenschappelijke gelegenheidsme-
dewerkers op basis van een jaarkon-
trakt 

lichten we volgende passus • « In de 
geneeskunde verkiest men een preven
tieve behandeling boven een kuratie-
ve Daarom moet men overbodige on
derzoeken uitschakelen Het is de taak 
van de minister om ter zake een ini
tiatief te nemen Hij heeft tevens een 
grote taak Inzake de informatie via de 
massa-media » 

GEWESTELIJKE 

TEWERKSTELLINGSKONFERENTIE 

Donderdag 26 februari j l . besprak de 
Vaste Kamerafdeling van Sociale Za
ken de begroting tewerkstelling 1976 
en de aanpassing voor 1975 
VU-Kamerlid Nelly Maes achtte het 
hoog ti jd, op dit vlak initiatieven te ne
men Maar de regering doet aan dis
knminatie bij de tewerkstelling van 
werklozen, vermits er op acht tewerk
gestelde werklozen slechts één werk
loze vrouw IS Voor het overige is het 
kamerlid van mening dat ekonomische 
demokratisenng slechts mogelijk is 
door struktuurwijzigmgen binnen de on
dernemingen De VU staat lang niet 
negatief tegenover het houden van een 
tewerkstellingskonferentie, maar de 
problemen zijn verschillend al naarge
lang ze in Wallonië of in Vlaanderen 
opduiken Derhalve ware het wenselijk 
twee konferenties te houden, één voor 
elk landsgedeelte, waarop dan de res-
pektievelijke rroden juister benaderd 
kunnen worden en meteen specifieke 
oplossingen voorgesteld worden 
Mevrouw Maes is ook geen voor
stander van een regionalisering en van 
een geregionaliseerde fiskaliteit zon
der dat — eindelijk — een beslissing 
IS gevallen in de kwestie van de maat
schappelijke zetelvestiging op de 
plaats waar het bedrijf wordt uitge
oefend Er IS terzake het « half goed
gekeurd » wetsvoorstel Philippart dat 
nu al jaren m een parlementaire ver-
geetput op zijn « verrijzenis » ligt te 
wachten Het is imrfiers duidelijk dat 
de fiskale inkomsten voor Vlaanderen 
hoger zullen zijn naarmate meer be
drijven naast hun exploitatieretei er 
ook hun maatschappelijke zetel zullen 
hebben 

DECROO'S PEUTERSCHOOLTJES 

In plenaire kamervergadering van don
derdag 26 februari jl verzette zich VU-
kamerlid Nelly Maes tegen het voor
nemen van de minister van Nationale 
Opvoeding Decroo, om kinderen van 
hun tweede jaar af in te schrijven in 
bewaarscholen Ze geeft de voorkeur 
aan een verdere ontwikkeling van de 
peutertuinen Mevrouw Maes haalde 
tot staving van deze voorkeur een 
aantal argumenten aan van psicholoqi-
sche en pedagogische aard, zonder het 
aspekt van de aanhankelijkheid bij het 
kind te vergeten De interpellante 
waarschuwde de minister dan ook voor 
de gevolgen van een overijlde beslis
sing die funest zou zijn voor de peu 
ters die op die leeftijd nog helemaal 
met voorbereid zijn op het gemeen
schapsleven op school De minister 
zou zich beter spiegelen aan het voor
beeld van zijn franstalige kollega, Hum-
blet, die werkloze onderwijzeressen 
zal tewerkstellen in de bestaande peu
tertuinen en lagere scholen 
In zijn antwoord onderstreepte de mi
nister het experimenteel karakter van 
de maatregel, met zonder (zoals naar 
gewoonte) deze maatregel in principe 
hardnekkig te verdedigen 

VU-MOTIE TEGEN SABOTAGE 

De VU-frakties van Kamer en Senaat 
klagen de « sabotage » aan van het 
wetsvoorstel betreffende het architek-
tuuronderwijs. Het verslag over dit 
voorstel werd reeds lang in de se
naatskommissie goedgekeurd maar de 
tekst wordt niet op de agenda van de 
openbare vergadering gebracht. 
Hieruit blijkt eens te meer dat de re
gering de wet op het Hoger Onderwijs 
niet wil toepassen en zich ten onrech
te verschuilt achter de schoolpaktkom-
missie en de behandeling van het wets
ontwerp over de industriële ingenieurs. 

VRAGEN 

DE PLAAG VAN DE 
« GEMENGDEN » 

Een beetje raadselachtig is deze titel 
wel. Het gaat om de zgn gemengde 
eenheden m het Belgisch leger, truuk 
waarmee men op taalevenwicht aan
dringende flaminganten p o o g t te 
paaien en zgn tweetalige frankofone 
officieren aan een job te helpen Uit 
het antwoord van minister Vanden 
Boeynants op vraag van VU-kamerlid 
Mattheyssens blijkt toch dat er even
veel gemengde eenheden als neder-
lands- en franstalige in de Landmacht 
nl 51, 31 en 20 , bij de Luchtmacht 
overtreft het aantal gemengde Wings 
(18 I) de eentalige ( 4 N en 2 F) en 
bij de Smaldelen is de verhouding 23 N, 
17 F en eventjes 79 G ' Bij de Zee
macht is het al met beter 8 zee
schepen N, 1 F en 18 G Het is duide-
lik dat door de instandhouding van de 
gemengde eenheden het franstalig 
overwicht in leger-, zee- en luchtmacht 
bestendigd wordt, ook omdat er nog 
steeds geen taalkaders zijn 
Zo fopt men voorts de Vlaamse Fede-
rik 

kamerlid Mattheyssens 

ASSEPOES NEDERLANDS 

Uit een antwoord van de minister van 
Buitenlandse Zaken op een vraag van 
VU-kamerlid Kuijpers blijkt dat het Ne
derlands bij het opstellen van kulturele 
akkoorden met steeds gebruikt wordt 
en dat het Frans altijd wordt gebruikt, 
zelfs daar waar het absoluut met nodig 
IS (akkoorden met Nederland, Surina
me, Nederlandse Antillen en Indonesië 
(waar alleen het Engels werd gebruikt, 
hoewel de hele Indonesische elite Ne
derlands kent) Soms wordt alleen het 
Frans en/of het Engels gebruikt Met 
Noorwegen alleen Frans, evenals met 
Joego-Slavie, Turkije en Italië, terwijl 
met Zuid-Afnka BZ plots zeer royaal 
IS met het taalgebruik Afrikaans, Ne
derlands, Frans en Engels i Toch is er 
vooruitgang de jongste jaren, maar he
lemaal « katoiiek » is het nog met 

VU-VRAGENBULLETIN 

Het IS geen schokkend nieuws en het 
IS ook geen « nieuw » nieuws, maar 
het « jongste » Bulletin van Vragen en 
Antwoorden (Nr 2, dd 20 jan 76) van 
de Nederlandse Kultuurraad is op vijf 
parlementsleden na opnieuw een bijna 
eksklusieve VU-aangelegenheid met 
vragen van W. Kuipers, Nelly Maes, 
Georgette De Kegel, Van Haegendoren, 
J. Vandemeulebroucke, Fr. Baert, W. 
Jorissen, G. Van In, Vik Anciaux, O. 
Van Ooteghem, L. Vansteenkiste en H. 
Goemans... Alleen de VU gebruikt be
wust het bestaan van de NKR om al
dus de klemtoon te leggen op een (be
gin van) kulturele autonomie Het is 
een kwestie van mentaliteit en van 
politiek streven Zonder de VU zou het 
bulletin in kwestie misschien 8 biz tel
len En om de zes maanden <• vol ge
raken » Triestig ' (R C ) 
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KOMMCMT/I^R 

PIHSSPIIO 

Een dezer dagen wordt het arrest van de Raad van 
State verwacht in de zaak-Nols. Vorige week woens
dag kwam de Raad in openbare zitting daartoe bij
een (foto). Eerste auditeur Niemegeers was van 
oordeel dat de aparte loketten voor Nederlands- en 
Franstaligen in het Schaarbeekse gemeentehuis 
strijdig zijn mei de taalwet. Hij vroeg dan ook de 
nietigverklaring van de sedert 1 september 1971 te 
Schaarbeek ingevoerde lokettenregeling en van de 
beslissing van het schepenkollege dd. 4 april 1975 
waarbij deze regeling bevestigd werd. 
IVlen verwacht nu dat de algemene vergadermg van 

de Raad van State de stelling van de auditeur zal 
bijtreden en Nols veroordelen. 

In tegenstelling met sommige van zijn vroegere 
verklaringen zei deze nu dat hij zich niet zou neer
leggen bij een eventuele nietigverklaring. « In dat 
geval zal de regering onmiddellijk optreden» schreef 
" De Standaard ». 

Wait and see. In eIN geval zal Tindemans het dan 
moeilijk hebben om nog uitvluchten te bedenken 
teneinde zijn verantwoordelijkheid te kunnen ont
lopen. 

DE VAKBOND 
IN ONZE 
SAMENLEVING 
in ons verslag over de derde 
dialoogdag van de Volksunie te 
St. Niklaas (« Wij » van 26 fe
bruari 1976, biz. 24) viel een 
passage weg In de laatste ali
nea. 
Tot besluit van deze dialoogdag 
zei VU-voorzitter Schiltz het 
volgende « Het sindikalisme In 
ons land moet demokratlscher 
en zinvoller worden. 
De VU wil hieraan positief mee-
werl<en op voorwaarde evenwel 
dat de sindil<ale middens geen 
rem vormen voor het federalis
me en dat de politiel<e gewe
tensvrijheid van de leden wordt 
gerespekteerd en dit eerlijker 
en ruimer dan voorheen het ge
val was. 
In deze zin zet de VU haar le
den en simpathisanten ertoe 
aan hun verantwoordelijkheid 
op te nemen in de vakbond van 
hun keuze en er op demokra-
tische wijze de hierboven ge
formuleerde beginselen te ver
dedigen. De VU zal in de mate 
van het mogelijke deze srndl-
kaal geëngageerden bundelen 
en begeleiden ». 

WOORDEN 
EN DADEN 
Op een arrondissementeel kon-
gres van zijn partij te Oudenaar
de zei PVV-voorzitter Grootjans 
onlangs dat de regering de 
jongste maanden onder zware 
druk wordt gezet om steeds 
meer in nood verkerende be
drijven financieel recht te hou
den. « Zolang kan bewezen 
worden dat het gaat om tijde
lijke moeilijkheden, kan zulke 
hulp nog verdedigd worden » 
zo zei hij. 
« Bedrijven zonder toekomst 
moet men echter durven slui
ten. De miljoenen die de rege
ring ter beschikking stelt om 
hun doodstrijd wat te verlen
gen worden veel beter aange
wend om de getroffen werkne
mers te vergoeden en om te 
scholen voor sektoren die met 
vertrouwen de komende jaren 
tegemoet kunnen zien ». 
Een waarheid als een koe, maar 
in de schoot van de regering 
tonen de liberale excellenties 
zich minder konsekwent dan 
hun partijvoorzitter In zijn tal
rijke, maar vrijblijvende, toe
spraken. En van RW-staatsse-
kretaris Gol vernamen wij on
langs nog waar ai dat geld 

voornamelijk naartoe gaat. « Er 
zijn nu al zowat 250 onderne
mingen in Wallonië die voor 
méér dan 2/3 werken met over
heidsgeld » zo zei hij in een 
openhartige bui. 
En Grootjans maar herinneren 
aan « de les van de Waalse 
kolenmijnen, waarin meer dan 
100 miljard reddeloos verloren 
gingen ». Jawel, wij kloegen 
toen dat schandaal voortdurend 
aan, maar wij waren de « eks-
tremisten ». De liberalen zwe
gen ! Ook nu gaan nog voort
durend miljarden over de balk, 
steeds in zuidelijke richting. 
Wat DOEN de liberalen daarte
gen ? 

ONVERDACHTE 
BEOORDELING 
Op hun kongres vorige zondag 
te Knokke stelden de CVP-jon-
geren o.m. vast dat er « na 
bijna twee jaar regering-TInde-
mans geen fundamentele wijzi
gingen in de vorm en de inhoud 
van het beleid zijn aange
bracht ». 
Dit is een vaststelling die kan 
tellen, en die bovendien uit een 
onverdachte hoek komt. 
Was het immers de CVP niet, 
waarvan deze jongeren deel uit
maken, die bij de verkiezingen 
van 1974 de figuur van Tinde
mans met veel trompetgeschal 
en vooral veel geld op lande
lijk vlak « uitspeelde » met de 
formele belofte : « Met deze 
man wordt alles anders » ? 
De CVP-jongeren stellen nu zelf 
vast dat het de zoveelste loze 
CVP-belofte was, bedoeld om 
brave en naïeve zielen in de 
CVP-schaapstal te lakken. Toch 
veranderde er wel degelijk wat 
sinds Andermans aan het be
wind kwam : met hem werd 
alles franser en duurder en de 
hele gewestvorming werd een 
warboel waarin een kat haar 
jongen niet meer terugvindt... 

KWAKKEL 
In het « Belang van Limburg » 
schreef alwetende Hugo Camps: 
« In Antwerpen heeft de CVP 
geheime onderhandelingen met 
de Volksunie aangeknoopt met 
het oog op een mogelijk alter
natief bestuur, terwijl de kris-
ten-demokraten toch nog glo
rieus deel uitmaken van de hui
dige BSP-CVP-koalitie ». 
Enkele dagen later moest « het 
Belang » een brief publiceren 
van Eugeen Donse, de voorzit
ter van de CVP-afdelIng Ant

werpen, waarin hij o.m. schrijft 
dat door de CVP nooit voor
heen, vóór het bekend zijn van 
de verkiezingsuitslagen, met 
gelijk welke partij een bestuurs
overeenkomst werd gesloten. 
« Wij blijven » aldus Donse 
« nu ook getrouw aan deze ge
dragslijn ». 
Het moet ons niet verwonderen 
dat er meer dergelijke kwakkels 
zullen gaan rondvliegen naar
mate de datum van de gemeen
teraadsverkiezingen nadert. 

KAV 
VOOR AMNESTIE 
Het nationaal bestuur van de 
Kristelijke Arbeidersvrouwen 
(KAV) geeft, om kristelijke en 
humane redenen, zijn volledige 
steun aan de amnestie-aktie die 
momenteel door •< zeven men
sen van goede wil » wordt ge
voerd. 
De KAV hoopt dat de druk van 
de openbare opinie sterk ge
noeg zal worden om het parle
ment tot een nieuwe houding 
inzake amnestie te brengen. De 
naderende viering van het 25-
jarig ambtsjubileum van de ko
ning is een enige gelegenheid 
voor dit gebaar van menselijk
heid. 

HELPENDE HANDEN 
VOOR RUISBROEK 
1 . Schoonmaakploegen samen
gesteld uit dames van de KAV, 
VUVA, Vlaams Kruis, Scouts, 
Vlaamse Kring Bornem en VUJO. 
2. Herstellingsploegen samen
gesteld uit elektriciens, mekani-
ciens en handige mensen. 
WAT WERD REEDS HERSTELD ? 
Meer dan 100 ijskasten en diep
vriestoestellen, gas- en elektrici-
teitsforunizen, strijkijzers, stof
zuigers, haardrogers, wafelijzers, 
koffiemolens, koffiezettoestel-
len, mixers, wasmachines, dro
gers, zwierders, boor- en zaag-
machines, lastoestellen, frietke
tels, motoren, enz. 
Waarde van de herstellingen en 
van de gepresteerde arbeids
uren : meer dan 3 miljoen fr. 
We hebben dringend behoefte 
aan nieuwe arbeidskrachten om 
ons tijdens de weekends gratis 
te komen helpen. 
WERKADRES : 
Eikerlandstraat 24 te Ruisbroek. 
KONTAKTADRESSEN : 
Hugo Weyer, Reigerslaan 6, 
2680 Bornem, tel. 031/89.15.79. 
André De Proft, Meerstraat 56A, 
2689 Mariekerke, tel. 031/ 
89.19.55. 

Dat Leburton zijn federalistische partijgenoten waarschuwde 
met de bewering dat Wallonië financieel zwaar profiteerde 
van Vlaanderen werd indertijd nog weggewuifd door Vlaamse 
beschaamde unitaristen. Nu staatssekretaris Gol van de Ras-
semblement Wallon-federalisten hetzelfde zegt en ons ook 
wil opscheppen met verminkte autonomie zonder Vlaamse 
fiskale bevoegdheid kan het een aantal Vlaamse ogen openen. 
« De Financiële-Ekonomische Tijd >* geeft nog eens duidelijk 
de cijfers van dit Waals profitariaat. Zelfs de unitaristische 
krant « Belang van Limburg » vindt het nu wel te gortig. 
En tegenover deze twee Vlaamse stemmen is het interres-
sant het oor te luisteren! te leggen bij de overkant. De CVP-
krant « Le Rappel » maakt van Nothomb, de Waalse CVP-er, 
de heraut in wiens handen dit unitair franstalig dubbelzinnig 
gedoQ het meest veilig is. Van de « Libre » verwondert ons 
dat niet meer, « vertrouwd geluid, ik hoorde u reeds als 
kind » zei het onze dichter. Voor de « Libre Belgique » is 
Hugo Schiltz dan ook herleid tot een cholera- en pestbrenger 
na zijn TV-debat met Nothomb. 
En hoe wild de Belgische repressiemaniakken in het rond 
sloegen kan weer maar eens blijken bij de woorden van lof 
die « De Standaard » over had voor oud-VNV-kamerlid Jef 
Devroe bij diens onverwacht overlijden. 

Walter Luyten 
DE TIJD 
« Voor Gol is het nog niet zo duidelijk waarom de autonomie 
van een regio ook fiskaal zou moeten uitgebouwd worden 
De fiskale autonomie leidt in haar uiterste konsekwentie naar 
de volledige autonomie en niet naar het federalisme, aldus 
samengevat het standpunt van de Waalse staatssekretaris. In 
het geval van de volledige autonomie speelt vanzelfsprekend 
niet meer de nationale solidariteit, die wel mogelijk blijft in 
een federaal model. De zaakvoerder van de Waalse ekonomie 
heeft de Walen voorgehouden dat zij bij toepassing van een 
globale fiskale autonomie, waarbij alleen de eigen middelen 
in aanmerking komen, zouden worden benadeeld ten opzichte 
van de huidige situatie. Voor Gol blijft de huidige verdeel
sleutel, van 39,27% van de voorlopige regionale wet \,an 1 
augustus 1974 voordeliger dan de formule van de eigen mid
delen, te verwerven via de heffingsbevoegdheid. Inzake de 
opbrengst van de personenbelasting levert Wallonië maar 
30% van het globaal nationaal rendement. De spaarquote van 
de Walen bij openbare kredietinstellingen vertegenwoordigt 
minder dan 35% van het totaal spaartegoed voor heel het rijk 
Het is dan ook duidelijk dat men in die omstandigheden er 
niet opgebrand zal zijn bovenvermelde regionale verdeelsleu
tel te laten vallen zonder te kunnen aanspraak maken op te-
genkompensaties die liggen op het vlak van de nationale 
solidariteit. Gol heeft het nog eens met zoveel woorden ge
zegd ». 
HET BELANG VAN LIMBURG 
« Zo zit het ons nog steeds hoog dat de autonomisten van 
het Rassemblement Wallon in hun regionaliseringswoede zo 
ver willen gaan dat ze het Waalse water nog alleen naar het 
noorden willen laten stromen tegen een opgevoerde prijs 
Vanuit dezelfde mentaliteit kan er in Vlaanderen geen zeesluis 
meer gebouwd worden zonder dat Henegouwen of Luik daar
voor de nodige kompensaties heeft gekregen. En het (per 
definitie multinationaal) kerncentrum in Mol mag maar blijven 
funktioneren als ergens in Wallonië een gelijkaardig geleerd 
bolwerk wordt opgetrokken. Als de Walen dan ook nog gaan 
simpatiseren met de judasserij van Nols — die onverminderd 
voortduurt want de Raad van State neemt zijn tijd — is de 
maat vol ». 
LE RAPPEL 
« M Nothomb heeft durven zeggen aan M. Schiltz dat hij 
ongevoelig bleef voor diens dreigementen ; hij heeft durven 
zeggen op de separatistische uitdagingen van de voorzitter 
van de Volksunie dat in een land als het onze (een land dat 
verknoopt is volgens M. Simonet) een deel van de voorspoed 
van Vlaanderen aan Wallonië te danken is. M. Nothomb beves
tigt zich meer en meer binnen de schoot van de meerder
heid als de spreekbuis van de nationale redelijkheid en de 
franstalige vastberadenheid. In de strijd die hij leidt tegen 
de heren Gendebien en Outers, agenten en bondgenoten van 
M. Schiltz, mag hem geen steun ontbreken uit Wallonië en 
Brussel ». 
LA LIBRE BELGIQUE 
« De dialoog tussen de heren Schiltz en Nothomb was be
leefd en hoffelijk. Maar bij herhaling heeft met het bedwon
gen ongeduld om niet te zeggen de opgekropte woede ge
voeld van de Volksunieleider. Voor hem is men bezig het ver
standshuwelijk in België, waar het gevoel niet meer speelt, 
om te zetten in een scheiding van tafel en bed. En dit ver
standshuwelijk is ten hoogste het federalisme. Wij hebben 
dus de keuze tussen dat en het uiteenspatten van België. 
M. Schiltz heeft ook gezegd dat de Vlamingen niet zullen 
verder gaan met te betalen voor de Walen ; deze laatsten 
zullen niet eeuwig kunnen genieten van de voordelen van de 
gewestvorming zonder er de nadelen van te willen dragen. 
Dus op zekere manier gesproken offert deze Volksunievoor
zitter, een welopgevoed man, proper, goed gekamd en goed 
Franssprekend ons de keuze tussen de pest en de cholera. 
Dat heeft ons vooral verontrust in die dialoog tussen Sciltz 
en Nothomb ». 
DE STANDAARD 
« Jef Devroe was de burgemeester van Brugge in de oorlogs
jaren, een energieke, onkreukbare man, alleen bekommerd 
om de bescherming en het welzijn van zijn medeburgers. Hij 
hielp waar hij kon. Na de bevrijding zouden niet-weinigen daar
van luidop getuigen. Maar in de verdwazing van de repressie 
oordeelde een rechter dat hij — door Brugge en de randge
meenten te fusioneren — de vaderlandse instellingen had 
doen wankelen. Devroe werd veroordeeld. Het was duidelijk 
dat men de nationalist had willen treffen, die voor de oorlog 
een stuwende rol had gespeeld in de West-vlaamse studenten
beweging, en daarna in de opbouw van de nationalistische 
partij, die hij deskundig en voornaam vertegenwoordigde in 
het parlement. 
Devroe bleef, ook na de veroordeling, een milde man oif 
streefde naar verzoening en de meer noodlijdende slachtof
fers van de naoorlog opbeurde en hielp. Het was stiller rond 
hem, maar in Brugge vergat men de oorlogsburgemeester 
niet ». 
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CHINEZERIJEN. 

Niet alleen de Chinezen van Pe
king gedragen zich als Chinezen, 
blijkbaar verstaan ook Westerlin
gen de kunst van de « chlnoise-
rie ». Hoe is anders de houding 
van ex-president Nixon te verkla
ren, die zich tijdens een tweede 
China-bezoek als een machtig 
staatshoofd laat ontvangen en vie
ren. Een konfrater vergeleek deze 
tamelijk gekke situatie [back ho
me — in de USA — zelf slaagt 
men er nauwelijks in, onverschil
ligheid te veinzen, en drijven er 
integendeel op de Potomac 
schuimvlokken ) aan deze in 
« Hendrik IV » van Pirandello, 
waarin het hoofdpersonage, lie
ver dan een nederlaag te erken
nen, zich de rol toemeet van een 
historisch personage en er zelfs 
in slaagt, zijn entourage te laten 
meespelen in dit schimmenspel 
(overigens ook een beroemde Chi
nese kunst), omdat hij zoveel 
overtuiging weet te leggen in zijn 
identifikatie met het historisch 
personage. Toch is dat bij Nixon 
met nieuw : vrij spoedig na zijn 
verkiezing tot vice-president en 
later uiteraard na zijn (met grote 
meerderheid) verkiezing tot presi
dent gedroeg Nixon zich steeds 
meer als een geroepene Hij be
schouwt zich als belast met een 
historische, feitelijk dubbele zen-

aug 
;;::nte la forrnatjon ^ 

Peiping ^^^'' . . , a Sinkiang 
, efücace P°:î , dfl 
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Mao Tse Toeng heeft nu ook toe
gelaten dat de nagedachtenis van 
hem, die nog niet zolang geleden 
als Mac's opvolger werd be
schouwd, bezwadderd wordt in 
pers en op muurkranten : wijlen 
Tsjoe En-iai wordt verweten de 
thans opnieuw verguisde vice-pre
mier Teng destijds weer in het 
zadel te hebben geholpen. Het 
Chinees establishment onder de 
rode paus Mao blijft een adder
kluwen, waaruit zeker de wester
ling niet wijs raakt, terwijl al deze 
zetten en tegenzetten ook voor 
de gewone man en vrouw in de 
Chinese Volksrepubliek zovele 
vraagtekens blijven. Of beleven 
we de laatste worsteling waaruit 
de echte erfgenamen van Mac's 
troon meet te voorschijn komen. 

Q«ô ^̂ .<: Teng Hsiao-ping- cible H',. ^-^-^ 
Pmg. cible d une campagne d'afficl;^ 
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Zo schrijft het andere China (Formosa) over de nieuwe krachtproef In de Volksrepubliek. 

ding • die van de groter making 
van Gods own Country en die van 
vredesstichter (en dus kampioen 
van de wereldontspanning, niet 
zonder de regels van het konin
klijke schaakspel toe te passen). 
Vandaar ook het grondig verschil 
van beoordelifig van Watergate : 
voor de meerderheid van de Ame
rikanen en van de rest van de 
wereld, beging Nixon zulke zware 
fouten, werd hij zo zwaar gekom-
prommiteerd dat hij niet langer 
het instrument van zijn zending 
(het presidentieel ambt) mocht 
gebruiken. Voor zich zelf achtte 
Nixon « zijn zending » zo belang
rijk dat deze niet mocht gestoord 
laat staan beëindigd worden door 
een « bijzaak » als Watergate 
Hier waren de twee kampen dui
delijk op een verschillende anten
ne afgestemd. 

Men kan dezelfde vaststelling ma
ken met betrekking tot China. 
Toen Tsoe En-lai overleed vond 
iedere westerse waarnemer het 
normaal dat hij zou opgevolgd 
worden door eerste vice-premier 
Teng Hsiao-ping. We herinneren 

ons de omslagfoto's van Teng in 
• Der Spiegel », in • Time ., in 
« l'Express », in « Newsweek » of 
hoe die Internationale nieuwsma
gazines ook heten. Nog geen twee 
weken later werd Teng vervangen 
door de zesde vice-premier Hoea 
Koea-feng, de machtige baas van 
justitie, de politie en de veilig
heidsdiensten. Tevens werd tegen 
Teng een muurkranten-kampanje 
ontketend, die eind vorige week 
— net toen Nixon Peking verliet 
— een hoogtepunt bereikte. We 
vernamen ook dat er grondige me
ningsverschillen in de partijleiding 
zijn, wat niet heeft belet, dat het 
bezoek van Nixon zijn strikt geti
med verloop kende, waaruit wes
terse waarnemers besluiten, dat 
Mao de nieuwe kulturele revolutie 
deze keer stevig in de hand houdt, 
ook al heeft zijn bekende nei
ging, om mensen te plagen en 
door een berekende wispelturig
heid vriend en vijand in de war te 
brengen weer meegespeeld in de 
zaak Teng. Zou het ook (gedeelte
lijk althans) kunnen, dat de boed-
distische levenshouding en erva

ring er ook voor iet« tussen zit ? 
Deze leer van het absurde (o.a.) 
zou wellicht sommige raadselach
tige houdingen van de Chinese 
leiders zoniet kunnen verklaren 
dan toch beter laten duiden dan 
nu het geval is. De westerse 
waarnemers zouden in deze sa
menhang dan ook best als stel
regel nemen, zich over niets meer 
te verbazen. 

Lager bij de grond mag men aan
nemen dat Nixon bij zijn terugkeer 
al dan niet vrijwill ig Ford en Kis
singer zal inlichten. De ontvangst 
van Nixon te Peking kan een uiting 
geweest zijn van het Chinese on
behagen over de naar Pekings op
vatting te pro-Russische en te 
weinig Chineesgezinde politiek 
van Washington. Of Barry Gold
waters wens in vervulling zal 
gaan (Nixon zou beter in China 
blijven) weten we niet Wat we 
wel weten is dat Nixon de eerste 
Amerikaanse ambassadeur te Pe
king zou willen worden na de her
vatting der (nog steeds niet her-
aangeknoopte) diplomatieke be
trekkingen. 

"JEEN i i 

Er is een nieuw woord in het po
litiek jargon van de Bondsrepu
bliek : . Jein » (jeen) een sa
mentrekking van ja en nein, waar
mee dan de besluiteloosheid van 
de CDU-leiding tegenover de 
Oost-verdragen getipeerd wordt. 
Helmuth Kohl, de nieuwe CDU-
voorzitter wist tot deze week nog 
steeds niet of hij zijn CDU-fraktie 
in de Bondssenaat (waar de CDU-
CSU de volstrekte meerderheid 
heeft) op 12 maart a.s Ja of neen 

moest doen stemmen, wanneer in 
deze hoge vergadering (in feite de 
Lander-kamer) over het verdrag 
met Polen moet doen stemmen 
Dit verdrag houdt o.m verlening 
van een krediet van 1 miljard mark 
(15 mjard bfd.) en een lening van 
1,3 miljard mark tegen zeer lage 
rente in. In ruil zullen 125.000 
« volksduitsers » uit Polen naar 
de BRD mogen verhuizen. Strauss 
is er tegen maar wordt thans in 
opspraak gebracht in verband met 
het Lockheed-schandaal. Maar in 
1972 nam een gedeelte van het 
publiek de houding van de CDU-
CSU tegenover de Oostverdragen 
(ja noch neen) kwalijk. Nochtans 
had Kohl zijn tegenstrevers kanse
lier Schmidt en vice-kanselier 
Genscher (FDP) de steun van de 
CDU toegezegd. Maar hij had zon
der de ontwikkeling in het Saar

land gerekend en evenmin in Ne-
der-Saksen, waar de besluiteloos
heid groot is. Bovendien zijn reeds 
CDU-propagandisten in de kies-
strijd in Baden-Würtenberg volop 
bezig het verdrag met Polen af te 
kraken met als zwaar argument : 
m deze tijd van werkloosheid kun
nen we ons de weelde niet per
mitteren van « invoer » van nieu
we werklozen en betaling van 
meer belastingen ten behoeve van 
de Poolse schatkist. (Ook bij de 
scheiding der Zeventien Provin
ciën werd in het Noorden zulke 
taal gesproken). De Polen-verdra
gen zijn zo al niet populair (al 
gaan ook stemmen op, die 125.000 
inwijkelingen te weinig vinden 
voor de prijs van 2,3 mijrd mark) 
Voor CDlJ-kanselierskandidaat 
Kohl wordt het in ieder geval een 
beroerde lente 1976. 

TEGENSLAG 
VOOR SADAT 
EN KISSINGER 

De bedelreis van de Egyptische 
president Sadat naar de rijke 
Arabische « broeders », in casu 
de olielanden, Heeft niet het ver
wachte resultaat opgeleverd. Er 
wordt beweerd dat Sadat nauwe
lijks een vierde kreeg van wat hij 
hoopte te krijgen om de Egyp
tische ekonomie er weer boven
op te krijgen. Deze ekonomie is 
boekhoudkundig bankroet door de 
oorlogen met Israël, het jaren
lang derven van de inkomsten 
van het Suez-kanaal en door de 
zeer zware interesten en aflos
singen van de Russische lenin
gen. 

Egypte heeft steeds de zwaarste 
last van de oorlog met Israël 
moeten dragen. Tot bijna drie
maal toe moest het zijn versla
gen leger van bij de grond weer 
opbouwen ; er was zeer zware 
materiële schade in de Suez-
zone; de militaire inspanningen 
brachten de ekonomie aan de 
rand van de afgrond. De overige 
rechtstreeks betrokken landen, 
Sirië en Jordanië werden grosso 
modo minder zwaar getroffen (en 
wat Sirië betreft, ook meer ge
holpen). 

Sadat werd aanvankelijk meer 
gesteund, vooral door Saoedi 
Arabië, althans tën tijde van ko
ning Ibn Saoed. Diens opvolger, 
Khaled, schijnt minder gul te zijn, 
ook omdat Sadat na het tweede 
deelakkoord met Israël, ervan be
schuldigd wordt, de Arabische so
lidariteit te verbreken. Sadat 
heeft reeds vaak deze beschuldi
ging gehoord en naast zich neer
gelegd, vooral wanneer ze kwam 
van Arabische landen, die alleen 
verbaal oorlog met Israël voeren 
en voor de rest de Egyptenaren 
en de Siriërs de kastanjes uit 
het vuur laten halen. Maar van
daag kan hij dit niet meer doen, 
want aan verdere financiële hulp 
werd nu ondubbelzinnig de voor
waarde gekoppeld, dat Kairo niet 
langer afzonderlijke verdragen 
met Jerusalem mag sluiten. Zo
niet wordt de geldkraan toege-
draaid, terwijl er al lang geen 
hulp en geen wapens meer uit 
Moskou komen. Het is ook zeer 
de vraag of Sadat het zich zou 
kunnen permitteren, quasi volle
dig op het Westen over te scha
kelen. Binnenlands is hij ook 
kwetsbaar door zijn konservatie-
ve politiek. Ondergronds smeult 
nog steeds het vuur van grote 
sociale ergernis en ontevreden
heid en ook in het leger is men 
met deze situatie — we zijn ver 
van het Nasser-entoesiasme en 
Nasser-geloof — met onverdeeld 
gelukkig. Of de bescheiden po
gingen naar een meer-partijen
stelsel over te schakelen vol
doende zullen zijn, om stoom af 
te blazen moeten we afwachten. 
Indien Sadat zich naar de ukasen 
van zijn « broeders » schikt is 
het met de pendeldiplomatie in 
het Midden Oosten van • dear 
Henry » gedaan. Diens laatste 
reis (naar Latijns Amerika) was 
ook geen onverdeeld sukses. Of 
de geruchten als zou Kissinger 
(opnieuw) aan aftreden denken, 
kloppen, weten we niet. 
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VELE VOLKEREN IN 
EEN STAAT 
Vóór wij, in een volgende bijdrage, nader ingaan op de zo betwiste politiek van 
gescheiden ontwikkeling in Zuid-Afrika, lijkt het aangewezen de biezonder ingewik. 
kelde bevolkingsstruktuur van dat land even onder de loep te nemen. Dit is immers 
de kern van de hele Zuidafrikaanse problematiek. 
In dat grote land (40 maal België) leven momenteel meer dan 25 miljoen mensen. 
Ongeveer 4 miljoen blanken, 17 miljoen zwarten, 2 miljoen kleurlingen en een 
200.000 Indiërs. Een groot, en nog toenemend gedeelte van deze bevolking leeft in 
de snelgroeiende steden. Dit is het geval voor ongeveer 87 % van de blanken en 
de Aziaten, en voor ongeveer 75 % van de kleurlingen. Méér dan een derde van de 
Bantoes leeft eveneens in de steden. Grote gedeelten van het Zuidafrikaanse plat
teland zijn biezonder schaars bevolkt. De eerder dorre bodemgesteldheid is op 
vele plaatsen overigens niet bijster geschikt om grote bevolkingsgroepen te her
bergen. 

De blanken kwamen zicht m de 17e 
eeuw aan de Kaap vestigen. De Ne
derlander Van RIebeeck stichtte er in 
1652 de eerste nederzetting in opdracht 
van de Oostindische kompagnie Kaap-
land was op dat ogenblik nagenoeg 
niet bevolkt^ op enkele zeer schaarse 
en kleine stammen Bosjesmannen en 
Hottentotten na. 
in de loop van de volgende twee eeu
wen groeide de oorspronkelijke Neder
landse bevolking aan de Kaap zeer 
traagjes aan, en ging geleidelijk uit
zwermen over de Kaapprovincie Fran
se Hugenoten kwamen erbij alsook an
dere nationaliteiten. In de 19e eeuw 
zou de oorspronkelijke blanke bevol
king sterke aanvullingen krijgen met 
Engelse en Duitse immigranten. 
De kleurlingenbevolking, die voorname
lijk in de Kaapprovincie woont, is ont
staan uit de vermenging van blanken, 
Hottentotten, ingevoerde Maleise en 
Bantoeslaven Er zijn enorm veel 
kleurenschakeringen in hun huidskleur 
Zij pasten zich, op de Kaapse Malei-
ers na, volkomen aan bij de blanken-
kultuur en -taal. 
De Indiërs, die vooral in Natal gekon-
centreerd zijn, werden daar in 1860 ge
ïmporteerd door de Engelsen voor het 
werk in de suikerrietvelden Natal was 
toen een Engelse kolonie. 
De zwarten (Bantoes), de momenteel 
talrijkste groep op het grondgebied van 
de republiek, zijn de Zuidafrikaanse 
ruimte vanuit het noorden geleidelijk 

komen bezetten omstreeks de tijd dat 
de blanken vanuit Kaapland naar het 
noordoosten en oosten gingen uitzwer
men i(zie kaartje) Wanneer de twee 
trekkende naties elkaar ontmoetten, 
kwam het herhaaldelijk tot gewapende 
botsingen De Bantoes in Zuid-Afrika 
behoren tot een tiental verschillende 
volkeren, die elk hun eigen taal heb
ben Ze verschillen van mekaar even
veel in soms als bijvoorbeeld de Vla 
mingen en de Bulgaren in Europa. 
Een zeer verscheiden bevolking dus. 
Vele volkeren in één staat, met daar
bij de niet te onderschatten moeilijk
heid dat het verschil in taal, kuituur, 
levenswijze en levensbeschouwing 
enorm is tussen de verschillende volks
groepen. 
Een ontzaglijke opgave om al die men
sen in een vreedzame samenleving te 
laten leven naar eigen wijze. 
Het zijn onbetwistbaar de blanken die 
het land gemaakt hebben tot wat liet 
nu is, maar zonder dé hulpi van de di
verse gekleurde groepen handarbei
ders hadden zij het niet gekund. De 
blanken zijn in de minderheid, voelen 
zich omringd door talrijker en snel 
aangroeiende groepen gekleurde men
sen, en willen zich als blanke groep 
handhaven. Om dat doel te bereiken 
wezen zij in grote meerderheid de in
tegratie af, en kozen de weg van de 
« gescheiden ontwikkeling » die vroe
ger « apartheid » werd genoemd. Daar
over meer in ons volgend nummer. 

Bosjesman Zoeloeopperhoofd in traditionele klederdracht. Indisch meisje uit Natal 
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HET SOCIAAL PAKT 
VAN DE N. DE STAEDCKE 
Voor de leden van het Verbond van Kris-
telijke Werkgevers te Kortrijk heeft di-
rekteur-generaal van Fabrimetal Jacques 
De Staercke opnieuw zijn plan bepleit voor 
het bijeenroepen van « enkele prominen
ten uit de politieke, patronale en vak
bondskringen » om zich te bezinnen over 
het ontwerpen van een nieuw sociaal 
pakt. Reeds in 1973 had hij daarvoor een 
lans gebroken tijdens het Kongres van de 
Unie der Waalse Ondernemingen. De h. 
De Staercke is in het Belgisch bedrijfs
leven niet de eerste de beste. Men mag 
dus aannemen dat het nieuw sociaal pakt 
door hem bepleit, in grote lijnen de in
stemming wegdraagt van de financiële en 
industriële wereld van het land. Een reden 
temeer dus om er niet achteloos aan 
voorbij te gaan. 

De h. De Staercke gaat ervan uit dat onze 
sociale betrekkingen grondig ziek zijn en 
hij verwijst daarvoor naar de stelselma
tige aanvallen tegen de private onderne
ming en tegen de marktekonomie, dat 
alles tegen de achtergrond van de heer
sende ekonomische moeilijkheden en van 
de beschavingskrisis die wij vandaag om 
zich heen zien grijpen. « Het onderling 
overleg is uitgehold », zegt de h. De 
Staercke, « er moet een nieuw sociaal 
handvest tot stand komen waarin de nieu
we spelregels voor de komende jaren 
worden vastgelegd ». Als algemene doel
stellingen die de h. De Staercke in de 
plechtige beginselverklaring opgenomen 
wil zien, citeren wij : het streven naar de 
hoogst mogelijke tewerkstelling en produk-
tie ; een redelijke en geordende kwantita
tieve maar vooral kwalitatieve groei ; een 
bevredigende en billijke bezoldiging en 
een rechtvaardiger inkomensverdeling ; 
een verbetering van de kwaliteit van het 
bestaan in de bedrijven en in hun omge
ving. 

Eens over de doelstellingen een akkoord 
bereikt is, moet gesproken worden over 
de konkrete inhoud van het nieuw sociaal 
pakt. De h. De Staercke denkt daarbij aan 
de arbeidsvoorwaarden, de bezoldigingen, 
de arbeidsduur en de arbeidsveiligheid. 
De onderneming mag niet louter op winst
bejag gericht blijven. Weliswaar moet de 
onderneming goede ekonomische resulta
ten blijven behalen, maar ze moet ook op 
het sociaal vlak vruchten afwerpen. Van
zelfsprekend moeten ook onze metodes 
van sociaal overleg aan een grondige her
ziening onderworpen worden. 
Twee zaken vallen ons bij dit alles op. 
Ten eerste : het nieuw sociaal pakt dat 
de h. De Staercke voorstelt, bestrijkt een 
uitgebreid terrein dat geheel of gedeelte
lijk de belangensfeer van de meeste 
standen en klassen raakt. Dit sociaal pakt 

is dus niet een beperkte overeenkomst 
tussen twee welomlijnde bevolkingsgroe
pen, hoe belangrijk in aantal deze twee 
groepen verder ook mogen zijn, maar een 
diep in het algemeen belang snijdend ak
koord dat derhalve de hele maatschappij 
aanbelangt. 

Ten tweede : dit door de h. De Staercke 
voorgesteld sociaal pakt, dat ontegenspre
kelijk zijn uiteindelijk beslag moet krijgen 
in het parlement, dient voorbereid te wor
den door « enkele prominenten uit de po
litieke, patronale en vakbondskringen » 
(« Gazet van Antwerpen, 25 februari '76). 
Met andere woorden, de voorbereidende 
werkzaamheden moeten buiten het parle
ment gebeuren en de leden van Kamer en 
Senaat zullen nadien als stemmachlene 
mogen optreden om alles goed te keuren. 
De idee van een nieuw sociaal pakt is on
getwijfeld toe te juichen en wij nemen 
ons voor daar later nog op terug te ko
men. Maar tegen de weg die volgens de 
h. De Staercke naar dit sociaal pakt moet 
leiden, hebben we grondige bezwaren. 
Het is vanzelfsprekend het Parlement dat 
uiteindelijk zijn zegen zal moeten geven 
aan wat tussen politici, werkgevers en 
sindikaten zal overeengekomen zijn. Maar 
wie dit alles even los wil zien van zijn 

formeel kader, zal met ons van mening 
zijn dat de hier voorgestelde raad van 
politici, werkgevers en sindikaten in feite 
wetgevend werk verricht, ook al moeten 
ze in laatste instantie beroep doen op net 
Parlement om het akkoord in onze wet
geving op te nemen. Welnu, tegen een 
soortgelijke Grote Raad hebben we het 
fundamenteel bezwaar dat iets dergelijks 
slechts past in een korporatieve staat I 
Daar, en daar alleen, wordt wetgevend 
werk verricht door een lichaam dat niet 
alleen uit politici, maar ook uit mensen 
van handel en industrie is samengesteld. 
Het is zonder meer duidelijk dat het door 
de h. De Staercke voorgesteld overleg-
procédé het parlement — voor de zoveel
ste maal trouwens — verlaagt tot een 
stemmachiene, wiens enige rol er nog in 
bestaat goed te keuren wat elders reeds 
beslist werd. Een dergelik procédé is 
daarom alleen al onverenigbaar met onze 
parlementaire demokratie en met wat in 
dit land de normale gang van zaken zou 
moeten zijn. 
Ons besluit kan kort zijn : in onze parle
mentaire demokratie is het enkel en alleen 
het Parlement dat bevoegd is en in staat 
is om het algemeen belang van de hele 
maatschappij te dienen. De som van de 
afzonderlijke belangen van bv. de werkge
vers en de werknemers is nog niet het 
algemeen belang. 
Indien er dus moet gepraat worden over 
een nieuw sociaal pakt — en we willen 
dat grif aannemen — dan moet een der
gelijk gesprek tot stand gebracht worden 
door regering en parlement. 

Willy Cobbaut 
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VERKEERSREGLEMENT EN GEHANDIKAPTEN (II) 

B. Rolstoelen 

Rolstoelen, aangedreven door een elektrische mo
tor, vormden vroeger een probleem in die zin dat 
men niet goed wist wat ermee aangevangen in het 
kader van de verkeersreglementering. Indien zij 
niet sneller dan stapvoets kunnen rijden, worden 
zij nu gelijkgesteld met voetgangers. 
Volgende punten zijn van belang ; 

a. In tegenstelling met de reglementering voor 
bromfietsen en andere motorvoertuigen, is voor 
de bestuurders van rolstoelen geen minimum
leeftijd vereist. 

b. Met een rolstoel mag men rijden op de voetpa
den en op de bermen. De verkeersregels die 
daar gelden voor voetgangers, zijn dan even
eens op de rolstoelen van toepassing. 

c. Rolstoelen mogen ook op de rijbaan rijden. Wan
neer zij dat doen, zijn zij onderworpen aan de 
verkeersregels die ook voor de andere voertui
gen gelden. Zo mogen deze rolstoelen — in 
tegenstelling dus met voetgangers — niet in 
een verboden richting rijden. 

d. Zoals de andere voertuigen, moeten de rolstoe
len 's avonds verlicht zijn met een wit of geel 
licht vooraan en een rood licht achteraan. Deze 
verlichting mag evenwel bestaan uit één enkele 
lamp, aan de linkerzijde van de rolstoel vastge
maakt. 

C. Eigen parkeerplaats 

Het is de gemeentelijke overheden toegelaten, 
waar zulks mogelijk is, een uitzonderlijke parkeer
plaats te voorzien voor gehandikapten bij hun wo

ning, werk of school. Duidelijk weze echter gesteld 
dat deze parkeerplaatsen nooit op naam kunnen 
zijn, noch uitsluitend bestemd voor één bepaald 
voertuig. Ze mogen wel beperkt zijn voor het uit
sluitend gebruik door gehandikapten. 

D. Hinderlijke verkeerstekens 

Aan de Instanties die belast zijn met het plaatsen 
van de verkeerstekens, zal een bijzondere aanbeve
ling gestuurd worden opdat zij op de voetpaden 
de verkeerstekens zodanig zouden plaatsen, dat 
deze geen hindernis zouden vormen voor lichame
lijk of vizueel gehandikapten. 

£. Hulpcentrum 

In de loop van 1976 zal, bij wijze van proef, een 
centrum in het leven geroepen worden voor toe
komstige gehandikapte autobestuurders. Daar zul
len deze mensen inlichtingen kunnen inwinnen 
over de beste manier om hun voertuig aan hun 
handikap aan te passen, evenals in verband met 
het onderricht dat verstrekt wordt in de gespecia-
lizeerde rijscholen. 

Deze aanpassingen van het verkeersreglement ten 
gunste van de gehandikapte weggebruikers, vor
men, samen met de reglementering betreffende de 
toegankelijkheid van openbare gebouwen voor ge
handikapten, een belangrijke stap naar de volledige 
integratie van minder-valleden in onze samenle
ving. 

Cw. 

DOKUMENTATIE 
_l 

GELIJKHEID 
OHDER 
VOORBEHOUD 
Een der fundamentele vraagstukken uit 
de sociale werkelijkheid en waarrond heel 
wat diskussies met betrekking tot de 
demokratische organizatie van de samen
leving gebeuren, is de menselijke gelijk
heid of ongelijkheid. 
Henk Vos, professor sociale etiek te Lei
den en te Den Haag, heeft in « Mense
lijke gelijkheid onder voorbehoud », dat 
als ondertitel draagt « een analitische 
beschouwing over sociale gerechtigheid», 
een nuchtere ontleding gebracht van een 
begrip dat, wanneer men het als norm 
en als feitelijkheid absoluut stelt, voor 
een bestendige botsing met de realiteit 
zorgt. In feite zijn de mensen, volgens de 
auteur ,ongelijk en ongelijkwaardig. Hij 
onderzoekt de etische waarde van het 
gelijkheids-ideaal : een ideaal dat slechts 
in zoverre waarde heeft als het de mens 
zelf dient. De diversiteit van wat men 
als « het goede » beschouwt, de diver
siteit der normen brengt weer ongelijk
waardigheid teweeg. « Mensen hebben 
aanspraken op gelijke behandeling en be
jegening, gelijke rechten en plichten, ten
zij relevante verschillen in omstandig
heden aanleiding zijn daarvan af te wij
ken », zegt de auteur. Het is de diskussie 
over die relevantie die ook in de demo
kratie mogelijk moet zijn, wil zij een kwa-
liteitsdemokratie, een <• juiste » demo
kratie worden. 
De auteur ontleedt de begrippen gelijk
heid en ongelijkheid, gelijkwaardigheid 
en ongelijkwaardigheid. Vloeit het twee
de noodzakelijkerwijze uit het eerste 
voort ? Wij staan voor het niet te mis
kennen feit dat de liberale demokratie, 
die de vrijheid en gelijkheid in haar vaan
del geschreven heeft, leidde tot een 
kapitalistische maatschappij waarin het 
ongelijkheidsbeginsel — vooral ekono-
misch — aan bod kwam, ook al werd poli
tiek de gelijkheid van alle burgers er
kend. Deze vrijheid werkte en werkt nog, 
vooral ekonomisch maar ook politiek en 
sociaal en intellektueel, de ongelijkheid 
in de hand. Het Marxisme, dat het eko
nomisch leven nivelleert, belemmert ech
ter ook de vrije ontplooiing van de men
selijke identiteit en legt ten andere niet 
alleen zijn ekonomische vrijheid aan ban
den. 
De effektieve ongelijkwaardigheid — in 
de betekenis die door Henk Vos hieraan 
gegeven wordt — en een veelal daaruit-
volgende ongelijkheid heeft bij de enen 
verzet, bij de anderen afweer opgeroe
pen. In plaats van een abstrakte gelijk
heidsidee te propageren die inzonderheid 
op het vlak der politiek en der wetge
ving ,maar ook in het ekonomische een 
onmogelijkheid blijkt, dient de gelijk
heidsidee zich te oriënteren aan de wer
kelijke, echt-vermijdbare en ongegronde 
diskriminatie van mensen en groepen. 
Tegenover het abstrakte gelijkheids- en 
gelijkwaardigheidsideaal stelt de auteur 
het imperatief van de menswaardigheid 
dat gefundeerd in het generaliteitsbe-
ginsel der etiek, voldoende moet zijn 
voor wie er welke etiek ook, maar in 
redelijkheid, wil op nahouden. 
Het boek van Henk Vos is, en dit weze 
beklemtoond, geen verdediging van de eli
taire beginselen die nu, vooral bij de uni
versitaire jongeren, beginnen opgeld te 
doen als reaktie tegen de al te strak 
toegepaste gelijkheidsgedachte en tegen 
een gelijkschakelend kollektivisme. Dat 
bv. Pareto en Nietsche een hernieuwde 
belangstelling genieten, is slechts één 
teken van een beginnend terugslaan van 
de wijzer in de andere richting. 
Het boekje van prof. Vos kan aansporen 
tot bezinning zowel voor de enen als 
voor de anderen. Het is een nodig en 
noodzakelijk korrektief op veel al te ab
soluut gestelde opvattingen over de 
mens en zijn sociale betrekkingen. 

J. 

Henk Vos — » Menselijke gelijkheid on
der voorbehoud » — Ambo, Bilthoven — 
Voor België : Westland, Merksem — 93 
biz. — 150 fr. 
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EURANJE : 
EEN ANJER VOOR EUROPA 
(m.v.l.) Meer dan vierduizend entoesiaste Vlamingen hebben zondag 
Euranje meebeleefd. Wat door het inrichtende VUJO reeds maanden als 
een stille hoop werd gekoesterd is uitgegroeid tot een feestelijke ma-
raton voor Europa. Een waar sukses, een knap in mekaar geregisseerd 
festival dat ook zijn schaduwkanten had maar de verdienste duizenden 
(jonge) mensen urenlang te boeien en het echte Europa — dat van de 
volkeren — zo ontroerend voor het voetlicht bracht. 
Het behoort tot de grootste verdienste van de VUJO een krachtige 
stoot te hebben gegeven aan de idee die veld wint : een Europa van 
mensen tegen dat van de bureaukraten en de komputers. 

IDEEENMARKT 
Deze geëngageerde happening 
ging vooraf van een ideeenmarkt 
waar de Europese kleine volke
ren zich voorstelden met platen, 
boeken, brochures, landkaarten 
en de onvermijdelijke stikkers. 
Van de Middellandse Zee tot de 
grilligste kusten van het zgn. 
Verenigde Koninkrijk, met zonni
ge beelden uit Oksitanië, grauwe 
straatgevechten in Belfast en 
vriendelijke vergezichten uit Zuld-
Vlaanderen. Eén doorgetrokken 
lijn, één zucht naar vrijheid, los 
van de versmachtende greep der 
staten. 
De ideeenmarkt werd aangevuld 
door een tiental Vlaamse vereni
gingen allen levend onder de 
ruime mantel van de Vlaamse Be
weging. VNSU, Were Di, Berten 
Nest, Arbeid, Europa Eén, Alter
natief, Nieuw Vlaanderen, Dos
felinstituut, Komitee voor Oost-
Europa, Vlaams Komitee voor na
tionale minderheden en de 
Vlaamse Esperantisten die onder 
mekaar Esperanto keuvelden. Ie
dereen kon er zijn gading vinden 
en vaststellen hoe aktief (en ver
deeld ?) onze Vlaamse jeugd de 
vrije en andere uren zinvol vult... 

EEN MARATON 
Reeds vrij vroeg in de namiddag 
(13u) stroomden de Eurangisten 
toe, pikten nog vlug een folder 
of een buitenlands adres mee en 
gingen zich in het gezellige Kuip-
ke installeren. « Den drueghen 
heirinck > uit Brussel opende het 
voorprogramma en werd gevolgd 
door de laureaten van VUJO's 
liedjeswedstrijd. 
Toen de VUJO-voorzitter Cove-
liers de aanwezige « landen > 
verwelkomde barstte het welkom-
applaus los. Het publiek bewees 
een begrijpend en hartelijk pu
bliek te zijn. De reakties op de 
bindteksten door Marleen Ede-
ling en Erik Maes voorgedragen, 
bewezen het begrip van de dui
zenden Vlamingen voor de broe
derstrijd van de kleine Europese 
volkeren. 

— Wie was niet ontroerd Dafydd 
Iwan uit Wales te horen zeggen : 
« Ik breng u de groeten uit Wa
les ; uw strijd is de onze, onze 
strijd is de uwe ! » ? 

— Toen de uit Hongarije ge
vluchte Gyula Foky-Gruber zijn 

herdersfluit als een waterval 
door het sportpaleis liet stromen 
dacht Iedereen terug aan het 
warme hart van een volk dat 
reeds twintig jaar door de Sovjets 
wordt piatgewalst Foky-Gruber 
en zijn begeleider behoorden tot 
de hoogstaande ogenblikken op 
Euranje. 

— Alex Campbell uit Schotland, 
die simpatieke sloddervos, van 
wie men zegt dat hij te kommer-
cieel is, wist als geen een zijn 
publiek te boeien. 

— Roel Slostra bracht een frisse 
en Friese noot in het programma. 

— Met Claude Marti kreeg de 
Midi alle aandacht. De verbeten
heid van die kleine maar kordate 
man uit het zuiden is ook terug 
te vinden in zijn liedjes. Wie kan 
onbewogen blijven als hij zingt : 
« Men heeft ons drie talen ge
leerd om goede technici te wor
den, maar waarom heeft men ons 
de taal van ons volk niet ge
leerd ? ». Toen hij zijn mooi «Les 
commandos de la nuit» zong, was 
het muisstil. Wie dacht toen niet 
aan « onze mannen van de 
nacht » ? Een half uur na zijn 
optreden was deze «homme d'Oc» 
reeds op de trein naar Carcasson
ne om . maandagmorgen op
nieuw les te geven in Couffou-
lens . 

— De boodschap van VU-voorzit-
ter Hugo Schiltz was kort maar 
goed. Hij wees op het gemeen
schappelijk kultuurpatroon van 
dat éne Europa. Hij dankte de 
VUJO om het geleverd bewijs 
van durf en geestdrift en om 
haar wereldwijde bewogenheid. 

— Het zigeunerorkest Waso 
kreeg de ietwat ondankbare taak 
de pauze op te fleuren, maar stal 
aller harten met haar meeslepen
de muziek. 

— Na de pauze leidde de Bre
toense bard Glenmor het tweede 
deel van deze maraton voor Euro
pa in. Met forse stem sprak hij 
over de strijd van zijn volk. Hij 
die zijn baan (als doctor in de 
filozofie) liet staan voor de gi
taar en het geëngageerde lied. 
De beslistheid van de Bretoense 
vrijheidsstrijd galmde uit zijn rau
we liederen. « Dat God me ver-
vloeke als ik de taal en het hart 

van de boer die mijn vader was 
zou verloochenen » 

— Met Maite Idirin werd de pro
blematiek van het verscheurde 
Baskische volk opnieuw gesteld 
Is haar taal voor ons onbegrijpe
lijk, de schoonheid van haar 
stem vertelt genoeg over de har
de strijd van haar gekleineerd 
volk 

— De groep Eister Siberflug uit 
het Duitse Rijnland ontroerde 
door een wondermooi (Duits) 
sneeuwwitvogeltje 
— Het Waalse Rue du village 
oogstte verdiend sukses en werd 
niet zoals een misnoegd « Stan
daard -reporter schreef uitge
floten I 
— De Nederlandstalige groepen 
Vlaert, De Spelemannen, Dulle 
Griet, Fungus, Jef Eibers, Alfred 
Den Ouden en Wim De Craene, 
brachten verzorgde nummers, het 
ene al wat geengageerder dan het 
andere Wij lichten ze met ver
der toe, ze zijn genoeg gekend. 
— Het was reeds 20u. toen de 
langverwachte Chieftains het po
dium beklommen. Deze vrolijke 
Ierse bent die aan de top van de 
folk-song staat, bracht een waar 
festijn van onvervalste folk. Links 
en rechts zag je zowaar jongelui, 
die er een dansje bij probeerden. 

— De apoteoze met het « Alle 
Menschen werden Brüder », werd 
een ontroerend moment waarbij 
onze provincievlaggen, de Vlaam
se leeuw en de Europa-vlag tot 
één geheel werden gezwaaid 
door de voortreffelijke groep 
Alkuone. 

— Euranje was een prachtig 
feest, dat niet zomaar het zoveel
ste songfestival ivensfe te zijn. 
Het was meer, het manifesteerde 
de eenheid van de verdrukten te
gen de pretentie van de verdruk
kers ! 
De organisatoren hadden zich, 
ons inziens, dienen te beperken 
tot de vertegenwoordigers van 
de Europese volkeren en zwaar 
schiften in de zeven Nederlands
talige groepen, hoe goed ze elk 
op zich zelf ook zijn. 
De VUJO heeft echter het onbe
twistbare bewijs geleverd duizen
den Vlaamse mensen te kunnen 
bewegen voor het nieuwe Europa. 
Een geruststellend politiek ver
gezicht I 

DANK... 
aan de VUJO-verantwoordelijke 

Karel Van Reeth, Rita Hauden-
huyse, Arr.-voorzitter Dirk Ver-
gauwen en de VUJO-arr. Gent-
Eeklo, de VUJO-kernen Gent en 
St. Amandsberg, Karel Rigo, de 
gebroeders Herman, Francis De 
Smet en Jan Buyie, Toon van 
Overstraeten, Katrien De Meyer 
Marcel Dielens, de ordedienst 
0.1 V. kamerlid Willy Kuijpers en 
allen die Euranje tot een sukses 
hebben gemaakt. 

Een fotoreportage over Euranje 
vindt u op biz. 12 en 13. 
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Kris Versyck, Gent 
Georgette De Kegel, Ninove 
Jef Nagels, Oostende 
Juul Moens, Antwerpen 
Bert De Cremer, Denderhoutem 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 
Jan Caudron, Aalst 
Geert Bourgeois, Izegem 
Joris Depré, Tervuren 
Daniel Denayer, Aalst 
Jozef Labaere, Kortrijk 
Koen Van Meenen, Neusden 
Jan Roux, Genk 
Theo Beenders, Zaventem 
Anny Lenaerts, Wilrijk 
Ferre De Beuckelaer, Kontich 
Raf Lintermans, Veurne 
Roger Vandenbiicke, leper 

2345 
1020 
765 
731 
712 
612 
530 
518 
514 
408 
408 
341 
312 
260 
252 
248 
215 
194 

M. Van Langendonck, St-K.-Waver 189 
Willem Nollet, Hove 183 
Pieter Leys, Brugge 168 
Liliane Stevens, Zwi jndrecht 151 
Eugeen Franco, Oostende 143 
Noël Lecompte, Werv ik 138 
Frans Vandeneynde, Leuven 134 
Nicole Van Es, Bertem 132 
Hektor Huysmans, Kap.-o/d-Bos 120 
Alfons Brat, Merksem 96 
Koenraad Dirckx, Schoten 96 
Koen Bertho, Ekeren 95 
Jaak Gabriels, Bree 93 
Hektor De Bruyne, Antwerpen 92 
Francis Anthonis, Herentals 84 
Mathieu Meeuwis, Opoeteren 84 
Frans Van Dessel, Ni j len 84 
Lode Van Put, Heverlee 84 
Staf Van Looveren, Wommelgem 78 
René De Ranter, Aartselaar 72 
Vic De Winne, Dilbeek 72 
Gerard Goyens, Dilsen 72 
Piet Severins, Zwijndrecht 72 
Luc Deheusch, Niel 63 
Robert Ar ickx, Duisburg 60 
Jo Belmans, Geel 60 
Hugo Casteels, Hofstade 60 
Jan Cauberghs, Koersel 60 
M. Coppieters, Nieuwkerken-Waas 60 
Cyriel Michem, Dendermonde 60 
Paul Raskin, Bilzen 60 
Agnes Van Der Steen, Dendermonde 60 
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5. Borgerhout : Jaarlijks bal om 21u 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. 

5. Lier : Voorjaarsbanket in het Hof van Aragon. 
6. Wuustwezel-Loenhout : Vertoning TAK-film over Brus

sel om 14u in zaai Zodiac (naast de kerk van Wuust-
wezel). Inkom : 40 fr. 

6. Borsbeek : Gezellig samenzijn in zaal Riviera. 
6. 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 fr.). 

6. Kessel : Afdelingsbal. 

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

11. 

12. 

13. 

13. 

13. 

19. 
19. 

21. 

22. 

26. 

28. 

I\^erksem : 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 20u30 in zaal Trefpunt, Turnhout-
sebaan 28. 
Hove : Afdelingsbal om 20u30 in zaal Prinsenhof, Kapel
straat 19. Showorkest van Jos Van Beek. 
Hombeek : VU-ledenfeest. Gastspreker : kamerlid Willy 
Kuijpers. 
's Gravenwezei : Groots jubileumbal in de Riddershoeve 
te Schoten om 20u30. Inkom : 50 fr. 
Lint : Ledenfeest in zaal Centrum, Statiestraat, om 20u. 
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 vanaf lOu in zaal Tiji, Bredabaan 
298. Meester Hugo Andries treedt die dag als modera
tor en voorzitter op. 
Geel : Dia-avond « China », geleid door senator Carlo 
Van Eisen in zaal Wijnhuis, Statiestraat, om 20u. Inkom : 
20 fr. 
Broechem : Fusiebal Broechem-Emblem-Ranst-Oelegem 
in de nieuwe Parochiezaal, Oeiegem, om 20u30. 
Merksem : Kinder-karnavalfeest om 15u in zaal Tiji. In
gericht door Vrouwen van Vandaag. 

39 VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST-23MEI1976 
OPROEP 
Het 39e Vlaams Nationaal Zangfeest wordt op 23 mei a.s. 
door het ANZ georganiseerd onder het motto « Federalisme 
met twee ». 
Het is in deze voor Vlaanderen politiek zeer belangrijke pe
riode de plicht van iedere Vlaming, op deze manifestatie aan
wezig te zijn. Daarom vragen wij u uitdrukkelijk de datum van 
23 mei voor te behouden en in Volksunie-verband groepsver-
plaatsingen naar het Sportpaleis te Antwerpen te organiseren. 
Best is dat u ter plaatse een verkooppunt inricht. Het ANZ-
sekretariaat is graag bereid u kaarten in depot alsook gratis 
oropaganda-materiaal te bezorgen. 
De Volksunie-leden dienen opnieuw zeer massaal in het Sport
paleis aanwezig te zijn. 
We doen beroep op uw medewerking, om door uw aanwe
zigheid op het a.s. Zangfeest te bewijzen dat de Vlamingen 
krachtdadig nu een tweeledig federalisme eisen en dat zij 
niet zullen rusten vooraleer deze eis werkelijkheid is ge-
•.vorden. 

PRIJZEN DER PLAATSEN : 

— Gereserveerde zitplaatsen : 250 fr. ( Ie rang), 200 fr. (2e 
rang), 150 fr. (3e rang), 125 fr. (4e rang) en 100 fr. (5e rang). 

— Niet-gereserveerde plaatsen : 70 fr. 
Groepen van minimum 20 personen bekomen de kaarten tegen 
volgende verminderingn : 

— 200 fr. (i.p.v. 250 fr.), 150 tr. (i.p.v. 200 fr.), 120 fr. (i.p.v. 
150 fr:), 100 fr. (i.p.v. 125 fr.), 90 fr. (i.p.v. 100 fr.) en 50 fr. 
(i.p.v. 70 fr.). 

PLAATSBESPREKING : 

— Muziekhandel De Monte en ANZ-sekretariaat, Vrijheid-
straat 30-32, 2000 Antwerpen : iedere dag open van 9 tot 12u 
en van 12u30 tot 18u ('s zaterdags van 9 tot 12 u en van 14 
tot 17u). Tel. 031/37.93.92 (ANZ-sekretariaat : 's zaterdags 
gesloten). 

— Kaarten kan men ook bekomen door storting of overschrij
ving van het overeenkomstige bedrag op PR 000-0096336-15 
t.n.v. ANZ-Antwerpen. Kaartenverkoop is op 1 maart begon
nen. 

Het is ook mogelijk een verkooppunt in te richten en hiervoor 
kaarten in depot te bekomen : een gewone aanvraag (tel. 031/ 
37.93.92) volstaat en dadelijk wordt u een verkooppunt-formu
lier toegezonden. Nadat de kaarten met dit formulier zijn be
steld, worden zij u dadelijk aangetekend toegezonden. 

Affiches en strooibiljetten kan u gratis bekomen op het ANZ-
sekretariaat. 

ANTWERPEN 
ANTWERPEN (Arr.) 

VVM-DOSFELINSTITUUT 
De wegens ziekte van A. De 

Beul uitgestelde vergadering over 
« De gemeenteraadsverkiezingen 
1976 en de gewijzigde wetgeving » 
zal doorgaan op dinsdag 16 maart 
te 20u30 in de zaal Tiji, Bredabaan 
te Merksem. 

Wij verwachten een ruime be
langstelling van onze kaderleden. 

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. 

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. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr., Wetstr. 
12, Antw., tel. 36.84.65. Open van 
9 tot 16u30. Op maandag tot 19u, 
op die dag treft u dan ook een 
kamerlid aan, die zitting houdt 
van 16 tot 19u om u met uw pro
blemen over dienstbetoon, naar 
best vermogen te helpen. 

KOO 
Met onze twee afgevaardigden: 

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

BERCHEM 

BETOGING 28.3.76 BRUSSEL 
Op 28 maart roept TAK weer 

alle bewuste Vlamingen te Brus
sel samen, om er te betogen voor 
o.m. de toepassina van de Belgi
sche taalwetten en voor de alge
mene Vlaamse eisen waarvoor 
destijds ook de grote kultuurvere-
nigingen op straat kwamen. 

Verzameling : Brussel, Arduin-
kaai, om 11 u. 

Vanuit Berchem rijdt er een bus, 
die om 9u15 aan Berchem Kerk 
vertrekt. Inschrijven bij Erwin 
Brentjens, Van Vaerenbergstraat 
63, tel. 39.10.74, uiterlijk vóór 25 
maart. 

SEKRETARIAAT 
Ons afdelingssekretariaat is el

ke dinsdag van 19 tot 21u open. 
Al onze leden zijn daar welkom 
voor inlichtingen of dienstbetoon. 
Adres : Paul Baetens, Vredestraat 
12, tel. 30.85.01.• 

KERNLEDENWERKING 
Onze nieuwe VU-kern heeft een 

flinke stap genomen en groeit 
bestendig aan. Belangstellenden 
zijn steeds welkom en kunnen 
zich melden op het sekretariaat. 
Wie wordt deze maand ons 425ste 
lid ? 

VERKIEZINGSFONDS 
Alle initiatieven en suggesties 

om ons verkiezingsfonds te spij
zen zijn van harte welkom. Even
tuele stortingen kunnen overge
maakt worden op de bankrekening 
van deVU-Berchem 402-6078441-30 

« UP TEN BERCH • 
Wij zoeken nog steeds adver

teerders voor de nieuwe « Up ten 
Berch ». 

BORGERHOUT 

DIENSTBETOON 
Woensdag 17 maart : schepen 

Dirk Stappaerts en gemeente
raadslid Lambert Van de Wal, van 
19 tot 21 u, op het sekretariaat. 
Statielei 8. 

DIENSTBETOON 
Sekretariaat : Statielei 8 (tel. 

35.36.58), van 19 tot 21u. 

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

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

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

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

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

Samen met kamerlid R. Mat-
theyssens staan ten uwen dien
ste : Jef 'Denil, gemeenteraadslid. 
Jan Bosstr. 4 (21.01.91) ; Staf 
Kiebooms, voorz. KOO, Luc Hen-
drickxlei 20 (21.61.98) ; Frans Van 
Looveren, KOO-lid, Jan Govaerts-
str. 67 (21.48.21) ; Irma Peustjens-
Van Balaer, Luc Hendrickxlei 22 
(21.24.70). 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

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

DEURNE 
DIENSTBETOON 

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

ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

ledere Ie en 3e donderdag van 
van de maand. 

EDEGEM 
DIENSTBETOON 

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

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

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen, Koe-
koekl. 7 (64.49.43) ; Maurits^Van 
Tongerio, gemeenteraadslid, Leli-
enl. 62 (64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.41.48) ; Veerie Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

HOBOKEN 
DIENSTBETOON 

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

HOVE 
RUISBROEK-AVOND 

Op 17 februari richtte onze 
VUJO een Ruisbroek-avond in. 
Eerst werd met dia's de toestand 
in beeld gebracht, daarna was er 
een debat met mensen uit Ruis
broek. Het doel was inlichtingen 
geven om nadien een werkploeg 
samen te stellen, die er tijdens 
de weekeinden zou gaan helpen. 
Een ploeg van 12 man is reeds 
geweest en hebben er nuttig 
werk kunnen verrichten. Er is nog 
veel werk en dit voor meerdere 
weekeinden. Wie zich ook eens 
kan vrijmaken, neme kontakt met 
Hugo Vandriesscfte, Kasteelstraat 
36, tel . 55.37.83. 

KAPELLEN 

DOSFEL-KURSUS 
In samenwerking met het Dos

felinstituut richt de afdeling een 
informatie-avond in over het te-
ma : « Belang der gemeentever
kiezingen ». Spreker is kamerlid 
Vic Anciaux. Deze avond heeft 
plaats op 12 maart om 20u30 in 
de zaal Breughelhof, Dorpsstraat 
25. 

MERKSEI\A 

VVVG 
Op woensdag 14 januari ging de 

nieuwjaarsbegroeting voor de 
Vlaamse gepensioneerden van 
Merksem door in zaal Tiji. Met ge
noegen mochten we eveneens 
verschillende oud-Merksemnaren 
begroeten, die met hun hart in 
onze gemeente zijn gebleven. Zo 
ontmoetten we o.m. weduwen en 
zelfs kinderen van mensen die 
reeds vóór 1914 en later aan het 
IJzerfront, vochten voor Vlaande-
rens vrijheid en zelfstandigheid. 
Daarbij herinnerden we ons de 
namen van een Karel Van Compel, 
Fé Seghers, Gust Pombreu, Fik 
De Jong, vader Doumen en de 
ouders Elyn en Saeys en nog vele 
anderen. Toen de lekkere koffie 
werd geschonken en de dampende 
worstenbroden en appelbollen op 
de met bloemen opgesmukte ta
fels verschenen, heerste er een 
opgewekte stemming in de zaal. 
Nadat VU-schepen Toon Dewach-
ter allen een goede gezondheid 
en weinig zorgen voor het nieuwe 
jaar had gewenst en al deze be
jaarde Vlamingen had geprezen 
voor hun goede samenwerking, 
volgde een tombola begiftigd met 
vele mooie prijzen, waarbij voor
al de hoofdprijs, een mooi schil
derstuk van de hand van ons 
medelid, kunstschilder De Combe, 
in de smaak viel. Namens het 
VVVG-bestuur houden we eraan 
de dames van de VU-damesafde-
ling « Vrouwen van Vandaag », 
die de ganse dienst verzorgden, 
zeer hartelijk te danken. Dat hen 
werkelijk niets teveel was bewe
zen zij door tussendoor nog de 
tijd te vinden om enkele luimige 
toneeltjes op te voeren, tot groot 
joli jt van de aanwezigen. Ook on
ze penningmeester deed op dat 
punt nog zijn duit in het zakje 
met een stukje modern toneel, 
waarbij de toeschouwers zelf 
werden betrokken en met onze 
vriend Juul Janssens, als « jeune-
premier » in de titelrol van het 
stukje « De boer die geboren 
werd ». Dat deze namiddag zeer 
in de smaak is gevallen hoorden 
we best bij het afscheid, toen al
len ons vroegen : « Voor wanneer 
de volgende samenkofnst ? ». 

DIENSTBETOON 
Voor telefonische afspraken 

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

NIEL 

DIENSTBETOON 
Hebt u moeilijkheden waarbij 

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

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

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

ASSE (Fed.)v 
DOSFELKURSllS 

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. 

BEERSEL-LINKEBEEK-DROGENBOS 
DIENSTBETOON 

In de herberg De 3 Bronnen, 
Hoogstraat 13, Beersel : iedere 
1ste maandag van elke maand 
door Frans Adang. 

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.) 
DOSFELINSTITUUT 

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 
ZIEKENKAS 

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. 

LIEDEKERKE 
JAARLIJKS LEDENFEEST 
Vrijdag 27 februari had onder rui
me belangstelling de jaarlijkse le
denbijeenkomst plaats van onze 
afdeling. Na het etentje alle leden 

aangeboden verwelkomde voorzit
ter Staf Kiesekoms, prov, raadslid, 
de aanwezigen. Vervolgens gaf 
Maurits Van Liedekerke een over
zicht van de afdelingsaktiviteiten 
waarna Toon Van Overstraeten de 
nationale politiek belichtte en ver
duidelijkte. Kamerlid Valkeniers 
had het tenslotte in geestige be
woordingen over een goede voor
bereiding tot de gemeenteraads
verkiezingen. Tenslotte deed Staf 
Kiesekoms nog een warme op
roep tot de leden om samen met 
het bestuur een goede ploeg te 
vormen. Met zang, herinneringen 
en in volle vriendschappelijkheid 
werd de avond besloten. Het arr. 
bestuur was vertegenwoordigd 
door de heren Marcel Dominet en 
Frans Van Cauter. 

MEDELEVEN 
In de zomer van zijn leven over

leed hier schielijk dokter Wilfried 
Lettens. Hij was amper 43 j . oud. 
De redaktie van « Wij » biedt aan 
zijn echtgenote en kinderen, en 
aan gans de familie Lettens, haar 
oprechte gevoelens van medele
ven aan in deze onpeilbare be
proeving. Hij werd zaterdag onder 
zeer grote deelneming op deze 
mooie lentedag begraven. 

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 
ZITDAGEN 

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

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

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

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

TERNAT-LOMBEEK-WAMBEEK 
ZITDAGEN VLAAMS 
ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Lokaal Uilenspiegel : woensda
gen 3, 17 en 31 maart van 19u30 
tot 20u30 en vrijdagen 5 en 19 
maart van 11 tot 12u. 

Lokaal De Roos : woensdagen 
10 en 24 maart van 19u30 tot 20u 
30 en vrijdagen 12 en 26 maart 
van 11 tot 12u. 

TERVUREN (Fed.) 
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 

ST-PIETERS-LEEUW 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 11 tot 12u ten 
huize van federatieschepen Frans 
Adang, Ruisbroeksestwg 109, St-
Pieters-Leeuw of op afspraak, tel. 
377.31.83. In samenwerking met 
senator Bob Maes. 

ZIEKENFONDS BRABANTIA 
Zitdag : elke zaterdag van 11 

tot 12u en elke dinsdag van 19 
tot 20u ten huize van Frans Adang, 
Ruisbroeksesteenweg 109, St-Pie-
ters-Leeuw. 

VILVOORDE (Fed.) 
DOSFELINSTITUUT 

Kadervorming : 23 maart : ge
meentewet ; 20 april : financieel 
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 aoril : financieel beheer in 

de gemeente. 
Beide aktiviteiten gaan door in 

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

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

MEDEGEDEELD 
VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN 
RUBENSKANTATE 

Op donderdag 11 maart om 15u 
in de Beursschouwburg te Brussel, 
herdenking van het overlijden, 75 
jaar geleden, van Peter Benoit. 

Op het programma : de uitvoe
ring van de Rubenskantate, ver
der dia's over de levensloop van 
de toondichter door René Herman. 
Gastspreker en animator : Wil
lem De Meyer. Toegang : 40 fr., 
Plus-3-Passers 30 fr. 

KflUHDeR 
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5. Diegem : Karnavalnacht om 21 u in het Gildenhuis, Kos
terstraat 1. Karnavalkledij gewenst. Inkom : 60 fr. Voor
verkoop : 50 fr. 

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

19. Brussel : Arr. raadsvergadering op de 2de verdieping 
van de zaal XVIde Eeeuw, Lakensestraat 120 (in nabij
heid van KVS). 

20. 

20. 

Boortmeerbeek-Hever : Afdelingsbal in zaal Movri te 
Boortmeerbeek. 
St-Pieters-Leeuw : 6de lentebal in de Parochiezaal van 
het Negenmanneke, Gaston Deruyverstraat 21. Orkest ; 
The Craenies met zanger Roger-Roger. 

APRIL 

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

GROTE 
ARRONDISSEMENTELE 

VU-MEETING 
Op vrijdag 5 maart 1976 om 20u in de zaal « Witte Leeuw », 

Grote Markt te Vilvoorde. 

Sprekers : 
Hugo SCHILTZ, algemeen voorzitter VU. 
Paul PEETERS, algemeen sekretaris VU. 

Vik ANCIAUX, VU-fraktieleider Kamer van Volksvertegen
woordigers. 

LIMBURG 
BREE 
VUJO 

De onlangs opgerichte VUJO-
afdeling van Bree zit echt niet 
sti l . Er werd reeds meerdere ma
len vergaderd. Een van de be
langrijkste aktiepunten tot nog toe 
was het mede inrichten van de 
VUJO-wandeltocht tegen de A-24 
op 14 februari. 

BOCHOLT-KAULILLE 
BESTUURSVERGADERING 

Nu het er echt naar uitziet dat 
de fuzies een realiteit gaan wor
den hebben de VU-afdelingen Bo-
cholt en Kaulille voor het eerst 
samen vergaderd. Kantonnaal 
voorzitter Jaak Geussens was ook 
aanwezig op deze vergadering. 

HASSELT 
SOCIAAL SEKRETARIAAT 

Vanaf heden is het sekretariaat, 
Zuivelmarkt 38, Hasselt, regelma
tig open op maandag van 18 tot 
19u en op vrijdag van 15 tot 17u. 
Ook tijdens deze uren kan het 
bestuur telefonisch bereikt wor
den op 011/22.17.78. 

MAART 
6. Eigenbilzen : Bal in samenwerking met de VU-afdelingen 

van de nieuwe gemeente Bilzen om 20u30 in de Ge
meentezaal. 

20. Hasselt : Studie- en Vormingskring onder de auspiciën 
van het Dosfellnstituut in hotel Warson om 20u. Stu-
dievoorwerp : de VU-doelstellingen in de gemeente
politiek door de gemeenteraadsleden R. Van Heusden 
en J.P. Claes. 

20. Maaseik-Kinrooi : Lustrumbal in de feestzaal van het 
Technisch Instituut St-Jansberg om 20u30. Orkest : Joe 
Harpers Big Band. 

OOST-VLAANDEREN 
AALTER-BELLEM-
LOTENHULLE-POEKE 

PROPAGANDA 

Aan alle leden en VU-simpati-
santen wordt gevraagd, adressen 
op te zoeken van mensen die be
reid zijn een verkiezingsbord te 
plaatsen in het kader van de a.s. 
fuzies. Inlichtingen bij : Aalter, 
alle bestuursleden ; Bellem, W. 
Vervalle ; Lotenhulle, L. Demeyer; 
Poeke, E. 't Hooft. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdagen en inlichtingen : iede

re donderdag van 11 tot 12u bij 
Guido Van den Kerchove, Ter 
Walle 12, Aalter. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
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. 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Jeugdreis Suid-Afrika, in samen
werking met KVHV en Europarei-
zen, van 22 juli tot en met 15 
augustus. Logies bij studenten, 
boeren, paters en immigranten. 
Lesotho en Swaziland inbegrepen. 
Inlichtingen : sekretariaat. Keizer 
Karelstraat 80, tel. 23.52.27. 
DIENSTBETOON 

Huguette De Bleecker, provin
cieraadslid. Is elke dag te berei

ken tussen 18 en 19u thuis. Tol
huislaan 15-17, 9000 Gent, tel. 
091/25.64.87 en elke vrijdag tus
sen 11 en 12u in café Jan Yoens, 
Borluutstraat te Gent . 

GENTBRUGGE 
GEMEENTERAAD 

Volgende raadszitting op woens
dag 10 maart om 19u. Op de agen
da staan o.a. volgende punten 
door de VU-fraktie ingediend : 
— door Aimé Verpaele : over de 
politieke inmenging in het beoor
delen van de examens voor poli
agenten en over de voorbereiding 
van het gemeentepersoneel op de 
komende fuzie ; 
— door Jan De Moor : over de. 

gemeentelijke adviesraden en de 
recente overstromingen. 

Men verwacht een zeer bewo
gen zitting. De toegang is vrij 
voor alle belangstellenden. 

SOC. DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen en be

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

Zitdagen : Veldstraat 51, Gent
brugge, tel. 23.91.32, donderdag, 
18-19U ; Koningin Astrjdstraat 48, 
Gentbrugge, maandag, 18u30-19u 
30 

• Uurwerken en juwelen DE MOOR 
Schooldreef 19, 

• Internationaal Optiek DE MOOR 
Schooldreef 21 - 9219 Gentbrugge 

Tel . 0 9 1 / 3 0 . 0 1 . 2 2 

Zaakvoerder : Jan De Moor, 
VU-gemeenteraadslid. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
1ste en 3de dinsdag te Heusden 

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

bergen, Waibosstraat 7, van 18 
tot 19u. 

LOCHRISTIE 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag : Reinaertlaan 15, don

derdag, 19-20u en zaterdag, 11-
13u, tel. 55.73.33. 

mm 
MAART 

5 Nieuwkerken-Waas : Op uitnodiging van onze kulturele 
afdeling de Amedée Verbruggen-Kring komt prof. Se-
bruyns voor de 4de maal in de Parochiale Kring om 20u 
Hij handelt over •• De ziel van de vrouw » 

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 Melle : 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. 

7. Aalst : Vergadering van de voorzitters en penningmees
ters van de afdelingen van het arr. Aalst in lokaal Gul
den Vlies om 10u30. 

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 Gentbrugge : Afdelingsbal in de Gemeentelijke Feest
zaal, Kerkstraat. 

13 Erembodegem-Centrum i 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 Marels 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. 

20. Zulte : Jaarlijks lentefeest om 20u in Leiehoeve. 
20. Waarschoot : Internationale voetbalmatch Flamingo's 

Waarschoot-Lüdenscheid om 15ij op het terrein Boven-
meers. 's Avonds verbroederingsbal in zaal Cambrinus. 

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

27. Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : VU-bal om 20u in zaal 
Biezemhof. Inkom : 60 fr. 

NIEUWKERKEN-WAAS 

VK VOLKSUNIE 
Onze voetbalklub gaat op reis 

naar Duitsland, naar het dorpje 
Resingen in het Zwarte Woud. 
Wij zullen daar deelnemen aan een 
amatèurstornooi De vertrekdatum 
is donderdag 27 mei (O-H-Hemel
vaart). Wij komen terug op zon
dag 30 mei. De prijs bedraagt 
2.500 fr., onze spelers betalen 
slechts 1.500 fr. en hebben voor
rang. 

Wat krijgt u nu voor uw geld ? 
Een pracht van een reis met luxe
autocar, doorheen het Zwarte 
Woud, 4 dagen volledig slapen en 
eten, veel leute en plezier. 

Inschrijvingen en inlichtingen 
bij voorzitter Karel Valaert en 
Mare Opghenhaffen, Dorp 13, tel. 
76.02.52. Haast u, de plaatsen zijn 
beperkt ! 

SLEIDINGE 

SOC. DIENSTBETOON 
Te beginnen vanaf zaterdag 13 

maart zal het dienstbetoon door 
provinciaal raadslid Fons Van Hol-
derbeke voortaan gehouden wor
den elke tweede zaterdag van 
13u30 tot 14u bij Paul Van Kerck-
hove, Langendam 23C, Sleidinge, 
tel. 57.41.73. 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Op bovenstaand adres kunnen 

ook alle VU-leden en -simpatisan-
ten terecht om te helpen in de 
kiesstrijd, die met de afdelingen 
Ertveide en Evergem druk wordt 
voorbereid. Wie met woord, raad, 
daad, schrift (of geldbeugel) wil 
meewerken is welkom. 

WAARSCHOOT 

TECHNISCHE PLOEG 
Ter verwezenlijking van het uit

gekiende SP-Plan schiet onze tech
nische ploeg aan het werk vanaf 
het eerste weekeinde van maart. 

Werkers, opgelet ! De techni
sche leider. Daniel de Poorter, 
verwacht u 's vrijdags vanaf 19u 
en 's zaterdags vanaf 9u te Dano-
hove. 

LIFT 
Het is nu een uitgemaakte zaak-

de lift in het gemeentehuis komt 
er ! Een bedrag van 1.500.000 fr. 
werd in de begroting 76 opgeno
men. Twee architekten kregen de 
opdracht een ontwerp te tekenen. 
Spijtig genoeg vergat het sche-
penkollege hun een termijn op te 
geven. 

FILM EN DIA 
Een feestelijke stemming heer

ste op onze film- en dia-namiddag 
van 15 februari Jl. Meer dan 100 
aanwezigen, onder wie kamerlid 
en mevr. Van Grembergen. Onze 
tafelredenaar Staf Scheerlinck 
snoerde met een hartig woord de 
banden tussen Nederhasseit-Aspe-

lare en Waarschoot stevig aaneen. 
Het hoogtepunt was weer eens 
een meeslepende film- en diamon
tage over de aktiviteiten in 1975. 
De realisators, voorzitter Andries 
Mathys en gemeenteraadslid Da
niel De Poorter, oogstten een mi
nutenlang applaus. 

WONDELGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag Kweepeeerstraat 7, 
donderdag, 9-11u en 14-16u, tel. 
53.87.56. 

ZULTE-OLSENE 
TWEEDAAGSE REIS 

Op 18 en 19 april organiseert 
VU-Zulte-Olsene een tweedaagse 
reis naar de Moezel. Nadere bij
zonderheden volgen later. Houdt 
deze datums maar vri j. 

MEDEGEDEELD 
GENT 

Aan alle oud-leden van de Heel-
nederlandse Jeugdbewegingen 
vanaf het AKVS tot heden. 

Op 4 september te Gent grote 
ontmoetingsdag onder het motto 
« Dag van de Oranje Dassen ». 

Programma : h. mis in het te
ken van de jeugdbeweging ; re
ceptie voor alle deelnemers ; bal 
in het Casino met het Studio-en
semble « Paul Rutger » (BRT). 

Inlichtingen ; G. Roose-W. Vos, 
Schaperstraat 64, 9220 Merelbeke, 
tel. 091/52.23.72. 

Steun : « Dag Oranje Dassen », 
Kredietbank Gent 440-0748121-32. 

KVHV-GENT 
AMNESTIE-MEETING 

In aansluiting bij de oproep van 
zeven bekende Vlamingen, roept 
KVHV-Gent alle Vlaamse vereni
gingen op tot daadwerkelijke 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 aktles 
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. 

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. 

Gastspreker : 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. 

GENT - FEDERATIE VLAAMSE VROUWEN 
IR. A. MERTENS 
Morgenavond 5 maart komt André Mertens voor ons spreken, 
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 
dokumentatie 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. 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

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

BRUGGE (Arr.) 
VRUCHTBARE ARR. RAAD 

Tijdens de arr. raadsvergadering 
van vrijdag 20 februari 11. werd 
ruime aandacht besteed aan één 
van de meest netelige vragen in 
het arr. Brugge-Torhout, nl. het 
konflikt tussen industrialisatie en 
leefmilieu. Aan de hand van een 
werknota, opgesteld door Paul 
Dessein, heeft de raad beslist de 
belangen van de kust, polder en 
kunststeden als een geheel te 
doen behartigen. Tevens werd be
slist voortaan op iedere raads
vergadering informatieve gedach-
tenwisseiing te houden over pro
blemen van algemene aard. Aan 
de afdelingsbesturen woedt ge

vraagd deze werkwijze intens te 
volgen. 
OPNIEUW LEDENBLAD ? 

Aansluitend bij een traditie 
wordt door het arr. bestuur over
wogen opnieuw een ledenblad 
voor het arr. Brugge-Torhout uit te 
geven. De bedoeling is de door
stroming naar leden en simpati-
santen te vergroten. Het weiluk
ken van het initiatief veronder
stelt een aktieve inzet van de af
delingsbesturen van wie verwacht 
wordt dat ze instaan voor zo VQI-
ledig mogelijke lijsten van de be
stemmelingen. 
TAAKVERDELING 
ONDER ONZE SENATOREN 

'In de VU-senaatsfraktie van 19 
februari 11. werd volgende taak
verdeling aan onze senatoren op
gelegd : voor senator P. Leys : 
de kommissies landbouw, lands
verdediging, openbare werken ; 
voor senator G. Van In : de kom
missies kuituur en wetenschaps
beleid, tewerkstelling, sociale 

voorzorg, verkeerswezen, leefmi
lieu, volksgezondheid. Beide se
natoren worden daarbij effektief 
lid van de kommissie voor justitie. 

BRUGGE (Stad) 
POLARISATIE ROND DE VU ? 

'Bij de bespreking van de stads
begroting 1976 tekent zich in de 
Brugse gemeenteraad een duide
lijke afscheiding af tussen de 
CVP-meerderheid enerzijds en het 
VU-standpunt anderzijds. Aldus 
gaf de lokale weekbladpers ruime 
aandacht aan de uiteenzetting 
van VU-raadslid Raymond Reynaert 
en vergeleek dit met de inzichten 
van het CVP-kollege dat het defi-

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 

cit op de stadsbegroting — een 
half miljard frank ! — meende te 
mogen kamoefleren met « ver
wachte staatstoelagen » ! 

BRUGGE 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

Voor uitbetalingen en inschrij
vingen kan men niet alleen 's za
terdags terecht in Breydelhof, Su-
veestr. 2, tussen 10u30 en 12u, 
doch ook op woensdag tussen 17 
en 18u. De snelle en hopelijk nog 
steeds crescendo gaande groei 
van het ziekenfonds maakt deze 
uitbreiding van de kantooruren 
noodzakelijk. 

DEERLIJK-BEVEREN/LEIE-
DESSELGEM 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

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

IZEGEM 
VU-VROUWEN 

Het sukses van de Izegemse 
VU-vrouwenaktiviteiten gaat in 
stijgende lijn. Er waren 30 dames 
aanwezig op de ontspannings

avond van 25 februari in de bo
venzaal van het Vlaams Huis. 
Iedereen noemde zich gelukkig 
met de formule : een gezellige 
sfeer rond koffie en pannekoeken. 
plezierig wachtwoord spelen o.l.v. 
Betty Hoste en een gewaardeerde 
uiteenzetting door Annie Kindt uit 
Roeselare over de rol van de 
vrouw in de politiek. 

Mevrouw, u die « Wij » leest 
maar nog geen lid bent, kom bij 
ons I Wordt lid en neem aktlef 
deel aan onze aktiviteiten en mis
schien wenst u persoonlijk een 
initiatief uit te werken. U bent 
bij voorbaat welkom. Telefoneer 
of kom bij : Frieda Coene, Neer-
hofstraat 11 (30.48.78), Winny 
Smalle, Kortestraat 13, Renata 
Blondeel, Krekelstr. 33 (30.48.08), 
Kris Vandevyvere, Vlaams Huis 
(30.36.63) of een ander bestuurs
lid. 

WIJ HALEN HET ! 
Ja, wij halen het ! We bedoelen 

het vooropgezette cijfer van 400 
kaarten voor ons VU-bal die wij 
vóór 20 maart willen verkopen. 
Als u naar het bal niet kan komen 
op 20 maart, dan zal u wel twee 
of meer kaarten willen kopen. Met 
de verkiezingsstrijd voor de deur 
zijn er financies nodig. En u weet 
het : de Izegemse VU werkt I 
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IZEGEM 
PRIJZEN 

Aan ons VU-bal van 20 maart 
zijn traditiegetrouw ook een groot 
aantal prijzen verbonden, ons ge
schonken door VU-leden of -sim-
patlzanten. Wij rekenen dit jaar 
eens te meer op u. Misschien zijn 
er enkelen onder u die dit jaar 
eens een ekstra-inspanning kun
nen doen en wellicht voor een 
« superprijs » zorgen. U kan daar
voor kontakt opnemen met een 
bestuurslid. Wij danken alle prij-
zenschenkers bij voorbaat. 

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 
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 
I niet dat mevr. J. Decoopman-Van-
j assche elke werkdag van 14 tot 
117u de uitbetalingen doet in de 
I Gentsestraat 18 (tel. 30.33.37). 
' Het bureau van uw ziekenfonds 
Westflandria is weer elke werk-
dag open van 14 tot 17u (Gentse-
Str. 18, tel. 30.33.37). Mevr. J. De-
coopman-Vanassche zorgt voor 'n 
uitstekende service. 

KACHTEM 
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA 

U zou verbaasd opkijken als u 
wist hoeveel gezinnen in Kach-
tem aangesloten zijn bij ons Zie
kenfonds Westflandria. Sluit ook 
aan ! Neem inlichtingen bij 
Jacques Buyse, Eikstraat 13 (tel. 
30.18.23), de man die tevens elke 
donderdag tussen 18 en 20u uit
betalingen doet. 

KOEKELARE 
GEBOORTE 

Op 12 februari werd Ilse gebo
ren, dochtertje van Henri Vyvey 
en Lieve Neyens. Onze hartelijk
ste gelukwensen. 

LEDENFEEST 
Op 22 februari kwamen er 47 

méér leden opdagen, dan er zich 
ingeschreven hadden ' Onze voor
zitter Toon Landuyt kon dan ook 
niet anders dan bijzonder opgeto
gen zijn. Als verrassing werd de 

TAK-film over de slag om Schaar
beek vertoond, die trouwens een 
flinke geldinzameling uitlokte. 
Miei Vansteenkiste voerde het 
woord namens het arr. en uitein
delijk verscheen zelfs Piet De 
Pauw, die — in het licht van de 
aanstaande gemeenteraadsverkie
zingen — een oproep deed "tot 
eensgezindheid rondom de VU. 
LEDENSLAG 

Ofschoon wi j eer> zeer schitte
rende ledenhernieuwing achter 
de rug hebben, bereikten wij het 
streefcijfer nog niet dat wij aan
vaard hebben. Er werd een op
roep gedaan tot alle bestuursle
den om minstens twee nieuwe le
den aan te brengen. Bij voorbaat 
beste dank. Tegen 15 maart moe
ten we 400 bereikt hebben. 

KORTRIJK (Arr.) 
MEDELEVEN 

We delen in het leed van pro
vinciaal raadslid Roger Vande 
Wattijne bij het overlijden van 
zijn moeder en sturen hem langs 
deze weg onze oprechte blijken 
van deelneming. 

MIDDELKERKE 
WOORD VAN DANK 

Ons bal werd weer een sukses-
nummer ! De deelnemers deden 
zich te goed aan de zuivere en 
Vlaamse tonen van de Dirky-Band 
uit de Vuurtoren (Oostende). Bui
ten de vele leden die opkwamen 
zagen we heel wat mensen met 
arr. verantwoordelijkheid, de man
datarissen en natuurlijk onze bur
gemeester André Inghelram. Een 
woord van dank aan al degenen 
die ons hielpen. 

MOERKERKE-DAMME 
LUSTRUM 

Op vrijdag 13 februari vierde 
het lokale VU-bestuur zijn eerste 
lustrum in de gelagzaal van de 
herberg Noorderlicht aan Hoeke-
burg. Afdelingssekretaris R. Tryp-
steen mocht daar, gesteund door 
Peter Hoornaert — die sprak na
mens de zustergemeente Sijsele 
— het begin van de gemeentelijke 
kiesstrijd gloedvol inluiden. 

OOSTENDE - F W 
NAAR KEUKENHOF 
De Werkgroep Vlaamse Vrouwen Groot-Oostende (FVV) 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. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
LEDENSLAG 

Ett'elgem met 117% en Koksijde 
met 102% zijn de afdelingen die 
de kaap van onze streefcijfers ge
haald hebben. Proficiat ! In volg
orde komen dan: Oostende-Stene, 
Ichtegem, Leffinge, Oudenburg, 
Zarren-Werken, Gistel, Veurne, 
Eernegem, Koekelare, Oostende-
Mariakerke, Alveringem, Nieuw
poort, De Panne, Oostende-Cen-
trum, Westende, Westkerke-Rok-
sem, Di'ksmuide, Kortemark, Mid
delkerke, Oostende-Zandvoorde, 
Bredene, Lo, De Haan, Houthulst, 
Oostende-Vuurtoren, Merkem. Nu 
is het woord aan de afdelingen 
die nog niet 100% behaalden. 

OOSTENDE-CENTRUM 
LEDENSLAG 

De hernieuwing van onze leden 
was nog nooit zo goed geweest 
als dit jaar. Oostende-Centrum 
aanvaardde echter een streefnum-
mer die het op het peil van de 
rest van 0-V-D moet brengen. Het 
arr. bestuur zond aan alle be
stuursleden een oproep om elk 
drie leden te maken en dit voor 
einde maart I We zijn ervan over
tuigd dat dit geen ijdele vraag zal 
geweest zijn. ^ 

VARSENARE 
AVONDFEEST 

Het eerste lustrum van het lo
kale afdelingsblad « De Koerier » 
was voor de VU-afdeling Varsena-
re een dankbare gelegenheid om 
alle inwoners van Varsenare uit te 
nodigen op een familiaal avond
feest. Voorzitter Willy Rovers en 
hoofdredakteur Herman Deweerdt 
zagen er de « lustrumkippen aan 
het spit » overvloedig van de 
hand gaan. 

GROOT-OOSTENDE 
STADSSCHOLEN 

Op vrijdag werd in Melinda, on
der voorzitterschap van B. Ruys-
schaert een perskonferentie gege
ven door J. Vandemeulebroucke, 
die aan veertien joernalisten een 
lijvig en in detail uitgewerkt dos
sier overhandigde over de onge
looflijke geldverknoeierij in ons 
stedelijk A2- en A1-onderwijs. Dat 
het schoentje de koalitie érg neep 
bleek dan wel dezelfde avond ti j
dens het begrotingsdebat. De 
meerderheid ging alvast over tot 
de intentie : om de A l over te 
hevelen naar de staat. In feite 
vernietigde rode schepen Laridon 
daarmee zijn eigen betoog ! De 
VU bond hier de kat de bel aan, 
en dit al vijf jaar geleden ! Van 
een overwinning gesproken. 

KflL€nD€R 
MAART 

6. Kortrijk (Arr.) : Arr. raad in 1302 om 17u. 

6. 
12. 

12. 

16. 

18. 

19. 

20. 

20. 

20. 

23. 

27. 

28. 

Assebroek : VU-Avondfeest in zaal Patria. 
Kortrijk : Gespreksavond over de rol van de VUJO in 
de VU om 20u in 1302. Gastsprekers : Karel van Reeth 
en Luk Vansteenkiste. (Organisatie : VUJO-Kortrijk). 
Oostende-Vuurtoren : Spreekbeurt met kamerlid Luk 
Vansteenkiste, om 20u30. 
Kortrijk : Voordracht over « De nieuwe wetgeving in 
verband met bet 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 : « De politieke en sociale stromingen in de 
Vlaamse Beweging • door Huguette De Bleecker in zaal 
Theater, Fransiskusstraat, om 20u30. 
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. 
Oostende : Groot VUJO-bal in zaal Elysee, Langestraat. 
Inkom : 40 fr. Begin : 20u. 
Izegem : Wandeling op en rond de Hoogledeberg o.l.v. 
Erik Vandewalle. Organisatie : Wandelklub Vlaams Huis. 
Vertrek om 13u30 aan het Vlaams Huis. 
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. 

DIKSMUIDE (Arr.) OOSTENDE - VEURNE 
PERSBERICHT 
De arr. raad van Oostende-Veurne-Diksmuide onderzocht in zijn verga
dering van 8 februari 1976 de noodtoestand, waarin zich de kustdijken 
bevinden, inzonderlijk te Klemskerke, De Panne, Koksijde, Westende, 
Oostende en Knokke, 
— hij stelt vast dat het ministerieel bezoek van 1974 tot op heden geen 
enkel konkreet resultaat heeft opgeleverd en eist een onverwijlde be
slissing tot kredietverlening ; 
— opteert voor de spoedige oprichting van een zelfstandig kustorganis-
me voor zeeweringen, bestaande uit mandatarissen en technici, dat de 
toestand ter plaatse permanent kan volgen en dat in overleg met de 
Antwerpse havendiensten en de Nederlandse Waterstaat, eindelijk 
kan instaan voor een doeltreffend beleid ; 
— hij stelt de onstellende besluiteloosheid vast en hekelt het gebrek 
aan belangstelling van de opeenvolgende regeringen, die nochtans door 
kamerlid Emiel Vansteenkiste, zowel in 1972 als in 1974 gewaarschuwd 
werden ; 
— wijst op de onvoorstelbare gevolgen van een dijkbreuk in Klems
kerke, waardoor een vijfde van West-VIaanderen zou onderlopen, tot 
Eeklo toe en keurt de recente uitspraak van minister Defraigne af in
zake de kunstmatige voeding van de stranden. 

DECROO 
EN 
DE TWEEJARIGEN 

De school wordt steeds « groter », 
steeds « centraler » gelegen, met 
steeds uitgebreidenere klassen, waar
in voortdurend meer leerlingen (bezui
nigingen I), waarvoor leerkrachten 
steeds onpersoonlijker, technischer en 
« verhevener » moeten les geven. 

Het woordgebruik dat de leraars van 
« pedagogen » meekrijgen om zich 
voortdurend te herscholen, laat je ha-
rn ten berge rijzen : nergens elders 
is het vakjargon meer tot vakbargoens 
geëvolueerd als in het onderwijsml-
lieu. 
De school is ook het toneel van eks-
perimenten : meer dan in onze labo
ratoria worden « proeven » genomen, 
wat gisteren nog samenhoorde, wordt 
vandaag gesplitst, wat niets met el
kaar te maken had, hoort nu bij ei
kaar, vakken verschijnen en verdwij
nen weer, en leerlingen moeten nu 
weer hier en dan weer daar. Vernieu
wing is ai te dikwijls het etiket op 
theoretisch geëksperimenteer, en 
onze hervormers verliezen al te veel 
uit het oog dat zulks in het onderwijs 
gebeurt met mensjes, wezens met 
hart en verstand ; de verknoeide jaren 
kan je nooit meer inhalen of wegwis-
sen. 

Niet alleen goochelen ze met leerpro
gramma's jongleren ze met studierich
tingen, en gooien ze met onaangepas
te schoolboeken, maar met dat alles 
blijft het « schoolse > mijlenver van 

de levende werkelijkheid staan, ver
wijderd van de realiteit waarin de kin
deren de avonden en weekends leven. 
Dit grote verschil tussen twee leef-
middens en de onzekerheid die het 
kmd overal ervaart, brengt het al te 
zeer in verwarring. 
Bovendien kost al dat geprobeer ont
zettend veel geld. 
Niet alleen zullen ze verder klunge
len met papieren en theorieën, maar 
volgens minister Decroo moeten de 
kinderen nu ook steeds jonger In dat 
onzeker, en onpersoonlijk-makend mi
lieu terechtkomen. 
Die Decroo is een merkwaardige me
neer : als minister van Nederlandsta
lig onderwijs spreekt hij slecht Neder
lands, snapt hij niets van kinderen en 
minacht hij het onderwijzend perso
neel. 
Hij laat zich graag opmerken, ook door 
zijn « sterke » gezegdes : 
— ' Mijn departement is de grootste 
kraaminrichting van het land, wij moe
ten voortdurend de zwangerschapsva-
l<anties van de vrouweliil(e leerl(rach-
ten betalen ». 
— c Het onderwljspeil daalt voortdu
rend omdat steeds meer vrouwen In 
het onderwijs terecht komen ». 
Diezelfde meneer wi l nu de tweejarige 
hummels in de klas opbergen : zoge
zegd omdat de froebelonderwijzeres-
sen aan werk zouden geraken en om

dat er te weinig kinderopvangplaat
sen zijn. 
Of wil hij de kinderen al vroeg ver
trouwd maken met het schoolse mi
lieu, zodat ze reeds op vierjarige leef
tijd Jn de krant zijn oekazes zouden 
kunnen ontcijferen ? 
De kleuteronderwijzeressen zouden 
ontzettend blij zijn indien hun klassen 
kleiner werden, gesplitst werden ; nu 
zijn ze al te dikwijls afgejakkerd door 
een grote groep luidruchtige kleuters 
en is het hen onmoelijk elk kleintje 
de aandacht te schenken die het zou 
verdienen. De vrouwen — binnens
huis- en buitenshuiswerkenden — 
zouden wat blij zijn indien nu einde
lijk werd gestart met de uitbouw van 
degelijke kinderopvang, in pleeggezin
nen en kleine dagverblijven. 
De CVP keurt de plannen van de libe
rale minister af, maar ze heeft hem 
zelf aan de macht gebracht en het zijn 
haar eigen vlooien die haar bijten. 
De Volksunie protesteerde in het par
lement tegen de Decroose ontsporin
gen : ze wil gelukkige kinderen zolang 
mogelijk zichzelf laten zijn, en « ge
leerd » ben je niet alleen met het 
ABC en de tafel van vermenigvuldi
ging op vierjarige leeftijd te kennen, 
maar dat ben je ook als je in spel en 
onbezorgdheid ongestoord je persoon
lijkheid kan opbouwen. 

Huguette De Bleecker 

J 

4 MAART I t n 
WIJ IS 

•É 



WIJ m D€ K)LK9UI11€ 

GROOT-OOSTENDE 

BEGROTINGSDEBAT 
Namens de fraktie gaf Nagels 

de algemene beschouwingen ten 
beste, die hij dit jaar bracht met 
een humoristische parafrase op 
de programmarede van Plers, zes 
jaar terug. Kris Lambert, een ge
waardeerde kenner van begro-
tings- en financiële perikelen 
bracht op striemende manier zijn 
vakkennis, waarop de schepen 
weinig wist te antwoorden. Langs-
heen heel de begroting trouwens 
deden zich Miei Vansteenkiste, 
Vandemeulebroucke, mevr. De-
poorter eveneens aanhoudend gel
den Terloops nog dit : ook al 
vijf jaar hamert de VU op het af
schaffen van de dokter die bet 
geslacht van de geboren kinde
ren moet vaststellen ! Met het 
oog op de aanstaande verkiezin
gen heeft de meerderheid zich 
daarbij neergelegd. Waarom zo 
Iaat ? 

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 
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. Ieder
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 Coille, 
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). 

MEDEGEDEELD 
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 kursus-
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 Kessel-Lo, tel. 016/25.46.85. 

WANDELTOCHT 
GEEN KERNCENTRALES 
AAN DE KUST 

Op zaterdag 17 april staat de 
problematiek van de kerncentra
les centraal ter gelegenheid van 
een protest-wandeling welke o.m. 
vanuit Blankenberge plaatsvindt. 
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WERVIK 

MET RASSE SCHREDEN 
Komen de verkiezingen nader. 

Graag zouden wij 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 ! — 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. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

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

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

Afgevaardigde Jef Claeys, 
Ten Brielenlaan 108, Wervik. 

DIENSTBETOON 
Vaste zitdag : elke 1ste dins

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

ONGENOEGEN 
Het Bureau van de Nederlands

talige Jeugdraad in vergadering 
op 17 februari 1976 heeft kennis 
genomen van de beleidsnota voor 
de werkloosheid onder de jonge
ren in het Vlaamse Gewest, door 
de heer minister J. De Saeger 
voorgelegd aan de Vlaamse Ge
westraad. 

Het Bureau heeft bij de betrok
ken ministers ten zeerste zijn on
genoegen geuit over het feit dat 
het op generlei wijze werd be
vraagd in het kader van deze be
leidsoptie. In de huidige omstan
digheden meent het Bureau dat 
deze sektor een van de prioritaire 
objektieven van de Nederlandsta
lige Jeugdraad moet zijn. 

Het Bureau heeft echter beslist 
deze beleidsnota te onderzoeken 
en zal binnen de komende dagen 
de visie van de Nederlandstalige 
Jeugdraad kenbaar maken. 

V ERENICINC 
V LAAMSE 
Z lEKENFONDSEN U alt Vlaming... «lult zeker aan b!| hat 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 

Provincie Antwerpen ; 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT . ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel . ( 0 3 1 ) 8 9 . 1 6 19 
Provincie firobont : 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUALITE IT V A N BRABANT EN LIMBURG 

Leuvenselaan 43 , 3300 Tienen Tel . ( 0 1 5 ) 8 1 . 3 4 . 3 5 
Gewest Brussel + Arr. Leuven : Gewest Leuven. 

V L A A M S ZIEKENFONDS B R A B A N T I A : Nmoofsesteenweg 2 8 8 , 1080 Brussel. 
Tel . : ( 0 2 ) 5 2 3 . 8 7 . 7 7 . 

Ptovincia Oost-Vloanderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmarkt 36 , 9300 Aalst Tel . ( 0 5 3 ) 7 0 . 4 5 . 5 3 
ARR. GENT : ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat 80 . 9 0 0 0 Gent Tel . ( 0 9 1 ) 2 3 . 5 2 . 2 7 
ARR. DENDERMONDE : V L A A M S ZIEKENFONDS : SCHELDE - DENDER - DURME 

Em. Van Winckel laan 5 9330 Dendermonde Fel. : ( 0 5 2 ) 2 1 . 7 5 45 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 Eeklo Tel . ( 0 9 1 ) 7 7 . 2 3 . 5 1 
ARR. OUDENAARDE : Z IEKENFONDS V L A A M S E ARDENNEN 

Fortstraat 34 , 9700 Oudenaarde Tel . ( 0 5 5 ) 3 1 . 3 1 15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUALITEIT W A A S L A N D 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Tel . ( 0 3 1 ) 7 5 . 6 6 66 
Provincie West-Vloanderen ; 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRlA 

Veldstraat, 170 8500 Kor t r i j k Tel . ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8 
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST 

Rekolettenstraat 66 , 8450 Nieuwpoor t Te l . ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Westlaan 145, 8800 Roeselare Tel . ( 0 5 1 ) 2 0 . 8 3 . 4 5 
V.V.Z-sekretariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98 

HERDENKINGSMIS VOOR 
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 ! 

3e NATIONALE 
VTB-VAB-WEDSTRIJD 
VOOR AMATEURSFILMS 

Zoals reeds aangekondigd in de 
bondsbladen organiseren de VTB-
VAB in de herfst van 1976 de 8e 
nationale wedstrid voor amateurs-
films in de formaten 8 - S8 en 16 

mm. Reeds nu ontvingen wij in
schrijvingen voor deze wedstrijd, 
die een sukses belooft te worden. 
Dit is niet verwonderlijk daar de 
VTB-VAB niet minder dan 200.000 
fr. aan geldprijzen en daarenboven 
gouden, zilveren en bronzen ge
denkpenningen voorzien. 

Zo u ook interesse hebt voor 
deze ontmoeting van Nederlands
talige filmamateurs, aarzel dan 
niet en vraag inschrijvingsformu
lieren aan bij het VTB-sekretariaat, 
St-Jakobsmarkt 45, 2000 Antwer
pen. 

De wedstrijd zal gehouden wor
den op volgende data : 16 en 17 
oktober, 6 en 7 november, 20 en 
21 november. 

De prijsuitreiking volgt op 19 
december. 

RODENBACH-
STUDENTENDAG 

Rodenbach-studentendag op 6 
en 7 maart a.s. te Roeselare. In
lichtingen NKVS-sekretariaat, 
p/a BertenNest 3, Kortrijk, tel. 
056/21.69.07. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

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-

•Jijk vlak ? ». « Hoe de verkiezingen voorbereiden ? Programma, 
propaganda, lijstvorming ». « Enkele bijzondere problemen ». 
Deze zeer nuttige brochure kan U bestellen door storting op 
bankgiro : 061-7607090-39 (Johan Beke, Mariakerke) met vermel
ding van het aantal, de afdeling en het juiste adres. 
Bestelling per één stuk : 20 fr. Vanaf 5 stuks : 15 fr./stuk. 

DOSFELINSTITUUT 
Kursus « Goed vergaderen en spreken In het openbaar > 

DUFFEL : 8 en 15 maart 1976, telkens 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. 

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

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens . bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken • schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

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

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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DE WAALSE REAKTIE 
De Waalse reaktie tegen dit Vlaamse 
ontwaken uitte zich o.m. in enkele min
der suksesrijke Waalse betogingen 
maar inzonderheid in de gebruikelijke 
beledigingen aan het adres van de 
Vlamingen. . La Wallonië » bleef niet 
ten achter bij de gespecialiseerde anti-
Vlaamse Brusselse « torchons » zoals 
« Pourqoi-Pas ? » en de zg. neutrale 
« Soir », de krant die volgens haar 
eigen reklame het voor meer dan 50% 
van de Brusselse « gegoeden » moet 
hebben. 

Duvieusart, die via de Waalse kristen-
demokratie politieke karrière kon ma
ken zei dat een Waal die Nederlands 
leerde « een ontwortelde Waal » was. 
De reakties tegen de Vlaamse bewust
wording kwamen ook uit een andere 
hoek : uit die van het in de hoek 
geduwde en zich meer en meer ge
ïsoleerd voelende franskiljonisme in 
Vlaanderen Een « nationaal aktiekomi-
tee » ageerde daarbij als stoottroep. 
Dat deze « NAK -ers van geen klein
tje vervaard waren bleek, bij toeval, 
toen op de vooravond van een Volks
uniebetoging te Gent op 29 september 
1963 een bommen-arsenaal van deze 
patriotieke vereniging de lucht inging. 
In de Volksunie zelf was kritiek gere
zen tegen bepaalde tendensen, die 
men gevaarlijk achtte voor het bestaan 
van de partij. Op het partijkongres te 
Mechelen, op 14 en 15 december 1963, 
sprak Frans Van der Eist een rede uit, 
waarin hij het Vlaams nationalistisch 
karakter van de partij duidelijk beklem
toonde, daarbij de oude getrouwen én 
de jongeren de zekerheid gevend dat 
de omschrijving van « Vlaams-nationale 
partij » geen etiket was maar een es
sentie. 

Buiten de aktiviteiten in de Wetstraa' 
en in de partijbureau's, buiten de gro
te Vlaamse betogingen, had de rege-
ringspolitiek en de strijd om de taal
wetten nog een andere weerslag, nl . 
de radikalisering van de Vlaamse strijd 
en het bekend worden van de Belgi
sche dualiteit in het buitenland. 
Voor de KRO in Nederland had prof. 
Paardekoper de Vlaams-Waalse ver
houdingen zeer objektief uiteengezet. 
De voordrachtenreeks werd gebundeld 
onder de titel « Er zijn geen Belgen ». 
Dat was voor minister Vermeylen, zoon 
van de Europeër August, genoeg om de 
Nederlandse professor verbod op te 
leggen om in België nog het woord 
te voeren. De Belgische regering zou 
trouwens bij een Berten Fermont-her-
denking eveneens spreekverbod opleg
gen — bij monde van de chef van de 
Veiligheidsdienst, de Trixhe — aan de 

historikus prof. Arie Willemsen, leer
ling van prof. Geyl. 
Een Sartre, een professor Sauvy moch
ten echter wél voor Franstalig publiek 
optreden en politieke vraagstukken be
handelen, o.m. de bevolkingspolitiek in 
Wallonië I... 

Naast een groeiend radikalisme ver
toonde de Vlaamse beweging echter 
nu ook een aspekt dat uiteraard aan 
elke grotere beweging eigen is : di
versiteit in opvattingen over taktiek, 
organisatie en zelfs doelstellingen. Een 
diversiteit die aanleiding gaf tot aller
lei. 

Vooreerst was er al de rede geweest 
van prof. Derine op het VVB-Kongres in 
1963. Derine, een jong veelbelovend 
professor, die aan Lovanium in Leo-
poldstad gedoceerd had en over goede 
relaties beschikte, was overtuigd fla
mingant, voorstander van amnestie, 
maar tevens politiek taktikus. Hij ver
dedigde in zijn rede een « pragma
tisch » federalisme : een langzame rea
lisatie van het federalisme door de
centraliserende maatregelen. Deze 
« afzwakking » werd fel op de korrel 
genomen in flamingantische middens. 
In een brief aan « 't Pallieterke » be
klemtoonde Wilfried Martens echter, 
dat het standpunt van de VVB — al
thans inhoudelijk — onveranderd ge
bleven was. De betoging van datzelfde 
jaar, waarbij de VVB de grote promotor 
zou zijn, stond trouwens in het teken 
van het federalisme. De mogelijkheid 
om het rad terug te draaien bleek im
mers uitgesloten : er was geen weg 
terug uit de Vlaamse ontwaking. Ook 
de drukkingsgroepen zelf — niet 
slechts de VVB maar ook Davidsfonds 
e a. — ondergingen de invloed der 
toenemende radikalisering en Vlaamse 
bewustwording van bredere bevol
kingslagen, vooral bij de jongeren. De 
belangrijkste studentenverenigingen 
hadden zich reeds op het federalis
tisch standpunt geplaatst en zowel op 
Zangfeest als op IJzerbedevaart was 
het begrip . zelfbestuur » de grootste 
gemene deler van de diverse aldaar 
vertegenwoordigde strekkingen. 

DE TEERAKTIE 
Een ander probleem raakte specifiek 
de Vlaams-nationale partij zelf : na
melijk de kwestie van de militanten. 
Niet slechts de Volksunie — ook haar 
voorloopster, de Vlaamse Koncentra-
tie — had tot dan toe voor haar verkie
zingskampanjes en haar andere akties, 
evenals voor de bescherming van ver

gaderingen en optochten een beroep 
kunnen doen op de Vlaamse Militan
tenorde. 
Buiten de partij steunde de VMO ech
ter ook heel wat initiatieven en trad 
op als ordedienst, propagandaploeg, 
enz. Zij voerde bovendien ook zelf ge
plande akties uit. Daar lag een moei
lijkheid, want dit leidde herhaaldelijk 
tot meningsverschillen en zelfs kon-
flikten met de VU-partijleiding. Dit was 
het geval met de beruchte teeraktie 
aan de kust. 

Op 18 augustus 1963, in de namiddag 
van de IJzerbedevaart, had de VVB 
een autokaravaan georganiseerd langs 
de kust, om te protesteren tegen de 
verfransing aldaar. De karavaan, waar
van o.m. ook de VMO deel uitmaakte, 
werd te Oostende overvallen door 
franskiljonse kommando's van de ben
de Stassart, de fameuze franskiljonse 
bommenmaker uit het Gentse. 
Er was heel wat schade en verschei
dene gekwetsten. Wim Maes, de Ant
werpse VMO-leider werd ook mishan
deld. Daarop werd besloten (nu niet 
alleen door de VMO) een weerwraak-
aktie te voeren tegen de Franstalige 
opschriften aan de kust. Het nadien 
uitsluitend aan de VMO toegeschreven 
initiatief werd echter ook gedeeld door 
mensen die helemaal niét met de VMO 
simpatiseerden. De in het aktieplan 
voorziene gids verscheen ten gepasten 
tijde niet op de overeengekomen 
plaats. Het toeval wilde dat in het ca
fé, waar de VMO-ers wachtten, politie 
opdaagde. Men was gealarmeerd, en 
men besloot in kleine groepjes heen te 
gaan en zelfstandig te opereren. Het 
gevolg was een onsistematische huis-
en straatbezoedeling, die alle teke
nen van de improvisatie droeg. De 

« aktle » leidde tot aanhoudingen, c m . 
van Wim Maes. De Vlaamse vereni
gingen (ook die van sommige initia
tiefnemers) reageerden niet erg moe
dig. Men wilde nóg scherper afkeuren 
dan de tegenstander. Er waren ook 
andere reakties. 

In een brief aan 't Pallieterke ver
klaarde Rudi van der Paal zich solidair 
met de aangehoudenen, zei o.m. dat 
de BSP haar militanten van konings
kwestie en staking (die héél wat erger 
dingen hadden gedaan !) ook niet had 
laten vallen, evenmin als de CVP haar 
schoolstrijders had in de steek gela
ten. Er werd dan ook een steunkomi-
tee opgericht, met dr Ballet als voor
zitter. Anderzijds kwam er ook pro
test van handelaars en ook van VU-
gezinden aan de kust. 
Hiermede werd het probleem van de 
militante aktie-groepen ook in de 
Volksunie akuut gesteld. Het bestaan 
van militanten- en jongerengroepen 
(meestal niet erg talrijk maar erg ak-
tief) heeft in alle partijen steeds pro
blemen geschapen, omdat zij vaak ak
ties voerden of ideeën propageerden 
die door de .partijbasis en de grote 
meerderheid der partijleden niet aan
vaard of zelfs bestreden werden. 
De VMO trok echter uit de bestaande 
animositeit de konklusies. De poging 
om nadien een groep Volksunie-militan
ten (VUM) te maken van de VMO mis
lukte en na allerhande perikelen zou 
Bob Maes de VMO ontbinden in 1971. 
De latere wederoprichting door ande
ren, op een anti-kommunistische ba
sis, zou trouwens ook de verhouding 
tot andere Vlaams-nationale groepen 
wijzigen. 

(vervolgt) 

Q. 
O 
O 

O 
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Sommige bladen kunnen zich 
tergend lang in hetzelfde kleed
je hullen. Bij het algemeen-Ne
derlandse kulturele tijdschrift 
« Ons Erfdeel » is het traditie 
elk jaar met een nieuwe kaft uit 
te pakken. Het kloeke eerste 
nummer van de 19e jaargang is 
verpakt in een biezonder ge
slaagde kaft, een ontwerp van 
Boudewijn Delaere. Een ander 
opvallend feit in deze afleve
ring is de redaktionele bijdrage 
van hoofdredakteur Jozef Deleu, 
« Maakt de overheid werk van 
de kulturele integratie Neder-
land-Vlaanderen ? ». We noe
men het opvallend omdat het al 
jaren geleden is dat hij het door 
hem geleide tijdschrift nog een 
redaktioneel stuk meegaf. 
Aanleiding tot dit artikel waren 
twee recente overheidsinitiatie
ven van december vorig jaar. 
Een gemeenschappelijke mede
deling van het bureau van de 
Vlaamse Kultuurraad en van een 
delegatie van de Nederlandse 
Tweede Kamer, over de stich
ting van een gemengde perma
nente kontaktkommissle. En, 
twee dagen later, de installatie 
door minister van Kuituur, Rika 
De Backer, van een werkgroep. 
Die werkgroep moet over een 
half jaar aan de minister voor
stellen doen nopens een op te 
richten « orgaan van advies en 
samenwerking op het gebied 
van de Nederlandse taal- en let
terkunde ». 

Deleu herinnert eraan hoe de 
kulturele integratie Nederland-
Viaanderen tijdens de voorbije 
decennia, afgezien van wat Geyl 
en Kuypers er nog voor deden, 
in het slop is geraakt. Hij stelt 
daarbij vast dat het ministers en 
hoogwaardigheidsbekleders 
nooit aan inspiratie ontbrak om 
fraaie maar vrijblijvende woor
den te besteden aan de integra-
tiegedachte. Zij konden zich ve
le jaren optrekken aan het toe
komstbeeld van de kulturele 
autonomie irt dit land. « De ma
gische kreet, zo noemt Deleu 
het, die voor velen de aantrek
kingskracht kreeg van de « in-
dépendance » in het Kongo van 
de jaren zestig ». 
Nu, na vijf jaar kulturele autono
mie, zou er eindelijk iets uit de 
bus moeten komen. Wat die 
overheidsinitiatieven betreft 
de auteur gaat ze geenszins te 
lijf, maar hij toont zich even
min opgewonden van hoogge
spannen verwachtingen. Aan het 
einde van zijn met veel ironie 
gekruide stuk maakt hij het aan 
parlementsleden en ministers 
duidelijk « dat heel konkrete en 
uitvoerbare rezultaten van deze 
Initiatieven worden verwacht ». 
En hij besluit : « Als er voldoen
de politieke wil en vizie aan de 
bazis ligt van de kulturele inte
gratie, dan vindt men voor de 
realizaties hiervan de middelen 
en de mensen om ze waar te 
maken. Essentieel blijft de ge
dachte dat aan de kreativiteit 
die ten grondslag moet liggen 
aan de kulturele integratie, de 
nodige speelruimte moet toe
gemeten blijven binnen een aan
tal noodzakelijke overhelds-
strukturen ». 

RUBENSPOSTZEGEL 
VOOR HET RUBENSJAAR 
In het vooruitzicht van het Rubens-
jaar 1977 zal dit jaar door de Re
gie der Posterijen een reeks van 
zes filatelistische Rubenspostze
gels, met toeslag, worden uitge
geven. 
De motieven van die zegels zijn 
karakteristieke koppen, details uit 
werken van Rubens die zich in 
Antwerpse kerken en musea be
vinden. 
De reeks zal bestaan uit : één 
postzegel van 4,50 F + 1,50 F ; 
twee van 6,50 -f 3 F ; twee van 
10 F + 5 F ; en tenslotte één 
van 30 F -f 15 F. De prijs van 
een volledige reeks bedraagt dus 
100 F. 
De voorverkoop van deze fraaie 
postzegels, met bijzondere af
stempeling, zal op zaterdag 4 en 
zondag 5 september 1976 in het 
Rubenshuis, Rubensstraat 9 te 
Antwerpen worden gehouden, tel
kens van 10 tot 17 uur. Ook In 
Brussel en Luik zal gelijktijdig een 
voorverkoop worden gehouden. 
Van 6 september af zullen deze 
postzegels in alle postkantoren 
gedurende drie maanden voor ver
koop beschikbaar zijn. 

HET BOERENBOEK door Vergilius 
Wie de klassieken leest wordt 
telkens verrast door de « aktuali-
teit » van vele van hun geschrif
ten Een voorbeeld uit de vele, 
een citaat uit Vergilius' Georgica 
of Boerenboek, ruim tweeduizend 
jaar oud : 

« Hier toch wordt goed en kwaad 
[dooreengemengeld; 

op aarde heerst aan alle kanten 
[oorlog, 

verschijnt de misdaad onder 
Izovéél vormen ! 

De ploeg staat thans bij niemand 
[meer in ere, 

het akkerland verkommert sinds 
[de boeren 

ontvoerd zijn naar de vreemde, 
[en men hamert 

de kromme sikkels om tot rechte 
[zwaarden » 

Publius Vergilius Maro werd ge
boren op 15 oktober 70 v K. te 
Andes-bij-Mantua (thans Commu
ne dl Virgilio) in Noord Italië. Hij 
bleef er tot 58 v.K. waarna de 
studiejaren begonnen te Cremo
na, Milaan en Rome : filosofie, 
literatuur, sterrenkunde, genees
kunde en wiskunde. Aanvankelijk 
wilde hij advokaat worden, doch 
zijn schuchtere aard weerhield 
hem. Intussen had hij reeds naam 
als dichter gemaakt. Zesentwintig 
jaar oud vertrok hij naar Mantua, 
niet als geleerde doch als dich-
ter-landsman. Zijn vriend en be
schermer Asinlus Pollio, Intussen 
keizerlijk legaat in de Cisalpina 
geworden, spoorde hem aan tot 
het dichten van de Bucoiica of 
Herdersgedichten, waarin het 
heimwee naar de onbekommerde 
jeugd doorklinkt. Onteigening ten 
voordele van afgezwaaide solda
ten verdreef Vergilius uit Mantua 
naar Rome, waar Octavlanus hem 

m bescherming nam en de toen 
beroemde G. Cilnius Maecenas 
hem een huis te Esquilinus en 
een landgoed bij Napels schonk 
(dichters werden toen meer ge
ëerd dan nu ), waardoor de 
dichter in ideale omstandigheden 
aan zijn levenswerk kon voort-
werken, de Aene'is, het epos van 
Rome en Augustus. In 37 begon 
hij met zijn Georgica of Landge-
dichten, feitelijk een half leer-, 
en semi-moraliserend gedicht, ter 
voor de in verval geraakte land-
opwekking van de belangstelling 
bouw. De Georgica leert ons niet, 
hoe wij landbouw en veeteelt 
kunnen bedrijven, doch is een lof
lied op het landleven en de na
tuur, waarmee Vergilius zo sterk 
verbonden was. Het is bvb. een 
minder didaktisch werk dan Ovi-
dius' Kunst van de Liefde, waarin 
de kunst van het hofmaken bvb. 
haarfijn uit de doeken wordt ge
daan. In de ti jd van het (zeer 
langzame) ontstaan van deze 
landgedichten verwaarloosden de 
rijke grondbezitters hun gronden, 
terwijl de ontslagen legioensol
daten er dra de brui aan gaven 
en het beroep in de steek lieten, 
waarvoor ze niet waren opgeleid 
en waardoor ze ook niets voel
den. 

Geen leergedicht dus, de poëet 
schrijft over van alles en nog 
wat, mijmert over hemel en aar
de, verlaat om de haverklap het 
eigenlijk landbouwterrein om li-
risch uit te wijden over de na
tuur, de liefde, het leven of zelfs 
verhalend te dichten (de pest
epidemie van Noricum, de bijen-
sterfte) en zoals gezegd : een 
vertederde terugblik werpend op 
zijn onvergetelijke jeugd en zijn 
onvergetelijke Noord - Italiaanse 
geboortestreek. 

Antoon Van Wilderode — een 
onze grootste levende dichters — 
bracht een prima-Nederlandse 
vertaling van dit klassieke werk, 
een vertaling die ook door nlet-
poëzie-minnaars vlot zal gelezen 

worden, eens de «drempelvreec> 
overwonnen. Vergilius heeft trou
wens niet zoveel Nederlandse ver
talers : Vondel (Lantgedigten, 
1660); Carel van Mander (Buco
iica en Georgica, 1597); Mr H.J. 
Scheuer (landleven 1927); dir. Ida 
G.M. Gerhardt (Boerenbedrijf 
1949 )en in proza Vondel (Lant
gedigten 1646) en C. van Zulli-
chem (1956). 
Behalve een uitgebreide biogra

fische nota, een overzicht van 
Vergilius' werken, van zijn voor
gangers, navolgers en vertalers, 
IS er een zeer welkom register 
van persoons- en plaatsnamen. 

r.c. 

Vergilius : Aeneis 1-6, Aeneis 
7-12, Bucoiica; Georgica. Me
trische vertaling door Anton Van 
Wilderode. Uitgave Orion Brugge, 
Heliosreeks. 

VTB-PRIJS 
VOOR 
JOS VINKS 

(Jvb) De VTB stelt vast dat Vlaanderen in het buitenland 
slecht bekend is in al zijn aspekten. Daartegenover staan de 
talrijke pogingen van Vlamingen en van vreemdelingen, om 
ons land en ons volk in hel buitenland beter bekend te ma
ken. 
Om die pogingen aan te moedigen stelt de VTB een jaarlijkse 
prijs « Voor Vlaanderen » ter beschikking van de Vlaming of 
de vreemdeling die zich het verdienstelijkst tegenover Vlaan
deren heeft gemaakt in de buitenlandse pers, op eender welk 
terrein, staatkundig, ekonomisch, sociaal of kultureel. Een 
bevoegde jury doet jaarlijks een keuze. 
De prijs werd reeds zesmaal toegekend, nl. In 1969 aan mevr. 
dr Gyulané Vilmon uit Boedapest ; in 1970 aan de h. Leo Pop-
pe uit Buenos Aires ; in 1971 aan wijlen de h. Luis Mondino 
uit Montevideo ; in 1972 aan de h< Jozef Deleu, hoofdredak
teur van « Septentrion », uit Rekkem ; in 1973 aan wijlen de 
h. Hugo Tomnte uit Gent ; en in 1974 aan mevr. Ilse Carola 
Salm, uit Söcking (BRD). 
Voor 1975 ontving de VTB dertien inzendingen, uit negen lan
den en twee werelddelen. Deze inzendingen waren gesteld 
in zes talen. Een der inzendingen was deze van de h. Vladimir 
Osis uit Moskou. De jury, onder het voorzitterschap van VTB-
voorzitter Jozef Van Overstraeten, heeft de prijs uiteindelijk 
toegekend aan onze medewerker Jos Vinks, die, volgens de 
VTB-persmededeling, «een objektleve en goed gedokumen-
teerde geschiedenis van de Vlaamse Beweging bezorgde in 
vijf talen », nl. het Nederlands, het Engels, het Duits, het 
Frans en het Spaans. Deze Were Di-uitgaven hebben er zeker 
het hunne' toe bijgedragen om voor de Vlaamse Beweging in 
het buitenland meer begrip en meer simpatie te verkrijgen. 
Het spreekt vanzelf dat deze onderscheiding ons verheugt. 
Wij maken aan Jos Vinks derhalve onze hartelijkste gelukwen
sen over I 
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KONCERTEN : 

FRANK ZAPRA, CHICK COREA 
EN STEVE HARLEY 

Het wordt een denderende kon-
certweek met zondag 7 maart de 
grote underground-gitarist Frank 
Zappa die na tien jaar en tien 
elpees, waaronder vooral « Hot 
Rats » en « 200 Motels », wel
licht niet meer hoeft voorgesteld. 
Hoewel zijn groep IMothers of 
Invention steeds wijzigingen on
derging deed dit niks aan de mu
ziek die door Zappa steeds zelf 
werd geschreven. Met Jean-Luc 
Ponty aan de viool en zijn trouwe 
lan Underwood plus enkele nieu
we gezichten wordt het weer een 
rockfestijn vol jazzytoestanden. 
Dinsdag 9 maart is het de beurt 
aan de bekende pianist Chick 
Corea met zijn trio Return to 
Forever in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten, waar hij 
beter dan in Vorst zal tot zijn 
recht komen. 
Hij behoort tot het allerbeste 
wat free-jazz-pop momenteel te 
bieden heeft. Zaterdag 13 maart 
komt dan de man die te Bilzen 
vorig jaar alle harten veroverde, 
Steve Harley met zijn eveneens 
vernieuwde Cockney Rebel. Na 
een Britse koncerttoer van 13 op
tredens stelt hij ons tijdens zijn 
enig koncert telande zijn vijfde 
en pas verschenen album « Time
less flight » voor, waarna hij een 
tweedaagse aanpakt op 12 en 13 
april in het Wembley-stadion ! 

Sergius 

NASHVILLE 

De countrymuziek, de traditione
le blanke muziek in het Zuiden 
van de VS, kent momenteel een 
heropleving. En net op dat mo
ment brengt Robert Altman (he
rinner u oa MASH .McCabe & 
Mrs. Miller ,The long goodbye, 
Thieves like us. Images, Califor
nia Split) een fi lm uit die de hele 
mentaliteit waarvan Nashville, 
het mekka van de country-platen-
industrie, het symbool is, door
prikt. Op een teder-weemoedige, 
relativerende maar tegelijk sati
rische en ironische wijze brengt 
Altman zijn «metafoor voor Ame
rika», zoals hij zelf zegt. Nashvil
le staat symbool voor de konser-
vatieve, zwijgende meerderheid, 
de politieke korruptie, de on
waarachtigheid en zelfgenoeg
zaamheid. In de fi lm worden het 
muzikaal en politiek spektakel 
dan ook echt aan mekaar verbon
den : het zijn twee aspekten van 
éénzelfde realiteit. En in die fik-
tief opgezette realiteit evolueren 
talrijke personages : fans, vedet
ten, inwoners van Nashville, poli
tie, een blunderende joernaliste, 
organisatoren van de naderende 
verkiezingen, mensen uit de show
business, groepies, hengelaar-
sters naar roem. Het zijn allen 
mensen die een stukje van Ame-
rika's illusies én desillusies evo-
keren. Het zijn zovele legstukjes 
uit een geheel dat echter veel 
meer is dan de som van de delen 
en waarbij het overkoepelend ge
heel van Altmans visie elk onder-

LUK BRAL : D i VRIJE VOGEL 

Hij heeft reeds vele watertjes doorzwommen, maar nu maakt hij er 
een einde aan. « Gedaan met de toegevingen en kompromlssen », ver
telde hij vorige week na een optreden In het zoveelste parochiezaaltje. 
Ik ben weg van bij Jack Denijs (die alias Jack Jersey op de tienerhit
parades furore maakte als Presley-epigoon) en neem mijn eigen be
slissingen ». Zijn deelname aan Eurosong Is enkel bij insiders In goede 
aarde gevallen en de sketches die hij er bracht zijn er door weinigen 
gesnapt. Er kwam dan ook een heel verkeerd beeld over in vergelijk 
bij zijn zaaloptredens waar hij een puik afgewerkt pop-kabaret brengt, 
met in vervanging van de Antwerpse groep Road, die meer op het 
voorplan wou komen, een professioneel Nederlands begeleidingskwar-
tet. Met deze jongens plant hij over enkele maanden een tweede elpee 
op te nemen, met deze keer muzikanten die weten wat hij « live » 
wil en ook op de plaat deze sfeer vakkundig zullen overbrengen. 
« Gedaan ook met de diskotoestanden na mijn optreden », zei hij 
zuchtend, toen een van de jongens kwam aandraven met de bemer
king dat de deejay's, zonder respekt voor materiaal geen tijd lieten om 
het podium af te ruimen, en met geweld erin vliegen. Het wordt t i jd 
voor een volavondshow, Luk. Veel moed ! 

deeltje een extra-dimensie ver
leent. 
Dit is niet alleen waar voor de 
visuele maar evengoed voor de 
auditieve beelden. Onafgezien 
van de country-songs (op plaat 
uitgebracht door ABC Records) 
bestaat deze klankbland uit een 
stroom van onafgebroken zinnen 
van door of langs elkaar heen-
pratende stemmen, die voortdu
rend overspoeld worden door toe
vallig lawaai en muziek. Tipisch 
hiervoor is bvb. de verwarrende 
verkeersopstopping in het begin 
van de prent. Maar ook in het 
verder verloop ervan lijkt het wel 
alsof de verschillende persona
ges er zelden of nooit toe komen 
echt naar mekaar te luisteren. En 
de enige die er wellicht wel in 
slaagt een echte dialoog te voe
ren is een moeder van twee doof
stomme jongentjes... 
« Nashville » is een boeiende 
f i lm, maar als toeschouwer moet 
je dan wel bereid zijn om, gedu
rende maar liefst 160 minuten, 
zelf aktief mee te denken en in
terne verbanden te leggen tussen 
de visuele en auditieve beelden. 
Of krijgen bepaalde van de in 
totaal 27 country-songs een die
pere betekenis wanneer men ze 
verbindt met andere stukjes uit 
deze magistraal gekonstrueerde 
fi lm. Bvb. wanneer Nashville op 
het einde een nieuw Dallas dreigt 
te worden en het blonde tiener-
tje, dat plots zomaar haar grote 
kans voor het grijpen ziet, aange
past aan de situatie « It don 't 
worry me • zingt, dan verwijst 

dit meteen naar een eerdere ver
tolking van diezelfde song door 
vrouwenversierder Tom. Maar 
zelfs wanneer dergelijke verban
den je bij een eerste visie ont
snappen, dan blijft « Nashville » 
nog een fi lm die een fascinerend 
portret ophangt van een Amerika 
dat net het 200-jarig bestaan van 
zijn republiek viert. De prent 
opent dan ook met de song « 200 
years », gezongen door de plaat
selijke vedette Haven Hamilton. 
Fascinerend is de f i lm vooral om
dat Altmans blik op Amerika niet 
afstandelijk is. Het is de blik van 
iemand die zijn eigen Amerika 
op een meer zinnige, teder-Iro
nische en weemoedige wijze be
kijkt; een blik die tegelijk ziet 
hoe het allemaal geworden is én 
hoe het allemaal had kunnen zijn. 
De Amerikaanse big dream Is af
getakeld, maar het was toch een 
mooie droom. 

Hllde Dekeysar 

elke week 

TlïNTOONSTlïLLIMjg 
EVA RUBINSTEIN, GEVOELENS « ZICHTBAAR . MAKEN 

Vorige week publiceerde we op onze kunstbladzijde een artikel over de 
Gentse foto-galerij 5.6 waar tot half maart een tentoonstelling loopt 
van werken van de Amerikaanse fotografe Eva Rubinstein. Deze kunste
nares van Joods-Poolse afkomst is om meer dan één reden een op
merkelijke dame. In de eerste plaats in haar persoonlijke diaspora. Zij 
werd namelijk in Buenos Aires geboren, maar sleet haar jeugd eerst 
in Londen en dan te Parijs waar ze een uitgesproken artistieke opleiding 
genoot, vooral in een milieu van schrijvers en teatermensen. Toen ze 
tijdens de oorlog naar New York emigreerde, genoot ze aldaar vri j 
vlug een zekere faam als jonge danseres. In de vijftiger jaren vinden 
we haar naam terug als aktrice In de oorspronkelijke bezetting van de 
Broadway wereldkreatie van « Het dagboek van Anne Frank . , dat er 
jarenlang affiche hield. 

Haar loopbaan als fotografe begon ze pas acht Jaar geleden als leer
linge van de beroemde Amerikaan Sean Kernan (van Schotse fkomst) 
die, in een kwasi vertrouwelijke inleiding van een boek over haar werk, 
haar motivering tot de fotografie als volgt omschreef : « Al die t i jd, 
jarenlang en jaren voordien al, groeide er Iets In Je. Het was die soort 
van mentale druk die kan leiden tot dingen als alkohollsme of zelfmoord 
of — heel soms — kunst ». 

FOTOGRAFIE EN KUNST 

Deze verklaring, door een fotograaf gedaan trouwens, stelt meteen 
duidelijk dat fotografie kunst is. Persoonlijk vinden wi j dit geen persé 
onware, maar toch op z'n minst aanvechtbare stelling. Reeds in 1847 
(de fotografie was nog héél jong) trok de klasslstische grootmeester 
van het nauwkeurig weergevende schilderij, Dominique Ingres, haar 
in twijfel toen hij zei : « La photographie c'est admirable, mais il ne 
faut pas Ie dire ». Maar kom, een afdoende, dus beperkende definitie 
van kunst is nooit gesteld en wi j gunnen de zeven muzen er graag een 
zusje bij. Toch blijft de fotografie, hoe kreatief zij ook beoefend wordt, 
steeds een intermediair en vertolkend medium. Daarom lopen wij niet 
zo op met fotografen die zich absoluut • kunstenaar • willen heten. Ze 
meten zich doorgaans een te opdringerige persoonlijkheid aan, wat in 
een vertolkende funktie nauwelijks kan, waardoor ze op de duur zelfs 
niet meer tot vertolken in staat zijn. Goede fotografie moet in de 
eerste plaats een nederig medium zijn, maar groots In die nederigheid: 
funktioneel weergevend, interpreterend vertolkend en technisch mees
terlijk in het bemeesteren van licht, beweging en kompositie. Er zijn 
relatief weinig fotografen die dit alles aankunnen. Enkele namen zijn 
natuurlijk niet voorbtj te gaan en tillen door hun talent de fotografie 
ver over de grenzen van de weergave : Richard Avedon, BUI Brand, 
Jean-Loup Sieff, met als absolute meester Henri Cartler-Bresson. Dicht 
in hun buurt komt Eva Rubinstein en een bezoekje aan de 5.6 galerij 
IS dus zeker de moeite nveer dan waard. 

EMOTIONELE REGISTRATIE 

Het opvallende in de foto's van Eva Rubinstein is dat ze zo weinig 
opvallen : géén gezochte situaties, géén technische truks, géén surre
ële voorstellingen. Ze zijn gewoon een vorm van registreren, het vast
leggen van het « zien » : een trap, twee kinderen, een hoek in een 
kamer, een man, een stoel voor een raam, twee mensen die de liefde 
bedrijven, een gang, een oude vrouw op een bed. Kortom, geen we
reldschokkende dingen, alledaagsheid als het ware. En toch zijn deze 
konstataties geen momentopnamen, maar sterk geëngageerde beleve
nissen : éénwording met het simpele feit van de werkelijkheid en het 
leven, maar daarin ook met de kosmische gevoeligheid van licht en 
donker, met de poëzie van het zijn, met het waas van de vorm die 
niet alleen is wat hij voorstelt, maar veel verder, die ook autonoom 
zichzelf is. Wat Eva Rubinstein zo groot maakt, is haar vermogen tot 
het zorgvuldig aftasten van de emotionele waarden van de uiterlijke 
verschijning... om het innerlijke daarvan te ontdekken en ervaarbaar te 
maken, om wat er aan gevoeligheid schuil gaat in het banale aan de 
oppervlakte te brengen, « zichtbaar » te maken. Dèt Is vertolken èn 
kreatie, in alle r^ederigheld en In alle grootsheid. Kortom, goede foto
grafie. 

^ 

Deze gids voor Brussel (die 
ook de moeite waard is voor 
niet-Brusselaars) is aan een 
herdruk toe. Het boek kan 
bekomen worden door toe
zending van 100 fr. (zelf af
halen) of 120 fr. (verzen
dingskosten) op postrekening 
nr 000-0171920-36 of bankre
kening nr 4304)86181-27 van 
Kontakt- en Kultuurcentnim, 
Brussel. 
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BEKER 

Met de voetbalbeker van Belgiè 
zijn wij ool< ai een eind opge-
sciioten. De kwartfinales zijn al 
achiter de rug, en liet wordt nu 
stilaan interessant. Het is name
lijk zo dat die beker op zichzelf 
niets betekent, maar dat hij be
langrijk is als deur tot een van 
de Europese kompetities. In ons 
land zijn we nu zo ver dat de vier 
kiubs die de halve finales zullen 
betwisten gekend zijn. Het zijn 
Anderlecht (natuurlijk overwin
naar van Lauwe), Klub Brugge 
(even natuurlijk de baas van 
Eekio), Lierse (dat Waregem aan 
huis ging overwinnen na een 
keurige partij) en Klub Luik (dat 
er niet zo gemakkelijk Racing 
Mecheien onderhield). 
De lottrekking voor de halve fi
nales van de Belgische voetbal
beker zullen erg belangrijk zijn. 
Wij hebben, eerlijk gezegd, nooit 
geloofd dat het er daarbij heel 
serieus aan toe gaat. Maar in de 
veronderstelling dat men alles 
gewoon zou « arrangeren », hoe 
zou men het dan moeten doen ? 
In de veronderstelling dat Brugge 
óf Anderlecht kampioen zouden 
worden — en dat zal wel —, zou 
het voor die beide klubs natuur
lijk interessant zijn de finale voor 
de beker tegen elkaar te spelen. 
De één zou dan zeker de beker 
voor landskampioenen spelen, de 
andere — ongeacht de uitslag — 
de beker voor bekerhouders. 
Daarvoor zouden ze in de halve 
finales primo elkaar niet mogen 
ontmoeten, en secundo moeten 
winnen tegen Lierse en Luik, dus 
liefst aan huis spelen. Kortom, 
de matchen Anderlecht - Luik en 
Brugge - Lierse lijken o.m. ons 
de beste oplossing. Maar er zijn 
andere kombinaties — met de 
UEFA-beker — mogelijk. 

FLAUW 

De Belgische atleten die deelna
men aan de landenveldloop in 
Chepstow (Engeland) hebben de 
« eer » van ons vaderland maar 
flauwkens verdedigd. De vierde 
plaats van Karel Lismont is nog 
behoorlijk. De dertiende van Gas

ton Roelants, gezien zijn ouder
dom verdienstelijk. Maar dan 
wordt het een « blote » mizerie. 
Onze kampioen bij voorbeeld er
gens rond de vijftigste plaats, 
het is niet om erover naar huis 
te schrijven. Voortgaande op wat 
Erik de Beek voor de TV vertelde 
zou de grote oorzaak van het fa
len van onze ploeg weer dienen 
gezdcht in de « kweddelen » die 
al zo dikwijls Belgische teams 
van allerlei slag hun weerbaar
heid ontnamen. Spijtig voor grote 
mensen ondereen. 

GEEN KOMPETITIE 

WIJ hadden onlangs een gesprek
je met een turnleraar, en — hoe 
kan het anders ? — er werd ge
praat over sport op school. Geen 
mens betwist de wenselijkheid 
dat alle leerlingen op tijd en 
stond eens in hun korte broek 
zouden stappen om een uurtje 
aan sport te doen. Maar uit het 
gesprek deden zij toch de Indruk 
op dat men ook op school de 
sportbeoefening teveel ziet in 
funktie van de kompetitie. De op
leiding schijnt maar geslaagd te 
zijn als men een heleboel kam
pioenen In de dop heeft gevormd, 
of een aantal bekers allerhande 

heeft verzameld met de school-
ploegen. Volgens ons is dat ver
keerd. De kompetitiegerichte 
sport is iets voor de federaties 
en de klubs. Op school moet 
sport, steeds naar onze beschei
den mening, iets anders zijn. O.m. 
al om het gevaar te vermijden dat 
men de niet-begaafden meer zou 
afstoten dan aantrekken. 

JEUGDTRAINER ZIJN 

Niemand kent natuurlijk Ghrislain 
Lanckmans. Hij was twee jaar 
jeugdtrainer bij het onooglijke 
klubje Humbeek F.C. In die twee 
jaar vormde hij — in dat petie
terig klubje — uit pakweg veer
tig jeugdspelers — drie ploegen 
— vier UEFA-internationalen. En 
van die veertig spelertjes, in dat 
kleine dorpje bijeengescharreld, 
spelen er nu wellicht tien in de 
voetballiga, waaronder één A-in
ternationaal. Waren die jongens 
in Humbeek nu anders dan er
gens anders ? Bijlange niet. Zij 
hadden ook maar twee voeten en 
één kop. Op de leiding kwam het 
aan. De jongens bezielen om 
góéd te spelen, en ze góéd leren 
spelen. Simpel, maar ge moet 
het kunnen. En dat kon Ghislain 
Lanckmans. Ter attentie van be
langstellende klubs : hij doet het 
niet meer. Hij schildert liever. 
Even goed overigens. 

^t 

De Vlaamse kasseien (kinderkopjes) liggen te wachten op de renners, 
want die zijn er terug. Nu zaterdag voor een nieuwe Gent-Gent. 

GEEN UITZONDERINGEN 
De Nederlandse minister van Jus
titie van Agt heeft laten weten 
dat hij het al lang welletjes vindt 
met de eksplozies van geweld op 
de sportvelden, en dat hij geen 
enkele reden ziet v/aarom mishan
delingen op het sportveld niet zou
den vervolgd worden, net zoals 
overal elders. Sportlieden zijn 
geen buitenbeentjes in de maat
schappij... zegt hij. 
De sportfederaties horen zo'n taai 
niet graag. Zij hebben liever dat 
het gerecht zich niet bemoeit met 
daden van agressie op de sport
velden, en zij verwijzen graag naar 
hun eigen jurisdiktie. Wie het te 
gortig maakt wordt immers ge
schorst door de bond. 
Men moet echter een beetje se
rieus blijven. Het tuchtsisteem 
van de meeste sportfederaties 
doet het niet. De steeds toene
mende verruwing bewijst het voi-
doende. 

Daarenboven zijn de federaties 
niet uitgerust om ernstig juridisch 
werk te leveren. 
Van een <f proces », die naam 
waardig, is maar zelden sprake. 
Doorgaans bekommeren de bon
den zich niet erg om de « feiten » 
zelf. Niet zozeer het feit dat men 
iemand het been over hakt is ern
stig, als wel het feit dat men het 
gezag van de arbiter aantast. Een 
tegenstrever de grond inrammen 
is niet erg. Tegen de scheidsrech
ter zeggen « loop naar de hel » 
is een vreselijk misdrijf. 
Men moet durven erkennen dat 
er wel eens van twee maten en 
gewichten kan gesproken worden. 
De « krabbers » krijgen wel eens 
zwaardere straffen dan de dure 
« vedetten ». Het in deze laatste 
geïnvesteerde kapitaal, nietwaar... 
Het lijkt ons ook niet op te gaan 
dat wie op een sportveld een 
soortement moordaanslag pleegt 

een paar zondagjes niet mag mee
spelen, en wie op straat iemand 
een draai om de oren geeft de 
nor kan invliegen. 

Tenslotte wordt in maar weinig 
federaties enige aandacht be
steed aan de schadeloosstelling 
van het slachtoffer. 

Kortom, wij vinden de idee van 
minister van Agt gezond. Geweld 
op het sportveld moet door de 
gemeenschap — via haar gerech-
terlijk apparaat — evengoed be
straft worden als geweld buiten 
het sportveld. 

Naar onze bescheiden mening zou 
men er in België ook goed aan 
doen eens grondig te onderzoeken 
hoe men daar werk kan van ma
ken. En zouden de federaties er 
goed aan doen dergelijk Initiatief 
te steunen, In plaats van te be
strijden. 

ALLES VERBODEN 

De spelers van Anderlecht heb
ben, naar het schijnt, enkele da
gen verlof doorgebracht, ofwel 
aan de Middellandse Zee ofwel 
in Zwitserland. Deze laatsten zou
den streng verbod hebben gekre
gen te skieën. Nu is het wel be
grijpelijk dat de klubs bang zijn 
dat hun dure werknemers zich de 
benen zouden breken, en voor 
lange tijd werkonbekwaam zijn. 
Wat dan weer niet belet dat er 
andere klubs zijn die hun spe
lers het skiën aanraden. Het zal 
allemaal wel wat te maken heb
ben met de mistifikatie die in de 
sport nog welig tiert. Zoals het 
vertelselke volgens hetwelk sjot-
ters op vakantie niets anders 
tot zich nemen dan helder bron
water of romige melk. Over dat 
laatste kunnen wij uit ondervin
ding een beetje meeklappen. 

NIET OVERDRIJVEN 

Er wordt al een poosje gefluis
terd dat onze nationale veldloop
kampioen, Erik de Beek, af en toe 
wel eens iets anders durft snoe
pen dan een karamel. 
Wij vinden het lelijk dat men zul
ke berichtjes uitstrooit zonder 
enig bewijs, en die bewijzen zijn, 
dachten wij , tot dusver niet ge
leverd. Wij begrijpen dan ook 
niet waarom TV-man Sonck van 
de Beek absoluut wou weten of 
hij « pakt ». Men spreekt toch 
ook niet de eerste de beste aan 
met de vraag « ben je alkolist ? » 
of « gap je wel eens wat ? ». En 
toen de Beek — die toch niet 
^ou zeggen dat hij zich « doopt », 
zelfs als dat het geval zou zijn — 
vertelde dat hij vóór zijn wed
strijden heel sterke koffie drinkt, 
ging Sonck nog eens ernstig on
derzoeken of koffie-drinken ook 
tot de doping-praktijken behoort. 
Niet overdrijven, jongens. 

VAN DAG... 
• MAANDAG : de Belgische 
handbalploeg leed een eervolle 
nederlaag tegen de Duitse : 34-6. 
Verslagen niet vernederd zoge
zegd # DINSDAG : een dikke 
pluim voor Johan. van Steenberge 
in « Les Sports » : hij heeft Frans 
leren klappen met een Parijs ak-
sent • WOENSDAG : dezelfde 
Johan van is alle werkdagen sol
daat van 9u30 tot 15u15. 't Is hem 
gegund, maar doet « den troep » 
dat ook voor « simpele » jongens? 

# DONDERDAG : voor de zes
daagse van Milaan kwamen 
100.000 gapers opdagen. Waarvan 
87.000 betalenden. Onze vraag : 
hoe komt men bij de 13.000 ande
re ? # VRIJDAG : een Franse 
minister vroeg advies aan een 
sportjoernalist. En Jaak Lecoq 
vraagt zich, zo maar terloops, af 
waarom onze ministers dat niet 
doen # ZATERDAG : wij hadden 
« bijkans » een wereldkampioen 
boksen, en nu weer bijna een 
Europese kampioen. Alleen werd 
hij — Rudi Haeck — stomweg ge
klopt • ZONDAG : « het was na
tuurlijk in het Frans dat de spe
lers van Anderlecht de konversa-
tie aanknoopten... ». Wij kennen 
er daar die for-mi-da-bel Frans 
klappen. En u mag driemaal raden 
uit welke gazet dit komt # 

...TOT DAG 

IETS OVER MAGNITUDES 

Wanneer wij 's avonds ver over 
de grenzen van ons zonnestelsel 
heen naar de sterren kijken, zien 
wij primo maar een heel klein 
gedeelte van de vele miljarden 
sterren die er zijn, en merken 
wij ten tweede gemakkelijk op 
dat niet alle sterren even helder 
zijn. 
Wat het aantal betreft, zien wij 
met het blote oog zowat 2 è 
3.000 sterren. Uiteraard de hel
derste. Met een kijker kan dat 
aantal, afhankelijk van de groot
te en de kwaliteit van de kijker 
en de omstandigheden, oplopen 
tot enkele miljoenen. Wij weten 
reeds dat in ons melkwegstelsel 
alléén 100 tot 200 miljard ster
ren aanwezig zijn. Kortom, met 
of zonder kijker, wij zien er 
maar enkelen. 
Het verschil in helderheid hangt 
af van meerdere faktoren. Eerst 
van de werkelijke helderheid van 
de ster (de lichtkracht van de 
sterren verschilt, net zoals die 
van de lampen in de huiskamer), 
en dan van de afstand. Een op 
zichzelf heel heldere ster op 
heel grote afstand kan ons, op 
aarde, voorkomen als een ster 
die veel minder helder is dan 
een andere, op veel kleinere af
stand en met een veel geringere 
werkelijke helderheid. Daarom 
spreekt de astronoom eerst over 
« schijnbare helderheid » of 
« schijnbare magnitade ». Men 
zegt daarbij dat heldere sterren 
van magnitude I zijn. Sterren die 
2,5 maal minder helder zijn, zijn 
van magnitude twee. Sterren 
die 2,5 x 2,5 maal minder helder 
zijn van magnitude 3, en zo ver
der. Een ster magnitude 6 is 
dus 2,5 X 2,5 X 2,5 x 2,5 x 2,5 of 
ongeveer 100 maal minder hel
der dan een ster van manitude 1. 
Nu zijn er natuurlik hemellicha
men die schijnbaar helderder 
zijn dan magnitude 1. Zo de zon 
en de maan — door de korte af
stand tot de aarde — veel hel
derder dan de helderste ster. 
Men kent dan negatieve magni-
tuden toe. De zon heeft de 
schijnbare manitude — 26 en de 
volle maan de schijnbare magni
tude — 12. 
Men kan ook berekenen hoe hel
der een ster zou zin, vanop aar
de gezien, als ze op een bepaal
de afstand zou staan. Als men 
dat voor alle sterren zou bere
kenen, zou men de juiste verhou
ding der schijnbare lichtkracht 
kennen. Wel, men heeft dat be
kend, en als eenheidsafstand 
heeft men 10 parsec genomen 
(32,5 lichtjaar). De schijnbare 
magnitude die de ster zou heb
ben op deze denkbeeldige af
stand, noemt men de absolute 
magnitude. De zon, nu met haar 
schijnbare magnitude van — 26, 
zou op 10 parsec nog een schijn
bare magnitude van + 5 hebben. 
Ze zou met het blote oog nog 
maar nauwelijks zichtbaar zijn. 
De zon heeft dus een grote 
schijnbare magnitude, maar een 
kleine absolute magnitude. 
Het is duidelijk dat noch de 
schijnbare magnitude, noch de 
absolute magnitude de werkelij
ke lichtkracht van de sterren 
uitdrukken. Bij beide speelt im
mers de afstand nog een rol. 
Bij de schijnbare magnitude de 
echte afstand, bij de absolute 
magnitude de ingebeelde af
stand van ld parsec. Er zal dus 
nog een derde magnitude nodig 
zijn die de werkelijke helder
heid — aan de bron als het wa
re — uitdrukt, zonder rekening 
te houden met de afstand. Dat 
is de bolometrische magnitude. 
Daarover volgende week. 

InfoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Stromtbeek-Bever 



4 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Jonger dan je denkt. 
18.45 Leef nu. 
19.10 Verkeersveiligheid. 
19.15 Reptielen. Dok. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Coronation street. 
20.40 Panorama. 
21.30 Standpunten. 
21 50 Première. 
22.35 Nieuws. 
22.45 WK-Kunstrijden. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Laurel en Hardy. 
19.25 Landgenoten. 
19.40 Simplistisch verbond. 
19 55 All in the family. 
20.20 Het nagerecht. 
21.00 Herenleed. 
21.35 Nieuws. 
21.50 De aarde. Russische fi lm 

(1930). 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 't Spant erom. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20 40 De Pallisers. 
21 35 De ombudsman. 
22.00 leder zijn deel. 
22.25 Achter het nieuws. 
23 00 Gedicht. 
23.01 Den Haag vandaag. 
23 16 Nieuws. 
23.21 WK-Kunstrijden. 

RTB 

14.00 
18.10 
18.30 
19.00 
19 25 
19.45 
20.15 
20.35 

Aans 

Schooltelevisie. 
1, 2, 3 j'ai vu. 
Le temps des valises. 
La barbe a papa. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Si vous saviez. 
II était une fois un flic. 
Frans-Italiaanse politie-
komedie (1972). 
uitend : de filmmolen en 
nieuws. 

5 MAART 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 

18.15 
18.45 
1910 
19.45 
20.15 
20.40 

22.20 

22.50 
23.00 

NED 

Bijtje speelt met de 
Tekenfilm. 
Open school. 
Dag aan dag. 
Trajekt. 
Nieuws. 
De Flintstones. 

pop. 

De reis naar Wenen. 
Duitse psycholog 
oorlogsfilm (1973). 
KTRC. Over pater 
Spae, een Vlaamse 
scheutist. 
Nieuws. 
WK-Kunstrijden. 

1 

sche 

Jozef 

10 45 Schooltelevisie. 
18 45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19 05 De Tommy Cooper-show. 
19 30 Vrijdagavondvrij. 
20 45 Hof van Holland. 
21 35 Nieuws. 
21 50 Haagsche kringen. 
22.35 Oscar Peterson presen

teert. 
23.00 Gedicht. 
23.01 Joey, Ernie, Tom en Mi

chael. 
23 26 Nieuws. 
23 31 WK-Kunstrijden. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 'Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Avro's wie-kent-kwis. 
21.45 Gebroeders Hammond. 
22.35 Televiziermagazine. 
23.30 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3... j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 La pensee socialiste. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 WK-Kunstrijden. 
21.00 Voulez-vous jouer ? 
22.45 WK-Kunstrijden. 
23.15 Nieuws. 

6 MAART 
BRT 

14.00 
15.00 

16.00 
18.00 
18.05 
18.50 
19.45 
20.15 
21.10 

22.10 

22.50 
23.00 

Doe mee. 
Rechtstreekse reportage 
over de wielerwedstrijd 
Gent-Gent. 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Disneyland. 
Morgen wordt het beter. 
Nieuws. 
Wies Andersen-show. 
De lifter. VS-weekend-
f i lm. 
Danstornooi vanuit Has
selt. 
Nieuws. 
WK - Kunstrijden op de 
schaats. 

DRIE 
TV-VROUWEN 

Angie Dickinson doet het nog 
steeds even bevallig in Pepper 
(NL 1, 21u50, zaterdag 6-3). 

Josine Van Dalsum in haar 
« multi-nationaal «-feuilleton 
Brainwave (BRT, 20u30, zon
dag 7-3). 

Annette Crosble als koningin 
Victoria in Edward VII (BRT, 
20u45, maandag 8-3). 

NED 1 

10.00 
15.30 
15.32 
16.15 
16.40 

18.45 
18.55 
19.05 
19.35 
20.25 

21.35 
21.50 
22.40 
23.10 
23.30 

Teleac. 
Nieuws. 
De rode autobus. 
Wickie, de Viking. 
Kunt u me de weg naar 
Hameien vertellen, me
neer ? 
TV-info voor Marokkanen 
Nieuws. 
De bal is rond. 
De man van 6 miljoen. 
André Van Duins pret-
machine. 
Nieuws. 
Pepper. 
Wordt u al geholpen ? 
Tros sport. 
Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19 05 Peppi en Kokki. 
19.20 Q en Q. 
19 50 't Zand. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Ellery Queen. 
21.30 Pleisterkade 17. 
22.15 Brandpunt. 
22.55 Er zit muziek in. 
23.20 Vastenoverweging. 
23.25 Studio sport extra. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

9.30 TV-Droit. 
12.35 Tele-Debat. 
13.30 Sport pour tous. 
14.00 Entree libre. 
14.30 Tuinieren. 
14 45 Loisirs actifs. 
15.15 Wielrennen. 
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 Capitaine King. VS-avon-

turenfilm (1953). 
22.25 WK-Kunstrijden op de 

schaats. 
23.15 Nieuws. 

7 MAART 
BRT 

Dok. 

9.00 Doe mee. 
9 30 Open school. 

10 00 Dat is een naam. 
11.00 Konfrontatie. 
12 00 Weekjournaal. 
12 45 Dag aan dag. 
14.30 Open school. 
15 00 De vallei van de konin

gen. 
15 15 Labyrint. 
17.15 Sesamstraat. 
17 40 Tenuto. 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.50 Van Pool tot Evenaar. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend 
20.30 Brainwave. 
21.25 Carmina Burana. TV-be-

werking van Carl Orff. 
22.25 Nieuws. 

NED 1 

11 00 Eucharistieviering. 
14 00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16 02 Sesamstraat. 
16.27 WK - IJsspeedway. 
16 55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17 32 Studia sport extra. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-info voor Turken. 
19 00 Nieuws. 
19.05 Ruimte. 
19.35 Licht klassiek met varia

ties. 
20.30 Joey. 
21.40 Gilels speelt Van Beet

hoven. 
22.00 Ander nieuws : de Sar-

vodaya-beweging. 
22.30 Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Paulus de boskabouter. 
18.35 Roques Rock. 
19.00 'Panoramiek. 

19.15 Studio sport. 
20.30 Horizon. 
21.00 Metro's music. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Markant, een TV-portret. 
22.35 Beeldspraak. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

10.15 Tuinieren. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Eucharistieviering. 
12.00 Faire de point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13.35 Arts-Hebdo. 
14.05 WK-Kunstrijden op de 

schaats. 
14.05 Calimero. 
15.25 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.15 La RTB « en questions ». 
18.00 WK-Kunstrijden op de 

schaats. 
18.40 Gulp. 
18 45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 L'Odyssee. 
21.15 Cinéscope. 
22.05 TV 7 Club. 
23.05 Nieuws. 

8 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Hond op de vlucht. 
18.45 Open school. 
19 15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Micro-Macro. 
20.45 Edward VII. 
21.35 Wikken en wegen. 
22.10 Nieuws. 
22.30 Open school. 

NED 1 

11 10 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Surriname deze week. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Avro's 3 x 20. 
20 05 Stars en Stripes : het 

New York City Ballet. 
20.35 Opsporing verzocht. 
21 35 Nieuws. 
21 50 Het koffertje. 
22.40 Opsporing verzocht. 
22.50 Symbiose. 
22.54 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Suske en Wiske. 
19.30 Doctor Who. 
20 00 Nieuws. 
20.25 Op losse groeven. 
21.25 Baretta. 
22 15 Aktua TV. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

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

mes. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 L'Eternel marl. Toneel 

naar Fjodor M. Dostojew-
ski. 

21.50 Portrait de chef d'or-
chestre. 

22.45 Nieuws. 

9 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie, de Viking. 
18.30 Open school. 
19.00 Toestand '76. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Tafel zeven. 
20.45 Verover de aarde. 

Tl/-PROGR/4MM|ir9^**^ 

31.35 ...Of zal ik over mijn 
kind zingen ? Volksliede
ren over moeder en kind. 

22.05 Gastprogramma. 
22.35 Nieuws. 
22 50 Schooltelevisie. 

NED 1 

14.25 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Oprecht bewogen : de 

schilder Johan van Heil. 
19.20 De Pallisers. 
20.15 2 voor 12. 
20.55 Aktuele dokumentatie. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Spelen met muziek. 
22.30 Oprecht bewogen. 
22 35 Gedicht. 
22.36 Socutera. 
22.46 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 Herkent u deze tijd ? 
22.15 Hier en nu. 
22.55 Geestelijke liederen. 
23.05 Den Haag vandaag. 
23.20 Nieuws. 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2. 3 j 'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Deux enfants en Afrique. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Regan. 
21.10 Si vous saviez. 
21.50 Absurde n'est-il pas ? 
22.30 Nieuws. 

10 MAART 
BRT 

16 30 Tip-Top. 
17 45 Ti-Ta-Tovenaar 
17 50 
19.50 
19.45 
20 15 
20 40 

21.30 
22 20 

Atelier. 
De onzichtbare man. 
Nieuws. 
Rhoda. 
De danstent. TV-spel 
naar Jozef Simons. 
Jean-Frangois 
Nieuws. 

Dokument 

NED 1 

10 00 
15.30 
15 50 
16 40 
1710 
17 50 
18 15 
18 45 
18.55 
19.05 
19 50 
20 00 

21 10 
21.35 
21 50 
22.05 
22.50 
23.15 

Schooltelevisie. 
Eet u smakelijk en Co. 
Elsa de leeuwin. 
Ren je rot. 
Run Joen, run I 
Schooltelevisie. 
Teleac. 
Verkeersplicht. 
Nieuws. 
Van gewest tot gewest. 
Politieke partijen. 
De douw. Russische film 
over vriendschap tussen 
een jongen en een paard 
Werkwinkel. 
Nieuws. 
Den Haag vandaag. 
Panoramiek. 
Studio sport. 
Nieuws. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Help. 
19 30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Informatie op woensdag: 

a woman's face. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16 45 Feu vert. 
18.25 Les volants. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Deux enfants en Afrique. 
19.25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Contacts. 
20.20 Chansons a la carte. 
21.30 Sports et vie. 
22.30 Nieuws. 

(.'' 
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ZO€K€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 die volledige humani
ora achter de rug heeft zoekt 
werk als bediende. 

— Juffrouw f + 
tolk-vertaalster. 
betrekking. 
Voor deze 
woord a.u b. 
dekerke, red 
217.97.98. 

22 j .) . 
zoekt 

zoekertjes, 
aan 

aktie 

licentiate 
pass 

een 
Maurits Van 
« Wij », tel 

ende 

ant-
Lie-
02/ 

N 15 

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

— 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 

— 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 

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

— Juffrouw, 19 jaar, diploma vol
ledig middelbaar onderwijs, zoekt 
werk als bediende in Noord-Oost-
Limburg. 
— Twee juffrouwen, respektieve-
lijk 23 en 21 jaar, zoeken werk in 
de onderhoudssektor (provincie 
Limburg). 
Zich wenden : kamerlid E. Raskin, 
Ursulastraat 1, Eigenbiizen, tel. 
011/41.24.54 of provincieraadslid 
J. Gabriels, Siemenstraat 28, tel. 
011/46.22.90. N 21 

ADVERTEER 
IN HET 

WEEKBLAD 

WIJ 
ONZE TIENDUIZENDEN 
LEZERS EN LEZERESSEN 

"̂ "̂̂  HEBBEN 
EEN BOONTJE 

VOOR 
WIJ-ADVERTEERDERS •M^'H^';-
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KWEKERIJEN J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70 
Geselekteerde planten voor 

partikuliere verkoop. 
— OPEN 's ZATERDAGS — 

Kleurenkataloog op aanvraag 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVEN 

V E R V O E R - V E R H U I Z I N G E N 
L a a d r u i m t e v a n 3 0 t o t 5 0 m 3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANtSWERKEN 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) 

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

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

Staatsbaan 1 - 3460 H A L E N 
0 1 3 / 4 4 . 1 7 . 4 2 - 44 .17 .43 

M IELE - AEG - L INDE 

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

Tel . 0 3 1 / 2 8 . 7 2 . 9 2 - 89 .27 .71 
Burelen open van 9 u. to t 7 u. 
Zaterdag van 10 u. to t 12 uur.. 

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

P.V.B.A. Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel. (015)71.12.40 

p.v.b.a. 
LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - 2500 Lier 

Tel. (031)80.14.71 
BT.W. 404 067 059 

Weekblad WIJ 
PUBLICITEIT 
Drukpersstraat 20 
1000 BRUSSEL 

Gelieve mij het advertentietarief van « WIJ » 
P4 

te sturen. 

Naam : 

Straat : nr 

Woonplaats : Postnr : .. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

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

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

Bifhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

TeL (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Oent 

Tel. (091)22.45.62 

KUNSTCEBiTTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazaüaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

lustrerie 
maicdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
teL 050/35404 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

ZIektevergoedIng voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

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

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

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

Vraag nog heden Inlichtingen b l | uw plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

Bes tend ige s e k r e t a r i a t e n : 

K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.) 
B raban t : E. Jacqmain laa t i 1 2 4 - 1 0 0 0 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hasse l t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

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

I 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
gtojnhouWMJVMt, 52 AnIwwpM T»l. 03.31.35.83, 

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

Kan U op ieder ogenblik van de dag van het 
jaar middag- en avondmalen aanbieden 

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

avond in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep • gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : AjuirBoep - Hongaarse 

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit -
Krachtvleesschotei beter dan in Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 • 1500 zitip. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 • mooiste zaai 

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

mooiste kelder van Europa. 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi. 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32 
SINT-TRUIPEN ; Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30 
KESrSENrCtt : Venio Steenweg - Tel. 011/S6.S3.4O 
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86 
Wij zoeken dringend : als medewerkers = Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

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

WIJ u 
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DAK! 
een eigen dak boven je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 
Het kan nog ' De goed uitgedokterde voorstudies van 
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatie
duisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant, 
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U 
duizenden franken. 
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel ! 
Met zijn 1001 mogelijkheden, zijn kwaliteitswerk 
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
ook uw vertrouwen waard. 
Kom kijken ' Ter plaatse of op plaatjes ! Maak NU een 
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 
INFORMATIECENTRUM IN UW ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING : 

ANTWERPEN . MEIR 18 - TEL. (031)31.78.20 

GENK : WINTERSLACSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44.42 

CENT : ONDERBERCEN 43 - TEL. (091)25.19.23 

LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 -TEL. (016)23.37.35 

BRUSSEL : KOLONIENSTRAAT 50 

SINT-NI KLAAS : ZAMANSTRAAT 53 
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MPPORT 

VLAANDEREN TOT HET lAAR 2000 

WIJ WORDEN 
EEN VOLK ZONDER JEUGD 

Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond (VEV) bestaat dit jaar een 
halve eeuw (1926-1976). Bij die 
gelegenheid werd een jubileum
programma uitgewerkt, dat on
langs op een perskonferentie 
werd meegedeeld. 
In het mapje dat bij die gelegen
heid aan de journalisten werd 
overhandigd, stak ook een nota 
waarin L. Puyiaert de vooruit
zichten schetst inzake de bevol
kingsontwikkeling en het ar
beidsaanbod in Vlaanderen in 
het laatste kwart van de 20e 
eeuw. Ziehier zijn vooruitzich
ten. 

EEN TRAGERE GROEI 

De totale bevolking zal in de 
toekomst in Vlaanderen trager 
groeien dan in het verleden. Dit 
omdat Vlaanderen gedurende de 
laatste jaren geëvolueerd is 
van een gebied met betrekke
lijk hoge nataliteit naar een ge
bied met zeer lage nataliteit (1) 
en alles laat vermoeden dat de 
daling van de vruchtbaarheid 
nog wel een tijd zal voortduren. 
Tussen de eerste naoorlogse 
volkstelling van 1947 en 1974 
zijn er, ondanks soms hoog op
lopende uitwijkingsoverschot
ten, in Vlaanderen 1 miljoen in
woners bijgekomen. Tussen 
1974 en 1985 zal de bevolking, 
indien Vlaanderen het alleen 
met zijn eigen natuurlijke aan
groei (verschil tussen geboorten 

(1) Evolutie van de nataliteit 

Land 

België 
Vlaanderen 
Bondsrepubliek Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Japan 
Verenigde Staten 

1964 

17,0 
18,4 
18,4 
18,1 
19,4 
20,4 
15,1 
18,7 
22,3 
17,6 
17,7 
21,7 

1974 

12,6 
12,6 
10,0 
15,2 
16,0 
13,8 
11,1 
13,4 
22,7 
14,1 
18,9 
15.0 

en sterften) moeten stellen, met 
niet meer dan 80.000 man toe
nemen. Indien de huidige migra-
tie-tendenzen aanhouden, zal 
het echter wel 300.000 kunnen 
zijn. Voor een verdere toekomst 
echter zal een voortzetting van 
de daling van de vruchtbaarheid 
in ieder geval leiden tot een da
ling van de getalsterkte van de 
bevolking. Zelfs rekening hou
dend met een zeker immigratie
saldo lijkt een begin van ontvol
king na 1990 onvermijdelijk. 

ten die zich op de arbeidsmarkt 
aanbieden aan een betrekking 
te helpen. Vooral tot 1985 zal het 
probleem in alle scherpte ge
steld zijn. 

VOLK ZONDER JEUGD 

Een volgend kenmerk van de be
volkingsevolutie in de toekomst 
is, naast een trage groei, het op
treden van belangrijke struktu-
rele veranderingen. Tegen 1985 
zal het aantal kinderen drastisch 
verminderen, de bevolking op 
aktieve leeftijd zal toenemen en 
aan de sedert jaren aan de gang 
zijnde toename van het aantal 
bejaarden zal een voorlopig ein
de komen. 

Verder in de toekomst zal — in
dien de daling van de vrucht
baarheid niet ophoudt — het 
aantal kinderen nog sterker da
len. De bevolking op aktieve 
leeftijd zal echter blijven toene
men. De aangroei zal wel min
der groot zijn dan tot 1985, om
dat de toetredende generaties 
na die datum dan alle stammen 
uit de tijd van de gedaalde 
vruchtbaarheid. Het aantal be
jaarden zou na 1985 opnieuw re
gelmatig aangroeien. 

Gezien de bevolking op aktieve 
leeftijd zal blijven stijgen, mag 
men voor de toekomst een aan
groei van het arbeidsaanbod ver
wachten. 

In de veronderstelling dat de ak-
tiviteitsgraad van mannen en 
vrouwen per leeftijd op het peil 
van 1970 zou blijven, dan zou 
tussen 1970 en 1985 het arbeids
aanbod bij voortzetting van de 
huidige migratie-tendenties met 
± 370.000 stijgen. Tussen 1985 
en 2000 zou de aangroei van het 

arbeidsaanbod verder + 80.000 
bedragen. 
In de hypoteze dat de aktiviteits-
graden niet konstant zijn, dan 
zou het arbeidsaanbod tussen 
1970 en 1985 met 400.000 stij
gen en tussen 1985 en 2000 met 
130.000. 
Ondanks een veel tragere be
volkingsgroei zou Vlaanderen in 
de toekomst dus zitten met zijn 
probleem van altijd : hoe de 
nieuwe generaties arbeidskrach-

EEN MOEILIJKE OPDRACHT 

Alleen een zeer hoge aanhou
dende groei van het regionaal 
produkt zal Vlaanderen in staat 
stellen het bijkomend arbeids
aanbod op te vangen. Op het 
eerste gezicht lijkt daartoe een 
jaarlijks gemiddelde groei van 
minstens 5,5% nodig. Aangeno
men dat de produktiviteit zoals 
in het verleden jaarlijks gemid
deld met 4,2% zou stijgen, dan 
zou de produktiviteit in 1985 
± 85% hoger liggen dan in 1970. 
Om bij deze produktiviteit een 
additioneel arbeidsaanbod van 
400.000 of 20% op te vangen, 
zou het regionaal produkt in 
1985 ± 122% groter moeten zijn 
dan in 1970. Per jaar komt dit 
neer op een gemiddelde groei 
van 5,5%. 

In het licht van hetgeen wij in 
het verleden gepresteerd heb
ben, lijkt dat niet onmogelijk. In 
de periode 1960-70 groeiden wij 
jaarlijks gemiddeld met 6%. In 
de huidige kontekst van de kri-
sis lijkt het echter wel een moei
lijke opdracht, temeer daar in 
het verleden, op uitzondering 
van Japan, geen enkel land in 
staat was dit over een langere 
periode van bijvoorbeeld 15 jaar 
vol te houden. 

EVOLUTIE VAN DE VERSCHILLENDE BEVOLKINGSGROEPEN 

VLAANDEREN 1970-2000 

1985-2000 

Natuurlijke Inbegrepen 
aangroei migratie 

Kinderen — 220.000 
Bevolking op aktieve leeftijd + 400.000 
Bejaarden + 20.000 

Totaal + 200.000 

— 180.000 
+ 550.000 
+ 40.000 

+ 410.000 

1970-85 

— 280.000 
+ 120.000 
+ 100.000 

— 60.000 

EVOLUTIE VAN HET ARBEIDSAANBOD 

VLAANDEREN 1970-2000 

1970-85 1985-2000 

Natuurlijke 
aangroei 

Inbegrepen 
migratie 

Konstante aktiviteitsgraden 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 

Evoluerende aktiviteitsgraden 

Mannen 
Vrouwen 
Totaal 

+ 180.000 
+ 70.000 
+ 250.000 

-f 100.000 
+ 170.000 
-I- 270.000 

+ 280.000 
+ 90.000 
+ 370.000 

+ 200.000 
+ 200.000 
+ 400.000 

+ 90.000 
— 10.000 
-I- 80.000 

+ 30.000 
+ 100.000 
+ 130.000 
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