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IWEE HAR IINDENANS 

WERD HET ANDERS? 
•< Andere tijden, andere » (hier 
volgt de naam van een be
kend autoinerl<) blokiettert 
momenteel een reklame-
agentschap in opdracht van de 
firma in kwestie. Meer dan 
twee jaar geleden kiende een 
reklame-agentschap in op
dracht van de CVP een gelijk
aardige slogan uit : onder een 
vaderlijk imago van Leo Tin-
mans konden we lezen « Met 
deze man wordt het anders ». 
Dezer dagen is de regering 
Tindemans twee jaar oud. Ze 
staat halverwege en zal vol
gens CVP-voorzitter Martens 
haar normale termijn uitdoen 
o.a. « omdat het vele jaren 
geleden is dat een eerste-mi-
nister zo kan rekenen op de 
steun van een CVP-voorzitter» 
zoals de h. Martens vorig 
weekend zei. Het is inderdaad 
zo, dat het tot voor kort CVP-
traditie was, regelmatig CVP-
premiers door CVP-voorzitters 
te vervangen en al die opeen
volgende leiders een zekere 
tijd de woestijn in te sturen 
of zelfs politiek dood te ver
klaren. 

Velen vragen zich sinds gerui
me tijd af, wat er nu met Tin
demans veranderd is. Werken 
de rijksdiensten vlotter en be-
terkoop ? Bloeit de welvaart 
hoger en rijker dan ooit ? Is 
er nu een echte gewestvor
ming met twee gekomen ? 
Werd het kiesarrondissement 
Brussel - Halle - Vilvoorde ge
splitst ? Kwam er een pro
vincie Vlaams-Brabant naast 
een provincie Brussel en een 
provincie Waals - Brabant ? 
Werd er amnestie verleend ? 
Kwam er een einde aan de 
mateloze verspillingen in de 
openbare diensten ? Werden 
de overheidsuitgaven echt be
snoeid ? Werden de taalwetten 
— het septemberdekreet (Van-
dezande) inkluis — nu einde
lijk toegepast ? Werd Nols op 
zijn nummer gezet ? Kwam er 
een Vlaams eenheidsfront tot 
stand, ten einde in het beslis
send gesprek met de Walen 
een sterke onderhandelingspo
sitie te kunnen innemen en 
daardoor de nieuwe, federale 
strukturen via een tweede en 
deze keer goede grondwets
herziening stevig in te plan
ten ? Ook met het oog op de 
Europese integratie, waarvan 

de CVP eens te meer omwille 
van binnenlandse, elektorale 
motieven misbruik maakt ? is 
de ziekteverzekering gesa
neerd ? Kreeg het beroep van 
arts een socialer dimensie ? 
En zo kunnen we voortgaan. 
Wij zijn geen demagogen. We 
weten ook dat de ekonomische 
krisis een internationaal ver
schijnsel is. We weten ook 
dat Bretton Woods ter ziele 
ging en dat het Westen er niet 
in slaagt, een nieuw en een 
beter monetair verdrag tot 
stand te brengen. We besef
fen ter dege dat de westerse 
ekonomische <• geloofsleer » 
ineengestort is, dat als vaste 
wetten aanziene ekonomische 
regels slechts holle konstruk-
ties bleken te zijn. We heb
ben ook vastgesteld dat de 
voorspelbare ekonomische in-
zinkirtg door de eksperts niet 
werd voorspeld. 
Maar we weten ook dat deze 
twee jaar oude regering van 
meetaf een aarzelende koers 
volgde en aan een vertraagde 
fi lm doet denken (het beeld 
komt van Manu Ruys). Een 
sterk vertraagde fi lm Inder
daad, omdat veel te laat op de 
internationale krisis werd ge
reageerd, omdat er geen te-
werkstellir>gspoIitiek werd ge

voerd, en zelfs omdat deze re
gering blijkbaar doelbewust 
slechts een zwakke weerstand 
biedt aan de inflatie « die de 
schatkist rijker maakt via hef
fingen bij ontstentenis van een 
oplossing van de financiering 
van de sociale zekerheid en 
van de overheidsfinanciering», 
zoals de Brusselse Kamer van 
Koophandel deze week vast
stelde. 
Verscheidene ekonomische in
stellingen hebben hun kritiek 
op de jarige Tindemansploeg 
niet gespaard. Ze zijn onver
dachte getuigen, want ze zijn 
ideologisch zowel verwant 
met de CVP als met de PVV. 
Omdat ze echter zakelijke ar
gumenten hanteren klinkt hun 
kritiek veel overtuigender dan 
deze van de BSP, die zioh thans 
bitter beklaagt, twee jaar ge
leden niet die soepelheid aan 
de dag te hebben gelegd, die 
ze thans maar al te graag aan 
de dag zou willen leggen, om 
weer aan de machtsuitoefening 
te kunnen deel nemen. Aan 
vele wantoestanden die thans 
door allerlei schandalen in het 
schrille licht van de openbare 
aanklacht staan is de BSP mede 
verantwoordelijk. De alterna
tieve plannen van de BSP over
tuigen dan ook niet. 

Wat de Volksunie betreft ver
wijzen we naar het zeer tijdig 
voorgelegd VU-herstelplan, 
dat door verscheidene niet-
partijgebonden publikaties be
ter werd geacht dan de rege-
rings- en de BSP-voorstellen. 
Waar de regering Tindemans 
nog een kans krijgt, zich in de 
rimboe van de internationale 
krisis te verschuilen (of zoals 
de CVP zonder verpinken van 
Leo Tindemans een de Gaspa
ri, een Adenauer of een Schu-
man poogt te maken I) heeft 
ze geen enkele kans haar ver
antwoordelijkheid te ontvluch
ten in het huidig kommunautair 
bedrog, waarvan Vlaanderen 
(eisende en betalende partij) 
andermaal het slachtoffer 
dreigt te worden. 
Het enige dat veranderde is 
dat de welvaart met Tinde
mans zoek geraakte. Voor het 
overige heeft deze Hamlet-re-
gering met haar Waalse voog
den het hek aan de oude stijl 
laten hangen. De regering Tin
demans maakt zelfs de groot
ste kans, de regering Eyskens 
voorbij te steken en wat 
Vlaanderen betreft de meest 
funeste regering sinds 1945 te 
zijn. Voor ons mag haar twee
de verjaardag gerust haar laat
ste zijn ! ( r .c) . 

DE VOLKSUNIE IN DE GEMEENTE 
Kongresdag -Antwerpen - 4 april 1976 

WOORDEN 
EN DADEN 

Op de CVP-konventie van verle
den zaterdag heeft voorzitter Mar
tens in krachtige bewoordingen 
bevestigd dat het meer dan tijd 
werd, de onsociale gevolgen van 
de repressie en de epuratie op te 
ruimen. 
Daarmee neemt de CVP-voorzitter 
het VU-standpunt over. Dit kan 
ons alleen maar verheugen. 
Jammer is het echter dat deze 
duidelijke stellingname enkel ge
beurde op een bijeenkomst met 
onverbloemde elektorale bedoe
lingen. Het wordt zo een beetje 
de gewoonte van de CVP telkens 
er verkiezingen naderen. Volks
unie-standpunten over te nemen. 
Wanneer men dan echter kijkt 
naar de politiek door deze zelfde 
CVP in de regering (en zij is er 
vrijwel altijd bij) gevoerd, dan 
vindt men van deze standpunten 
niets meer terug. 
In Steenokkerzeel had de VU tij
dens de onderhandelingen van al
le deelnemende partijen bekomen 
dat de gevolgen van de repressie 
en epuratie op sociaal gebied 
zouden afgebouwd worden. Na de 
kapitulatie voor het veto van Pe-
rin liet de CVP deze verworven
heid vallen. Da regering Tinde
mans weigert op het vlak van de 
amnestie wat dan ook te doen 
omdat de CVP hiervan geen eis 
heeft gemaakt bij de vorming van 
deze regering. 

Hetzelfde kan gezegd worden van 
de splitsing van het kiesarrondis
sement Brussei-Halle-Vilvoorde: 
Ook daarover legde voorzitter 
Martens ten tijde van de betoging 
te Halle duidelijke en krachtdadi
ge verklaringen af, maar in de 
praktijk wordt er hoegenaamd 
niets voor gedaan. Wij staan nu, 
bijna anderhalf jaar na de beto
ging te Halle, op enkele maanden 
voor de verkiezingen in de Brus
selse agglomeratie, en er werd 
niets gedaan om het kiesbedrog 
van het Rassemblement Bruxellois 
onmogelijk te maken door eenta
lige kandidatenlijsten op te leg
gen. 
De vraag stelt zich dan ook hoe
lang de Vlamingen zich nog zul
len laten vangen door dit spel 
van « luister naar mijn woorden, 
maar zie niet naar mijn daden ». 
En dit geldt niet alleen voor de 
CVP. De vraag moet ook gesteld 
worden wat de verenigingen de
den die de Vlamingen te Halle 
mobiliseerden. 
Want ook voor hén geldt de vraag 
die meteen de titel van dit edito-
riaai uitmaakt. Wie het doel wil 
moet ook de moed hebben de 
middelen te willen. En de voor
bije twee jaar hebben duidelijk 
bewezen dat alleen politieke 
macht de Vlaamse Beweging uit 
het slop kan halen. En dat deze 
politieke macht alleen tot stand 
kan komen via een sterke Volks
unie. Wanneer de Volksunie haar 
wil niet aan het beleid kan op
dringen dan verdwijnen de Vlaam
se eisen in de kartons. Dat is de 
nuchtere les van de regering Tin
demans waarin de CVP een sleu
telpositie bezet en waarvan de 
Vlamingen niets te verwachten 
hebben. 

Hugo Schiltz, algem. VU-voorzitter 
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We wiHen aan het artikel « De 
wensdroom van de franstalige 
imperialisten », « Wij » - 12-2-76) 
zeker geen woord afbreuk doen 
en staan derhalve volledig ach
ter uw besluit. Jaren ondervin
ding In het randgebied Brussel 
hebben ons geleerd dat de Vla
mingen aldaar zelf de grootste 
schuld hebben aan het verfran-
singsstramien dat ons reeds 20 
jaar teistert. 

Het is nml. alleen het goede ont
haal in het Vlaamse randgebied 
(busdiensten, politie, post en 
vooral gemeentediensten) dat de 
franstaligen aanmoedigt om zich 
hier te vestigen — de rest komt 
dan wel vanzelf ; de sjerpen gaan 
in de loop van het aantal verkie
zingen zo van Vlaamse in Franse 
handen. 

IVIen hoeft dus de franstaligen 
die via de Liberté en de Demo
cratie kunnen laten betijen voor
taan niet minder verwijten toe te 
sturen en ook hun politieke lei
ders niet ; ze zijn en zullen 
steeds onverbeterlijk blijven. 
Wat dan wel dient te gebeuren ?: 
« De beambten en de gemeente
besturen onafgebroken stimule
ren om bewuster als Vlaming te 
gaan handelen en denken ». 

Het spreekt daarbij vanzelf, dat 
men van alle gemeenten rond 
Brussel, en, van ieder afzonder
lijk moet onderzoeken hoe dat 
onthaal er gebeurt want. daar 
hoeft helemaal geen onthaal te 
bestaan. 

De VVB en de afdelingen van de 
VU hadden deze materie reeds 
lang moeten onderzoeken om 
met kennis van zaken en ten ge-
pasten tijde de strijd tegen dit 
verfransingsstramien aan te gaan. 
Oe vijand zit Inderdaad !n eigen 
rangen en de tijd dringt. Het is 
om bij te wenen als men ziet dat 
blijkbaar de meeste VU-afdelin-
gen alleen maar bestaan om bals 
en smulpartijen te organiseren. 

B.G., St. Pieters-Leeuw. 

DE FEITEN ZIEN 
EN ER NAAR HANDELEN 

Ik weet dat niet iedereen in de 
VU het aanneemt, maar voor mij 
is het al lang een feit, dat onze 
partij op haar best is, door haar 
leiding, en akties in het parle
ment, dank zij een aantal zeer 
degelijke parlementairen. 
Daalt men de ladder af naar de 
gemeenten — waar wij straks 
zeer belangrijke verkiezingen 
krijgen — dan is die indruk bij-
lange niet altijd (behoudens een 
redelijk aantal uitzonderingen) 
even positief. Dat is niet in de 
eerste plaats een verwi j t . . Een 
partij die maar 20 jaar jong is. 

kan niet tot onderaan degelijk 
gestruktureerd zijn. 
Daarbij komt voor een zeer groot 
deel de druk die plaatselijk op 
zoveel van onze simpatisanten 
wordt uitgeoefend om de VU niet 
in het openbaar te « belijden », 
druk die zeer dikwijls sukses 
kent. 

Dit alles legt mijns inziens per-
fekt uit, waarom wij aan de top 
verhoudingsgewijze tot de ande
re partijen een betere indruk 
maken dan in gemeenteraden b.v. 
Daarom moeten wij een zo groot 
mogelijke inspanning leveren om 
ter gelegenheid van de gemeen
teraadsverkiezingen, te zoeken 
naar een zo groot mogelijk aan
tal degelijke mensen. Dit zal on
getwijfeld offers vragen, offers 
die weeral groter zullen moeten 
zijn dan bij b.v. de CVP die aan 
de gemeentelijke basis over een 
groter rekruteringsveld beschikt. 
Het is echter absoluut noodzake
lijk, willen wij de partij verder 
vooruithelpen. Wij zullen een 
aantal verkiesbare plaatsen aan 
deze nieuwkomers moeten af
staan. Dit wil natuurlijk niet zeg
gen dat wij voor alle vrijbuiters 
moeten openstaan. Het meeste 
gevaar lopen wij , met sommige 
populaire figuren, die in de VU 
alleen elektoraal belang, zien na 
de verkiezingen, zo maar ver
dwijnen. 

Beter varen we doorgaans met 
mensen die reeds lang bewezen 
hebben van onze gezindheid te 
zijn, politieke en sociale belang

stelling koesteren. Zijn ze niet 
direkt populair, het mag niet al
t i jd een bezwaar zijn. Zij kunnen 
het worden door hun werking. Eén 
zaak mogen wi j als VU-mensen 
nooit meer vergeten : wi j schie
ten soms op onze eigen top, 
maar onze partij wordt door de 
kiezer vaak gekwoteerd, via de 
mensen die zij er In hun onmid
dellijke omgeving voor zien op
treden. Zijn VU-gemeentemanda-
tarissen onkundig, onsoclaal of 
oneerlijk, dan mag onze top doen 
wat hij wi l . 

H.V.D.A., Schoonaarde, 

MEDEGEDEELD 
DE PACIFIKATIE VAN GENT 

In het najaar wordt te Gent op 
een luisterrijke manier de vier
honderdste verjaring herdacht van 
de Pacifikatie van Gent (8 novem
ber). 

Dit vredes- en samenwerkings
verdrag betekent een voor de Ne
derlanden uitzonderlijk historisch 
moment. 

De Nederlanden slaagden er 
toen immers in hun krachten te 
bundelen in een gemeenschappe
lijk verzet tegende de onderdruk
kende Spaanse bezetter. Door de 
Pacifikatie wist men — zij het 
kortstondig — de uiterst scherpe 
godsdienstige en ideologische te
genstellingen te overbruggen. 

Het vredesverdrag kondigde een 
periode aan van verdraagzaamheid 
in een woelige tijd van burger
oorlog, repressie en brandstapels. 

De inspirerende aktualiteit van 
de Pacifikatie van Gent komt in 
1976 te Gent tot uitdrukking in de 
organisatie van een Indrukwek
kende reeks herdenkingsmanifes
taties tijdens de maanden septem
ber, oktober en november, zo o.m. 

— de wereldpremière van « Uilen
spiegel de Geus », een kreatie 
van het Ballet van Vlaanderen ; 

— de uitvoering varv « de Pacifi
katie van Gent » van Hendrik 
Waelput (1885) in het kader van 
het Festival van Vlaanderen ; 

— een wetenschappelijk koHo-
kwium « Opstand en Pacifikatie in 
de Lage Landen » met medewer
kers uit Noord en Zuid ; 

— de publikatie van een verslag
boek met de referaten van het 
wetenschappelijk kollokwium ; 

— een historische tentoonstelling 
rond de Pacifikatie ; 

— de organisatie van een Neder
landse Week in het kader van de 
Noord^Zuidverbinding ; 

— een openluchtspel op de histo
rische Graslei, twee koncerten, de 
kreatie van « Johanna of de Tri
omf der Demokratie » door het 
NTG, een akademische zitting, 
een volksdansfestival, sportmani
festaties en een mogelijke ver
broedering met de stad Leiden. 

Alle manifestaties hebben be
trekking op de historische verbon
denheid van de Nederlandse ge
westen. De organisatie van een 
en ander berust bij de in 1975 op
gerichte vzw De Pacifikatie van 
Gent (sekretariaat : Gordunakaai 
11, 9000 Gent) en bij het stadsbe
stuur van Gent. 

rjg»-^1:^^ E^KB-krediet naar maat, dat telt! 

U hebt ongetwijfeld ook plannen. Lang ge
koesterde plannen, meermaals gewikt en gewo
gen. Hun verwezenlijking vergt geld. Een krediet 
kan hier het passende antwoord zijn. Wij zouden 
geen Kredietbank heten moesten wij u niet kun
nen helpen. 

Er zijn vele soorten van krediet: o.m. een 
gamma commerciële kredieten, investeringskre
dieten (met of zonder overheidssteun), persoon
lijke leningen en financieringen, te veel om hier te 
behandelen. 

Kom eens praten over kredietmogelijkhe-
den, vormen, voorwaarden, overheidssteun... 

Eén zaak is zeker: u kunt zich geen situatie 
inbeelden waarvoor u bij ons niet te rade kunt. 

Krediet is een kwestie van vertrouvven. Iets 
om onder vier ogen te bespreken. 

Mensen die vooruit willen hebben een 
duwtje nodig en zo'n duwtje geven wij graag. Kom 
eens langs: wij staan klaar! 

Wie vooruit wil 
heeft een duwtje nodig 

Wij nemen graag tijd voor u 

i a KREDIETBANK 
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Sinds de « Boodschap tot alle inwoners en humanisten van ons land » 
door de « zeven » zijn er reeds heel wat stemmen opgegaan — uit de 
meest diverse middens en opinies — die met deze boodschap instem
men. Vorige zondag sloot de CVP zich officieel bij deze oproep aan bij 
monde van haar voorzitter. Intussen groeit de lijst van instemmende 
personaliteiten, verenigingen, gemeentebesturen, enz. steeds aan, on
danks het zoveelste misplaatste protest van de beroepsweerstanders. 
Vooral verheugend is de kentering bij de Vlaamse socialisten. Tipe-
rend daarvoor was de stemming in de Antwerpse gemeenteraad, die 
bijna eenparig volgende motie goedkeurde. De minister van justitie 
onderzocht eveneens de mogeli>kheid, om de sociale gevolgen van 
de repressie weg te werken. Er zijn ook wanklanken o.a. van de « zeer 
kristelijke » Libre Belgique en de PSC... 

Ten gerieve van onze lezers publi
ceren we hieronder de integrale 
tekst van de Antwerpse motie en 
van de Boodschap. 

MOTIE 
« De gemeenteraad van Antwer
pen, vergaderd in zitting van 8 
maart 1976 vindt het positief dat 
kristenen en humanisten, over de 
politieke partijen heen, samen 
trachten ruim dertig jaar na de 
oorlog en in het vooruitzicht van 
het ambtspubileum van de Ko
ning, zonder de kollaboratle goed 
te keuren, een einde te maken 
aan de sociale gevolgen van de 
repressie en van de epuratie voor 
de kleine man. Hij acht een par
lementair initiatief in die zin wen
selijk. 
Wegens de financiële implikaties 
voor het land verduidelijkt de ge
meenteraad, dat in aangelegen
heden zoals pensioenen en wed
den geen aanspraak op terugwer
kende kracht kan worden ge
maakt. 
Hij is van oordeel dat, ondanks 
vroegere inspanningen van de re
geringen, tevens aan alle slacht
offers van de oorlog ruime vol
doening dient te worden gege
ven ». 

BOODSCHAP 
TOT ALLE INWONERS 
EN HUMANISTEN 
VAN ONS LAND 
Sedert vele jaren wordt door al
lerlei verenigingen en aktiesko-
mitees geijverd voor amnestie 
ten gunste van de politieke delin-
kwenten. Politieke partijen heb

ben zich voor die algemene maat
regel uitgesproken. De Belgische 
bisschoppen hebben een zelfde 
oproep gedaan. Niettemin zijn 
ruim dertig jaar na de oorlog al 
deze pogingen om de oorlogs
bladzijden om te keren vruchte
loos gebleken Men ijvert vurig 
voor amnestie in het buitenland, 
waar ze vaak reeds een feit is, 
o.m. in de landen van het Oost
blok, maar in eigen land doet 
men niets. Wij zijn niet fier op 
ons land, dat op de duur alleen 
zal zijn in Europa om de uiterste 
hardvochtigheid en onverzoenlijk
heid te betonen. 

Steeds werd de nadruk erop ge
legd dat het streven naar amnes
tie bestemd is voor politieke de-
linkwenten, niet voor beulen of 
verklikkers. Wij herhalen nog
maals dat amnestie geen goed
keuring, laat staan verheerlijking 
van de kollaboratie betekent. 
Wij spreken uit kristelijke bewo
genheid, maar we durven hopen 
dat onze oproep weerklank zal 
vinden bij allen in dit land die 
zich humanist of eenvoudig men
selijk noemen. Wij zijn ook ervan 
overtuigd dat de verzetslieden en 
de oorlogsslachtoffers de woor
den kunnen onderschrijven van 
een gewezen socialistisch volks
vertegenwoordiger, en later mi
nister, uitgesproken in de Kamer 
in 1937 : « Wij willen niet zoals 
sommige politiekers het hier ge
daan hebben, in naam van de do
den een eeuwige straf voor de 
levenden vragen. Wat wij zouden 
willen is dat in het land rust zou 
komen ». (Parlementaire Hande
lingen 1936-1937, biz 1480). 
Het is ons niet te doen om de 
verwezenlijking van een slogan. 
Voor ons komt het erop aan dat 
de sociale nasleep van de na

oorlogse repressie wordt wegge
nomen. Nog heel wat personen, 
die zich vaak weinig of niets te 
verwijten hadden, soms zelfs hun 
vrouw en kinderen, lijden nog 
steeds onder de gevolgen van de 
repressie of administratieve epu
ratie, o.m. wat pensioenen, se-
kwester en oorlogsschade betreft. 
Ook zou het aangewezen zijn dat 
jarenlange ballingen nog eens 
hun vaderland en hun familie zou
den kunnen terugzien. Dat is de 
echte draagwijdte van onze eis 
tot amnestie. 

Wij zullen elke gelegenheid aan
grijpen om de bevolking hiervoor 
te sensibiliseren, zeker bij het 
naderende 25-jarig ambtsjubileum 
van de koning. 

Wij verhopen dat het niet nodig 
zal zijn ons land, dat reeds zware 
spanningen kent, nog meer in 
beroering te brengen. Maar niets 
mag ons tegenhouden om de haat 
en de onverzoenlijkheid te ver
drijven, opdat zij eindelijk plaats 
zouden maken voor echte vrede 
en verzoening, in het belang van 
ons land. 

A. Aerts, dr. jur., 
politiek gevangene 1942-1945, 
ere-juridische adviseur. 

Dr jur. M. Coppieters, 
senator. 

Prof. dr. H. Mertens, kanunnik 
Katolieke Universiteit Leuven. 

A. Van Wilderode, 
letterkundige, 
lid van de Akademie, 
dr h.c. Universiteit Leoven. 

Prof. dr. R. Derine, 
voorzitter UFSIA, 
schepen van de stad Antwerpen. 

Prof. dr C. Heyman, 
Katolieke Universiteit Leuven, 
algemeen voorzitter Davidsfonds. 

A Vanhumbeeck, 
gewezen direkteur. 

PARTIJBESTUUR 
BEPLEIT AMNESTIE 
Een afvaardiging van het partij
bestuur van de Volksunie, be
staande uit de heren Schiltz, al
gemeen voorzitter, Peeters, al
gemeen sekretaris en De Bruyne, 
ondervoorzitter, werd op woens
dagvoormiddag 10 maart \\. ont
vangen door de heer eerste-mi-
nister. 
De afvaardiging vestigde de aan
dacht van de eerste-minister op 
de wenselijkheid dat vóór de vie
ring van het ambtsjubileum van 
de Koning een initiatief zou ge
nomen worden in verband met 
het opruimen van de gevolgen 
van de repressie en de epuratie 
teneinde dit jubileum in een 
sfeer van verzoening te kunnen 
laten doorgaan. 

Bij de foto : In een sfeer van « ge
matigde verwachting » naar een 
« kleine amnestie » herden)<en we 
ook de aanslag op de IJzertoren, 
dertig jaar geleden. Terwijl ieder
een in Vlaanderen de daders met 
naam en toenaam kende, vond het 
beste gerecht ter wereld de schul
digen niet. Er is een nieuwe toren 
gekomen Wanneer beginnen we 
op een nieuwe lei ? 

WAT GEBEURDE ER 
In oktober vorig jaar startte "De 
Krant" als onafhankelijk dagblad 
voor Vlaanderen. Na enkele t i jd 
werd het verspreidingsgebied be
perkt tot Antwerpen, Vlaams 
Brabant en Limburg. De ver
wachtingen waren hoog gespan
nen, want inderdaad : een onaf
hankelijk persorgaan is een witte 
merel in onze kontreien. Het 
eerste nummer was echter een 
ontgoocheling. We hadden de in
druk dat de mensen van "De 
Krant" van plan waren dagelijks 
een weekblad uit te geven... 
Deze slechte start is blijkbaar 
een der oorzaken geweest dat 
"De Krant" niet doorbrak. Men 
moest al over een zeer grote 
dosis optimisme beschikker^ om 
in tijden als deze met een nieuwe 
krant op de markt te komen. We 
leven imrners in een ti jd waar 

MET DE KRANT? 
eerder kranten verdwijnen dan 
dat er nieuwe geboren worden. 
Maar hoe dan ook, de jongens 
van "De Krant" hielden moedig 
vol en alleen insiders weten, 
hoe hard onze kollega's hebben 
gezwoegd, om het hoofd boven 
water te houden. Déze honderd-
probent inzet wierp • trouwens 
vruchten af, want naar inhoud en 
vorm verbeterde "De Krant" ge
stadig. Ook nam het blad gelei
delijk de rdl van waakhond over, 
die enkele dagbladen onder druk 
van de regering en belangengroe
pen zelfs niet meer konden of 
durfden spelen (cfrT de "puzzle" -
over de ministers en familie, die 
zo graag met Mystères en andere 
legervliegtuigen vliegen). 
"De Krant" slaagde er trouwens 
in, ondanks een zeer beperkte 
redaktieploeg met een behoorlijk 

produkt voor de dag te komen. 
Hij trok zelfs de laatste maanden 
nog een paar talentvolle Joerna-
listen aan. Maar blijkbaar is de 
financiële last voor de drukker
meerderheidsaandeelhouder te 
zwaar geworden, zodat "De 
Krant" sinds maandag niet meer 
verschijnt. 

Hebben we daarmee het zo
veelste sterven van een blad 
meegemaakt, altijd zielig gebeu
ren, zeker voor alle mensen in 
het vak ? Er bleek vorige dinsdag 
nog een kleine kans te bestaan, 
dat "De Krant" bij een nieuwe 
drukker zou starten. De redaktie 
achtte zich in elk geval bedrogen 
en drong bij het beheer op op
heldering aan. Later verluidde 
dat het blad niet meer zou ver
schijnen. 

TE KOOP: 
Huidig Algemeen Sekretariaat, bruikbaar als kantoorruimte 

of woonhuis. 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel 

Oppervlakte van het hoofdgebouw : 118 m2. 
Oppervlakte grond en gebouwen : 2 a 28 ca. 

BEKNOPTE BESCHRIJVING : > " ' ' j 
— Kelderverdieping : 1 woonplaats, kelder centrale verwar-^ 

warming, kelder, toiletten. 
— Gelijkvloers : brede gang met trap, 2 vergaderzalen, keu

ken, koer, tuin. 
— 1ste verdieping : 2 grote bureaus, 2 kleine bureaus. 
— 2de verdieping : 2 grote bureaus, 1 klein bureau. 
— Zolderverdieping : 2 mansardekamers, zolder. 

HET KOMFORT : 
Water, gas, elektriciteit, riolering, centrale verwarming. 

VERKEERSWEGEN EN VERKEERSMIDDELEN : 
Trams en autobus, niet ver van station Brussel-Zuid. 

BEZOEK : alle werkdagen tijdens kantooruren na telefonische 
afspraak op 02/512.51.60 met G. De Backer. 
VRIJ : omstreeks 1 juli. 
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HET 

INTERNATIONAAL 

VROUWEN

TRIBUNAAL 

Het eerste internationaal 
vrouwentribunaal is achter 
de rug. Bij de opening waren 
er enkele honderden, naar 
het einde toe waren er ruim 
duizend. Het duurde vijf 
dagen en het verliep soms 
woelig en stormachtig. Maar 
wat men er ook over zegt: 
het was anders dan de meestal 
bloedloze, makke, vooraf 
sterk geprogrammeerde en 
vaak gedirigeerde kongressen. 
In vele opzichten v/as het 
spontaan, verrassend, 
prangend, schrijnend. 
Het was vooral internationaal 
omdat zowel blank als bruin, 
geel, rood en zwart bijeen 
was, naar elkaar heeft geluis
terd met veel begrip voor 
eikaars temperament, 
instelling en geaardheid. 
Het was, hoewel eerst bijna 
doodgezwegen, een 
veelbesproken " t r ibunaal" . 
Vooreerst omdat vele 
deelnemers hun recht op vri j 
getuigenis heeft gebruikt en 
een enkele keer ook wel 
misbruikt. Vooral echter 
omdat voor de eerste keer 
wellicht de mannelijke pers 
aan de deur werd gezet. 
De mannen hebben 
( hoe kan het anders ?) 
geprotesteerd in naam van 
hun persrecht op vrije infor
matie. Zij hebben deze vorm 
van "diskriminatie" gelaakt. 
Dat is goed en verheugend, 
ofschoon zij weten dat vrije 
informatie en vrije publikatie 
nog niet hetzelfde zijn. 
Laten wi j hopen dat zij de 
lessen zullen trekken uit het 
bittere besef, dat zij 
uitsluitend op grond van hun 
geslachtskenmerken werden 
geoordeeld, beoordeeld en 
afgewezen. Vrouwen leven 
reeds eeuwen met deze 
bittere wetenschap. 
Sommigen hebben dat niet 
begrepen, >Â ant zij verweten 
de vrouwen dat zij enkele 
keren geëmotioneerd 
reageerden ! 

Spreekt het vanzelf, dat de pers het 
recht op vrije informatie moet i<unnen 
bezitten (of bedoelen zij recht op sen
satie ?), dan eisten de getuigenissen 
van vele ex-gevangenen en van folter
praktijken die in het bijzonder op vrou
wen worden toegepast de grootst mo
gelijke kiesheid, die niemand kon 
waarborgen. Nu heeft de vrouwelijke 
pers bijzonder veel blijk van kiesheid 
gegeven zonder daarom haar kritiek te 
sparen Daarenboven hebben vele ver
krachte vrouwen hun mensonterende 
lotgevallen kunnen vertellen voor een 
uitsluitend vrouwelijk publiek, wat het 
hun veel gemakkelijker heeft gemaakt. 
Vooral omdat de meesten voor de 1e 
keer achter de mikro stonden. 
Ook op een ander vlak was het tribu
naal uniek. Weliswaar had minister 
Rika De Backer de zaal in het Kongres-
senpaleis kosteloos ter beschikking 
gesteld, maar de rest was vrouwkracht, 
inspiratie en kreativiteit, benevens 
persoonlijke inzet van de inrichters, 
onder wie Moni Van Loock, Lily Boey-
kens en anderen. Extra-werk, onbe-
taal̂ d werk, onbetaald gastvrijheid in 
de woningen van vele feministen en 
met weinig financies en steun. 
Het publiek bestond uit overwegend 
jongeren en was in zijn geheel zeer 
bont. Het eerste is hoopgevend voor 
de toekomst, het tweede bewijst so

lidariteit. Het konformisme doorbro
ken ? 
Simone de Beauvoir zei in haar bood
schap : "Wij zijn niet afgevaardigd 
door partijen of landen. Wij komen uit 
eigen beweging om de schandalige 
achterstand van de vrouw aan te kla
gen, de misdaden tegen haar te ver
oordelen en om middelen te zoeken 
die een einde moeten maken aan haar 
kolonisatie. » 

KLEIN IVIISTERIE 
De eerste dag verliep rimpelloos, hoe
wel voortplanting en gezondheid de 
eerste onderwerpen waren met alle 
randvraagstukken vandien, zoals abor
tus. Maar het getuigenis van de zo
gezegde Franse journaliste van « Le 
Monde », volgens hetwelk haar artikel 
werd geweigerd ten gunste van een 
mannelijk kollega, veroorzaakte zo een 
tumult dat de mannelijke pers voortaan 
de toegang werd ontzegd. Inmiddels 
weet men nog altijd niet wie deze 
vrouw was, in wiens naam zij sprak en 
door wie zij was « afgevaardigd ». 
Zelfs « Le Monde » kwam er niet ach
ter. 
Dezelfde dag nog hoorde men getui
genissen over de ekonomische en so
ciale diskriminatie in verscheidene lan
den, over gedwongen sterilisatie, de 
toestand van de zwarte vrouwen en 

HUMANISME 7 6 
VERKRACHTING - FRANKRIJK 

Eve werd verkracht door drie mannen 
in haar eigen appartement. Zij legde 
onmiddellijk klacht neer. De verkrach
ting werd verworpen en alleen slagen 
en verwondingen weerhouden. De drie 
aanranders zijn op dit ogenblik ge
zocht wegens andere delikten. 
Helene werd op 14 jaar verkracht door 
de beste vriend van haar gestorven 
vader. Zwaar getraumatiseerd heeft zij 
psychologische moeilijkheden gehad 
gedurende jaren. Eerst op 18 jaar heeft 
zij durven spreken. Uitgescholden voor 
« hoer » en beschuldigd het uitgelokt 
te hebben, heeft zij nooit klacht dur
ven neerleggen. 
Anne en Araceli, die niet verbergen 
dat zij Lesbische vrouwen zijn, werden 
verkracht gedurende hun verlof in 
Frankrijk in 1974. Zij werden aange
rand door drie mannen na een zware 
worstelling. Ten gevolge van een vol
gehouden juridisch gevecht zullen hun 
aanranders vervolgd worden, niet al
leen voor slagen en verwondingen, 
maar ook voor verkrachting. Het pro
ces komt kortelings voor het Hof van 
Assisen. 
Monique werd uitgenodigd voor een 
drink bij een echtpaar en verplicht scè
nes mee te maken, zo uit « Histolre 
d'0 » geknipt. Juridisch werd zij niet 
« verkracht », vermits zij geen pene
tratie kon bewijzen, ondanks alle fol
teringen die zij doorstaan had. De in
richter van dit « avondje uit » heeft 
de feiten niet geloochend. Volgens 
hem was het allemaal « goedaardig » 

PROSTITUTIE - FRANKRIJK 
Nadia « werkte » gedurende 3 jaar. 
Haar beste vriendin, eveneens 19 Jaar 
werd neergeslagen door een pooier. 
Zij had haar voor de laatste maal ge
zien, dood in de goot, vlak voor het 
gore hotel. Diep getroffen door dit feit 
heeft Nadia de prostitutie de rug toe
gekeerd, van de ene op de andere 
dag. Nu vecht zij voor een « normaal » 
leven in een maatschappij, die haar 
niet aanvaardt. 

OEKRAÏNE -
EEN BOODSCHAP IN EEN FLES 
Van uit een gevangenis zenden vrou
wen een oproep als een boodschap in 
een fles, uitgeworpen in zee en niet 
wetende waar ze zal aanspoelen. Deze 
vrouwen werden aangehouden door 
mannen, in hun eigen huis. Deze man
nen zochten naar « manuskripten » en 
staken handen en vingers in de haren, 
de mond, de oren en zelfs in de va
gina en het rektum. Deze vrouwen 
kunnen niet getuigen voor het « Tri
bunaal » want ze zitten in gevangenis
sen en psychiatrische instellingen. 

VERMINKING 
Bij talrijke Afrikaanse stammen o.m. 
in Noord-Senegal, Mali, Nigeria, Ivoren-
Kust, Ethiopië, Irak, Yemen worden 
jonge meisjes op barbaarse wijze de 
klitoris weggesneden wanneer zij 10 
a 12 jaar zijn. Dit om te beletten dat 
zij ooit seksuele genoegens zouden 
hebben, genoegens die alleen voor de 
man voorbehouden zijn. 

PORNOGRAFIE - DENEMARKEN 
Edith was een porno-model uit eigen 
vrije wil. Zij verdiende veel, maar hoe 
zij zich voelde was wat anders. Zij 
begon stilaan zichzelf te haten en ont
dekte dezelfde gevoelens bij haar 
« kollega's ». Zij deden het dikwijls 

van de gastarbeiders. Alles bij mekaar 
stof genoeg om zowel de buitenlandse-
als binnenlandse pagina's van onze 
kranten vele maanden te vullen... Ze
ker de vrouwenpagina's. 

STORM IN GLAS WATER 

Vooral de derde dag was zeer storm
achtig, vooral wegens de akties van 
de lesbische vrouwen, Franse prosti
tuees en een bomalarm, die de anders 
schrijnende getuigenissen over ver
krachtingen en brutale mishandelingen 
enigszins in de schaduw drongen. 
Dat bomalarm nam alleen de politie 
ernstig. De enen fluisterden dat het 
bomalarm een stunt was van de les
bische vrouwen om zidi van de mikro's 
meester te kunnen maken, de anderen 
zagen er een drogreden in om de zaal 
eens rustig door mannen te laten 
doorzoeken. 
Wat er ook van zij, de aktie van de 
lesbische vrouwen sloeg niet als een 
bom in, hoewel enkele provokatoren 
(dne zijn er immers overal !) er handig 
misbruik van maakten om de ontstane 
herrie nog op te drijven. 
En zoals gebruikelijk werd er in som
mige kranten meer aandacht besteed 
aan deze storm in een glas water dan 
aan' de ernstige orrderwerpen en de 
talloze misdaden tegen de vrouwen. 

ALLES BIJEEN : TOCH EEN SUKSES 

Gelukkig waren er anderen, die wel 
grote aandacht hebben besteed aan 
het tribunaal. Sommige kranten stuur
den zelfs mannelijke journalisten om 
randnieuwtjes te schrijven, die met de 
essentie weinig te maken hebben, 
maar die dan toch een « mannelijke » 
aanwezigheid en taal lieten vermoe
den. Of zij nu ook zo konsekwent zul
len zijn om bij eksklusieve mannenon-
deronsjes [benevens een mannelijk 
joernalist) ook een vrouwelijke kollega 
is nog af te wachten, maar beslist niet 
zullen belasten met randbedenkingen 
zeker. 
Zondag, vierde dag, werden de getui
genissen over mishandelingen en ver
krachtingen voortgezet in een serene 
sfeer. 
En ten slotte kwamen op de slotzit
ting de besluiten op tafel, die geest
driftig en eenparig werden goedge
keurd. 
Alles bij elkaar toch een sukses ? Be
slist. Zijn er geen fouten of vergissin
gen begaan ? Wel zeker. Maar als je 
weet dat alléén de mannen « vol
maakt » zijn... 

Hilda UYTTERHOEVEN 

uit bittere noodzaak. De een had een 
echtgenoot die dronk, de andere was 
een ongehuwde moeder, een derde 
was een gescheiden vrouw. Edith heeft 
de moed gehad ermee op te houden. 
Zij beschuldigt de Deense regering 
wetten te maken die de vrouw herlei
den tot passieve objekten, gebruikt, 
misbruikt, omlaag gehaald 

DUBBELE DISKRIMINATIE -
INDIAANSE EN VROUW 
Yvonne is een Indiaanse vrouw, die 
met haar drie kinderen leeft in een 
« reservaat » in de Verenigde Staten. 
Geregeld lastig gevallen door een 
blanke dronkaard koopt zij een geweer 
omdat zij nergens hulp en steun vindt. 
Op een nacht breekt de dronkaard 
haar huis binnen, samen met een an
dere blanke. Haar zevenjarig zoontje 
wordt bedreigd met een mes, haar 
drie-jarig dochtertje bedreigd met ver
krachting. Yvonne heeft geschoten. Nu 
wordt zij voor een blank gerecht ge
daagd, beschuldigd van dubbele moord. 
Gelukkig is haar geval in de openbaar
heid geraakt en staan alle Amerikaan
se vrouwenbewegingen achter haar. 

ISRAEL - VERRASSENDE RESOLUTIE 
De Israëlische delegatie hoopt dat « de 
dialoog tussen Arabische en Joodse 
vrouwen — tijdens dit Tribunaal tot 
stand gekomen — zou worden verder 
gezet binnen het raam van het inter
nationaal feminisme. Dit Tribunaal, al
dus de delegatie, is het eerste inter
nationaal forum, tijdens hetwelk Ara
bische en Israëlische vrouwen hun 
eigen maatschappij in het openbaar 
veroordeeld hebben, wegens de ver
drukking van de vrouwen. Deze aktie 
bewijst, dat internationaal feminisme, 
de door mannen gedomineerde machts
politiek kan overstijgen ». 
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NOC STEEDS 
FRANSTALIG 

Deze maand zou het bevorde-
ringskomitee van het leger bij
eenkomen, tot voorbereiding van 
de periodieke bevorderingen. Een 
funktie van stafchef bij AFCENT 
(Allied Forces Central Europ) 
was vakant. Voor de bevordering 
van een generaal-majoor tot lui
tenant-generaal waren er zes 
kandidaturen, 4 franstalige en 2 
nederlandstalige. Vijf generaals
majoor gaan binnen kort met 
pensioen, zodat dan vijf kolonels 
tot generaal-majoor kunnen be
vorderd worden. Vermits er in 
deze rang nog steeds een taal-
onevenwicht is, werd verwacht 
dat met deze benoeming de taai
pariteit op het niveau der gene
raals-majoor zou nagestreefd 
worden. 
Bij de luitenant-kolonels is de 
Vlaamse achterstand veel gro
ter : 169 F tegen 131 N. Bij het 
aanbod is de verhouding 132 F 
en 118 N. Opvallend is ook het 
groot aantal eentalig-Waalse 
kandidaten voor de rang van 
luitenant-kolonel. Er werd noch
tans bijna voortdurend aange
drongen, opdat deze kandidaten 
zoveel mogelijk tweetalig zou
den zijn. 
Er is verbetering ingetreden, 
maar de nivellering op taalvlak 
gaat zo langzaam dat men ge
rust van onwil en tegenkanting 
in de hogere legerleiding kan 
spreken. Kan dat anders met 
een defensieminister Vanden 
Boeynants die net als al zijn 
voorgangers weinig animo aan 
de dag legt. 

WAT GEBEURT ER 
BIJ DE POSTCHECK ? 
Periodisch wordt een klaaglied 
aangeheven over de traagheid 
van de postcheck. Sinds een 
paar weken speelt de postcheck 
zich in de kijker met miljoenen 
verduisteringen door bedienden. 
Het totaal tekort op de over
schrijvingsbalans zou nu al tus
sen de 350 en de 500 miljoen 
schommelen. 
Insiders schrijven deze fraude 
toe aan het behouden van drie 
verschillende verwerkingssiste-
men en aan het verzwakken van 
de kontrole. 
Mooi land, dat land van ons. Met 
zijn reuze-deficits bij Sabena, 
NMBS, RTT en verduistering op 
grote schaal bij de Postcheck. 
Om maar te zwijgen van sommi
ge desastreuse bankspekulaties 
en geldmorserij met nutteloze 
Waalse autowegen. Een paradijs 
voor dieven en knoeiers... 

ALLES VOOR 
DE WALEN 
Het wordt een eentonig lied 
maar de bevoordeliging van fran-
kofone Brusselaars en van onze 
Waalse broeders (en zusters) 
duurt onverminderd voort. Na de 
sabotage van Deurne door Sa
bena, saboteert deze kampioene 
van het wanbeheer en het de-
ficiet voorts de luchthaven van 
Oostende. Het jongste snufje ? 
Sabena likwideert de lijn Oost-
ende-Londen en legt van 1 april 
a.s. af een lijn Luik-Londen 
(twee vluchten per dag) en een 
verbinding Charleroi-Londen in 
(1 vlucht per dag en wel met 
een straaltoestel) ! Dit is de 
« bekroning » van een lange lijst 
kleine en grote plagerijen van
wege de frankofone Sabena-ba-
zen om de Vlaamse luchthavens 
te wurgen en verliesmakende 
luchthavens te Brussel en in 
Wallonië kunstmatig in leven te 
houden (o.a. met geld van de 
Vlaamse belastingsbetaler) ! 
Vorige week bleek uit het ex-
perten-verslag dat Sabena niet 
meer te redden is. In de prak
tijk kwam dit verslag neer op 
opslorping door de KLM of ge
woon Sabena opdoeken. Wij ver
kiezen dit laatste en de oprich
ting van een eigen Vlaamse 

luchtvaartonderneming in nauwe 
samenwerking met KLM. 
Intussen : heeft minister Cha-
bert dan niets meer te vertel
len ? Of heeft ook hij schrik 

t<.4ie J jkke nekken van Sabe
na ? ^ ^"^ 

PARADIJS 
VOOR LUI AARDS 

- . L E E N VLAAMSE STEM 
rn~-«lANS-

Dat Sabena van alle Westeuro-
pese luchtvaartondernemingen 
deze met het grootste verlies 
is en met het meest kronische 
verlies, wisten we al lang. Uit 
het verslag van een deskundige 
onderneming blijkt dat wanbe
heer en inflatie aan hoger per
soneel de twee voornaamste 
oorzaken van dit voortdurend 
verlies zijn. Sabena telt een hele 
reeks direkteuren, onderdirek-
teuren en diensthoofden die fei
telijk overbodig zijn. KLM heeft 
met bijna de helft minder perso
neel een hoger rendement ! 
Wie echter de Belgische toe
standen kent, weet ook waarom 
Sabena teveel hoger personeel 
heeft : de franstaligen moeten 
overal in vetbetaalde en weinig 
kennis en inzet vergende funk-
ties geparachuteerd worden, ver
mits franstaligen in België tot 
de bevoorrechte burgers beho-

NEDERLANDSE 
JEUGDRAAD 
MISKEND 
In 1970 werd de Nederlandse 
Jeugdraad opgericht als hoogste 
adviesorgaan inzake jeugdaange-
legenheden. De leden van dit or
ganisme stelden tot hun verba
zing vast dat in geheel de pro
blematiek van de jeugdwerk
loosheid op geen enkel ogen
blik dit organisme werd geraad
pleegd. Meer nog, de Neder
landse Jeugdraad stelde onge
vraagd een advies op ten be
hoeve van het parlement nav de 
bespreking van het herstelpro
gramma. Het werd niet eens 
vermeld I Nochtans had de raad 
konkrete voorstellen ter oplos
sing van de jeugdwerkloosheid 
geformuleerd. We vragen ons 

dan ook af, waarom men feite
lijk dit organisme in het leven 
riep ? Tweede vraag : wat deed 
het ministerie van Nederlandse 
Kuituur, van wie de NJR af
hangt, met het advies ? 

VLAANDEREN 
De kantonnale verkiezingen in 
Frankrijk liggen wat Frans-
Viaanderen betreft in de lijn 
van de vroegere : een bevesti
ging van de linkse meerderheid 
en, in de Frans-Vlaamse West
hoek, het overwicht van traditio
nele regeringsgezinde kandida
ten. Dit beeld schijnt toch niet 
ten eeuwige dage onveranderd 
te zullen blijven in de Westhoek. 
Bij elke verkiezing verliezen de 
Gaullisten en aanverwanten 
stemmen en percentages. En nu 
is voor de allereerste keer se
dert meer dan veertig jaar een 
kandidaat naar voren gekomen 
met een Vlaams programma. 
In het kleine kanton Steenvoor
de, met nauwelijks iets meer 
dan 8.000 kiezers, heeft een 25-
jarige afgestudeerde, Jean-Paul 
Sepieter, het gewaagd een pro
gramma te verdedigen, waar de 
traditionele politici zich nooit 
aan gelegen lieten. In het enige 
maar degelijke kiespamflet dat 
hij verspreidde kloeg hij naast 
de sociale en ekonomische on
derontwikkeling van zijn gewest 
ook de vernietiging van de ei
gen taal en kutuur aan. Hij pleit
te voor werk in eigen streek, 
bescherming van het tipische 
leefmilieu, het totstandkomen 
van een departement Westhoek 
en het invoeren van een twee
talig statuut vanaf het kleuter
onderwijs en in de administratie. 
De uitslagen die Jean-Paul Se
pieter behaalde zijn niet dende
rend, maar evenmin ontmoedi
gend. Voor het hele kanton 
kreeg hij 6% van de uitgebrach
te stemmen achter zijn naam, in 
zijn geboortedorp Boeschepe 
was dat 10%. Uiteindelijk heeft 
hij het volledig alleen moeten 
rooien, zonder partij, organisa
tie, steun of bekendheid. Alles 
bijeen genomen wettigt dit toch 
enig vertrouwen in de toekomst, 
(cv.) 

Leden van de PAG (pluralistische aktiegroep), het Vrouwenoverleg-
komitee en de Federatie van Vlaamse Vrouwen hebben n.a.v. het 
kongres van de Bond van grote en jonge gezinnen zaterdag te Brus
sel geprotesteerd tegen de gang van zaken in die organisatie. Ze 
hadden het vooral over de overbezetting van -mannelijke bestuursie 
den in de Bond. Op hun pamfletten was te lezen : "Als het gezin te 
belangrijk is om alleen aan vrouwen over te laten dan is de gezins
beweging te waardevol om uitsluitend door mannen te worden ge
leid". 
In tien vragen en antwoorden legden de vrouwen hun protest dat de 
titel "Bonds-vrouwen in opstand" meekreeg uiteen. 
Een greep uit de vragen. Wat is de Bond vandaag ? Een organisatie 
van mannen, meestal op pensioengerechtigde leeftijd die geen ver
ruiming, vernieuwing en vooral geen vrouwen aanvaardt. Wat ver
draagt de Bond niet ? Om het even welke kritiek, die meteen als 
oppositie wordt gebrandmerkt. Wat wil de vrouw in de Bond ? 
Eenvoudige strukturen, een derde van de mandaten bij de volgende 
verkiezingen, een broodnodige gezinsbeweging die nu kansen mist 
door machtsdrang en immobilisme van enkele mannen aan d'e fop... 
Stippen wij tenslotte nog aan dat toen prof-voorzitter Van Mechelen 
op het kongres werd aangekondigd hij op ahoegeroep en gefluit 
onthaald werd. 

usspm 
De kwestie Zeebrugge als sterk voorbeeld van de Belgische 
miljardenkostende doe-maar-op-politiek heeft met de direkt 
daarop volgende echo van de Waalse roep « Meer kompen-
satiekredieten ! », maar weer eens aangetoond tot wat een 
georganiseerde miljardenroof deze Belgische staat blijvend 
verworden is t.o.v. de Vlaamse gemeenschap. •< De Nieuwe 

^^Gjds »,^teeds kampioen van het unitarisme, geeft dit nu ook 
TroillMiwCks toe. Wie zijn de schuldigen ? Het antwoord 

vliegt weg in de zeewind. Ondertussen zijn de door de ver
zakkingen getroffen families nog steeds niet uitbetaald. 
Daarover geeft « Het Volk » bijzonderheden. Ons afvragend 
wanneer die financiële hypoteek van de « verdeelsleutels » 
van de Vlaamse toekomst zal worden gelicht is er misschien 
een kansje dat de hypoteek van de repressie lichter wordt. 
Kondigt de zwaluw van de stemming in de Antwerpse ge
meenteraad hier de lente aan, vraagt « De Standaard » ? En 
in dit verband pronostikeert de « Libre Belgikue » dat de 
PSC zich wel eens scherp tegen de amnestietendens in 
Vlaanderen zou kunnen keren via regeringstroebels. Dit dan 
na de woorden van Martens op het CVP-kongres. Tenzij het 
hier ook woorden in de wind waren. 
Nog niet zo lang geleden maakte een aantal PVV-afdelingen 
schaamteloos propaganda in zinnen als « Wilt gij een plaats 
bij de postdiensten, wend u tot de PVV ». Het doet wel wrang-
komisch aan nu « Het Laatste Nieuws » te zien banbliksemen 
tegen de politieke benoemingsplaag, na het schandaal van 
de postcheckverduisteringen. 

Walter Luyten 

DE NIEUWE GIDS 
« Meteen is een nieuwe i<ommunautaire wending genomen 
die de passies nog lang warm zal houden. De taalgeschillen 
van gisteren slaan in vergelijking daarmee maar een bleek 
figuurtje. Want inkomsten en uitgaven spreken tot iedereen 
die moet betalen en verwacht ook wat te ontvangen. Het is 
een nietsvermoedende Waalse staatssekretaris, de RW-er 
Moreau, die het eerst de hand in deze zak heeft gestopt. Hij 
pleitte op een perskonferentie voor de fiskale zelfstandig
heid van Wallonië. Het was ondoordacht. Zijn RW-kollega Gol 
becijferde vlug dat de Waalse belastingsopbrengst slechts 
28 th. van het geheel der inkomsten bedraagt, terwijl Wallo
nië in de geregionaliseerde begroting geniet van de verdeel
sleutel 39 th., naast 51 th. voor Vlaanderen en 10 th. voor 
Brussel ! Eens gezegd blijft gezegd, is een harde wet, ook in 
de politiek Het is in Vlaamse oren gevallen en men vergeet 
het wel niet licht. Vanzelfsprekend blijft de nationale solida
riteit spelen, aldus een geruststellende verklaring van pre
mier Tindemans voor de tv ondervraagd door een Waals 
journalist ». 

HET VOLK 
Terwijl de aannemer reeds 400 miljoen voorschot kreeg uit
betaald, wachten in Zeebrugge 83 gezinnen reeds jaren op 
een vergoeding voor de schade die de voorbereidende werken 
van de sluis aan hun woningen toebracht. De ekspertise naar 
deze schade heeft ook veel te lang aangesleept en naar ver
luidt werd de schade eerder onderschat dan overschat. In 
totaal zou aan de benadeelde bevolking 2 miljoen moeten 
worden toegekend, een peulschilletje naast de 581 miljoen 
voor de aannemer en naast de 600 miljoen die het afbreken 
van de foutief gebouwde nieuwe havenmuur heeft gekost 
In ieder geval werd aan de getroffen bevolking tot vandaag 
nog geen frank uitbetaald ». 

DE STANDAARD 
De medewerking van de BSP, de sterkste partij in de raad, 
was onontbeerlijk, ook reeds om de politieke betekenis van 
de motie te betonen. Onlangs had BSP-schepen Geldolf reeds 
duidelijk gemaakt, dat zijn partij kon instemmen met een 
politiek van verzoening. Gelet op de harde houding die de 
BSP op dat punt steeds heeft aangenomen, is het een merk
waardige gebeurtenis. Zij werd mede mogelijk gemaakt door 
het taktische talent van de CVP-onderhandelaar, schepen Deri-
ne, die aanvaardde dat het gevoelsgeladen woord « amnestie » 
niet in de motie werd gebruikt, en door de kentering die bij 
de Vlaamse socialisten vastere vormen aanneemt. De Ant
werpse gemeenteraad is nog niet het parlement, maar het is 
toch belangrijk, dat in de grootste Vlaamse stad een zo in
drukwekkende meerderheid tot uiting komt ». 

LA LIBRE BELGIQUE 
« Met andere woorden, de h. Martens eist in naam van zijn 
partij amnestie. Men weet dat toen de laatste maal een der
gelijk voorstel in het parlement werd neergelegd, het zelfs 
niet in overweging werd genomen, en dit wegens de negatie
ve stemming van een aantal franstalige CVP-ers. Men be
grijpt dan ook het belang van de Vlaamse CVP-eis, die gedeeld 
wordt door een groeiend aantal Vlaamse parlementsleden. 
Als M. Martens, in zijn laatste versterkingen teruggedrongen 
door een Volksunie, die heel gevoelig is op dat vlak, van deze 
kwestie een regeringskwestie maakt, dan valt het niet te be
twijfelen dat de koaïitie aan de macht moeilijke weken staat 
te wachten ». 

HET LAATSTE NIEUWS 
« Algemeen beheerder van de regie der posterijen, de h. 
Struyf, liet zich onlangs ontvallen dat de post eigenlijk failliet 
was. In een verslag van de Inspektie van Financiën over deze 
verklaring staat ook te lezen dat iedereen weet waar het 
schoentje wringt. Het gaat om het sisteem van politieke aan
wervingen. De totale politizering van de diensten waarbij 
promotie gebeurt op basis van partijlldkaarten en niet om
wille van bekwaamheid. Onder dit sisteem lijden wij alle
maal : de rekeninghouders die niet meer kunnen betrouwen 
op de vlugheid en de juistheid van de verrichtingen. Maar ook 
de duizenden personeelsleden die het goed menen en die 
geen enkele blaam treft. Het is hun fout niet wanneer er 
zwarte schapen konden binnenglippen in de postdiensten ». 

18 MAART 1976 WIJ s 



socWM Lep'̂ ri 

DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDE 
Hoe het sociaal konflikt ingevolge de 
afdanking van de ABW-afgevaardigde bij 
SIBP zal geëvolueerd zijn wanneer de 
lezer deze lijnen onder ogen krijgt, kun
nen wij vanzelfsprekend niet voorspellen. 
Wanneer wij deze woorden aan het papier 
toevertrouwen -woensdagavond 10 maart-
ziet het er in elk geval naar uit dat het 
konflikt niet alleen geen oplossing krijgt, 
maar wijst een er> ander er zelfs op dat 
de zaak uit de hand dreigt te lopen. Op 
verscheidene plaatsen in de omgeving 
van de raffinaderijen werden kraaiepoten 
gestrooid om het uitrijden van tankwa
gens te verhinderen. Vanaf de brug over 
de E3 te St-NIklaas werd met een kata
pult naar de voorbijrijdende tankwagens 
geschoten en bij een vijftal hiervan werd 
de voorruit versplinterd. Rond de BP-
tanks te Kuringen tegen Hasselt werden 
molotov-cocktails geworpen, die echter 
geen schade hebben aangericht, zodat 
de omwonenden hier letterlijk aan een 
ramp zijn ontsnapt. De stakingspiketten 
zelf werden over het algemeen zenuw
achtiger en driester. 
ledereen vraagt zich terecht af in hoever 
een staking als deze in de petroleum-
sektor, met alles eraan en errond, wel 
kan te rechtvaardigen zijn als reaktie op 
de afdanking van een vakbondsafgevaar
digde. Om de lezer toe te laten zich in 
dit verband een duidelijker beeld te vor
men van de situatie, gaan we in dit kort 
artikel nader in op het statuut van de 
sindikale afgevaardigde, waarna we aan 
dit statuut enkele persoonlijke overwe
gingen zullen vastknopen. 
De vertegenwoordiging van de werkne
mers in de ondernemingen wordt thans 
geregeld door de KAO nr 5 van 24 mei 
1971, aangevuld door de KAO nr 5bis 
van 30 juni 1971. In toepassing van deze 
beoalingen worden de vakbondsafaevaar-
digden aangeduid of verkozen Zoals 
overal elders, zijn de zgn. niet-reprezen-
tatieve vakbonden niet gemachtigd kan
didaten aan te duiden. 
Volgens art. 11 van voornoemde KAO, 
hebben de bevoegdheden van de vak
bondsafgevaardigden o a betrekking op : 

— de arbeidsverhoudingen ; 

— de onderhandelingen met het ^ ^ . 
het sluiten van kollektieve overeen
komsten of akkoorden in de schoot 
van de onderneming, zonder dat daar
bij afbreuk wordt gedaan aan de 
kollektieve overeenkomsten of akkoor-
den'die op andere vlakken zijn geslo
ten ; 

— de toepassing in de onderneming van 
de sociale wetgeving, van de indivi
duele arbeidsovereenkomsten ; 

— de naleving van de algemene begin
selen inzake de sindikale afvaardiging 
en zoals deze beginselen omschreven 
zijn in deze KAO. 

Belangrijk is de wettelijke bescherming 
waarover de sindikale afgevaartiigden be
schikken. Zo bepaalt art. 17 van voor
noemde KAO dat het mandaat van sindi
kale afgevaardigde geen aanleiding mag 
geven tot enig nadeel of speciale voor
delen voor de betrokken afgevaardigde, 
dat deze derhalve recht heeft op de nor
male promoties en bevorderingen van de 
kategorie werknemers waartoe hij be
hoort. Volgens art. 18 mogen de leden 
van de sindikale afvaardiging niet worden 
afgedankt om redenen die eigen zijn aan 
de uitoefening van hun mandaat. Gewone 
afdanking is slechts mogelijk mits toe
stemming van sindikale zijde. Afdanking 
om zwaarwichtige redenen - wat door de 
direktie van SIBP tegen de ABW-afge
vaardigde ingeroepen wordt - is mogelijk 
zonder de toestemming van de sindikale 
afvaardiging en van de betrokken vak
bond. Over de geldigheid van de inge
roepen zwaarwichtige redenen kan uitein
delijk de Arbeidsrechtbank oordelen. 
Tot zover enkele bepalingen uit de KAO 
in verband met het statuut vón de vak
bondsafgevaardigde. Het zal ons toegela

ten zijn daaraan enkele persoonlijke 
overwegingen vast te knopen. 
De sindikale afgevaardigde maakt deel 
uit van het georganizeerd overleg tussen 
werkgevers en werknemers. In dat op
zicht is hij een uiterst belangrijke scha
kel tussen het personeel van een onder
neming en de direktie ervan. Zijn taak is 
trouwens ver van eenvoudig en soms 
zeer delikaat. Het is evenwel een taak, 
die hij vrijwill ig op zich genomen heeft. 
Met andere woorden : wie aanvaard heeft 
op te treden als vakbondsafgevaardigde, 
heeft aanvaard dat hij zijn taak zal uit
oefenen naar de geest van de terzake in 
de betrokken KAO opgenomen bepalingen. 
Niemand mag inderdaad uit twee ruiven 
willen eten. Ofwel schakelt men zich in 
als onderdeel van de wettelijk georga-
nizeerde en omschreven kontakten tussen 
werkgevers en werknemers. Ofwel blijft 
men daarbuiten staan en behoudt men de 
vrijheid van handelen. Het is te nemen 
of te laten. In elk geval is het onaanvaard
baar dat het sociaal klimaat vertroebeld 
wordt door onverantwoordelijken, die zich 
enerzijds wel beroepen op de bescher
ming van het wettelijk omschreven sta
tuut van sindikaal afgevaardigde, maar 
anderzijds in hun hele doen en laten op 
geen enkele wijze rekening wensen te 
houden met de rest van de KAO-artike-
len terzake. 

Met een dergelijke oneerlijke houding is 
niemand gediend : de werkgevers niet, 
maar de werknemers evenmin ! 

Willy Cobbaut. 
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BESCHERMING VAN HET MOEDERSCHAP 

In de Arbeidswet van 16 maart 1971 (B.S. 30/03/71) 
zijn bepalingen opgenomen ter bescherming van de 
werkneemsters tijdens en na de zwangerschaps
periode. Ook in het K.B. van 24/12/68 vinden we 
belangrijke bepalingen terzake. De voornaamste 
begrippen vatten we hier samen. 

Moederschapsrust. 

Op voorlegging van een geneeskundig getuigschrift 
waarin de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld 
staat, heeft de zwangere werkneemster het recht 
vóór deze datum 6 weken prenataal verlof te ne
men. Na de bevalling is ze verplicht 8 weken post
nataal verlof te nemen. Dit postnataal verlof kan 
verlengd worden met het deel van het prenataal 
verlof dat niet vóór de bevalling werd genomen. 
Speciaal geval : Indien de bevalling plaats heeft op 
een datum later dan het voorziene tijdstip, wordt 
het prenataal verlof met die periode verlengd. In 
dit geval heeft het moederschapsverlof dus een 
langere duur dan de voorziene 14 weken. 
PS : Er IS mogelijkheid een verlof zonder loon te 
nemen gedurende drie jaar na de bevalling (zes 
jaar voor een gehandikapt kind), met faciliteiten 
i.v.m. de sociale zekerheid. 

Verbod van ontslag 
Vanaf het ogenblik dat de werkgever in kennis 
gesteld werd van de naderende bevalling, mag deze 
het arbeidskontrakt niet eenzijdig verbreken, be
halve om redenen die vreemd zijn aan de fizieke 
toestand voortspruitend uit de zwangerschap of 
uit de bevalling. Een vóór die datum begonnen op

zeggingsperiode loopt dus gewoon door en in dit 
geval wordt een einde gemaakt aan het arbeids
kontrakt tijdens de duur van de zwangerschap. 
Noteer dat de werkneemster niet noodzakelijk een 
geneeskundig attest moet voorleggen aan de werk
gever. De bescherming treedt in, ongeacht de 
wijze waarop de werkgever over de bestaande 
zwangerschap werd ingelicht. 

Bescherming van de gezondheid 

Tijdens de zwangerschap en gedurende de periode 
waarin het kind gezoogd wordt, mag de werkgever: 
— de werkneemster geen overwerk opleggen; 
— de werkneemster niet tewerkstellen aan taken 

die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid 
van de moeder of van het kind; 

— de werkneemster niet blootstellen aan virus
aandoeningen; 

— de werkneemster, gedurende de laatste drie 
maanden van de zwangerschap, niet tewerkstel
len aan het dragen van lasten; 

— de werkneemster niet te werk stellen aan ver
richtingen waarbij zij blootgesteld zijn aan de 
schadelijke werking van volgende agentia : 
a) scheikundige : lood, kwik, zwavelkoolstof, 

arseenverbindingen, benzeen, aromatische 
aminen, enz.; 

b) fizische : temperaturen gewoonlijk hoger dan 
30° C, mechanische trillingen veroorzaakt 
door het gebruik van pneumatische werktui
gen. 

Cw. 1 
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DOKUMENTATIEJ 

BELGISCH TIJDSCHRIFT 
VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID 

Reeds achttien jaar geeft het ministerie 
van Sociale Voorzorg het maandelijks 
verschijnend « Belgisch Tijdschrift voor 
Sociale Zekerheid » uit. Elk nummer telt 
ongeveer honderd bladzijden en heeft het 
formaat 16/24 cm. De degelijkheid van 
deze publikatie wordt gewaarborgd door 
een « Wetenschappelijke Raad » onder 
het voorzitterschap van de professoren 
Roger Dillemans en Léon-Eli Troclet. Het 
redaktiekomitee zelf staat niet minder 
borg voor het wetenschappelijk peil van 
elk nummer. Voorzitters van dit redaktie
komitee zijn Robert Consael, Ere-Direk-
teur-generaal bij het ministerie van So
ciale Voorzorg, en Walter Leen, Ere-Ad-
ministrateur-generaal van de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid. 
Alhoewel het « Belgisch Tijdschrift voor 
Sociale Zekerheid » niet direkt bedoeld 
lijkt voor het groot publiek, is het toch 
dusdanig opgesteld dat een belangrijk 
aantal mensen, die beroepshalve of an
ders met onze sociale zekerheid in kon-
takt staan, aan dit maandblad een belang
rijke steun kunnen hebbeen voor bedoel
de sociale aktiviteiten. Daarmee is met
een de reden aangegeven waarom we 
deze publikatie aan onze lezers willen 
voorstellen. 
De struktuur van elk nummer is sinds 
vele jaren onveranderd gebleven. Op de 
allereerste plaats komt een soms zeer 
uitgebreide studie van de hand van een 
ambtenaar, een wetenschappelijk navor
ser, een professor, enz. Om de lezer een 
idee te geven van het terrein dat door 
deze studies wordt bestreken, geven we 
enkele onderwerpen die de jongste jaar
gangen aan de orde kwamen : De be
staansmiddelen van de bejaarden in Bel
gië (8/71) — Het begrip « loon » in de 
maatschappelijke zekerheid (2/72) — Ge
schillen der ziekte- en invaliditeitsverze
kering en werking dezer verzekering (5/ 
72) — De gewone kinderbijslag (8/72) — 
De bijzondere kinderbijslag (9/72) — Ne
gatieve inkomstenbelasting en werklust 
(10/72) — Het kraamgeld (11-12/72) — 
De sociale planning in de EEG (2/73) — 
Vergelijkende studie betreffende de re
gionale verdeling van de pensioenen (6-
7/73) — Evolutie der tegemoetkomingen 
voor minder-valieden (4/74) — Een gede-
centralizeerd sociaal beleid ? (6-7/74) — 
De rechtspraak van de arbeidsgerechten 
over sociale zekerheid (1/75) — Simula
tie van de bijdragen van de sociale ze
kerheid der zelfstandigen 1975-1980 (11-
12/75). 
De rubriek, traditioneel op de tweede 
plaats komend, is de rubriek « Wetge
ving ». Onder deze titel worden de voor
naamste nieuwe wetten en reglementen 
opgesomd, voorzien van enkele regels 
uitleg en geordend volgens de sektor 
waarop ze betrekking hebben : algemeen, 
ziekteverzekering, werkloosheid, pensioe
nen, enz. 
De tekst van de wet is belangrijk, maar 
de interpretatie ervan door bv. de recht
banken is niet minder belangrijk. De prak
tijk is veel ingewikkelder dan de wetge
ver in de teksten kan voorzien. Deze 
praktijk geeft dan ook regelmatig aanlei
ding tot betwistingen. Onder de titel 
« Rechtspraak », traditioneel het derde 
hoofdstuk van het hier voorgesteld 
maandblad, worden in elk nummer een of 
meerdere vonnissen aan een kortere of 
langere bespreking onderworpen. Per
soonlijk achten wij dit een zeer belang
rijk onderdeel van het Tijdschrift. 
Daarmee zijn we evenwel nog niet aan 
de laatste bladzijde toe. Traditioneel 
volgt nog de rubriek « Juridische, sociale 
en statistische studiën », waarna « Het 
geval van de maand » aan de beurt komt 
in de « Kroniek van de sociale dienst ». 
Verder zijn er de « Kanttekeningen », de 
« Internationale informatie », de aktuali-
teitenrubriek in « Feiten en gedachten », 
de bibliografie, enz., enz. 
Zoals reeds hoger gezegd, het « Bel
gisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid » 
is niet direkt bestemd voor het groot pu
bliek. Maar talrijk toch zijn diegenen die 
elke maand uit deze publikatie heel wat 
kunnen opsteken. Voor deze kategorie 
lezers is het voorliggend tijdschrift dan 
ook ten zeerste aanbevolen I 

Cw. 

• Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zeker
heid » — Uitgave van het ministerie van 
Sociale Voorzorg — Per nummer : 40 fr. 
— Jaarabonnement (10 tot 12 nummers) : 
350 fr., te storten of over te schrijven op 
prk. 000/2005863/97 van het ministerie 
van Sociale Voorzorg, Publikaties, Zwarte 
Lievevrouwestraat 3/C, 1000 Brussel. 

WIJ 8 18 MAART 1976 



WIJ IM D€ 1ADLK9UMK 

^ • • • " ^ • ' • ' ^ • • i ^ • • • . • • • * • • •• 

^ I 

De gemeenteraadsverkiezingen 
staan voor de deur en naderen 
met rasse schreden. 
Alle afdelingen zijn gestart met 
de voorbereiding van een pro
gramma en het opstellen van kan
didatenlijsten. 

Gemeenteraadsverkiezingen zijn 
erg belangrijk : ze spreken de 
mens meer direkt aan dan de na
tionale verkiezingen ; bovendien 
zijn de gemeenten de bouwstenen 
van het nieuwe, het federale 
Vlaanderen 
Daarom gaat de geplande program-
madag door onder het motto : 
« De gemeente, bouwsteen voor 
een federaal Vlaanderen ». 
Meer dan om strakke resoluties 
gaat het op deze bezinningsdag 
over het konkreet gemeentebe
leid, vooral om de basis-ideeën 
die de waarborg moeten bieden 
dat de gemeente op de eerste 
plaats een gemeente voor de 
mens is. 
De mens staat centraal, en van 
daaruit bekijken we enkele as-
pekten van het gemeentebeleid 
op gemeentelijk vlak. 
Een nieuw gegeven, nl. de sa
menvoeging van gemeenten, 
vraagt ook een nieuwe aanpak en 
nieuwe oplossingen, vandaar dat 
in een afzonderlijke sektie de 
aanpak in de gefuzioneerde ge
meenten behandeld wordt. 
Dit was dan meteen een schets 
van de inhoud van het voormid
dagprogramma. De namiddag 
vangt aan met een dia-montage 
over een gemeente voor de mens 
en de VU-kIjk op de gemeente. 
De programmarede wordt gehou
den door kamerlid André De Beul 
en voor de slottoespraak wordt 
het woord gegeven aan de alge
mene voorzitter Hugo Schiltz. 
In de volgende uitgaven van «Wij» 
kunt u lezen hoe de programma-
dag praktisch georganiseerd wordt 
en welke tema's in de verschil
lende sekties meer speciaal aan 
bod zullen komen. 
Belangrijk vooral is dat wij op 4 
april samen zoeken hoe wi j een 
menselijk beleid voor onze ge
meenten kunnen uitbouwen en 
dat zij er allemaal bij zijn I Man
datarissen, bestuursleden, mili
tanten, nieuwe kandidaten, kursis-
ten van het Dosfel instituut en 
last but not least de vrouwen uit 
onze FVV-afdelingen en onze 
VUJO's worden in Antwerpen ver
wacht. 

An Gysen-Demeester, 

VU-KONCRESDAC ANTWERPEN 4 APRIL '76 

DE GEMEENTE, 
BOUWSTEEN VOOR 
EEN FEDERAAL VLAANDEREN 

PROGRAMMA 

Voormiddag : 

10uOO : Inleidende rede, samenvatting en situering van de 
algemene programmadag door de voorzitster me
vrouw An Gysen-Demeester, gemeenteraadslid 

10u30 • Indeling in 4 sektievergaderingen. 
Specifieke uitzichten van het gemeentebeleid. 
— Aanpak in de fuziegemeenten. 
— Sociaal welzijn in de gemeente. 
— Omgevingszorg. 
— Pluralisme en verdraagzaamheid. 

13u00 : Lunchpauze. 

Namiddag : 

14u30 : Plenaire vergadering, besluitvorming. 
Verslag door de voorzitter. 

14u45 : Diamontage : 
— Een gemeente voor de mens. 

— De kijk van de VU op het gemeentebeleid. 

15u45 : Programmarede door kamerlid André De Beul. 

16u30 : Slottoespraak door partijvoorzitter Hugo Schiltz. 

17u00 : Einde. 

Elke donderdagochtend nadat hij het abonne
mentenbestand van « Wij » weer heeft zien aan
groeien maakt bovenstaande natuurlijke leider 
zich nog wat kwajer. 
Hij gaat dan voor de spiegel staan, laat zijn tan
den zien, balt de vuist en vraagt zich af hoe an
ders het nu wel met hem geworden is... 
Het antwoord op die vraag kennen wij , daarom 
gaan wij door met werven en brengen het nodi
ge medelijden op voor de spiegel... 

1. Kris Versyck, Cent 
2. Georgette De Kegel, Ninove 
3. Bert De Cremer, Denderhoutem 
4. Jef Nagels, Oostende 
5. Juul Moens, Antwerpen 
6. Jef Vinex, Erps-Kwerps 
7. Joris Depré, Tervuren 
8. Geert Bourgeois, Izegem 
9. Jan Caudron, Aalst 

10. Jozef Labaere, Kortrijk 
11. Koen Van Meenen, Heusden 
12. Daniel Denayer, Alast 
13. Robrecht Rijckbosch, Deinze 
14. Jan Roux, Genk 
15. Anny Lenaerts, Wilrijk 
16. Theo Beenders, Zaventem 
17. Ferre De Beuckelaer, Kontich 
18. Raf Lintermans, Veurne 
19. Roger Vandenbiicke, leper 
20. 

2525 
1030 
878 
765 
731 
649 
584 
578 
540 
452 
431 
418 
327 
312 
296 
269 
258 
227 
194 

M. Van Langendonck, St-K.-Waver 189 
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ANTWERPEN 

TURNHOUT OP KOP 

MET 
WIJ" 

DE STRAAT OP 
Zopas is in tienduizenden exemplaren het speciale kolpor-
tagenummer vaa ons weekblad "Wi j " van de persen geko
men. Alle arrondissementsbesturen zijn reeds in het bezit van 
een behoorlijke hoeveelheid, waarmee in maart-april kan 
gekolporteerd worden. We hebben alle arrondissementsbe
sturen gevraagd, ons precieze inlichtingen te bezorgen over 
de geplande kolportages en over de rezultaten ervan. We 
zullen hierover week na week verslag uitbrengen. Het arron
dissement Turnhout was het eerste dat ons gegevens heeft 
bezorgd. Er zal daar gekolporteerd worden 
— op zaterdag 20 maart te Turnhout; verzamelen aan par

king van Kultuurcentrum Warande om 14 uur. 
— op zaterdag 27 maart te Hoogstraten; verzamelen aan de 

kerk om 14 uur. 
— op zaterdag 10 april te Geel op de Palmenmarkt; verza

melen aan de gemeentelijke feestzaal, Stationstraat, om 
9.30 uur. 

Wie volgt het goede voorbeeld van Turnhout na ? leder ar
rondissement moet er prijs op stellen, minstens drie-vier grote 
kolportages te organizeren. 
De aankondigingen voor deze kolportages, de rezultaten er
van hopen we week na week te kunnen brengen. 
Een goede foto van zo'n kolportagetocht zullen we graag af
drukken. 
Tussen haakjes : welk parlementslid, welk provincieraadslid 
of welke gemeentelijke mandataris wordt de beste "Wi j"-
venter van Vlaanderen ? 

BERICHT AAN ALLE AFDELINGEN 
Vanaf 1 april a.s. geldt een nieuw werkschema voor het re-
daktionele werk. 
Alle afdelingsbesturen worden vriendelijk verzocht hun be-
rrchten voor de rubriek « Wij in de Volksunie » (bewegings-
leven) vanaf die datum ten minste een volle week vóór de 
publikatiedatum op de redaktie te bezorgen. 
Konkreet wil dit zeggen : ten laatste de donderdagmorgen 
van de week vóór de dag waarop het bericht moet verschij
nen. 
De redaktie kan de opname van later toegestuurde berich
ten niet meer waarborgen. 

GEMEENTEBESTUUR EDEGEM 
Een betrekking van halfgeschoold werkman (karlader reini
gingsdienst) is te begeven, en een werfreserve wordt aan
gelegd. 

Aanvangswedde : 20.476 fr. bruto (index inbegrepen) + haard-
geld (1.504 fr. voor gehuwden en 752 fr. voor ongehuwden). 
Voorwaarden : 21-40 j . , Belg, militieplichten volbracht, goed 
zedelijk gedrag, medische goedkeuring. 
Aanvragen : Eigenhandig geschreven, uiterlijk op 2 april 1976 
aangetekend op een postkantoor afgegeven, gericht aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, vergezeld van vol
gende bewijsstukken : geboorteakte, nationairteitsbewijs, be
wijs goed gedrag en zeden, militiegetuigschrift, medisch ge
tuigschrift afgeleverd door het Provinciaal Instituut voor Hy
giene, Nationalestraat 155, Antwerpen. 
Voor verdere inlichtingen : gemeentesecretariaat, tel. 57.01.18. 

{advertentie) 

ANTWERPEN (Stad) 
KENTEKENS 

Te koop op het sekretariaat, o.a. 
VL's voor fiets en wagen, VI. 
Leeuw in verschillende formaten 
om op koetswerk of ruit te plak
ken. Fietswimpels. 

VUJO 
Voor meer informatie : telefo

neer of schrijf naar Erika De Mot
te, vertegenwoordigster van VUJO 
in het afdelingsbestuur van Antw. 
Stad. Tel. 42.26.84, Venezuelastr. 
6/91, 2030 Antwerpen. 

STEUN VOOR VERKIEZINGSJAAR 
Onze bankrek. 404-3036801-74 

van VU-Antw. Stad. Verder kan u 
ook op ons sekretariaat de steun-
lijst Intekenen. U kan ook uw bij
drage leveren bij een onzer man
datarissen uit uw buurt, of bij 
een onzer bestuursleden. 

KONTAKTBLAD 
Het blad voor de leden, wordt 

tot de gemeenteraadsverkiezingen 
vervangen door een meer propa
gandistisch nummertje. Het zal 
« Pagadder » heten en haast om 
de maand verschijnen. Het zal 
ook in alle bussen van de stad 
gestoken worden. 

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. 

BORSBEEK 

PROPAGANDA 
De VU te Borsbeek doet een op

roep aan durvers die met ons een 
degelijke propaganda-ploeg willen 
vormen. Dit met het vooruitzicht 
op de gemeenteverkiezingen, als 
ook op manifestaties waar wij ons 
willen verantwoorden. Kontakt op 
te nemen: Herman Van den Bergh, 
Schanslaan 82, tel. 21.72.40. 

NAKLANKEN 
Ons gezellig samenzijn van 6 

maart mag een sukses genoemd 
worden. Onze Borsbeekse VU-
mensen leerden elkaar weer wat 
beter kennen, een reden te meer 
waarom het tot in de vroege uur
tjes heeft geduurd. 

BORGERHOUT 
PROPAGANDA 

Nu de gemeenteraadsverkiezin
gen in het verschiet zijn moet on
ze propagandaploeg verder uitge
breid worden. Wij doen dan ook 
een dringend beroep op onze le
den om nu reeds mede in te 
springen bij het buswerk en an
der propagandawerk. Wij kunnen 
gerust nog een twintigtal perso
nen inzetten. Geef dringend uw 
naam op aan Fr. Dirks, K. Van den 
Oeverstraat 26 of Hugo Van Loon, 
Fr. De Vriendtstraat 12. Door uw 
daadwerkelijke medewerking 
wordt de verkiezing in Borger
hout een groot sukses voor de 
VU. 

NAKLANK BAL 
Ons lentebal van 5 maart werd 

een daverend sukses. Lustig dans
ten de paartjes op de tonen van 
het orkest « De Spiders ». Een 
grote bijval genoot eveneens on
ze tombola met meer dan 200 prij
zen. Wij danken allen die zich 
voor dit feest hebben ingezet in
zonderheid de leden van de feest-
kommissie en de milde gevers 
voor onze tombola. 

LAUREAAT 

Onze gelukwensen aan Koen-
raad Fossey, student aan de Kon. 

KflUriDCR 
MAART 
19. Duffel : Arr. raad in Glldenhuis om 20u30. 
19. Lint : Ledenfeest in zaal Centrum, Statiestraat, om 20u. 
19. Wijnegem : Informatieavond « Wie was dr A. Borms ? •. 

Spreker : Dries Bogaert. Ingericht door het u^eroede-
vaartKomitee om 20u in zaal De Schuur, Wommelgemse-
steenweg 16A. 

20. Burcht : Afdelingsbai In parochiecentrum Vrede St Mar-
tinus. 

20. Willebroek : VU-bal met de Nightingales in zaal Heilig 
Kruis, Ringlaan 214. 

21. Bornem : Lentewandeling om 14u. Nadien etentje (VI. 
karbonaden). Inschrijven in De Bron tot 18 maart. 

21. Merksem : Studiedag vanaf lOu in zaal Tijl, Bredabaan 
298. Meester Hugo Andries treedt die dag als modera
tor en voorzitter op. 

22. Geel : Dia-avond • China », geleid door senator Carlo 
Van Eisen in zaal Wijnhuis, Statiestraat, om 20u. Inkom : 
20 fr. 

23. Berchem : Ledenvergadering in zaal Luxor vanaf 20u 
{Zillebekelaan 6). Plannen voor de volgende gemeente
raadsverkiezingen worden besproken. 

24. Berchem : VUJO-vergadering voor alle jongeren om 20u 
op het VU-sekretariaat, Vredestraat 12. De werking en 
struktuur van de VUJO zal definitief op punt gesteld 
worden. 

25. Merksem : VUJO-ledenvergadering in Ontmoetingscen
trum, Bredabaan 298, 1e verdiep, om 20u. 

26. Mortsel : Dia-avond over onze vroegere wandelingen en 
aktiviteiten, om 20u in Centrum St-Lodewijk. 

26. Broechem : Fusiebal Broechem-Emblem-Ranst-Oelegem 
in de nieuwe Parochiezaal, Oeiegem, om 20u30. 

27. Bonheiden : 8ste lentebal met Georgia Brown in zaal 
Alcazar, Puursestwg 25, om 21 u. 

27. Kontich : 2de karnavalbal om 20u30 in Parochiecentrum, 
Magdalenastraat. Gratis tombola voor verklede perso
nen. 

28. Merksem : Kinder-karnavalfgest om 15u in zaal Tijl. In
gericht door Vrouwen van Vandaag. 

28. Antwerpen (arr.) : Kolportagetocht in de gemeenten 
Rumst, Reet en Terhagen. Verzamelen om lOu op het 
Kerkplein te Rumst. 

30. Antwerpen : Hugo Schiltz behandelt het tema « Heeft 
de Vlaamse Beweging nog zin ? », om 20u in zaal C02 van 
Ufsia, Prinsstraat. Een initiatief van Dosfelinstituut en 
VNSU. 

APRIL 
8. Antwerpen (arr.) : Arr. raad om 20u30 in lokaal Tref

punt te Deurne (dus niet op 9 april). 
11. Ekeren : August Bormsherdenking te Merksem. 
23. Mortsel : Lentefeest om 20u in het Atrium, Hof van 

Rieth. Breugelavond tegen de prijs van 130 fr. 

Akademie voor Schone Kunsten 
te Antwerpen, die laureaat werd 
van de affichewedstrijd georgani
seerd door het kommissariaat-ge-
neraal voor de bevordering van 
de Arbeid. 

EKEREN 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

VU-medewerkers en -mede
werksters zijn steeds welkom in 
onze afdeling. Gelieve zich te 
wenden tot het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

MERKSEM 
HUWELIJK 

Op zaterdag 6 maart trad Gerda, 
dochter van Piet en Jacqueline 
Geuvels-Dellaert, in het huwelijk 
met Ronny De Ceukeleer. Onze 
hartelijkste gelukwensen verge
zellen het jonge paar. 

VUJO 

Graag zou VUJO-Merksem een 
eigen dokumentatie- en informa
tiecentrum inrichten, waarvan 
iedereen, die zich hiervoor inte
resseert, gebruik kan maken. De 
dokumentatie zou uit allerhande 
tijdschriften en brochures moeten 
bestaan. Daar zij echter over on
voldoende financiële middelen be
schikken om zich op alle mogelij
ke uitgaven te abonneren, doen 
zij een beroep op allen die hun 
tijdschriften, na lezing, wegwer
pen, om hen te verzoeken dit 
voortaan niet meer te doen, maar 
ze te bezorgen in Vlaams Huis Tijl 
of bij J. De Scheerder, dr. M. Tim
mermanslaan 51. Alles is wel
kom, maar ze dachten vooral aan: 
gemeente- en nationale politiek, 
vakbondspitgaven, ontwikkelings
hulp en uitgaven zoals bv. Nieuw 
Vlaanderen, VTB-nieuws e.d. Zij 
danken allen reeds bij voorbaat 
voor de medewerking. 

COMMISSIE 

VAN OPENBARE ONDERSTAND 

VAN ANTWERPEN 

De bediening van metser wordt 
openverklaard. 

Huidige bruto-aanvangswedde 
per maand : 22.355 fr. of 23.093 
fr. naargelang de kandidaten ge
rechtigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage. 

Een vergelijkend examen zal af
genomen worden, waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur van 
3 jaar, die zal aanvang nemen bij 
de benoeming van de eerst in 
aanmerking komende kandidaat. 

De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur en een militieattest inleve
ren. 

Leeftijdsvoorwaarden : de leef
tijd van 21 jaar bereiken en deze 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 2.4.1976. Toepassing 
der wetten van 3.8.1919, 27.5.1947 
en 27.7.1961. 

Een bijzondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing. 

Studievereisten : A3 of A4-1 of 
B6/B2 over het betrokken beroep, 
ofwel 5 jaar praktijk in de betref
fende stiel. 

Inschrijvingsrecht : 120 fr. 
Volledige voorwaarden en ver

plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op 7e Afdeling-Perso
neelszaken, Maarschalk Gerard-
straat 2, Antwerpen (tel. 031/ 
31.58.86). 

De aanvragen dienen op het 
Secretariaat, Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen toegekomen 
te zijn uiterlijk op 2.4.1976. 

(advertentie) 

WIJIO 
18 MAART 1976 



WIJ in D€ l/OLK9Uni€ 

GEESTDRIFTIGE ARR. MEETING TE MOL 
Het arr bestuur Turnhout had 

zijn keuze laten vallen op Mol — 
waar de VU met drie schepenen 
bijdraagt tot een dinamisch ge
meentebeleid — voor de organisa
tie van zijn arr. voorjaarsmeeting. 
Meer dan 200 kaderleden, leden 
en belangstellenden vulden de 
stemmige zaal van 't Steentje tot 
de laatste stoei. 
Voorzitter Hugo Draulans bena
drukte het doel en het belang 
van de vergadering in het kader 
van de voorjaarsaktie, die de aan
loop moet zijn naar belangrijke en 
geestdriftige gemeenteraadsver-
zingen. 
Belang en aanpak van deze verkie
zingen vormden het tema van de 
rede van kamerlid Jo Belmans. Na 
de samenvoeging der gemeenten, 
die in de Kempen een duidelijke 

machtsgreep van de CVP beteken
den, zien we hoe de nationale po
litiek en de nationale mandataris
sen met alle middelen hun greep 
willen verstevigen op de losge
slagen plaatselijke lijsten. Ons 
arr zal zich niet laten verdringen 
door de CVP-staat waarvan som
mige dromen. Al onze afdelingen 
zullen hun man staan in de ge
meentelijke arena, zodat haast al
le gemeenten met een aktieve 
VU-inzet zullen moeten rekening 
houden, zowel tijdens de kampan
je als daarna, in een vinnige op
positie of een vooruitstrevend be
leid. 

Senator Carlo Van Eisen had 
het over de sociaal-ekonomische 
toestand in de Kempen, die weer 
eens — of nog altijd ? — weinig 
rooskleurig is. De Kempen, met 

zijn jonge bevolking, heeft weer 
meer dan elders te lijden onder 
een grote werkloosheid, vooral 
bij de vrouwen en de jongeren. 
De realiteit die wij thans onder-
vmden is héél anders dan het 
sprookje, waarmee wij een paar 
jaar geleden werden in slaap ge
wiegd. Wij herinneren ons maar 
al te goed hoe sommigen zich 
in de kiesstrijd uitriepen tot wel
doener van de Kempen, waar 
door hun Inzet alle problemen 
waren opgelost. Deze CVP-roes 
was bedrog ! 

De hoofdbrok van de avond was 
uiteraard de toespraak van partij
voorzitter Hugo Schiltz. In een 
geestdriftige toespraak, herhaal
delijk door applaus onderbroken, 
schetste hij de tragedie van het 
betalende, beledigde, bedrogen en 

verraden Vlaanderen. Het « dos
sier Vlaanderen » is inderdaad 
een indrukwekkend werkstuk, dat 
ieder eerlijk mens moet brengen 
tot het eensgezinde besluit : dat 
alléén een Vlaamse Staat de op
lossing kan brengen, een eigen 
staat, waar wij met eigen midde
len onze eigen zaken kunnen re
gelen. Dit kan alleen maar in een 
eerlijk federalisme met twee, op 
basis van een eerbaar akkoord 
tussen de volksgemeenschappen, 
en zonder het prijsgeven van 
Vlaamse randgemeenten I Omwil-

^ — • - - , , '- ' » • « , " 

Ie van de gekende laksheid der 
kleurpartijen, die hopen ons tot 
toegevingen te verleiden, is een 
sterke VU de laatste en de enige 
waarborg. 

De geestdrift om deze sterke 
VU verder uit te bouwen was al
leszins aanwezig bij de toehoor
ders die — na enkele praktische 
toelichtingen vap arr. voorzitter *f 
Hugo Draulans over de propagan--
da — de vergadering besloten 
met een strijdlustige Vlaamse 
Leeuw. Neen, zij zullen de Kem
penaars niet temmen I 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BRABANT 
GEWEST NOORD 

21 april : financieel beheer in 
de gemeente. 

Deze aktiviteit gaat door in 
't Molenhuis te Malderen van 20 
tot 22u30. 

HALLE CFed.) 

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. 

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. 

JETTE 

VLAAMSE BOND 

VAN GEPENSIONEERDEN 

Op zaterdag 27 maart te 20u in 
de zaal Excelsior, Kerkstraat 10 : 
4de jaarlijks bal. Iedereen is wel
kom. 

Voorverkoop van kaarten : 60 
fr. Aan de kassa : 75 fr. 

LEUVEN (Arr.) 
KOERDENHULP IN HET 
LEUVENSE 

Het Vlaamse Kruis, afdeling 
Leuven, onder leiding van de heer 
Gerard Instael, Naamsestraat 38, 
Leuven, ewrd bereid gevonden 
mede de Koerdische vluchtelingen 
te ontvangen. 

Vanaf oktober 1976 zullen zij 
dank studiebeurzen op normale 
manier hun universitair leven kun
nen volgen. Vanaf juli tot oktober 
kunnen zij een stoomkursus Ne
derlands volgen. 

Er blijft nochtans één moeilijk
heid : vanaf einde juni tot aan 
oktober zouden zij moeten kun
nen opgenomen worden in Vlaam
se families, die bereid zijn met 
hen het Nederlands in te oefenen 
en de materiële verzorging op 
zich te nemen. 

Wie zo een Koerdisch student 
gastvrij wil ontvangen, k^n zich 
best aanmelden bij Elsie Suetens-
De Raedt, Maurits Noëstraat 21, 
3031 Oud-Heverlee. 

Het betreft hier allen jongens 
tussen 18 en 20 jaar. Zij komen 
uit de vluchtelingenkampen van 
Iran. Zij spreken naast het Koer
disch en het Arabisch, meestal 
vrij goed Engels. 

Gedurende de week volgen zij 
16 uur Nederlands aan de Univer
siteit. Vanaf oktober zijn hun on
kosten volledig gedekt door de 
studiebeurs. 

LEUVEN (VWG) 

LENTEFEEST 
Dringende oproep tot al onze 

leden, vrienden en simpatisanten 
om deel te nemen aan het Lente-
feest Ingericht door onze zuster
afdeling van Tildonk-Haacht, op 
zondag 4 april te 14u in de zaal 
« Onder de Toren » te Haacht. 
Deelneming in de kosten : JOO fr., 
voor eten en drinken naar belie
ven, het optreden van een bekend 
lokaal zangkoor en een groep hu-
moristen.^ Wie niet tijdig een 
plaatstje vindt in een wagen van 
een onzer leden kan de autobus 
Leuven-Haacht nemen aan het 
station om 12u50. 

WEKELIJKSE ONTMOETINGSDAG 

Wij zijn er in geslaagd een ak
koord te bereiken met de be
heerder van het« Onthaalcentrum 
Lolanden » die iedere woensdag
namiddag het lokaal gelegen Lo
landen, blok 16, ten onzer beschik
king zal stellen. Vanaf 14u kan u 
daar gezellig kaarten, dammen 
of praten en noem maar op. 

Hoe de Lolanden bereiken : 
autobus nr 6 op het Fochplein 
telkens om acht minuten na het 
uur (Station, 10 minuten na het 
uur) rijden tot aan de Waterlel-
dlngsstraat te Kessel-Lo en u is 
op 50 meter van uw bestemming. 
Allen hartelijk welkom I 

MAART 

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

20. 

20. 

20. 

Boortmeerbeek-Hever : Afdellngsbal In zaal Movrl te 
Boortmeerbeek. 
St-Pieters-Leeuw : 6de lentebal In de Parochiezaal van 
het Negenmanneke, Gaston Deruyverstraat 21. Orkest : 
The Craenies met zanger Roger-Roger. 
Tienen : Vlaams lentebal in zaal Xaverium (0-L-Vrouw 
Broederstraat), 20u. Toegang : 60 fr. Met het orkest 
Millers Group. 

APRIL 

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

3. 

3. 

Itterbeek : Haantjeskermis vanaf 18u In parochiezaal 
van St-Anna-Pede. (Ook op 4 april vanaf 12u). 
Boutersem : Afdellngsbal in zaal Lemoine In Roosbeek, 
om 20u30, met het orkest The Bambinos. 
Pepingen : Haantjeskermis vanaf 18u In zaal Pierreux, 
Steenweg naar Nlnove 67. (Ook op 4 april vanaf 12u). 

DOSFELINSTITUUT 
Kadervorming : 22 maart : ge

meentewet ; 12 april : financieel 
beheer van de gemeente. 

VILVOORDE (Fed.) 
DOSFELINSTITUUT 

Kadervorming : 23 maart : ge
meentewet ; 20 april : financieel 
beheer in de gemeente. In 
het CC van Strombeek-Bever, tel
kens van 20 tot 22u30. 

TBÏÏ 

ZAVENTEM (Fed.) 

DOSFELINSTITUUT 

26 april : financieel beheer in 
de gemeente. Kursus graat 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. 

LIMBURG 
BILZEN 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

In alle brievenbussen van de 
nieuwe gemeente Bilzen (Beverst, 
Bilzen, Eigenbilzen, Grote Spou
wen, Hees, Hoelbeek, Kleine 
Spouwen, Martenslinde, Mopertin
gen, Munsterbilzen, Rosmeer, 
RIjkhoven en Waltwilder) kwam 
enkele dagen geleden een pam
flet van de VU terecht, waarin de 
schijnheilige houding van de CVP-
parlementsleden Moors, Van-
gronsveld en WIjrven Inzake de fu-
z\e van gemeenten aan de kaak 
werd gesteld (7.000 ex.). Naar wij 
In diverse milieu's konden verne
men Is dit pamflet bijzonder goed 
aangekomen bij de Inwoners van 
nieuw-Bilzen. 

EIGENBILZEN 
SUKSESVOL BAL 

Het bal dat op zaterdag 6 maart 
j l . In de gemeentezaal te Eigenbil
zen werd georganiseerd door de 
VU-afdelingen van de nieuwe ge
meente Bilzen is een buitenge
woon sukses geworden. De be
stuursleden van de afdeling 
Eigenbilzen, die de organisatie op 
zich hadden genomen, hebben al

le eer van hun werk gehad. De 
kiesstrijd is nu definitiever inge
zet en de opbrengst van dit bal 
zal ons afdoende helpen bij het 
voeren van onze propaganda. Het 
lijdt geen twijfel dat deze kies
strijd met heel veel entoeslasme 
zal worden gevoerd, hetgeen o.m. 
bleek uit het langdurig en dave
rend applaus, dat op de 'gelegen
heidstoespraak van kamerlid E. 
Raskin volgde. Onder de aanwezi
gen bemerkten wij : kamerlid J. 
Olaerts, senator J.R. Vandekerck-
hove, provincieraadslid J. Ga
briels, oud-provincieraadslid J. 
Vanderhallen, burgemeester Meis-
ters, schepen Collas en de raads
leden mevr. Neven en G. Jans van 
Eigenbilzen, gemeenteraadsleden 
van verschillende gemeenten uit 
de omgeving, J. Sauwens, natio
naal voorzitter van de VUJO en 
vele anderen. 

HASSELT 

BESTUURSVERGADERING 
Verleden maandag werd de 

maandelijkse vergadering gehou
den. Vooreerst werden de jaar-
wisselingsaktiviteiten definitief 

afgesloten. Daarna werd de be
spreking aangevat betreffende ak-
tuele praktische onderwerpen zo
als de reorganisatie van het twee
maandelijks blad « Wij in Has
selt », de aanpassing van het 
Hasselts VU-bestuur ten gevolge 
van de fuzie der gemeenten, de 
organisatie van de financiële 
dienst i.v.m. de gemeenteverkie
zing enz. We voelen het goed aan 
dat we In een overgangsperiode 
naar Intensievere arbeidsavonden 
zitten. Ook In het licht van deze 
voorbereidingstijd werd besloten 
de vergadering van de studiekring 
te verdagen tot meer geschikte 
en doelmatige datum. Maar het be
stuur betreurt dat er zo weinig 
kontakt tussen de leden en de 
verantwoordelijken ter plaatse be
staat en daarom werd er besloten 
ledere maandag van 18 tot 19 uur 
en ledere vrijdag van 17 tot 19 uur 
aan de leden de gelegenheid te 
geven met enkele bestuursleden 
te komen praten in het Sociaal 
Sekretariaat, Zuivelmarkt 38, Has
selt. Zo wordt ons Sociaal Sekre
tariaat niet alleen de lokalisatie 
van ons dienstbetoon, maar te
vens het trefpunt van de plaatse-

KflL€nD€R 
MAART 

20. 

26. 

27. 

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

Bilzen : Werkvergadering ter voorbereiding van de 
meenteverkiezingen In zaal Pabllo. 

het 
Joe 

ge-

Hasselt-St-Truiden (Arr.) : Arr. bal om 20u30 In zaal Fa-
mllla te Genk met het orkest Bert MInten. 

APRIL 

9. 

24. 

Linkhout : Eerste bal van provincieraadslid Irma De Cap 
in zaal Ideal met het orkest Bert Minten. 

Maasmechelen : Afdellngsbal ter plaatse Uikhoven 

lijke VU-leden. Loop er eens aan: 
het zal u en ons wat deugd doen. 

PEER 
RECHTZETTING NIEUW BESTUUR 

G. Maes werd aangesteld als 
afgevaardigde in de kantonnale 
raad en niet als kant. gevolmach
tigde zoals vorige week vermeld. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
LEDENHERNIEUWING 

Reeds nu kunnen wij zeggen 
dat de ledenhernieuwing sukses-

vol verloopt, met een zeer hoog 
aantal nieuwe aansluitingen. Wij 
hebben de stand t.o.z. van vorig 
jaar reeds ver overtroffen. Moge 
dit alles nog een stimulans zijn 
voor die enkele afdelingen welke 
momenteel nog moeten afreke
nen met het arr. sekretariaat te 
Bilzen. En denk eraan, nu kan het 
nog. Over een aantal weken wordt 
onze aandacht volledig opgeslorpt 
door de gemeenteraadsverkiezin
gen. 
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IN DE 
OPENBARE WERKEN : 
WANORDELIJK 
EN ONEVENWICHTIG 
Wie de bespreking van de begrotingen 
van Openbare Werken in de Kamer 
heeft gevolgd, zal ongetwijfeld tot het 
besluit gekomen zijn dat de politiek 
van dit departement vroeger en nu op 
het chaotische af is en onevenwichtig. 
Men vraagt zich zelfs af, of er wel 
een beleid, een visie is, als men bvb 
bij monde van VU-kamerlid De Beul 
verneemt dat er geen globale visie op 
grondbeleid is : van de 25 streekplan
nen werd tot nog toe geen enkel door 
een koninklijk besluit bekrachtigd. An
der vb. : van de 1.445 Vlaamse ge
meenten hebben er 188 een APA en 
619 een BPA, terwijl de gewestplannen 
geen rekening houden met de samen
voeging van de gemeenten. De h. De 
Beul noemde dan ook het Belgisch 
grondbeleid een procedurieel, een for
malistisch beleid, een ongekoördi-
neerde plannenmakerij, met een on
derbezet bestuur voo»- Stedebouw en 
dus een grote vertraging in de afhan
deling van de plannen, die soms drie 
jaar duurt Kamerlid De Beul gaf een 
knappe beschrijving weg van de ver
loedering van de Vlaamse landschap
pen en steden en verzete zich tegen 
megalopolisering van ons land Men 
moet vooral alles zetten op de ver
nieuwing van de steden, op een globale 
omgevingszorg, op een multidiscipli
naire aanpak De stadsvernieuwing 
moet van bovenuit aangepakt worden, 
met een vereenvoudigde procedure, 
met een demokratische inspraak, met 
voldoende informatie van de bevol
king Bovendien verschaft de stads
vernieuwing veel — ambachtelijk — 
werk, ook in de non-profit-sektoren 
Men zou vrije werkgroepen naast de 
privé- en openbare sektor moeten op
richten zoals te Luik 
Wat het grondbeleid zelf betreft, werd 
weinig konkreets verwezenlijkt terwijl 
de indruk is ontstaan dat desbetreffen
de in de Senaat ingediende wetsvoor
stellen er in quarantaine worden ge
houden Na even het probleem der 
fietspaden en de aansluitings- en in
valswegen rond Antwerpen aangesne
den te hebben drong het jonge Ant
werpse kamerlid nog aan op een effi
ciënte politiek van waterwering en op 
de oprichting van een departement 
van Waterstaat. 

Tijdens deze tussenkomst onderbrak 
een steeds zenuwachtiger minister 
Defraigne herhaaldelijk, vooral toen 
de h De Beul de kwesties van het 
kerneiland en de nieuwe zeesluls te 
Zeebrugge aan de orde stelde en daar
bij o m vaststelde dat de intussen op
nieuw geschorste ir. Mertens volkomen 
gelijk heeft gekregen met zijn voor
spellingen ter zake. Toen minister De
fraigne de h De Beul toeriep « Als u 
vragen wenst te stellen doe het dan in 
het parlement » kreeg hij een zeer ge
vat antwoord van de h. De Beul, waar
op de voortvarende minister het ant
woord schuldig bleef. Wij citeren dit 
schot in de roos • « Hier werd al vaak 
gepleit voor een herwaardering van 
het parlement en voor een open be
leid. Maar hoe kunnen wij tot een 

open beleid komen, wanneer de amb
tenaren steeds spreekverbod krijgen ? 
Die ambtenaren zijn in hun verklarin
gen veel voorzichtiger dan de minister 
in zijn verklaringen voor de televisie of 
in zijn interviews ». In het slotgedeel
te kamde de h. De Beul verder de mi
nister af en eiste tot slot een einde te 
zien maken aan de Waalse kompensa-
tiekompleks « zoniet wordt de fiskale 
autonomie onvermijdelijk ». 

WANNEER 
EEN DEPARTEMENT 
WATERSTAAT ? 

VU-kamerlid Joos SOIVIERS herinnerde 
inleidend aan de nu tien jaar oude 
VU-eis tot oprichting van een minis
terie van Waterstaat dat de hele 
dijkenzorg zou behartigen en aan de 
bestaande versnippering een einde zou 
maken Minister De Saegher vond 
deze door senator Jorissen geformu
leerde eis overbodig i Intussen wenst 
de CVP een dijkenfonds (ze kan moei
lijk ook een dep Waterstaat eisen 
zonder een van haar kopstukken te 
blameren, nvdr). Joos Somers somde 
de bekende argumenten op, die plei
ten voor één verantwoordelijke instan
tie en had het dan meer bepaald over 
het dijkenonderhoud. Jarenlang ver
waarloosd Het IS opvallend dat de 
meeste verwaarloosde dijken in Vlaan
deren liggen We kunnen echter in 
geen geval op eventuele kompensatie-
eisen in te gaan, het herstel van de 
dijken moet nationaal gefinancierd 
worden Iedereen weze gewaarschuwd 
dat we ook geen vrede zullen nemen 
met voorlopige herstellingen, schijn-
investeringen en halve oplossingen 
Welke naam de autonome instelling 
voor de dijken ook krijgt, belangrijk 
IS dat ze er komt en efficient werk 
kan verrichten. 

Joos Somers verweet minister De
fraigne, dat deze op het vlak van de 

sekundaire wegen ondanks waarschuw
ingen voortgaat met Vlaanderen te 
diskrimineren : op een totaal van 9,4 
miljard krijgt Vlaanderen amper 3,5 
miljard of 37,4 % tegen 36,8 % vorig 
jaar : Wallonië daarentegen ontvangt 
5,1 miljard of 54 % tegen hetzelfde 
vorig jaar. Brussel krijgt iets minder 
dan vorig jaar. Deze flagrante ongelijk
heid duurt dus voort ondanks een 
grotere verkeersdichtheid, een hoger 
aantal ongevallen en het hogere kapa-
citeitstekort in Vlaanderen. Zouden 
bij de kennelijke onwil van de minister 
de kredieten in kwestie niet beter 
geregionaliseerd worden ? De VU 
protesteert met klem tegen deze on
billijke verdeling en vraagt de Vlaamse 
parlementsleden of ze om deze rede
nen niet tegen Defraigne's begroting 
zouden stemmen. 

Een ander hoofdstuk aansnijdend vroeg 
de interpellant waarom geen gebruik 
gemaakt wordt van de mogelijkheid 
om rond sociale woningen gemeen
schappelijke infrastruktuurwerken van 
sociaal en kultureel belang te doen 
uitvoeren ten laste van de staat. Men 
heeft zo de kans op ontmoetingsruim
ten te scheppen, om bejaarden in 
leefgemeenschappen op te nemen of 
kinderopvang te organizeren {waar 
minister Decroo werkloze kleuterleid
sters zou kunnen inzetten) verspeeld. 
Tot besluit handelde de h. Somers 
over de verspillingen en verkwistingen, 
die volgens het Rekenhof in Openbare 
Werken werden vastgesteld. Volgens 
Boek 132 zittijd 1975-75 werd in OW 
voor meer dan 300 miljoen verkwist 
(ingevolge verkeerde beslissingen, 
uitbetaling van schadevergoedingen, 
nalatigheid enz.). 

"De regering' heeft een wetsontwerp 
op de ministeriele verantwoordelijk
heid goedgekeurd. We durven hier 
suggereren dat - indien een minister 
door het Rekenhof op ernstige ver
kwistingen of deontologische fouten 
wordt betrapt - hij dan ontslag moet 
nemen, dat dus de ministeriele ver
antwoordelijkheid zou spelen. Op die 
wijze kan men de demokratische in
stellingen geloofwaardiger maken en 
tevens de funktie van het Rekenhof 
valoriseren." 

GEEN SPOOR VAN 
EEN ZEEWERINCSPLAN 

Twee maanden na de overstromingen 
- gevolg van het wanbeleid van Open
bare Werken en geen natuurramp I -
stellen we vast, dat de regering nog 

niets heeft gedaan, om tot een echte 
zee- en waterwering te komen. Inte
gendeel zoals VU-kamerlid Emiel Van-
steenkiste moest vaststellen, vol
hardt de loslippige en aanmatigende 
Waalse minister Defraigne in de boos
heid : we moeten het weeral doen 
met een schamele 300 miljoen voor 
dijken, strandhoofden en onderhoud 
terwijl enorme bedragen voorzien zijn 
voor autowegen. In die begroting is 
geen spoor van een zeeweringsplan te 
bespeuren, integendeel er wordt voort 
geknoeid met muurtjes, die bij een 
doorbraak het zeewater tot in Brugge 
zullen voeren ! Even vergelijken : 350 
miljoen in 1975 waarvan 300 miljoen 
naar herstel van vroegere schade 
gingen zodat een bijkomend krediet 
van 225 miljoen diende gestemd ter
wijl in datzelfde jaar 28 miljard auto
wegen werd besteed ! Bovendien 
worden er nutteloze werken uitge
voerd ! De minister en zijn voorganger 
voeren een eendagspolitiek Defraigne 
had de lef, te zeggen dat de Vlamingen 
zelf maar moeten opdraaien om de 
schade te vergoeden. Als dat zo is 
zal straks elke Vlaming de fiskale 
autonomie eisen. 

POËZIE TEGEN BETON 

Behalve een korte tussenkomst van 
VU-kamerlid Goemans die aandrong 
op aansluiting van de E3 op de E10 in 
tiet Antwerpse kwam zijn jongere 
kollega Van Grembergen tussen 
beide met een interpellatie, die er 
zich over verheugde dat men eindelijk 
begint te matigen met wegenaanleg. 
Men komt terug van het triomfalisme 
naar de bescheidenheid. Het kamerlid 
schetste enkele normen : snelwegen 
pas wanneer er 15 000 voertuigen per 
dag op bewuste weg zullen voorbij 
snorren (een snelweg is feitelijk pas 
van 22 000 voertuigen per dag af ren
dabel) Autowegen zijn ook geen bron 
van hoge tewerkstelling, ze lokken 
integendeel slechts kleine industrie
parken aan. Het geld dat men uitspaart 
gaat best naar het openbaar vervoer 
(en hier maakte de interpellant de 
lof van de trein) • men zou beter de 
spoorlijn Dendermonde-Lokeren verbe
teren dan de A 11 te moderniseren ! 
Intussen werd aan de landbouw en 
het landschap in Vlaanderen onherstel
bare schade toegebracht. De h. Van 
Grembergen schetsi-e dit verval, deze 
leefmilieuverwoesting om dan nog
maals op matiging bij de aanleg van 
wegen doch ook op het herstel en be-
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houd van het waardevolle uit het ver
leden aan te dringen. Tot besluit 
droeg het kamerlid een paar versre
gels van Paul Van Ostayen op ter 
overweging aan "de minister van 
huizen, banen en beton" uit het ge
dicht "Avondgeluiden" (na reeds Hade-
wych en Verhaeren geciteerd te heb
ben) : Er moeten witte hoeven achter 
de zoom staan van de blauwe velden 
langs de maan. 's Avonds hoort gij aan 
de verre steenwegen paardenhoeven, 
dan hoort gij alles, stille waan" 
...Sommige kamerleden luisterden !e-
wat vertederd, anderen begrepen er 
niets van, Defraigne staarde de spre
ker aan met ogen vol vraagtekens. Nou 
ja Paul Van Ostayen en een zelfvol
dane Waal... 

WAAROM ZO VROEG 
ONTEIGENEN ? 

Dit was één van de vele vragen die 
een steeds kombattieve Nelly Maes 
op Defraigne afvuurde (de VU-kamer-
fraktie heeft deze minister terecht 
niet gespaard) ivm de voorziene wer
ken op de LO van de Schelde. Ons 
kamerlid beschreef de onrust van de 
bevolking en drong dan om objektieve 
redenen aan op een ernstig nautisch 
onderzoek, vooral mbt de rechttrek
king van de bocht van Bath. Ze vroeg 
ook meer informatie nopens het Baal-
hoekkfenaal, waarvan het nut door 
bepaalde kringen en groepen betwij
feld wordt. 

VOOR 
WERKVERSCHAFFING 
ZI|N ER GEEN 
SNELWEGEN NODIG 

Dit is de opvatting van VU-kamerlid 
RASKIN die ook om nog andere rede
nen te velde trekt tegen de aanleg 
van bepaalde autosnelwegen o.a. 
tegen de A 24 (Lommel-Brustem) : 
groenverlies, stimulering van het auto
verkeer en dus van de milieuvervuiling 
en last but not least verlies van goede 
en noodzakelijk geworden landbouw
gronden. Ingaande op het argument 
"verkeersdrukte" zei de h. Raskin te
recht, dat de begroting opgevat Is in 
funktie van de snelheid, niet van de 
veiligheid. Er zijn veel te weinig fiets
paden, er is veel te weinig voor 
bruggen voorzien, er is ook een soort 
obskurantisme nopens bepaalde plan
nen (gebrek aan informatie, vooral 
over weinig populaire plannen). 

EEN AGRESSIEVE 
MINISTER 

De derde dag van het debat over de 
begroting van Openbare Werken kwa
men namens de VU nog de h. Val
keniers en Baert aan het woord. De 
h. Valkeniers meent dat drie vierde 
van de bevolking vindt, dat er nu ge
noeg autosnelwegen zijn en al beweer
de de minister, met de openbai-e 
mening rekening te willen houden 
weigerde hij aanvankelijk de resulta
ten van een door zijn departement 
bevolen onderzoek te publiceren (daar
toe werd inmiddels al besloten, nadat 
uit een tweede opiniepeiling de afkeu
ring van de snelwegenpolitiek nog 
duidelijker is dan bij het eerste onder
zoek nvdr). In ieder geval was de h. 
Valkeniers van mening dat nu meer 
geld moet besteed worden aan de 

KAMER 

Twee blauwe spitsbroeders : Defraigne (die vorige week zeer terecht door de 
VU-kamerfraktie hardhandig werd aangepakt en er een stuk van zijn Waalse pre
tentie bij inschoot) en De Clercq (die onder het mom van een zalvende huisvader, 
de fiskale schroef toedraait en zijn diensten de middenstander en zelfstandigen 
duchtig de duivel laat aandoen). Ge moet het maar kunnen .. 

sekundaire wegen, huisvuilverwerking 
en verbetering van het spoorwegnet. 
"Kan men, aldus het kamerlid, in een 
periode van terugloop 20 miljard uit
geven als 3 a 4 miljard zouden vol
staan ? En dit alles om de zuigkracht 
van Brussel te versterken ?" 
De h. Baert wijdde enkele beschouw
ingen aan de waterlopen in Oost-
Vlaanderen, meer bepaald in het 
arrondissement Gent-Eeklo. De toe
stand is verre van rooskleurig en 
gezien in de begroting weinig of niets 
voorzien is ter verbetering eindigde 
deze tussenkomst op een sombere 
toon. 

Tijdens 'het antwoord van minister 
Defraigne kwam het herhaaldelijk tot 
een vinnige woordenwisseling tussen 
de minister en de hh. Van Eynde, Baert 
en Valkeniers. De minister was kenne
lijk nog agressiever dan gewoonlijk. 

wat hem ongelukkige opmerkingen 
deed maken, die de kamerleden moei
lijk konden slikken. 
Op deze alles behalve aantrekkelijke 
noot eindigde dan ook het debat over 
Openbare Werken, dat dan toch de 
vertolking werd van het onbehagen 
bij de bevolking over het gemis aan 
visie en gekoördineerd beleid In dit 
belangrijke departement. Ook het 
dossier Zeebrugge kwam herhaalde
lijk ter sprake en daarbi| is eens te 
meer gebleken, met welke ontstellen
de lichtzinnigheid opties worden geno
men. Zij die daartegen waarschuwen 
of protesteren worden de mond ge
snoerd (ir Mertens) terwijl andere 
topfiguren (ir Verschave) dan weer 
ongestraft aanvechtbare meningen mo
gen verkondigen zonder dat de minis
ter ingrijpt. Van twee maten en twee 
gewichten gesproken ! (r.c.} 

IN ra ÉÊimt 
CVP EN PVV : 
HET SCHILD VAN VLAANDEREN ? 
In de senaat werden onlangs twee belangrijke wetsontwerpen besproken, nl. dat 
op de Openbare Holding en dat op de Dienst der Binnenscheepvaart. Hier werd 
weer eens de Vlaamsgezindheld getest van de CVP en de PVV. 

DE OPENBARE HOLDING 
/ Bij dit ontwerp wordt de Nationale Investeringsmaatschappij omgevormd tot 
een maatschappij waar de Staat voor 100 % in participeert en die zelfs bedrijven 
kan oprichten Met andere woorden, de Nationale Investeringsmaatschappij wordt 
een overheidsdienst en de bedrijven die zij opricht worden overheldsbedriiven. 
Wie dacht dat daaruit de konklusie zou getrokken worden dat men een perso
neelsstatuut zou In het leven roepen, zowel voor de Maatschappij als voor de 
bedrijven die zij opricht, en dat de taalwet erop zou toepasselijk verklaard worden 
en dat de Vlaamse CVP en de Vlaamse PVV (zijn ze nog wel Vlaams ?) het amen
dement van de senatoren Vandezande en De Bruyne om die doelstellingen te 
bereiken, zouden goedkeuren heeft het verkeerd voor. Unaniem schaarden zij 
zich achter de regering. De toekomst van de Vlaamse arbeiders en ambtenaren 
laat hen koud, zoals dit vanaf het bestaan van België altijd het geval was. 
2. De senatoren Van Eisen en De Bruyne stelden bij amendement voor de Inves
teringsmaatschappij te splitsen In een Franse- en Nederlandstalige direktie, dit 
om de drieledigheid van het regeringsontwerp en het gevaar voor een drieledig 
federalisme te keer te gaan. Zij namen hier doodgewoon een amendement van 
C.V.P.-senator De Bondt over die ziek was. Doch de CVP volgde haar kollega niet, 
evenmin natuurlijk als de PVV. 

Uit dit alles mogen de lezers weer eens leren hoe bekommerd de CVP en de 
PVV wel zijn om de Vlaamse belangen. 

SPLITSING VAN DE DIENST 
DER BINNENSCHEEPVAART 
Deze dienst Is altijd in Luik gevestigd geweest en beheert 341 Km. in Vlaanderen 
en 22 Km. in Wallonië. Dit had tot gevolg dat de meerderheid der ambtenaren 
Vlamingen zijn, doch dagelijks naar Luik moesten pendelen of zich er moesten 
vestigen. Daar zal nu een einde aan komen, doch de sluwe Defraigne wil de 
Waalse dienst in Luik opblazen door er waterlopen aan toe te voegen en er be
noemingen te kunnen doen. Deze benoemingen zouden gedurende de eerste zes 
maanden zonder formaliteiten mogen gedaan worden. Aldus kan hij vrij zijn 
kreaturen benoemen en de dienst volpompen met politieke vriendjes. 
Zo werd een in beginsel goede beslissing van splitsing omgebogen tot een 
Waals sukses, kwestie van kompensaties. 
Nochtans heeft de minister verklaard dat hij geen nieuw personeel zou aanwer
ven. Daarom hadden de senatoren Van Ooteghem en Maes een amendement 
ingediend om de regeringstekst over de benoemingen te schrappen. Doch weer 
eens gingen de CVP en de PVV door de knieën voor hun Waalse meesters. Het 
is nog atljd juist wat René De Clercq dichtte : "Vlaanderen, de knechten van 
uw knechten, zijn meesters In uw huis". 

Fraktievoorzitter Anciaux lichtte her
haaldelijk de stemming van zijn fraktie 
toe en betreurde o.m. dat nog steeds 
wordt vastgehouden aan de regel dat 
een meerderheidsmotie voorrang heeft 
en dat de Kamer zich over anderslui
dende moties nooit kan uitspreken. 

* 

Toen FDF-er Nols beweerde, dat het 
FDF de meerderheid van de Brusselse 
bevolking vertegenwoordigt riep de h. 
Desmarets : stoeffer, sukkeleer ! Het 
Beknopt Verslag merkt daarbij aan 
dat de h. Desmarets deze twee 
tipische Vlaams-Brusselse scheldwoor
den in het Frans uitsprak. Waarschijn
lijk dan Frans, dat op Brussels dialekt 
neerkomt... 

* 

Gezien de heersende dubbelzinnigheid 
inzake belangrijke onderzoekingen 
door het Hoog Komitee van Toezicht 
zal de h. Anciaux een wetsvoorstel 
indienen, waarbij het Hoog Komitee 
onttrokken wordt aan de kontrole van 
de regering en onder deze van het 
parlement geplaatst wordt. 

* 

De h. De Beul sloot zich aan bij de 
interpellatie Van Elewijck : het ge
meentepersoneel v a n Antwerpen 
wordt inderdaad benadeeld vergeleken 
met de kollega's van andere gemeen
ten De gemeentelijke lonen moeten 
vergelijkbaar zijn bij deze van de 
privé-sektor. Daarom drong ook deze 
interpellant er bij minister Michel aan 
op een herziening van zijn standpunt, 
zoniet zal men dat moeten beschou
wen als de zoveelste kaakslag van een 
Waals minister aan de Antwerpse ge
meenschap. 

* 

Bij monde van kamerlid R. Mattheys-
sens verantwoordde de VU-fraktie 
haar onthouding bij de stemming over 
het wetsontwerp betreffende de ge
zinsbijslag van de zelfstandigen. De 
VU stemde niet tegen omdat het om 
een redaktionele aanpassing van een 
bestaande toestand gaat en niet voor 
omdat : 1. het om een kaderwet gaat, 
die het parlement uitschakelt 2. omdat 
het ontwerp de harmonisering van de 
stelsels niet in de hand werkt 3. om
dat de diskriminering ten opzichte 
van het eerste kind gehandhaafd blijft. 

* 

VU-kamerlid KuIJpers wenste in het 
kader van het begrotingsdebat OW In
lichtingen over de spoorweggeul tus
sen het Leuvens station en Kessel-Lo, 
waar een volledige overbrugging wen
selijk is gezien daar 2000 reizigers 
belang bij hebben. Het kamerlid ziet 
trouwens op deze plaats veel moge
lijkheden voor een volledige infra-
struktuur. Indien inmiddels de auto
weg Tilburg-Namen er komt, moet 
de wegenaanleg rond Leuven aange
past worden. 
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NEEROETEREN-OPOETEREN 

WIJ ZULLEN DOORGAAN 

De fuzie Maaseik-Neeroeteren-
Opoeteren is een feit. Zoals bij 
elke probleemsituatie waren en 
zijn er voor- en tegenstanders. 
Het deeg is verdeeld maar nog 
niet gebakken. Wij moeten probe
ren er een « lekker » geheel van 
te maken. De wet van de onver

mijdelijkheid kan keihard zijn, 
doch blijven dromen over hoe-het-
ook-anders-kon, is hier waarde
loos tijdverlies. We zitten in het 
schuitje van de schaalvergroting 
op gemeentelijk en andere vlak
ken en moeten nu « varen ». 
De VU was en is niet tegen een 
verantwoorde samenvoeging van 
gemeenten. Hoe groter gehelen, 
hoe sterker, hoe meer mogelijk
heden, hoe veelzijdiger dienstbe-

toon. Jammer genoeg werd die 
diepere, goede betekenis van fu
zie al te veel doorkruist door par
tijbelangen en kregen fuzies een 
ander gezicht. De VU blijft wel 
gekant tegen de manier waarop 
zij werden verwezenlijkt. Het ge
beurde zonder enige ernstige 
voorbereiding noch raadpleging. 
Men legde alle referendums en 
protesten zonder onderscheid 
naast zich neer. 

Ondanks het stijgend-willekeu-
rlg optreden van een kleine top
groep machthebbers zal de VU 
toch trachten het beste van te 
maken van uw straat, uw wijk, uw 
dorp in een groter geheel. De ba
sisgemeenschappen blijven haar 
aandacht krijgen. Neen de VU is 
niet de obstruktie-partij zoals de 
tegenstrevers ze zo graag noe
men. Zij wil meebouwen, zij 
bood en biedt steeds wlsseloplos-

singen vanuit haar politieke visie. 
Zij neemt na gedane-zaken-die-
geen^keer-hebben haar verant
woordelijkheid in de nieuwe situ
atie. Geen ter plaatse trappelen, 
geen gezeur over vervlogen kan
sen... 
Vastberaden vooruit met als enig 
doei, in het kader van de huidige 
omstandigheden, een BETERE we
reld waar iedereen gelukkig-tevre-
den kan zijn. 

OOST-VLAANDEREN 
DENDERLEEUW 
GEMEENTERAAD 

Raadslid De Metsenaere ver
zette zich tegen het onteigenings-
plan van de nijverheidszone rond 
de NV Animalia, omdat dit plan 
enkel tot doel heeft de Animalia 
uitbreidingsmogelijkheden te ver
schaffen en omdat de De Nayer-
straat en het Koninklijk Athene
um alsmede de sportinstallaties 
van FC niet beschermd zijn door 
een groene bufferzone en dus 
rechtstreeks blootstaan aan de 
kwalijk ruikende uitbraaksels van 
deze fabriek. Hij alleen stemde 
tegen. 

DENDERIMONDE 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Het oplaten van « proefballon

netjes » en publiceren van on
juiste berichten begint reeds in 
een bepaalde pers. Het is niet 
onze bedoeling hier telkens op te 
reageren. Over het nieuws, als 
zou er een kartellijst met VU, PVV 
en BSP in de maak zijn weet noch 
het arr. bestuur, noch het poli
tiek kollege iets af. 

DRONGEN 

LEDENSLAG 
De hernieuwing van de lidkaar-

ten '76 verliep zeer vlot. Samen 
met de hernieuwing werd een le
denslag doorgevoerd : meer dan 
20 nieuwe leden konden reeds ge
boekt worden ! Een mooi resul
taat voor drie jaar VU-werking. 

GENT-EEKLO (Arr.) 

BUS TAK-BETOGING 
De VU arr. Gent-Eekio geeft 

hun volledige steun en medewer
king aan de nationale betoging 
van TAK te Brussel. Het arr. be
stuur hoopt dat zo veel mogelijk 
VU-afdelingen op zondag 28 maart 
te Brussel zouden vertegenwoor
digd zijn. Het is onze plicht. Geen 
enkel bestuurslid mag ontbreken. 
Trommel vrienden en simpatisan-
ten samen en neem ze mee naar 
deze Vlaamse betoging. De bus 
van het arr. vertrekt te 9u30 aan 

het Vlaams Huis Roeland. Inschrij
ven in Vlaams Huis Roeland, Kor
te Kruisstraat 3 te Gent (23.28.28] 
of bij Koen Van Meenen (30.73.88). 
Er vertrekken ook bussen te St-
Amandsberg, Meetjesland, Merel-
beke, enz. 

GENTBRUGGE 

VOORDRACHT 
Vrijdag 2 april, 20u. Gemeente
huis. Volksvertegenwoordiger Fr. 
Baert spreekt voor de Federatie 
van Vlaamse Vrouwen over huwe-
lijksgoederenreoht. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

VERKIEZINGEN : 
LAATSTE OPROEP 

Indien u kandidaat bent voor 
onze VU-lijst, laat het ons dan zo 
vlug mogelijk weten. Zich wenden 
bij Hilda Janssens, VU-sekretari-
aat, Nederbroekstraat 1, Heusden. 
Dit geldt zowel voor de mensen 
uit Destelbergen als Heusden, tel. 
30.73.88. 

BEZOEK AAN BROUWERIJ 
De Goossenaertskring, in sa

menwerking met café 't Hoeveke, 
brengen op woensdag 24 maart 
een bezoek aan de brouwerij Gin-
der-Ale te Merchtem. inschrijven 
bij Norbert Meirlaen, Driesstraat 
31, Heus,den (30.74.37). Er mogen 
max. 30 personen mee. Busreis, 
eten en drinken allemaal gratis. 
We vertrekken te 13u aan café 
« 't Hoeveke » en zijn terug tus
sen 19 en 20u. 

BETOGING BRUSSEL 
De betoging te Brussel op zon

dag 28 maart, ingericht door TAK, 
moet een sukses worden. Onze 
afdeling gaat mee. Geen enkel 
bestuurslid mag ontbreken. We 
vertrekken te 9u aan de Tramsta
tie te Heusden en aan de kerk van 
Destelbergen-centrum. Schrijf nu 
onmiddellijk in bij Koen Van Mee
nen, Nederbroekstraat 1 te Heus
den (30.73.88). 

OOK ONTVANGEN ? 
Deze week verscheen in alle 

brievenbussen van Destelbergen 
en Heusden ons gedrukt tijd
schrift « Horen, Zien en Spre-

BEKNOPTE HANDLEIDING 
«GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN '76» 

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

COO AALST 
De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen volgen
de betrekking opengesteld : 

— één betrekking van verpleeghelpster. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief wor
den gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, Gasthuis
straat, 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiter
lijk op 26 maart 1976 ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst. (Tel. (053)21.23.93 - binnenpost 104 - Be-
stuurssecretaris H. BARREZ). 

ken ». Wij dringen er vooral op 
aan ons op de hoogte te brengen 
wanneer u het tijdschrift niet ont
vangen hebt. 

LOCHRISTI-BEERVELDE-
ZEVENEKEN-ZAFFELARE 

GROOT-LOCHRISTl 

Met het oog op de komende 
fuzie tussen Beervelde, Zevene-
ken, Zaffelare en Lochristie, werd 
de afdeling Groot-Lochristi opge
richt. Voorzitter Guido Boone en 
penningmeester-sekretaris Raf. 
Cosyns namen de voorlopige wer
king op zich, een werking die in 
onze gemeenten, gezien de men
taliteit, zeer moeilijk loopt. We 
hebben om alle mensen te berei
ken, dokumentatie en vooral cen
ten nodig om een plaatselijk blad 
uit te geven. We r e k e n e n 
daarom op uw steun. Onze bank
rekening 445-0589491-86. Met 
Vlaamse dank. 

MEDEGEDEELD 
VOS-MERELBEKE 

Filmvoorstelling door de heer 
Peter De Wit, op vrijdag 26 maart 
te 20u, in het lokaal « Café IJze
ren Hekken », Hundelgemse-
steenweg 41, met volgende films 
« IJzerbedevaart 1975 » en « Zuid-
Afrika ». Gastspreker : dr Leo 
Wouters. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

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

voor A L U w bieren 
en Limonades 

Bifhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Bercfiem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Defieeglier Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.43.62 
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FEESTZAAL VAN HET GEIVIEENTEHUIS 
VRIJDAG 19 MAART OM 20U30 

(Kerkplein, Ledeberg) 
GROTE VOLKSMEETING 

HUGO SCHILTZ : « Vlaanderen eisende en betalende partij ». 
Senator O. VAN OOTEGHEM : «Gemeenteraadsverkiezingen». 
HUGO COVELIERS : « De jeugd en het Europa der Volken ». 

Kabaretgroet « VLAERT », de vedetten van Euranje. 
Toegang vrij en kosteloos 

19. Gent-EekIo (Arr.) : Volksmeetlng om 20u30 In het Ge
meentehuis van Ledeberg. Propagandamateriaal te 
verkrijgen iedere dinsdag van 20 tot 22u, Korte Kruis
straat 3 te Gent. 

19. 

19. 

20. 
20. 

20. 

23. 

24. 

25. 

27. 

27. 

Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Volksmeeting om 20u30 
in de bovenzaal van het gemeentehuis te Ledeberg. 
Aalst : Lesavond « Invullen aangifte-formulieren perso
nenbelasting ». Het Gulden,Vlies, 20u. 
Zulte : Jaarlijks lentefeest om 20u in Leiehoeve. 
Merelbeke : Tweede Weergalmbal met het orkest Fred
dy Saget in zaal Groenendal. Voorverkoop : 50 fr. In
kom : 60 fr. 
Waarschoot : internationale voetbalmatch Flamingo's 
Waarschoot-Lüdenscheid om 15u op het terrein Boven-
meers. 's Avonds verbroederingsbal in zaal Cambrinus. 
Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : Dr Goosenaertskring 
organiseert een voordracht over Brugge. 
Destelbergen : Hespenfeest in zaal Admiraal. Inschrij
ven bij R. Kerckaert, Europalaan 16 (28.35.46) of bij E. 
De Zuttere, Doolaeghepark (30.51.41). Tombolaprijzen 
zijn welkom. 
Aalst : Vergadering van voorzitters en penningmeesters 
van de afdelingen. Het Gulden Vlies, 10u30. 
Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : VU-bal om 20u 'In zaal 
Biezemhof. Inkom : 60 fr. 

Temse : « VU-Temse 10 jaar «-viering in feestzaal, hoek 
Ed. Tinelplaats. 16u : receptie met prominenten en 
stichters ; 17u : lunch met huldiging ; 20u30 : dansfeest 
met het orkest The Blue Boys. Inschrijving (350 fr.) 
bij de bestuursleden of vóór 20 maart op rekening nr 
293-0163554-67 van Vlaamse Kring Temse. 

APRIL 

10. 

23. 

Drongen : Tweede Vlaams vriendenbal in lokaal Hotel 
Restaurant Barloria, om 20u. Inkom : 60 fr. 
Nieuwkerken-Waas : Grote kleinkunstavond met Yvette 
en Werner en de « Strangers », om 20u in parochiale 
Kring, Dorp. Kaarten bij de bestuursleden van de A. 
Verbruggenkring. 
Dender-West : Dansavond in zaal Claudia, Dorp, Eron-
degem met het orkest Sonor Band en zangeres Ingrid. 
Nieuwkerken-Waas : Volksvergadering om 20u in zaa) 
De Klok. Sprekers : Nelly Maes en senator M. Coppie-
ters over « De fusies en haar gevolgen » en « Dossier 
Vlaanderen ». 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

^ 

AALST 
P.V.B.A. 

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

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

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . rulteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alie toebehoorten - rol- en 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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WEST-VLAANDEREN 
TAK-BETOGING TE BRUSSEL 

Op zondag 28 maart gaan ook 
wij terug met TAK naar Bmssel. 
Wie mee wi l met de luissen kan 
dat. 

Brugge : verzamelplaats : sta
tion, 9u. Inschrijven bij Pierre Sa-
maey. Gistelstraat 58, Varsenare 
of In drankhuis Breydelhof te 
Brugge. Prijs : 120 fr. 

Oostende : verzamelplaats : 
Mac Leodplein, 8u30. Inschrijvin
gen bij Jef Debussohere, Zwalu
wenstraat 35, Oostende. Prijs : 
120 fr. 

Kortrijk Verzamelplaats : 
drankhuis 1302, 8u30. Inschrijven 
bij Herman Roeland, Klooster
straat 60, Marke en in drankhuis 
1302. Prijs : 110 fr. 

Roeselare : Verzamelplaats : 
St-Amandsplein, 8u30. inschrijven 
bij Verraest Gaston, Ommegang
straat 4, Roeselare en bij Staf De 
Wandel, Roeselaarsestraat 89, Ar-
dooie. Prijs : 100 fr. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

Meerdere afdelingen hebben 
thans, onder impuls van het arr. 
bestuur, de koppen samengesto-
ken met het oog op de gemeente
raadsverkiezingen. Kwamen reeds 
aan de beurt : afd. Moerkerke en 
afd. Sijsele (met het oog op de 
vorming van Groot-Damme) ; afd. 
Varsenare en afd. Jabbeke (met 
het oog op de vorming van Groot-
Jabbeke) ; afd. Zedelgem en afd. 
Loppem (met het oog op de vor
ming van Groot-Zedelgem). Alle 
linlichtingen bij arr. sekretaris R. 
Podevyn, Mametstraat 1, Blanken
berge. 

BLANKENBERGE 
FEDERATIE 
VAN VLAAMSE VROUWEN 

De plaatselijke afdeling gaat, 
met private wagens, naar de ge-
spreksavond van het FVV op don
derdag 18 maart in het Breydel
hof, Suvéestraat 2, Brugge. Als 
spreekster treedt H. De Bieecker 
uit Gent op. Samenkomst : K. De-
swertlaan 72, om 19u30 bij Rika 
Misson-Buyse. 
VL. NAT. ZANGFEEST 
IJZERBEDEVAART 

De plaatselijke afdeling van de 
VU zal voor beide manifesties 
een bus inleggen en zulks in sa
menwerking met de plaatselijke 
afdelingen van het Davidsfonds 
en de VTB. Nadere inlichtingen 
zullen gegeven worden in dit 
weekblad. De leden van de plaat
selijke afdeling van het Vlaams 
Verbond voor Gepensioneerden 
kunnen kaarten 1ste rang beko
men met 50% vermindering bij 
de voorzitter van het VVVG, Frans 
Puiinckx, Astridlaan 2, bus 2, tel. 
050/41.38.65. 

GROOT-OOSTENDE 
NAKU\NK 

De VU behaalde een klinkende 
en prestlgieuse overwinning door 
de koerswijziging van het sche-
penkollege inzake de A l van de 
stad : het kollege heeft inderdaad 
besloten het nodige te doen om 
de overheveling naar de staat te 
verkrijgen. Dit is uiteraard ver
dienstelijk werk geweest van J. 
Vandemeulebroucke in het bijzon
der en van de hele fraktie, doch 
daarbij werd vergeten dat de eer
ste stoot daartoe gegeven werd 
reeds in 1965 en alle jaren nadien 
tot 1971 door ons destijds énige 
raadslid : Leo Van de Weghe. 
Geen jaar ging voorbij of hij ha
merde daar reeds op ! Ere wie 
ere toekomt. 

IZEGEM 
GEMEENTERAADSZITTING 

De sfeer op de jongste ge
meenteraadszitting van 8 maart 
was al voor een deel bepaald door 
de naderende verkiezingen. Ver
schillende leden van de BSP-ACV-
meerderheid konden hun opwin
ding niet de baas en antwoordden 
met overslaande stem. Maar er 
bleek ook weer eens hoe alleen 
de VU echt oppositie voert en 
hoe het hoofdzakelijk de VU is 
die het woord voert. VU-woord-

voerder Jef Pattyn kloeg de wijze 
aan waarop men het stedelijk elek-
triciteits- en TV-distributiebedrijf 
Etiz probeert te melken. Hij bracht 
ook naar voren dat leden van de 
meerderheid op de kommissie-
vergadering zijn stelling bijtraden. 
AMNESTIE 

Op dezelfde gemeenteraadszit
ting vroeg de VU dat de Izegem-
se gemeenterad zich zoals zovele 
andere gemeenteraden in Vlaan
deren zou aansluiten bij de op
roep tot amnestie van Maurits 
Coppieters, prof. Derine, Anton 
Van Wllderode en andere promi
nenten. Meer dan dertig jaar na 
de oorlog kan dit toch geen on
mogelijk gebaar zijn. Merkwaardig 
was dat een BSP-er een geheime 
stemming vroeg. Die kwam er, 
met 11 ja en 9 neen. De meerder
heid stemde dus verdeeld I Ver
moedelijk stemde het hele ACV 
ja, de P W en de BSP neen. Van 
de PW verwondert ons dat niet 
zozeer. Maar van de BSP ? ? ? 
Wij gebruiken opzettelijk niet het 
woord « socialisten » uit respekt 
voor de pioniers uit de 19e eeuw. 
Die wisten ten minste wat verge
vingsgezindheid en politieke mo
raal betekenen. 

KOKSIJDE 
DUINVERSTERKING 

Aan VU-kamerlid Vansteenkiste 
werd meegedeeld dat voor duin-
voetversterking te St-ldesbald in 
eerste faze 7 miljoen is voorzien. 
Het is erbarmelijk vast te stellen 
hoe onze zeedijk, vooral te St-
ldesbald in zeer slechte toestand 
verkeert en dat behoudende maat
regelen dienen getroffen om te
rug te winnen wat verloren is ge
gaan. 
VERONTWAARDIGING 

Het Vlaams Ontvangstcentrum 
van de Brusselse Agglomeratie 
deed een oproep aan de gemeen
tebesturen opdat zij de adressen 
van hun uitwijkelingen naar Brus
sel zouden kenbaar maken aan de 
Nederlandse Kultuurkommissie. 
Met verontwaardiging lezen wij in 
. De Brusselse Post » van 15 fe
bruari de volgende ingezonden 
brief die werd opgestuurd aan 
het Kollege van Burgemeester en 
Schepenen van Koksijde : « Als 
oud-Koksijdenaar heeft het mij 
zeer getroffen dat u blijkbaar niet 
nodig acht de adressen van uw 
uitwijkelingen naar Brussel, aan 
de Nederlandse Kultuurkommis
sie mede te delen ; ook niet na de 
laatste oproep van oktober j l . Op
dat u zou overtuigd zijn van de 
noodzaak van deze beslissing, vin
den wi j het onze plicht u even te 
wijzen op de situatie van de Vla
mingen te Brussel ». 

En zoals « De Brusselse Post » 
meedeelde : Uit het oog, uit het 
hart, of is het hier niet eerder : 
Weg uit het dorp, weg van de 
kiezerslijst I 
BENAMING VILLA'S 

Geef uw villa of appartements
gebouwen een nederlandstalige 
benaming. Immers, er zijn namen 
genoeg die herinneren aan de 
oude plaatsnamen en visserij. Aan 
het groot aantal Franse benamin
gen (meestal gegeven door libe
rale konstrukteurs) zou dienen 
verholpen. Het is opvallend dat 
vele appartementsgebouwen in 
Oostduinkerke (onze gefuzioneer-
de gemeente) een nederlandse 
benaming dragen. Kan hieraan te 
Koksijde ook niet verholpen wor
den ? 
ZIEKENFONDS « DE WEST » 

Reeds velen zijn lid geworden 
van het ziekenfonds « De West ». 
Dat bewijst dat « De West » ook 
uw vertrouwen waard moet zijn. 
Neem kontakt op met Jos Debruy-
ne, Middenlaan 49, die u ook vrij
blijvend alle inlichtingen zal ver
schaffen. 

OOSTENDE-CENTRUM 
OVERLIJDEN 

Op 15 maart werd naar haar 
laatste rustplaats begeleid Eer
waarde Zuster Madeleine Van De 
Weghe, zuster van oud-senator 
Leo Van de Weghe. Wij bieden 
aan de familie onze innige deel

neming aan, overtuigd ervan dat 
de overledene, die In de missies 
zoveel goed gedaan heeft, hierbo
ven met open armen zal ontvan
gen zijn. 

OOSTENDE-STENE 
GEBOORTE 

Op 25 februari werd Ruben ge
boren, zoon van Dirk Simoens en 
Lucie Huys. Onze hartelijkste ge
lukwensen. 
LEDENSLAG 

Onze afdeling heeft deze week 
het arr. streefcijfer overschreden. 
Zo komen we geleidelijk aan de 
250 leden. Hartelijk dank voor alle 
medewerkers. In percentage tot de 
bevolking staan we nog wat ach
ter op Mariakerke. Dat Is voor de 
volgende ledenslag. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
LEDENSLAG 

Wij hebben een hoog streefcij
fer gekregen : doch op luttele 
nieuwe leden na zijn we er. We 
vragen alle bestuursleden 'n laat
ste inspanning en we staan aan 
100%. Inzake de abonnementen
slag zijn we de enige 0-V-D-afde-
ling die winst gemaakt heeft. En 
het kunnen er nog meer zijn. 

SPERMALIE 
GEBOORTE 

Op 24 februari werden onze 
vrienden Gilbert Geryl en Jacque
line Leroy gezegend met een 
dochtertje Els. Proficiat aan de 
gelukkige ouders. 

TORHOUT 
AMNESTIE-MOTIE AANGENOMEN 

Voor het voorstel van de VU-
raadsleden P. Vlieghe en J. Van 
Gheluwe werd op 4 maart 11. door 
de Torhoutse gemeenteraad een 
amnestie-motie aangenomen. Al
leen de BSP vond het nog nodig 
van tegen te stemmen. 

VEURNE 
OVERLIJDEN 

Op 6 maart werd hier onder 
grote deelneming ten grave ge
dragen mevr. Maria Denys, gebo
ren Breyne. Zij was de moeder 
van mevrouw Walter Platevoet, 
ons gemeenteraadslid. Wij bieden 
aan de geachte familie onze inni
ge deelneming aan. 

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. 

ZARREN-WERKEN 
BESTUUR 

In onze laatste bestuursverga
dering werd Hilaire Paesbrugghe 
in het bestuur opgenomen, in ver
vanging van Odi Menseeren, die 
om gezondsheidsredenen ontslag 
had genomen. Van deze gelegen
heid maken we gebruik om Odi 
nogmaals van harte te danken 
voor het vele goede dat hij als 
voorzitter voor onze afdeling en 
de Vlaamse zaak gedaan heeft. 
Als nieuwe voorzitter werd dan 
tevens Robert Danneels aangewe
zen, die als verantwoordelijke 
voor organisatie opgevolgd wordt 
door Ria Vermeire. In de grr. raad 
wordt Odi vervangen door Urbain 
Denblijden, een trouwe deelne
mer van alle raadsvergaderingen, 
zelfs al was hij geen lid van de 
raad I Aan allen van harte profi
ciat en véél werklust toegewenst. 

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 

KflienDCR 
MAART 
18. 

19. 

19. 

20. 

20. 

20. 

20. 

21. 

26. 
26. 
27. 

28. 

APRIL 

Brugge : FW-kontaktavond om 20u in Breydelhof. Inleld-
ster : H. De Bieecker. Inlichtingen bij N. Mollet-Soenen, 
Legeweg 169, 8020 Oostkamp. 
Oostende : « De politieke en sociale stromingen In de 
Vlaamse Beweging • door Huguette De Bieecker In zaal 
Theater, Fransiskusstraat, om 20u30. 
Gistel : Avondfeest met nrasselen en stoverlj. zaal De 
Karre. 
Denderhoutem : 15de bal om 21 u in zaal Casino, Dorp. 
Orkest : R. Franky. Inkom : 60 fr. 
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 CrocodiHe. Te Zarren. 
Izegem : Volksuniebal in zaal Mandeldaele, Emelgemse-
plein, vanaf 20u30. Orkest : André Gheyssens. Toegangs
prijs : 60 fr. 
Diksmuide : Arr. VUJO-vergadering In het Vlaams Huis, 
om 9u30. 
Bredene : Hutsepotavond in Petra, Driftweg, 150 fr. 
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
Izegem : Wandeling op en rond de Hoogledeberg o I v 
Erik Vandewalle. Organisatie : Wandelklub Vlaams Huis 
Vertrek om 13u30 aan bet Vlaams Huls. 
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-lngoolgem 

2. 
2. 

2. 

3. 

Groot-Oostende : Paneelgesprek met de fraktieleden. 
Kortr.ik : Karnavalfeest in zaal . De Melkerij te Heule » 
om 20u. 
Vwiiiyciie : Wim Jorissen spreekt er over « Dossier 
Vlaanderen » om 20u in 't Molenhof (Tieltstraat 30). 
Dia-voorstelling over ons eigen Vlaanderen. 
Brugge-Torhout (arr) : Lentebal om 20u30 in zaal Jagers
hof, Gemeenteplein, St-Andries-Brugge. Inkom : 80 fr 
Houthulst : Afdelingsbal in Rozenhof te Klerken 

4. Diksmuide : Arr. raad, Vlaams Huis, 9u30. 

11. Oostende : Fed. Vlaamse Vrouwen. Uitstap naar Keu
kenhof. 

23. Oostende : Groot VUJO-bal in zaal Elysee, Langestraat. 
inkom : 40 fr. Begin : 20u. 

24. Veurne : Kantonnaal lentebal in zaal Retorika. 
30. Veurne : Senator Frans Van der Eist spreekt er over 

« Vlaanderen, eisende en nog altijd betalende partij •. 

DE KOMIEKSTE SNELWEG 
VAN EUROPA 
VU-kamerlid Luk Vansteenkiste interpelleerde op 22 januari II. over de 
komiekste snelweg van Europa. Nu verdedigde hij een logisch gevolg 
van deze interpellatie. 

Tijdens deze interpellatie wees het kamerlid erop dat het hier uitslui
tend gaat om een Waalse chauvinistische aangelegenheid die zich 
echter weer eens op de rug van de Vlamingen afspeelt, daar het prak
tisch uitsluitend gaat om Vlaamse landbouwgrond. Het gaat om een 
snelweg die noch ekonomisch, noch toeristisch te verdedigen is. Het 
vrachtverkeer heeft verbindingswegen, voor zover daar vraag naar is. 
Zowel Komen als Moeskroen zijn deels afgestemd op Vlaanderen, deels 
op Frankrijk, en in beide richtingen liggen er al goede wegen. Aan on
derlinge verbinding tussen Komen en Moeskroen is er geen behoefte, 
dan voor het personenvervoer. Een rechtstreekse spoorlijn of bus
dienst, dwars door de top van Frankrijk, die tussen Komen en Moes
kroen ligt, zou veel nuttiger zijn, dan de enorme bocht doorheen West-
Vlaanderen die de minister nu maken wil . Ondertussen heeft de h. Van
steenkiste flink wat steun gekregen : 
1. De Vlaamse pers heeft de snelweg omgedoopt tot Defraigneweg. 
2. De Boerenbond — die men toch moeilijk van ekstremisme kan be
schuldigen — heeft op haar kongres te Kortrijk in aanwezigheid van 
de minister van Landbouw en de kamervoorzitter onder overdovend ap
plaus deze weg afgekeurd. Zij doen dringend beroep op de Vlaamse 
parlementairen om dit te verhinderen. 
3. De Vlaamse gewestraad heeft in zijn vergadering van 22 januari 
vastgesteld dat jaarlijks gemiddeld tussen 8.000 en 10.000 ha Vlaamse 
landbouwgrond (d.i. 1/100 tot 1/80 van het beschikbaar areaal) aan op 
zijn « minst betwistbare objektieven, vooral steeds meer autowegen-
wordt opgeofferd ». 
4. De uitslag van de door Openbare Werken bevolen opiniepeiling 
heeft voldoende bewezen wat Vlaanderen over de uitbreiding van de 
snelwegen denkt. 
5. Zelfs het argument dat al voorbereidende werken begonnen zijn, kan 
niet worden ingeroepen. De snelweg Antwerpen-Mechelen-Brussel is 
voor 90% klaar, maar mist begin- en eindpunt. 
De heer Vansteenkiste besloot als volgt : 
« Het zou me sterk interesseren het standpunt te vernemen van de 
heer staatssekretaris voor Vlaamse Streekekonomie en Ruimtelijke 
Ordening. 
Minister Defraigne antwoordde dat hij het advies van het minis-
terkomitee voor Vlaamse Aangelegenheden heeft ingewonnen in over
eenstemming met het KB van 2 april '75 art. 2 en dat hij hieromtrent 
de nodige konsultaties heeft gehad met zijn kollega, de staatssekretaris 
voor Vlaamse Streekekonomie en Ruimtelijke Ordening. 

ik meen te weten dat hij hieromtrent trouwens een brief heeft ge
richt aan de minister van Openbare Werken. Graag nadere uitleg om
trent zijn advies en zijn standpunt in deze aangelegenheid die zich 
hoofdzakelijk in Vlaanderen afspeelt. 

Het zal u allen duidelijk zijn dat niet alleen in onze streek, maar dat 
gans Vlaanderen zal kijken hoe men reageert van Vlaamse meerder-
heidszijde op deze aangelegenheid ». 
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PARIJSE LENTEMODE 
TE EN PLECHTIGE KOMMUNIE 
SUCCES KLEDING MEYERS 
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VANDAAG START BIJ SUCCES KLEDING MEYERS 
DE LENTE MET EEN KEUZE VAN RUIM 20.000 

GLOEDNIEUWE, ZONNIGE KLEDINGSTUKKEN 
VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN 

KWALITEIT KOPEN, SERVICE GENIETEN EN TOCH 

GELD SPAREN BETEKENT NU MEER DAN OOIT 

SUCCESKLEDING KIEZEN! 

ER IS ONDER MEER KEUS TUSSEN RUIM 
2.000 LENTE- EN ZOMERMANTELS VOOR DE JEUGD 

DE JONGE DAME EN DE DAME. 
ZELFS DE GROOTSTE MATEN ZIJN BESCHIKBAAR. 

EEN SPECIALE KOLLEKTIE VOOR MOEDERS 
VAN KOMMUNIKANTEN SAMENGEBRACHT UIT DE 

BESTE EUROPESE KOLLEKTIE GAAT U ZOWEL DE JONGE, 
MODIEUS SPORTIEVE ALS DE ZEER GEKLEDE 

KLASSIEKE MANTEL VINDEN! 

EN DAN BRENGT SUCCESKLEDING MEYERS 

U NOG DIE ONVERGELIJKBARE KEUS VESTEN - KLEEDJES -• 
ENSEMBLES - BROEKEN - ROKKEN-

BLOUSEN EN BOETIEKREGENMANTELS 

VOOR DE KEUS EN BESLIST OOK 
VOOR DE PRIJS - DIE VELE HONDERDEN 
VERSCHILT - MOET U DE ENORME KOLLEKTIES 
ZIEN VAN SUCCES KLEDING MEYERS 

OP AMPER 15 KM VAN ANTWERPEh^ 
HEBT U RUIME PARKEERMOGELIJKHEDEN 

EN WORDT U BEDIEND DOOR 

ERVAREN EN BEKWAME BEROEPSMENSEN 
DIE U GRAAG GOED GEKLEED ZIEN ! 

EEN ONGEZIENE KEUS 
VAN RUIM 1.000 KOMMUNIEKOSTUUMS 

EN ALLES VOOR DE TWEEDE DAG DER MEISJES 
SUCCES KLEDING MEYERS VERTEGENWOORDIGT 

DE MEEST LUXUEUZE 
BELGISCHE, FRANSE EN DUITSE MERKEN 

EN DIT JAAR KRIJGEN DE KOMMUNIKANTJES 
EEN ECHTE PARKER ALS GESCHENK 

Hoe bereikt U^best SUCCESKLEDING MEYERS 
A FtESTALnANT LINOEBOS 

BOOM KI aftABA^T TEMSC 

S U C C E S K L E D I N O 

M E Y E R S 
A. DE UNGUSTRAAT 4-6*8 NlEl 

«RKNIEL 

WAARDEBON 
PROFITEER V A N MEYERS FABRIEKS

PRIJZEN MET DEZE W A A R D E B O N ! 

Deze bon geeft recht op 20 % KORTING op alle aan
kopen boven de 1 000 fr en I C / o KORTING op alle 
aankopen beneden de 1 000 fr Mister M en Eskampri)-
zen uitgezonderd. 

Naam 

Straat 

Gemeente 

Nr 

postnr 

GEMCENIEKUISNIEV 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST I N V L A A N D E R E N 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

' OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
ZATERD VAN 9 TOT 18 UUR 

• ZON-. MAAN . EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

WOENSDAG EN DONDERDAG 
IS HET BU SUCCES KLEDING MEYERS 

NOG GEZELLIGER EN RUSTIGER WINKEUN 
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DERTr 
DE VERKIEZINGEN 
VAN 1965 

Bij de verkiezingen van 23 mei 1965 
leed de regeringsl<oaiitie van CVP en 
BSP een gevoelige nederlaag. 
Politieke kamerprofeten hadden een 
doorbraak van links aangevoeld, had
den een nederlaag > van de Volksunie 
voorspeld. Zowel in « De Maand » en 
« De Nieuwe » ais in « Links » werd 
dit bijna als een vaststaand feit aan
genomen : « Het feit dat de demokrati-
sche en progressistische flaminganten 
de VU verlaten hebben zal natuurlijk 
een hinderpaal blijven voor een ver
dere doorbraak. . » schreef dit laatste 
blad. Was het nog te vroeg, zoals l\/l. 
Todts beweert, om tot een amalgaan 
van radikaal flamingantisme en soci-
aai-ekonomische hervormingen te ko
men ? De kwestie lag dieper, was es
sentiëler : zij lag in de teoretische en 
praktische onverenigbaarheid van de 
marxististische opvatting over de 
maatschappij en de klassenstrijd ener
zijds, en van het nationalisme ander
zijds. Dit laatste beklemtoont immers 
de eenheid, gegrond op een aantal 
primaire faktoren. iHet ziet wel de in
nerlijke tegenstellingen op menig vlak 
binnen deze essentiële en voor de in
dividuele mens onvermijdelijke enti
teit, het erkent wel het pluralisme in 
het politieke, sociale, ekonomische, 
geestelijke leven van deze gemeen
schap, maar het stelt behoud en vrij
heid dezer gemeenschap als noodzaak 
voor de volledige individuele vrijheid. 
Hiervoor heeft het marxisme geen 
oog : nationale bewegingen zijn voor 
haar middelen tot en aspekten van de 
idée-fixe van de klassenstrijd. 
De berekening van sommigen kwam 
dan ook niet uit : wie met de mensen 
op straat sprak, in de fabriek, op het 
kantoor ; wie de realiteit had leren 
kennen uit eigen ervaring en wie daar
bij nog eens even omkeek in de eigen 
familie, wist dat én het toenemend 
Vlaams bewustzijn, én het volwassen-
worden van veel kinderen uit de re
pressiegezinnen ook politiek moest tot 
uitdrukking komen. 

Bij de verkiezingen verloor de CVP in 
Vlaanderen 9 zetels, in Wallonië en 
Brussel 10. Zeven gingen daarvan naar 
de Volksunie, die van 5 op 12 zetels 
in de Kamer kwam en van 182.407 
stemmen in 1961 tot 346.860 in 1965 ! 
De oude liberale partij, die zich van 
haar anti-klerikaal en reaktionair ima
go had willen ontdoen in de PVV, 
bleek daarmee sukses gehad te heb
ben : zij sprong van 20 naar 28 zetels, 
waarvan 2 in Vlaanderen, de andere in 
Brussel en Wallonië. Daar had de kato-

lieke middenstand en burgerij de PSC 
de rug toegekeerd. 
De BSP verloor twintig zetels. Voor 
het eerst traden ook Waalse en Brus-
sels-franstalige partijen in het parle
ment aan : het FDF met 3 zetels in 
Brussel, de Waalse partijen met twee 
zetels. 
De verkiezingsstrijd was door de Volks
unie gevoerd in het teken van de voor 

Vlaanderen nadelige Gilson-wetten, en 
in het teken van de geplande grond
wetsherziening met haar grendels op 
de Vlaamse meerderheid. Zij had ook 
een beroep kunnen doen op een aantal 
bekende en minder-bekende, nieuwe 
gezichten. Nieuw althans op de Volks
unielijsten : zo Hugo Schiltz, dr Goe-
mans en dr Ballet, gewezen Vlaams
nationaal volksvertegenwoordiger te 

Beelden uit de parlementsverkiezingen 1965 en... 

..de resultaten ! 

Antwerpen. Zo Pieter Leys, l^ik Ba
byion en Etienne Lootens in West-
Vlaanderen en Maurits Coppieters, 
voorzitter van de W B , in het arron
dissement St-Niklaas, waar de zeer 
populaire dr Gerard De Paep lijstaan
voerder van de Senaat werd. Zo ook 
dr Elaut in Gent. In Brussel stond dr 
Vik Anciaux aan het hoofd van de VU-
lijst, die door de Vlaamse Demokraten 
bedreigd werd. De Coninck behaalde 
geen 7.000 stemmen, de Volksunie bij
na 30.000. Toch schaadde dit progres-
sistisch experiment aan de Vfaams-
nationale partij, vermits een mogelijke 
tweede zetel daardoor verloren ging. 
De verkiezingsuitslag stelde de poli
tieke interpretatoren voor heel wat 
raadsels. De radikale Vlamingen won
nen, maar ook de strak-unitaire en zeer 
sterk franskiljonse PVV kreeg in Vlaan
deren twee zetels bij, hoewel dit suk
ses niet in vergelijking stond met 
haar Brussels-'Waalse opmars. Hoezeer 
de kommunautaire tegenstellingen zich 
toespitsten, bewezen nu ook de anti-
Vlaamse refleksen in Brussel, met het 
FDF-sukses en de nationalistische ten
dens in Wallonië. Twee zetels was niet 
erg veel, maar ook de Volksunie was 
zo begonnen I 

Niettegenstaande de duidelijke radi-
kalisering der jongere kiezers in 
Vlaanderen en niettegenstaande Tiaar 
verlies, scheen de CVP geen lessen te 
trekken uit de uitslag. 
Na de informatie-opdracht van De 
Schrijver en het mislukken van een 
driepartijen-regering tengevolge van 
de rabiate anti-Vlaamse houding van 
de PVV (met naast Van Audenhove ook 
de « Vlamingen » Willy de Clercq en 
De Weert) bleef alleen de vroegere 
CVP-BSP-formule over. De afkeuring 
van het kiezerskorps van Lefèvres tra-
vaillistische droom, en de « ruk naar 
rechts » trachtte men op te vangen 
door het premierschap toe te vertrou
wen aan Pierre Harmei, die op 19 juni 
formateur werd. 
Op 28 juli werd de regering voorge
steld : 27 ministers waaronder 14 
franstalige en 13 nederlandstalige. Om 
de pariteit toch te bereiken werd na 
Vlaams protest J. Van Bilsen, gewezen 
Dinaso en ex-raadgever van de Kongo
lese president Kasavoeboe, kommissa-
ris van de koning benoemen en ging 
als staatssekretaris voor Ontwikke
lingshulp de regering versterken. 
De periode tussen de verkiezingen van 
1965 en die van 1968 zou gekenmerkt 
worden door zeer ernstige konflikten 
op kommunautair en sociaal-ekono-
misch vlak. Pas was Harmei aan het 
bewind, of hij werd er al mee gekon-
fronteerd. 

(vervolgt) 
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JAN DELOOF: 
« Ik houd niet van duizelingwekkende hoogten, 
noch letterlijk, noch in de letteren. Je wordt er zo 
duizelig van ». 

Er zijn dichters die konstant de behoefte gevoelen zich te koesteren 
aan de warmte die een mode en de daarmee gepaard gaande pubiici-
teit kunnen verschaffen. We hebben in onze literatuur gelukkiglijk ook 
een traditie van lieden die de antipode uitmaken. Denk maar aan Ri
chard Minne bv. of O.K. De Laey. Alleen vrienden hebben een kleme 
belangstelling voor hun werk levend gehouden en in de literatuurge
schiedenis kregen ze een ongerechtvaardigde aanduiding van « poetae 
minores » mee. Maar hun werk blijft ook nog heden ten dage leesbaar. 
Tot deze laatste kategorie en dat gezelschap behoort Jan Deloot. Hij 
is zuinig met publikaties. Liefst elf jaar na zijn debuut gaf hij nu 
. Verzen en Vonken » (1976) vri j. Vrij, bij manier van spreken. Want 
deze bundel is gedrukt op 40 eksemplaren, door een ploeg van het 
technisch instituut van de gemeente waar Deloof woont, en uitslui
tend toegestuurd aan vrienden. 
Die wijze van uitgeven tipeert een beetje de man die bescheidenheid 
paart aan een soort Angelsaksisch flegma die de Vlamingen in het 
algemeen, en de West-Vlamingen in het biezonder zo vaak missen. 
Deze bundel loopt over een periode van 10 jaar. Wat voor Deloof twee 
dingen inhoudt. Dat hij weet dat niet elke inval meteen een schot in 
de roos is. Dat hij niet dagelijks op een vers zit te broeden in zijn vrije 
ti jd van ambtenaar op een ministerie of leraar, om de eenvoudige 
reden dat hij in een privébedrijf werkzaam is in het Westvlaamse 
Zwevegem. Zijn schaarse vrije ti jd gaat naar zijn redakteurschap van 
de tijdschriften « Ons Erfdeel » en « Septentrion ». En naar zijn onder 
het flegma verborgen grote hartstocht voor de taalminderheden en 
hun literatuur. En naar poëzie die hij kennelijk behoedzaam bedrijft en 
slechts na een lange rusttijd aan de openbaarheid prijsgeeft. 
Wat hij van die poëzie terechtbrengt is glanzend af en autentiek, want 
direkt herkenbaar als alleen van Deloof. En als ik bij de aanvang hier 
twee namen liet vallen, dan is het omwille van een aantal affiniteiten. 
Deloof kultiveert inderdaad een gelijkaardige skepsis en weemoed 
verbannende eenvoud als Richard Minne. 

En 
van de tien talenten 
die 'k meegekregen heb 
— bi'i wijze van spreken — 
heb ik er negen lekker toch 
begraven (p. 18} 

Over O.K. De Laey schreef hij in 1970 een VWS-Cahier « ter herwaar
dering ». Dezelfde speelsheid en pit zijn hem lief. Getuige daarvan 
zijn « Survival of the fittest » : 

mijn halve wildernis puilt uit 
van zotte merels 
zo nu en dan 
kan 
de aankomende kater 
onze rosse ongetemde 
er een van verschalken 
en daarin slaagt de zwarte salonpoes 
blijkbaar 
in alle eeuwen der eeuwen 
niet (p. 30) 

Ik ben er mij van bewust de lezer totnogtoe misschien aangespoord te 
hebben deze bundel naar het verdomhoekje van de schilderachtigheid 
te verwijzen. Dat ware dit werk een verschrikkelijk onrecht aandoen 
want de dichter beschikt over een taalkundige lenigheid en een disci
pline die het hem mogelijk maakt in elk genre op zijn poten te vallen. 
Het klinkt oneerbiedig, maar het past goed bij een van de waarmerken 
van zijn poëzie : zijn liefde voor de pointe. Zijn poëzie beweegt zich 
inderdaad op de golflengte van het puntdicht : een spitse inval zal 
telkens de emotie wegduwen en de patetiek vermijden. Dat is ner
gens duidelijker en overtuigender als in het gedicht dat de herinnering 
aan de vader vastlegt en tevens wegschrijft — de naam wordt niet 
eens genoemd — en waarin de weemoed dreigt het gedicht te over
spoelen. Het puntige slotvers verheft dan het gedicht boven elke 
emotionaliteit (p. 32). 
De bundel bevat enkele gedichten die het uitstekend zouden doen in 
een verzameling sociaal-geëngageerde poëzie. Ik vrees alleen dat ze 
daar nooit in terecht zullen komen. Want je kan ze met de beste (of de 
slechtste) wil ter wereld nergens in een ideologisch patroon duwen. 
Misschien zijn ze daarom zo huiveringwekkend echt. 
Ik had het al eens over Deloofs Refde voor de taalminderheden. Ze 
duikt op het meest onverwachte moment op : « zijn fidele Basken » 
(p. 17), . zelfs het hooggestemde keltisch der bretoense barden » 
(p. 26), « knappend als het harde Katalaans » (p. 14). 
Maar het misterie van de vergankfeiijkheid dat door deze hele bundel 
ademt, zich beurtelings verhullend en onthullend, openbaart zich op 
de meest poëtische wijze in een aantal verzen met een erotische te-
matiek. Het is een milde erotiek die één enkele keer hartstochtelijk 
opvlamt en die zeldzaam is in onze literatuur. Het gedicht « Afvaart » 
(p. 12} is hiervoor representatief. 

Dan begint het glanzend avontuur. 
Niet langer prikkelbaar maar prikkelpop 
voer je witte lakens 
— verhullend zoveel meer onthullend — 
als trotee onschuldig in de top. 
De overgave houdt zich schuil 
in mast en steng, 
want onder stand en lopend want 
ben je kil, en streng. 
Reef de zeilen, het is varenstijd. 
Alleen wanneer je loom 
voor top en takel ligt, 
ben je voor dit avontuur bereid. 

Geheel in de lijn van zijn voorkeur bracht Deloof in deze bundel ook 
een aantal aforismen bijeen. Als toemaatje, bij de kop van dit stuk, 
dit voorbeeld : • Dorpspol itiek : een stel zere tenen waar je niet 
naast kunt trappen ». En het laatste deel heeft hij voorbehouden aan 
een aantal biezonder geslaagde bewerkingen uit de wereldliteratuur 
(en vanzelfsprekend ook uit de literatuur van de minderheidstalen). 
De bundel is helaas niet in de handel te verkrijgen. Maar wie Deloofs 
bloemlezing en bewerkingen uit de Bretonse poëzie {Maar nog zingt 
Bretanje, De Bladen voor de poëzie, 1969) nog op de kop kan tikken, 
mag deze kans niet voorbij laten gaan. 

E. Vandewalle 

JEDER FUR SICH 

UND GOTT GEGEN ALLE 

in de Duitse kinema is reeds 
sinds enige tijd nieuw leven inge
blazen door regisseurs als Fass-
binder, Sohlöndorff en Werner 
Herzog. Dit trio heeft ons in de 
laatste 10 jaren enkele zeer 
merkwaardige films gebracht, met 
zeer eigen, duidelijk expressio
nistische sti j l . 
De 33-jarige Herzog had reeds.in 
zijn vorige films een grote aan
dacht voor de « gestoorden » in 
onze beschaafde maatschappij. 
Dit niet omwille van die perso
nen op zichzelf, maar omwille 
van de grote gaping die er auto
matisch ontstaat tussen de «nor
malen». Daarbij blijkt hoe over-
gekultiveerd onze beschaving is 
geworden en hoe weinig er over
blijft van de gezonde, eenvoudige 
logika van mensen die nog niet 
« aangetast » zijn door de be
schaving. Zij hebben, juist door 
hun handicap, een veel minder 
gekompliceerd en dikwijls veel 
juister en evenwichtiger beeld 
van de maatschappij. 
Voor « Jeder für Sich und Gott 
gegen Alle » maakte Herzog het 
scenario naar het authentieke 
levensverhaal van Kaspar Hauser. 
Van jongsaf opgesloten in een 
duister hok, waar hij een dierlijk 
leven leidde, wordt hij in 1830 
op een dorpsplein door zijn « va
der » (een in zwarte kapmantel 
gehulde schim) als volwassen 
vondeling achtergelaten. Door 
een familie opgenomen komt hij 
in aanraking met en wordt hij 
overdonderd door de beschaving 
die hem leert gaan, spreken, 
schrijven, lezen en die hem ook 
wil laten leven volgens haar nor
men en denkwijze. Wat de mens 
normaal te leren krijgt vóór zijn 
20 jaar, krijgt Kaspar te verwer
ken na zijn 20, wat maakt dat 
hij niet alles klakkeloos aan
neemt, maar eenvoudig, onge

sofistikeerd logisch redeneert, 
zodat Herzog de hoogdraverige 
intellektuelen gewoon belachelijk 
maakt bij het publiek. Wanneer 
Kaspar bijna tot de « normalen » 
behoort, d.w.z. wanneer de be
schaving zijn onschuldige spon-
taneïteit bijna vernietigd heeft, 
wordt hij onverwacht (zoals zijn 
komst ook was) door een onbe
kende (in kapmantel gehulde 
schim) vermoord. Uit de autop 
sie achteraf blijkt dat Kaspar ver
vormingen aan lever en hersenen 
vertoonde en dat stelt de maat
schappij ergens gerust : hij was 
inderdaad « abnormaal ». De 
enige misvormden echter zijn 
zijzelf, die ongekunsteldheid en 
eenvoudige logika als een mis
vorming zien van hun eigen opge
blazenheid en ingewikkeld filo
sofisch denken. 
Herzog is ervan overtuigd dat een 
handicap de mens niet verarmt 
maar nieuwe mogelijkheden kan 
scheppen voor andere zintuigen 
en fysische en intellektuele funk-
ties. Zo gaat een blinde veel 
scherper horen, terwijl de dove 
veel meer aandacht heeft voor 
visuele details waar anderen ach
teloos aan voorbijgaan. Herzog 
gaat de omgeving waarnemen, 
o.a. langs zijn personages die 
niet tot de normale, door onze 
kuituur gekonditioneerde maat
schappij behoren : in « Lebens-
zeichen » (1967, eerste langspeel
film) een krankzinnige, in « Auch 
Zwerge haben klein angefangen » 
(1970) de dwergen, in « Land 
des Schweigens und der Dunkel-
heit » (1971) een blinde en ten
slotte langs Kaspar in zijn laatste 
f i lm. Herzogs visie wordt trou
wens duidelijk weergegeven in 
Kaspars droombeelden. Door een 
opgeblazen super-8 en 16 mm.-
fi lm verkrijgt hij zeer vage tol
lende beelden of statische land
schappen, ogenschijnlijk zonder 
inhoud of samenhang. Kaspar 
kent steeds het begin van die 
dromen, maar nooit het einde. Zo 

vertelt hij één droom juist voor
aleer hij sterft : een woestijn; 
een karavaan met een blinde aan
voerder; ze kunnen niet meer 
verder want in de verte zijn er 
bergen : dat zien zij. De blinde 
proeft het zand (een eerder pri
mitieve waarneming) en besluit 
verder te trekken, want er zijn 
volgens hem geen bergen. De 
bergen werden door de anderen 
gezien, terwijl ze er in werkelijk
heid niet waren. De blinde, die 
niet beschikte over dat zintuig, 
heeft het bij het rechte eind en 
zal de karavaan veilig en wel 
naar haar bestemming brengen 
Door één element van onze waar
neming weg te cijferen en zich 
toe te spitsen op de andere, be
komt men soms een veel juistere 
kijk op de mensen en de dingen: 
dat is een algemeen idee van 
Herzog. Overgezet op zijn laat
ste film wordt dat : neem een 
niet door onze beschaving beïn
vloede mens en /e krijgt een 
weliswaar in onze maatschappij 
niet leefbaar, maar ongekunsteld 
individu, een « zuivere mens », 
Bruno S., die zelf geruime tijd 
doorbracht in een zwakzinnigen-
gesticht, vertolkt het personage 
Kaspar op een zeer overtuigende 
wijze. Een fi lm die je niet mag 
missen, indien je een cinefiel 
bent, maar die, zoals alle films 
van de jongere Duitse generatie, 
niet gemakkelijk is. 

M. Michielsen. 

DUINKERKE 
GROOTS ZANGFEEST 
ZATERDAG 20 MAART TE 20 UUR 

Frans-Vlaanderen herdenkt dit 
jaar Edmond de Coussemaker, ge
boren Bellenaar die honderd jaar 
geleden te Rijsel overleed. Voor 
het ganse Nederlandse taalgebied 
is Ermond de Coussemaker voor
al de man die tientallen liederen 
verzamelde en het beroemde 
boek « Chants populaires des Fla-
mand de France » uitgaf. In sep
tember van dit De Coussemaker-
jaar verschijnt het historische 
boek opnieuw. 

De belangrijkste Vlaamse vere
nigingen uit Frans-Vlaanderen, we 
noemen het door De Coussemaker 
in 1854 gestichtte « Comité Fla-
mand de Franse », de jonge Mi-
chiel De Swaenkring, historische 
en volkskundige verenigingen heb
ben de handen in elkaar geslagen 
in één De Coussemaker-komité. 

Dit komitee richt drie zang
avonden in te Duinkerke (20 
maart), Belle (22) en Rijsel (23). 

De avond te Duinkerke waar 
het stadsbestuur de ruime Stads
schouwburg ter beschikking stelt 
wordt opgevat als een groots 
zangfeest aan zee. Uit Frans-
Vlaanderen zelf treden op het 
Reuzekoor uit Rozendaal bij Duin
kerke, het reeds gekende duo 
Mieke en Bart uit Duinkerke en 
de volksdansgroep De Kadullen 
uit Belle, van aan de grens komt 
Alfred den Ouden en Kritsien, uit 
Antwerpen Wannes van de Velde 
en zijn groep, uit Haarlem de gro
te volksliederenzangeres Cobi 
Schreyer. 

Het De Coussemaker-komitee 
hoopt dat vele Frans-Vlaanderen-
vrienden samen zullen komen vie
ren te Duinkerke. Kaarten (100 
fr.) zijn de avond te Duinkerke te 
verkrijgen, maar vooraf in het 
Streekhuis Malegijs te Kemmel 
(West-Vlaanderen) (057/44.47.10). 

De Duinkerkse stadsschouw
burg wordt op 20 maart een tref
punt « over de schreve » heen. 

(De Coussemaker-komitee, Mu-
sée de 1'Hospice Comtesse, rue 
de la Monnaie 32, Rijsel). 
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JOHAN EN ZJEF : 

OP ZWIER DOOR 
.VLAANDEREN 

TOT 8 APRIL 

Met een prachtige inzet vorige 
woensdagavond in het Strom-
beekse Kulturele Centrum start 
een reeks optredens van twee 
onzer bekendste kleinkunste
naars, Johan Verminnen en Zjef 
Van Uytsel. 

Voor Zjef is het in elk geval 
weer een nieuwe ervaring, en na 
jaren praten over is het nu har
de werkelijkheid : eindelijk op 
het podium met een eigen com
bo. IVIuzikaal wordt het ongetwij
feld een enorme verbetering, fi

nancieel betekent het wel een 
aderlating. Johan Verminnen evo
lueerde van troebadoer op Ont
dek de Ster tot Vlaanderens ver
nieuwer in het chanson, en ver
gelijk met Brei, Coyne en Joe 
Cocker kunnen hem enkel sie
ren. Voor hen die houden van 
zijn bekendste nummers of hem 
nog steeds te weinig kennen 
verscheen de elpee «Verzameld». 
Op de schijf nummers uit het 
tweede album waarbij fijngevon
den subtiele arrangementen van 
Raymond van het Groenewoud 
zijn verloren gegaan en vakkun
dig opgebouwde opnamen uit zijn 
derde elpee van rechterhand 
Koen De Bruyne. Het momenteel 
verscheen naast singel ook op 
deze elpee en brengt opnieuw 
Johan in een nieuw geluid dat hij 
zich duidelijk sedert het door 
hem gewonnen Spafestival en 
daarna suksesvolle Nekka heeft 
aangemeten. (Biram 6451-200). 

Vraag is wel of hij zo sterk naar 
het Franse chanson als stijlvorm 
veelgedraaide « Zaterdagavond » 
toemoet ? 

NEERUNDS HOOP OP TOER 

Vandaag 17 maart is het lolbroe
ken duo eerlands Hoop met een 
nieuw programma in première in 
de Brusselse Beursschouwburg, 
waarna ze er eveneens vrijdag 
en zaterdagavond optreden. Van 
hen verscheen inmiddels ook een 
pracht-verzamelplaat getiteld «28 
liedjes van Bram en Freek», — 
stars of the seventies I — Op 
eerste plaat de eerder uitge
brachte nummers onder de titel 
« Neerlands hoop in bange da
gen » die in januari 1970 is op
genomen, en op de tweede de 
prachtnummers als Elsje en ook 
de Ballade van Jan Lul uit de 
elpee Neerlands Hoop in Panama. 
Aanrader ! 

Vrijheid, uit de « Tuin van Begeerte », 14,3 x 16,2 cm. Lino door Jan-Frans Cantré. (Lees de tekst hiernaast). 

De hartstochtelijke buitenlandse 
verdedigers van de Vlaamse 
zaak — denk maar aan P. Geyl 
en, meer onlangs, P.C. Paarde-
kooper met zijn radiolezingen — 
heden ten dage opgevolgd wor
den door koele observatoren. Po-
litikologen en sociologen, die 
maar weinig meer uit Nederland 
komen, wier bedenkingen en 
geschriften nog nauwelijks door
dringen tot de massa van de 
Vlaamsgezinden. 
Neem nu die Amerikaanse poli-
tikoloog, Aristide Zolberg. Hij 
schreef vier lijvige artikelen 
over de kommunautaire tegen
stellingen in dit land, waarvan 
maar één gepubliceerd is. Pre
cies die publikatie, «The making 
of Flemings and Walloons », in
troduceerde de Leuvense politi-
koloog, Luk Huyse, in het jong
ste nummer van « Ons Erfdeel » 
(adres Murissonstraat 160, 

8530 Rekkem). 
Volgens deze Amerikaanse au

teur is de identifikatie van per
sonen met de Vlaamse, respek-
tievelijk Waalse gemeenschap 
gebeurd in de periode van 1840 
tot 1914. De groei van de terti
aire sektor konfronteerde meer 
Vlamingen met de tweederangs-
pozitie van hun taal en verhaast
te hun identifikatieproces. De 
achterlijkheid waarin Vlaanderen 
in de tweede helft van de 19e 
eeuw vervallen was — en dat in 
tegenstelling tot de industriële 
ekspansie en alles wat dit mee
bracht, in Wallonië — was een 
tweede faktor. Zo ziet Zolberg 
het groeiend Vlaams bewustzijn 
niet als een achterlijk verschijn
sel, maar als een uiting van mo
dernisering. 

In een tweede deel onderzoekt 
de Amerikaan de politizering 
van de taalkwestie. Tot 1900 
komt die politizering normaler
wijze uit de middengroepen : be
dienden, ambtenaren en onder
wijzers. Voor hen was er meer 
kans op sociale mobiliteit, door 
tweetaligheid in Vlaanderen door 
te drukken via gelijkberechtiging 
van Nederlands en Frans. In de 
laatste decennia vóór 1914 komt 
er een schaalvergroting in de 

Vlaamse bewustwording. Daar
voor geeft hij twee verklaringen. 
De eerste noemt hij een ketting-
reaktie die voortspruit uit de ge
deeltelijke opheffing van het on
recht en uit het voorbeeld van 
de sociale opgang van enkelen. 
En als tweede verklaring geeft 
hij de ontgoochelingen met het 
verruimd stemrecht (algemeen, 
sedert 1893, maar meervoudig), 
wat uiteindelijk leidde tot het 
territorialiteitsprincipe. 
Zonder nieuw feitenmateriaal 
aan te voeren, geeft Zolberg 
toch een nieuwe kijk op de ont
wikkeling van de Vlaamse Be
weging, waarbij men wel kan 
opmerken dat hij nogal uitslui
tend de nadruk legt op het stre
ven naar sociale mobiliteit. Huy
se geeft daar een interessante 
verklaring voor. Zolberg verge
leek de ontwikkeling in België 
met moderniseringsverschijnse
len in jonge staten in West-
Afrika en met toestanden in 
Quebec. Hoe dan ook, het is 
een boeiend stuk geworden, de
ze kennismaking met hipotezen 
en bedenkingen van een Ameri
kaans wetenschapsmens over de 
Vlaamse Beweging (ev). 

elke week een ^ ^ 

rKNTOONSTFLLIMÏ 
VLAAMS (& JAPANS) IN HET HESSENHUIS 

Het Antwerpse Hessenhuis is een immens Renaissance opslaghuis dat 
in 1565 voltooid werd, na Antwerpens gouden eeuw nog een carrière 
kende als kazerne en goederenbergplaats, maar na de tweede wereld
oorlog verloederde, tot in 1958 de befaamde schildersbent « Groep 
58 » er een internationaal befaamde kunstenaarstempel van maakte. 
De G58 overleefde haar intenties evenwel niet, maar had tenminste de 
bruikbaarheid van het gebouw bewezen, weshalve de stad de beneden
verdieping (eertijds stallingen en magazijnen) tot een imposante ten
toonstellingsruimte heeft herschapen. 
Tot 30 april lopen er nu 2 tentoonstellingen. De naar omvang voor
naamste heet « De Vlaamse grafische kunst 1918/1939 », zij toont 
meer dan 200 prenten uit de verzamelingen van het Stedelijk Prenten
kabinet, waarin zowat alle aktuele grafische technieken aan bod ko
men (met uitzondering van de vooral nu populaire serigrafie). 
Opmerkelijk is ook dat in de (jammer genoeg niet zo fraai opgehangen) 
expositie een soort van etsatelier gemtegreerd werd met een aantal 
kijkkasten, waarin de diep-, hoog- en vlakdruktechnieken en hun geëi
gende werktuigen met verklarende teksten aanschouwelijk voorge
steld worden. Voor de geïnteresseerde leek is dit een fijne gelegen
heid om met de vaak met veel mistische vraagtekens overtrokken 
wereld van de grafiek kennis te maken. 

MET Z'N VIJF, MET Z'N ALLEN 

Vlaanderen en Antwerpen in het bijzonder zijn van oudsher wereld
beroemde, grafische centra geweest, maar een bloeiperiode als tussen 
de beide wereldoorlogen werd wellicht nooit eerder bereikt. De hout-
snijdrs spelen daarin een toonaangevende rol. 
De groep van « De Vijf » is genoegzaam bekend : Frans Masereel, de 
gebroeders Cantré, Joris Minne (de enige nog levende onder hen) en 
Henri Van Straten. Zè zijn in de tentoonstelling dan ook ruimschoots 
vertegenwoordigd. Masereel met machtige, ongenuanceerde kompo
sities waarin de kunstenaar enerzijds op rechttoe rechtaan wijze zijn 
sociaal engagement belijdt, anderzijds met schrijnende beelden 
(« Spleen » tjv.) waarmee hij tot in de diepste individuele gevoelens 
tast. Jan-Frans Cantré is de overtuigendste van de beide broers, met 
een duidelijk expressionistisch gestyleerde aanpak van zijn volkse 
temas. Jozef Cantré is technisch meesterlijk, maar zijn hang naar 
arceringen gaat te ver de 3-dimensionele weg op (wij waarderen hem 
dan ook meer als beeldhouwer). Joris Minne is wellicht de gaafste 
onder de vijf, als geen weet hij beweging én inhoud in zijn prenten te 
suggereren. Henri Van Straten bevalt ons minder in zijn wat te exem
plarisch expressionistische houtsneden, maar des te meer in de type
rende (wat zwoelig-pessimistische) litho's. Naast de 5 worden nog 
werken getoond van 17 andere grafici. 
In de ruimte van deze kolom beperken we ons tot wat ons het meest 
beviel. Natuurlijk de grandiose etsen van de Gentenaar Jules De Bruy-
cker : meesterlijke, sterk pikturale, geëngageerde fantasieën, zwevend 
tussen gotiek en surrealisme (een vreemde kombinatle, maar ze IS er). 
En even natuurlijk de speelse, gespeelde naïefheid van Edgard Tytgat... 
het visionaire verbeeldingsrijk van Victor Delhez, het vakkundig ver
fijnde raffinement van Floris Jaspers of de trefzekere virtuoziteit van 
Walter Vaes. Maar verder hoeft het ons niet zo meteen. 
En waarom is (zijn Kempische sentimentaliteit ten spijt) de technisch 
toch perfekte vakman Dirk Baksteen er niet bij, en evenmin de eerste 
(historisch dus toch wel belangrijke) abstrakte lino-snijder Jozef Pee-
ters wiens snijwerken rond 1920 in nagenoeg alle Europese avant-
garde publikaties verschenen (o.a. in een belangrijk aan Vlaanderen 
gewijde aflevering van Der Sturm). 

DE DOOD IS UITEINDELIJK 

De tweede expositie is van een gans ander allure, zij gaat onder de 
titel <• De negen overdenkingen over de onreinheid van het lichaam » 
en omvat 9 schilderingen van de 17de eeuwse Japanse meester Mo-
rishige, plus evenzoveel gekalligrafeerde, poëtische beschouwingen 
over de dood en de vergankelijkheid van het leven (met als extra nog 
een aangrijpende epiloog). Het geheel stamt uit het legaat van de 
Antwerpse (franstalige) dichter Max Elskamp, een van de weinige 
kunstenaars die het « Japanisme » dat in de tweede helft van de 
vorige eeuw zo in trek was, tot een werkelijk beleefde ervaring ge
maakt heeft. 
Het betreft een zeer bijzondere, zeer aparte tentoonstelling. Het on
derwerp is zeer duidelijk : de dood en de uiteindelijkheid daarvan. 
In negen taferelen (de 7de ontbreekt) tekent de schilder de laatste 
luister van een bekende dichteres, haar dood en de ontbinding van 
haar lichaam. Dit gebeurt — naar Japanse norm — poëtisch maar on-
medogenloos... volgens een geëikte meditatieformule in het Boed-
disme ter verdrijving van de begeerte. De keiharde filosofische inhoud 
van deze prenten valt buiten het bestek van deze kolom, maar de plas
tische taal is er zodanig mee verbonden dat een scheiding nauwelijks 
oirbaar is. Morishige is véél meer dan de man die schildert... hij is de 
filosoof, de dichter, de waar-maker. Zijn technieken zijn mateloos, de 
dichterlijke inhoud eveneens. 
Woorden voor deze tentoonstelling zijn zinloos. Ga ze bekijken. Per
soonlijk hebben wij zelden een grotere kunst/bestemming integratie 
ervaren (de katalogus, z'n 100 fr meer dan waard, is een prachtige 
begeleiding van uw bezoek). Vlaams en Japans, het ligt onwaarschijn
lijk ver uit elkaar. Maar het valt fi jn samen te bekijken. 

Vlaamse grafische kunst 1918/1939. 
De 9 overdenkingen over de onreinheden van het lichaam, Hessenhuis. 
Hessenplein Antwerpen, tot 30 april 1976. 

^ 
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ROBOTS 

P. Gérard schreef in "Les Sports" 
een artikel over de Oostduitse 
zwemsters, onder de titel : "De 
ijzeren robots". Hij stelt daarin 
dat het vermoeden bestaat dat 
die meisjes speciaal behandeld 
worden (men meent sporen van 
inspuitingen te hebben opge
merkt bij sommigen), en dat de 
ijzeren tucht hun opgelegd bij de 
trainingen een negatie is van 
wat in blijheid en vrijheid be
oefende sport zou moeten zijn. 
Gérard heeft daarin, dachten wi j , 
volkomen gelijk. Laten wij hier 
dus vooral niet de verkeerde weg 
inslaan. Want daarvoor bestaat 
gevaar. 

SUPERSTAR 

Ook hier bij ons is de uit de 
States overgewaaide mode van 
de "superstarkompetitie" binnen
gedrongen. De Zweed Isackson 
(polsstokspringer) werd de eerste 
Europese superstar. Men kent 

het sisteem : men laat een reeks 
"vedetten" proeven afleggen In 
een tiental sporttakken, en de 
meest komplete dat is 'm dan. 
Het spektakel kan misschien 
populair worden, maar zoals het 
voor de eerste keer in Europa 
werd opgevoerd, was het toch 
maar mizerabel. Dat een koereur 
maar dertig kilo boven zijn kop 
optilt, dat lijkt ons maar zus en 
zo. Evenals het feit dat er voor 
dat potsierlijk gedoe met mil
joenen wordt gegosseld. Daar
om : schoenmaker, blijf bij uw 
leest. 

EIGEN SMAAK 

Men heeft m Frankrijk een groot
scheeps onderzoek ingesteld naar 
de voorkeur van de jeugd voor 
de verschillende sporttakken. 
Waarschijnlijk hadden de kom
mersanten in sportspektakeltjes 
verwacht dat de zg. populaire 
sporten op de eerste plaats 
zouden komen, zoals voetbal. 

wielrennerij, basketbal. Niks van 
dat alles. De jeugd schijnt de 
voorkeur te geven aan zwemmen, 
ruitersport en judo. Nu geloven 
wij dat hier extra-sportieve fak-
toren in het spel zijn (strandge-
noegens, f i lm, kung-fu en dies 
meer), en dat men voorzichtig 
moet zijn met dergelijke enquê-. 
tes. Maar het schijnt toch alle
maal te wijzen In een richting 
die wij - en anderen uiteraard -
al lang vermoeden : dat voetbal, 
koerserij e.d.m. minder de jong
eren aanspreken dan de kon-
sumptiegroep van pak-weg boven 
de dertig. Het volstaat trouwens 
eens rond te kijken om te zien, 
wie rond het veld en aan de 
meet het meest staat te krijsen. 

SUPPORTERSPLICHTEN 
Wij kennen een dweerskop, die 
in de staminee van den Ander-
lecht al een paar keren zijn bal
origheid gedemonstreerd heeft 
met te zeggen : "Voor mij gene 
Belle-vue, geef mij ne geus". 
Als de ontevredenheid van de 
supporters zó ver gaat, moet er 
Ingegrepen worden. Dat heeft 
Jaak Lecoq dan ook manmoedig 
gedaan. 
Ten eerste, zegt hij, moogt ge 
de tegenstrevers van uw klub 
nog niet op voorhand uitlachen. 
Dat is niet beleefd. Wat ze bij 
voorbeeld in Lokeren riepen van 
"Anderlekt, dikke nek", dat is 
niet plezant. Over het onthaal 
van Vlaamse ploegen in Wallonië 
schijnt niets te zeggen zijn. De 
Belgen schijnen dus veel beleef 
der dan de boeren. 
Tweede regel : op verplaatsing 
mag de supporter de spelers van 
zijn ploeg niet uitjouwen. Als 
ge ergens op bezoek gaat, gaat 
ge daar uw vrouw toch ook niet 
uitkafferen, niewaar ? 
Tertio : een vedette uitlachen of 
uitjouwen is niet de ideale ma
nier, om hem tot grote prestaties 
aan te zetten. Men benadere 

hem dus met genegenheid en 
eerbied, klappe verwoed in de 
handen als hij weer eens in de 
grond stampt in plaats van tegen 
de bal, en beseffe dat hij toch 
geen negentig minuten zijn nik
kel kan staan afdraaien voor de 
povere honderdduizend ballen, 
die een gierig bestuur hem beta
len wi l . 

Wij kunnen de Jaak wel volgen 
in zijn redenering. Maar er is 
toch ook een aspekt dat niet uit 
het oog mag verloren worden, 
dunkt ons. De heren sjotters 
verdienen véél geld, en ze moe
ten er maar héél weinig voor 
doen. De supporter betaalt véél 
geld, en hij krijgt doorgaans 
maar héél weinig in de plaats. 
Waarom zou hij dan niet rekla-
meren, als de marsjandies die 
men hem aanbiedt het geld niet 
waard is ? 

En hoe kan hij anders reklame-
ren dan door te fluiten en te 
jouwen ? Tenzij dan door weg te 
blijven, zoals iemand - een irré-
ductible, zegt Jaak - voorstelde. 
Maar zou dat niet nog erger 
zijn ? 

ONTGOOCHELD 

Wij zijn diep ontgoocheld. Wij 
hadden een weekblad gekocht 
omwille van de veelbelovende 
titel op de voorpagina "Onder
mijnt sex de konditie ?" (Blijk
baar toch niet bij de jongedame 
die met een voetbal aan de voet 
op dezelfde bladzijde was afge
beeld.) Welnu, onze leergierig
heid werd door het lezen van 
het geleerde artikel niet bevre
digd. Wij vernamen wel dat 
kampioen X en zijn weelderige 
echtgenote "het" elke vrijdag 
doen, en kampioen Y altijd be-

MAATREGEL 
GOEDE 
Wij hebben hier In het verleden 
al vaak gelachen met de vele 
reglementjes die de heren van 
moeder voetbalbond om de ha
verklap uitvonden. Maar deze 
keer zijn ze bevallen, dachten 
wi j , van een nieuw reglement 
dat wel een beetje laat komt, 
maar dat ons van aard lijkt om 
een en ander, dat scheef loopt 
recht te trekken. 
Men Is op de bond van oordeel 
dat het gedaan moet zijn met 
de praktijken van veel schulden 
te maken en ze niet te betalen, 
zoals veel klubs die beoefenen. 

Volgende maatregelen worden 
dadelijk van toepassing : 
1. klubs die hun schulden niet 
betalen zullen, in geval van aan
klacht natuurlijk, alle wedstrij
den verliezen, die zij reeds 
speelden, en geen wedstrijden 
meer mogen spelen, 
2. er zal door de bond een soort 
kurator worden aangesteld die 
de ganse inboedel van de In ge
breke gebleven klub zal verko
pen, spelers inbegrepen, 
3. de bond (voorzitter, sekretaris 
en penningmeester) zullen van 
het aldus ontvangen geld rede
lijkerwijze onder de schuldeisen
de klubs verdelen. 
Men fluistert nu overal dat men 
met deze maatregelen vooral 
Union op het oog had, de Brus

selse klub, die eens groot wou 
doen, en nu blijkbaar niet meer 
door haar schulden geraakt, alle 
grootspraak van steenrijke spon
sors en financiële wonderdokto-
ren ten spijt. 
Wie "de peer" zou kunnen zijn 
van deze nieuwe schikkingen, 
interesseert ons niet zo erg. Wat 
ons belangrijker lijkt is dat de 
bond vastbesloten lijkt de strijd 
aan te binden met de "bluf", de 
"stoef" die al sedert jaren enige 
tijd onze klubs naar de onder
gang dreigt te voeren. De maat
regelen lijken ons van die aard 
dat zij er zullen toe bijdragen 
de sjotterij weer de plaats op 
de waardeschaal te geven die 
haar toekomt, en niet méér. Dat 
vinden wi j positief. 

halve vrijdag, en dat nog een 
andere superman geen wezenlijk 
verschil ziet tussen "het" en 
het beklimmen van een trap (een 
man met rare smaak blijkbaar). 

ZWAAR HALF UUR 

In mei zal de koning Brugge 
bezoeken, en van die blijde ge
beurtenis zal hij gebruik maken 
om de tweede helft van de voet
balwedstrijd bij te wonen die 
Klub op die dag speelt. Omdat 
de dag druk bezet is, moet de 
wedstrijd echter met een half 
uur vertraging beginnen. Anders 
kan de koning niet op tijd zijn 
voor de tweede helft. Allemaal 
normaal en begrijpelijk. Komie-
ker wordt het echter als men 
weet dat op de laatste dag van 
het seizoen - en dat is hier hat 
geval - alle matchen op hetzelfde 
ogenblik moeten beginnen en 
eindigen. Er zal dus niks anders 
opzitten dan overal in Beligë de 
matchen een half uur later te 
laten beginnen, en alle huis
vrouwen een half uur langer met 
de kramiek en de koffie te laten 
wachten. 

BESPREKING 

Wij houden niet zo heel veel van 
wat men tegenwoordig autoral
ly's noemt. Wij zien echt het nut 
niet in van al die "hambras" die 
daarrond verkocht wordt, en 
evenmin de noodzaak van al die 
nachtritten, die vaak de rust ver
storen van mensen die slaap 
nodig hebben. Wij geloven dan 
ook dat de wet, die in de maak 

. is, en die ernstige besprekingen 
zal opleggen bij het organiseren 
van dergelijke rally's (bij voor
beeld geen nachtritten meer op 
openbare wegen), een goed ding 
is. Eén bepaling vraagt toch wel 
enig voorbehoud, dachten wi j . 
Namelijk dat de autio- en moto
federatie het monopolium krijgen 
van de wedstrijden. Dat beperkt 
uiteraard de vrijheid, en kan voor 
sommige inrichters én renners 
geldelijk verlies betekenen. Het 
zou dus wel kunnen zijn dat de 
wet niet in haar oorspronkelijke 
vorm van kracht zal worden. 

VAN DAG... 
#MAANDAG : in Montreal liep 
het deficit voorlopig op tot 800 
miljoen dollars. Die, eigenaardig 
genoeg, niemand wil betalen # 
DINSDAG : de BBS weigert een 
autokoers te verslagen omdat 
men er rondzeult met reklame 
voor voorbehoedsmiddelen. Waar 
de autosport al goed voor is... 
# WOENSDAG : de « gorilla » 
van Ali werd aangehouden we
gens het dragen van wapens. En 
wij die dachten dat Ali al wapen 
en gorilla genoeg was... # DON
DERDAG : in Engeland heeft een 
godsdienstige sekte de strijd aan
gebonden tegen de voetbalsport. 
Wacht tot de supporters eens ko
men... # VRIJDAG : Engelse ren
ners geschorst wegen dopings-
praktijken in januari. Kan hier 
geen verjaring worden ingeroe
pen ? # ZATERDAG : binnenkort 
zal Amin Dada weer een boks-
match leveren. Wedden dat hij 
wint ? • ZONDAG : in Amerika 
is een atleet die bekent te hou
den van spel, drank en vrouwen. 
Een ex-landgenoot wellicht ? 

HOE VER STAAN 
DE STERREN? (1) 

Wanneer wi j een sterrenbeeld 
bekijken, bij voorbeeld de Grote 
Beer, dan krijgen wi j wel eens 
de indruk dat de zeven sterren 
alle even ver van ons verwij
derd zijn. Toch is dat niet het 
geval. Van de drie sterren die 
de staart vormen staat de eerste 
(Alkaid) op 210 lichtjaar, de mid-
denste (Mizar) — terloops : al 
eens opgemerkt dat nabij Mizar 
nog een heel klein sterretje 
staat, Alcor, nog net met het 
blote oog te zien ? — op 88 
lichtjaar, en de derde (Alioth) 
op nog geen 60 lichtjaar. Anders 
gezegd, de sterren van de Grote 
Beer zijn veel verder van elkaar 
verwijderd dan van ons. 
Even eraan denken nog dat een 
lichtjaar de afstand is die het 
licht in één jaar doorloopt. Ver
mits het licht zich verplaatst 
met een snelheid van 300.000 
km per sekonde, kan men mak
kelijk berekenen hoeveel kilo
meters in een lichtjaar gaan, en 
dan komt men tot het indruk
wekkende getal van ongeveer 
10.000.000.000.000 kilometer. 
Eeh ruimtetuig dat zich zou ver
plaatsen met een snelheid van 
50.000 km per uur, zou geduren
de 200 miljoen uren of meer 
dan 20.000 jaar moeten vliegen 
om één lichtjaar af te leggen. 
Dit leert ons al dat een dergelijk 
ruimtetuig meer dan één mil
joen jaar nodig zou hebben om 
de meest nabije ster van de 
Grote Beer te bereiken, en dan 
nog eens meer dan 3 miljoen 
jaar om de verste ster ervan te 
bereiken. 

Met dergelijk tuig héén en weer 
naar de Grote Beer : een slor
dige echt miljoen aardse jaren. 
Het betreft hier zéér nabije ster
ren, zoals later zal blijken. 
Bij deze weinig ter zake doende 
berekening toch terloops twee 
kleine bemerkingen. 
Is het niet een beetje vermetel 
de tochtjes met de huidige, tra
ge tuigen al ruimtevaart te noe
men ? 
V^len aanvaarden nogal gerede
lijk dat de aarde bezocht wordt 
door bewoners van verre plane
ten aan boord van snelle ruim-
tetuigen. Manen deze "kleine" 
afstanden al niet tot nadenken 
aan ? 

...TOT DAG 
InfoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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18 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Jonger dan je denkt. 
18 40 Leef nu. 
19.05 Verkeersveiligheid. 
19.10 Israëlitisch - godsdien

stige uitzending. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Coronation street. 
20.40 Panorama. 
21.30 StemnfTingsbeelden 
22 05 Première. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
15.00 Van hart tot hart. 
18.15 Teleac. 
18.45 Toeristische tips. 
18 55 Nieuws. 
19.05 EO-Kinderkrant. 
19.30 Windkracht 16. 
20.00 Bedreigde fauna. 
20.50 Surf. 
20.55 Van u wil ik zirtgen. 
21.25 Tenslotte. 
21.35 Nieuws. 
21 50 iVlachiavelli. 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

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

het koolwitje. 
19.30 Horen zien zwijgen. 
20 00 Nieuws. 
20.25 Achter het nieuws. 
20 40 De Pallisers. 
21.35 De ombudsman. 
22.00 Terug naar de natuur. 
22.30 Achter het nieuws. 
23 05 Gedicht. 
23.06 Den Haag vandaag 
23 21 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18 ID 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 Le temps des valises. 
19.00 Ne le dites pas avec des 

roses. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Si vous saviez. 
20.35 Un cave. Franse 

fi lm (1972). 
22.00 De filmmolen. 
22.40 Nieuws. 

Fwlitie-

19 MAART 
BRT 

14.00 
15.00 

Schooltelevisie. 
Wielrennen • iVlilaan-
San Remo. 

17 00 Schooltelevisie. 
18.00 
18.15 
18.45 
19.10 
19.45 
20.15 
20.40 

22.10 

23.00 

NED 

Bijtje. Tekenfilm. 
Open school. 
Dag aan dag. 
KTRC. 
Nieuws. 
De Flintstones. 
Paniek in de States. Evo-
katie van de uitzending 
van het luisterspel « 
War of the Worlds 
30-10-1938. 
Debat n.a.v. deze 
met als tema : « 

The 
» op 

film 
Be-

staan er buitenaardse 
wezens ? » 
Nieuws. 

1 

18.15 Teleac. 
18.45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De man van 6 miljoen. 
19.55 Alles of niets. Kwis. 
20.40 Pepper. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Achter de schermen van 

« Lucky lady ». 
22.15 Meltorme special. 
22.55 Oud en wijs genoeg. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 

19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Gebroeders Hammond. 
21 15 Voor de vuist weg. 
22.35 Televizier-magazme. 
22.30 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
15.05 Wielrennen. 
17 40 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3.. j'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Les Chretiens dans la vie 

sociale. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Ce pays est a vous. 
20.55 Voulez-vous jouer ? 
22.20 Nieuws. 

20 MAART 
BRT 

14.00 
14.30 

16 00 
18.00 
18.05 

19.00 
19.45 
20.15 
21.05 
21.55 

23.25 

Doe mee. 
De ernst van Ernest. 
Britse komedie (1952) 
naar Oscar De Wilde. 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
De wraak van Smokey 
Joe. Jeugdfilm. 
Boeket. 
Nieuws. 
Wies Andersen-show. 
Hallo met Henk. 
De laatste dag. Ameri
kaanse weekendfilm. 
Nieuws. 

îLm: 
Donderdag 18 maart 

UN CAVE (192). 

RTB 

Middelmatige Franse politie
fi lm van Gilles Grangier, die 
de sfeer van een keiharde Sé
rie Noire met ironie poogt te 
kombineren. Met Pierre Bras-
seur, i\/*arthe Keiler, Werre 
Tornade, e.a. 

Vrijdag 19 maart — BRT 

THE NIGHT AMERICA PANICED 

Amerikaanse tv-film van 
Joseph Sargent. Met Paul She-
nar, Vie Morrow, Will Geer e.a. 
Wordt gevolgd door een de
bat. 

Maandag 22 maart — RTB. 

ON S'EST TROMPE D'HISTOI-
RE D'AMOUR (1973). 

Kineast Bertucelli (cfr. « Dr 
FranQoise Gailland ») verfilm
de hier een liefdes- en huwe-
liksrelatie die van meetaf op
gesloten zit in vastgeroeste 
ideeën en vooroordelen. De ki
neast tekent zijn personages 
en hun banaal, grijs en kom-
formerend bestaan op realis
tische wijze, met een bitter
zoete ironie zowel als met wat 
melancholische tederheid. En
kele karikaturale scènes niet 
te na gesproken is dit een fi lm 
om met open ogen tegenaan 
te kijken. 

NED 1 

10 00 Teleac. 
15 30 Nieuws. 
15.32 Het wonder der natuur. 
15.55 De holle bolle boom. 
16.40 Weet je wel ? 
17.00 Stuif-es-in. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 Thailand, olifantenrijk. 
20.00 Rudi Carrell-show. 
21.20 Boulou en zijn vrienden. 
21.30 Nieuws. 
21.50 Hoe bestaat het.. 
22.30 Man over de vloer. 
22.35 Simon Carmiggelt. 
23.05 Nieuws. 
23.10 Lied van de week. 
23.15 WK-IJshockey. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.20 Q en O. 
19.50 't Zand. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Ellery Queen. 
21.15 Bij ons in... Limburg. 
22.05 Brandpunt. 
22.45 Gunsmoke. 
23.25 Vastenoverweging. 
23.40 Nieuws. 

RTB 

9.30 TV-Droit. 
12.35 Télé-débat. 
13.30 Sport pour tous. 
14.00 Entree libre. 
14.30 Tuinieren. 
14.45 Revue Tournaisienne. 
16.30 Loisirs actifs. 
17 00 Follies. 
17.45 A vos marques. 
18.55 Les Pilis. 
19 00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Au revoir Charlie. Toneel 
23.05 Nieuws. 

21 MAART 
BRT 

9.00 
9.30 

10.00 
10.25 

11.00 
12 00 
12.30 
14.30 
15.00 

17.15 
17.40 

18.45 
18.50 
19.45 
20.00 
20.30 
21.20 
22.10 

23.05 

Doe mee. 
Open school. 
Allemaal beestjes. 
Het kleine volk. Doku-
mentaire over de Kabou
terbeweging. 
Konfrontatie. 
Weekjournaal. 
Dag aan dag. 
Open school. 
Labyrint met een repor
tage Waalse Pijl. 
Sesamstraat. 
Koncert door de solis
ten van het Belgisch 
Kamerorkest. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Van Pool tot Evenaar. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
Brainwave. 
Mezza musica. 
Toren van Babel. Een 
eeuw architektuur in 
België (1875-1975). 
Nieuws. 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
16.00 Nieuws. 
16 02 Sesamstraat. 
16.27 Rugby : Frankrijk - Enge

land. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.32 Tien jaar van gewest tot 

gewest. 
18.15 Teleac. 
18.55 TV-info voor Turken. 
19.00 Nieuws. 
19.15 Wie van de drie ? 
19.35 Een lentewandeling. 
20.20 Hier Parijs, hier Jan 

Brusse. 
20.30 Brainwave. 
21.25 Avro's sportpanorama. 
21.40 Sonja's avonds. 
22.30 Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Paulus de boskabouter. 

18.35 Rogues Rock. 
19.00 Panoramiek. 
19 15 Studio sport. 
20.30 Dokter ja, dokter nee. 
21.00 Antenne gericht op Joe

goslavië. 
21.25 Dokter ja, dokter nee. 
21.30 Nieuws. 
21.35 Magnetiseurs, kwakzal

vers of genezers ? 
22 35 Ballet. 
23.00 Nieuws. 

RTB 

10.00 Schooltelevisie. 
10.15 Jardinage. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Eucharistieviering. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.40 Arts-Hebdo. 
13.05 Concertissimo. 
14.10 interneige. 
15 20 Calimero. 
15.25 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
18 40 Gulp. 
18 45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 L'Odyssee. 
21.15 Dossier Femmes. 
22.00 TV 7 Club. 
23.00 Nieuws. 

22 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
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 Suriname. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Tommy Cooper Show. 
19.30 FC Avondrood. 
20.20 Twee voor twaalf. 
21.00 Samen of apart. 
21.35 Nieuws. 
21.50 De Pallisers. 
22.45 Gedicht. 
22.46 Symbiose. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Suske en WIske. 
19.30 Dr Who. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Zaal Concordia. Show. 
21.25 Baretta. 
22.15 Aktua-TV. 
22.55 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 TV-Femmes. 
19.00 Lekenmoraal en filozofie 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 On s'est trompé d'his-

toire d'amour. Film van 
Sertucelli (1973). 

21.50 Debat over de fi lm. 
Aansluitend : Nieuws. 

23 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie, de Viking. 
18.30 Open school. 
19.00 De vuurberg. Korte do-

kumentaire over een 
krater. 

19.10 Gastprogromma. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Liedjes voor het Song
festival te Den Haag. 

20.45 Verover de aarde : de 
stilte. 

21.35 Anna-Lusa. TV-speJ. 
23.00 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-lnfo voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Motormuis en autopoes. 
19.55 Tatort. 
21.35 Nieuws. 
21.50 TV^Privé. 
22.30 Een gesprek met Gerard 

Reve. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 De beste Karsson 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 Tot besluit. 
23.00 Den Haag vandaag. 
23.15 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3. j'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Ne le dites pas avec des 

roses. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Regan. 
21.10 Situation 76. Dokumen-

taire over de werkonge
vallen. 

22 10 Absurde n'est-il-pas ? 
Aansluitend : Nieuws. 

24 MAART 
BRT 

16 30 Tip-Top. 
17 45 Ti-Ta-Tovenaar. 
17.50 Atelier. 
18.50 De onzichtbare man. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Rhoda. 
20.40 Maerta Larsson 65. TV-

spel van de Finse TV. 
21.50 Resonanties. 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.00 Teleac. 
15.30 Wat heet oud ? 
16.15 De rode autobus. 
17.00 Verdwijnende werelden. 

Dokumentaire. 
18.15 Teleac. 
18.45 Verkeersplicht. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Nachtdienst. TV-spel. 
21.00 Rijksweg 58. Show. 
21.10 Werkwinkel. Dierenbe

scherming. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Studio sport. 
22 30 Panoramiek. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Help. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Nog es drie manieren 

om iets over het Midden-
Oosten te vertellen : The 
Arab experience 1975. 

22.45 Nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Ne le dites pas avec des 

roses. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Les sentiers du monde ; 

Pakistan. 
21.25 Ce gain-la. Dokumentai

re. 
22.55 Nieuws. 
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ZOCK€RC]€S 
Hibajo, F. d'Hoopstraat 89, 8880 
Tielt, tel. 051/40.21.79, invoer da-
meskleding, vraagt zelfstandige 
vertegenwoordigers(sters). N 22 

GROOT-GENT 
Schoonmaakster, 48 jaar, zoekt 
voltijdse betrekking. 
Zich wenden : senator Oswald 
Van Ooteghem, Rode-Kruisstraat 
7, 9219 Gentbrugge (tel. 091/ 
30.72.87). N 23 

Werkaanbieding in Groot-Gent 
voor magazijnier met rijbewijs. 
Zich wenden sen. O. Van Oote
ghem, tel (091)30.72.87. N 28 

Socio-kulturele vereniging, geves
tigd te Brussel, zoekt echtpaar of 
alleenstaande als koncierge voor 
onderhoud van de kantoren. Goe
de wedde + inwoning, verwar
ming, gas, elektriciteit en water. 
Schrijven onder de letters AS 01 
aan beheer blad. N 29 

— 51-jarige zoekt werk als chauf
feur, nachtwaker of magazijnier, 
Limburg of Antwerpen. 
— Jonge man, lat. wisk. humanio
ra, voldaan aan militieverplichtin
gen, zoekt passend werk. 
Schrijven of telefoneren : senator 
Wim Jorissen, Louisastraat 31, 
2800 Mechelen. Tel. 015/41.35.96. 

N 24 

Kinderverzorgster zoekt werk in 
het Limburgse. Z.w. : kamerlid E. 
Raskin, Ursulastr. 1, 3745 Eigen-
bilzen, tel. 011/41.24.54 of prov. 
raadslid J. Gabriels, Siemenstr. 28, 
3690 Bree, tel. 46.22.90. N 25 

Gemeubelde kamer te huur J. 
Jacquetstraat 68, 1080 Brussel, tel. 
426.24.92. 

Twee 20-iarige meisjes - diploma 
tikwerk zoeken bureeiwerk, even
tueel gedeeltelijk te kombineren 
met handenarbeid. Omgeving Den-
dermonde, Aalst, Wetteren, Zele. 
Kontakt met Herman Van Den Ab-
beele, Losweg 11, 9328 Schoon-
aarde. Tel. (052)42.35.49. N 27 

1. Jongeman met A2-diploma van 
het Provinciaal Instituut voor Tuin-
jjouwonderwijs, legerdienst ver
vuld, zoekt passende betrekking. 

2. Sekretaresse A6-A1, 21 j . , gron
dige kennis van daktylo en steno
grafie in het NI., Fr., Eng. en 
Duits, kijkt uit naar een geschik
te betrekking. 

3. Jonge dame, 18 j . , diploma van 
hoger middelbaar onderwijs (Wet. 
B), zoekt een gepaste job. 

4. 36-jarige heer, tweetalig, zoekt 
tewerk gesteld te worden als bu
reelbediende of verkoper in een 
toonzaal. 

5. Naast mijn ervaring als verte
genwoordiger kan ik met kennis 
van zaken meepraten over alles 
wat de sektor brandstoffen aan
belangt. Sinds jaren gevestigd als 
zelfstandig handelaar, kijk ik nu 
uit naar een betrekking. Wie helpt 
mij ? 
Voor verdere inlichtingen : dr J. 
Valkeniers, Ninoofsestwg 11 te 
Schepdaal, te l . 02/569.16.04. N 30 

Verloren : leren damesjas bij ge
legenheid van vu-bal te Eigenbil
zen op zaterdag 6 maart. Zich wen
den tot kamerlid E. Raskin, Ursu-
lastraat 1, Eigenbilzen, tel. 011/ 
41.24.54. 

Wie wil bij ons burgerdienst ko
men doen ? 

Wij hebben iemand nodig diie ver
trouwd is met het jeugdwerk in 
Brussel. 

De taak : kontakt houden met 
plaatselijke groepen van jeugd
bewegingen, met jeugdklubs, 
-huizen, -raden, e.d. in de Brussel
se Agglomeratie. Koördineren van 
aktiviteiten, steunen van akties 
en belangenbehartiging. Het is 
dus een taak voor iemand die 
veel wil rondlopen, praten met 
mensen, op onregelmatige uren 
wil werken en die daarbij nog een 
duidelijk zicht heeft op het ge
heel van het Brusselse jeugd
werk. 

Loop eens bij ons langs om wat 
meer over dit alles te vernemen. 
ANBJ, Agglomeratieraad Neder
landstalige Brusselse Jeugd, Gré-
tystraat 26, 1000 Brussel, tel. 02/ 
219.02.30. N 31 

Zoeken werk : 

— Jonge man, Lat. Wetensch. + 
komputerstudie ; 

— Juffrouw, A6-A2 ; 

— Jonge man, laborant. 

Inl. : P.J. Henderickx, Papegem 
9/2, Vlierzele. N 32 

Te koop wegens sterfgeval : mo
derne tweve-woonhuis In zeer 
goede staat (vernieuwd), 30 meter 
brede voorgevel, waterleiding, 
badkamer. Naast de bestaande 
woning eventueel plaats voor 
nieuwbouw. Ligging : Molenkou-
terstraat 4, Schoonaarde. 
Zich wenden : Herman Van Den 
Abbeele, Losweg 11, tel. 052/ 
42.35.49. N 33 

Beproefd VU-lid, alleen, 50j., 
wenst kennis met VU-meisje uit 
West-Vlaanderen, tussen 30 en 
40 jaar. Schrijven bureel blad on
der nummer N 34. 

Op zaterdag 20 maart houdt de Vlaamse Toeristen
bond, ter gelegenheid van het Vakantiesalon, een 
toeristisch kongres, te Brussel, Eeuwfeestpaleizen, 
Groot Auditorium, Paleis 7. 

i-let begint te 10 u., wordt onderbroken door een 
middagmaal en door het optreden van buitenlandse 
folkloristische dansgroepen en wordt voortgezet 
tot omstreeks 18 u. 

In dat kongres treden op, onder het voorzitterschap 
van Jozef van Overstraeten, voorzitter VTB-VAB, 
professoren uit Liverpool, Moskou, Parijs en War-

ENIG IN DE 
NEDERLANDEN 

2 KOSTUUMS 
kopen voor 

,^» DE PRIJS VAN 
* I KOSTUUM 

Alles kan per stuk bekomen worden 
REISKOSTEN VERGOED 

De grootste eenmanszaak van België 
2.000 m2 oppervlakte 

KEUS TUSSEN 
5000 KOSTUUMS 

MET 3 MAAND GARANTIE 
DAIVIESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN 

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

Mevrouw, Mijnheer, iedere frankteltdubbel bij STANDING. 

degpootste 
showroom 

TROUWKLEREN 
MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN 

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

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

Î SiNr -

Will Tura gekleed 
bij het huis STANDING 

John Horton gekleed 
bij het huis STANDING 

':ui 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 
DONDERDAG GESLOTEN 

ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR 

chau, die allen in het Nederlands zullen behandelen 
het toerisme in de Latijnse, Germaanse en Slavi
sche wereld. 

De inschrijvingsprijs voor niet-leden van de VTB-
VAB is 300 fr., voor leden 150 fr. In die prijs is be
grepen, toegang tot het kongres, overhandiging van 
alle teksten en aanbieden van het middagmaal. 

Inschrijven bij de VTB, St-Jakobsmarkt 45, 2000 
Antwerpen, of in een van zijn kantoren, of bij een 
van zijn vertegenwoordigei's. 

VERGUNNNG nr 1185 ' Kat. A — TEL. (031)31.76.80 

mnm\)o\m 
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 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/354 04 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheell(undig Laboratorium 
V A N DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46 42 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVEN 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldiaan 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- BEHANGWERKEN m 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Striitem 

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 - 3690 BREE 
011/46.11.88 - 46.24.77 

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

IMMOBILIENKANTOOR N.V. BRABO 
Sneeuwbeslaan 19 - 2610 WILRIJK 

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

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

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

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

Stoom- en Sanitaire installaties 
IWolenstr. 78 - 2921 Niöliwenrode 

T"! t<)15)71.12.40 

p.V.D.a. _ 
L4ERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - 2500 Lier 

Te!. (031)80.14.71 
!67 059 

10%vr.V.U.Ied8. 
KOSTUUMS - VËSTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83̂  
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DAK! 
een eigen dak boren je hoofd is 
geld waard en nog steeds de 
verstandigste belegging ! 

i :-#*, ïM' 

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 ONMIDDELLI|KE 

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 52 

SINT-NI KLAAS : ZAMANSTRAAT 53 

W U 11 



(«iKnwLiTeiT 

Het feit dat via een (communautair akicoord een einde zou itunnen ko
men aan de pariteit in de regering en dat financiële autonomie zou 
kunnen toegekend worden aan de gewesten, is in frankofone kringen 
terechtgekomen als een knuppel in een hoenderhok. Vooral de dreiging 
dat Wallonië het in de toekomst zonder de miljardenhulp van Vlaande
ren zou moeten stellen heeft hen de daver op het lijf gehaald. Geen 
wonder dus dat tijdens een van de zondagse RTB-uitzendingen de «f ine 
fleur » van de hoofdredakteurs der Franstalige gesubsidieerde dagbla
den eerste-minister Tindemans daaromtrent op de rooster heeft gelegd. 
De eerste-minister deed zijn uiterste best om met grote gebaren en 
veel omhaal van woorden zijn ondervragers aan het verstand te bren
gen, dat er van een afzien van de pariteit in de praktijk wel niets in 
huis zal komen, en dat het met die financiële autonomie ook niet zo'n 
vaart zal lopen : er zal nog altijd wel een gemeenschappelijke pot blij
ven, waaruit met een gunstige verdeelsleutel het Vlaamse manna ver
der naar het zuiden zal vloeien. 

Tindemans heeft oi ongelijk gehad de franstalige opiniemakers met flu
welen handschoenen aan te pakken, wat hem trouwens door andere 
« Vlaamse leiders » tijdens TV- en andere debatten geregeld is voor
gedaan ; zodoende hebben zij bij de Waalse minderheid een meerder
heidsmentaliteit aangekweekt, die Vlaanderen reeds honderden milfar-
den heeft gekost. De Walen hebben In België nooit te klagen gehad ; zij 
hebben van bij het begin op onze kosten geleefd, zonder dat ooit iemand 
het hun heeft durven zeggen. 

HET SCHANDAAL 
YAN DE 
FINANCIËLE 
TEGEMOETKOMINGEN 
AAN WALLONIË 

HET SCHANDAAL 
VAN DE PARALLELE KREDIETEN 

Een schoolvoorbeeld van Waalse 
hebberigheid is dat van de zoge
naamde « parallele kredieten ». 
Hoeveel mensen in Vlaanderen 
weten welk bedrog er achter dat 
stadhuiswoord schuil gaat ? Aan
vankelijk werd steeds gesproken 
van kompensatiekredieten, maar 
in feite zouden wij beter kunnen 
gewagen van « afgunstkredieten ». 
Telkens wanneer in Vlaanderen 
een of ander miljardenwerk van 
nationaal belang moet worden uit
gevoerd, barsten de Walen van 
nijd en afgunst en eisen zij ette
lijke miljarden als tegenprestatie. 
Zo zijn de havenwerken in het 
Vlaamse land, inzonderheid die te 
Zeebrugge, steeds een doorn in 
Waalse ogen geweest, en van de 
regering Eyskens-Cools hebben zij 
bekomen dat zij één miljard zou
den krijgen voor elke twee mil
jard die te Zeebrugge worden be
steed. Zo kregen de Walen de 
beschikking over acht miljard, al
leen maar om die te hebben, want 
aarwankelijk wisten zij niet eens 
wat zij ermede zouden aanvangen. 
En nu komen zij weer aandraven 
met een andere onzinnige eis : 
daar de werken te Zeebrugge in
gevolge misrekeningen en kos
tenstijgingen meer zullen vergen 
dan de aanvankelijk berekende 16 
miljard, eisen de Walen dat hun 
kompensaties in dezelfde verhou
ding zullen vermeerderd worden. 
Ergerlijker is nog dat de Walen 
in het Parlement, bij monde van 
de huidige minister Toussaint, een 
kompensatie van 5 a 10 miljard 
eisten omdat het projekt tot ves
tiging van het CERN te Focant (in 
de provincie Namen) geen door
gang heeft gevonden. Is dat geen 
toppunt van Waalse aanmatiging, 
kompensaties te vragen voor pro-
jekten die niet worden verwezen
lijkt ! 

KOMPENSATIES 
VOOR VLAANDEREN : 
NUL KOMMA NUL ! 

Welke kompensaties heeft Vlaan
deren gekregen toen, zoals de 
Waalse staatssekretarls voor 
streekekonomie Gol onlangs heeft 
toegegeven, 180 miljard (ook met 

Vlaamse centen) zonder resultaat 
in de ten dode opgeschreven 
Waalse koolmijnen werd gestort ? 
Waar bleven de kompensaties 
voor Vlaanderen, toen kort na de 
oorlog de gehele Marshallhulp aan 
de Waalse, hoofdzakelijk Luikse 
metaalindustrie (Phenix Works) 
werd gespendeerd ? 

VERKWISTING 
VAN VLAAMSE STEUNGELDEN 

De vraag kan gesteld worden of 
de miljoenen die regelmatig met 
overheidsgelden in Waalse onder
nemingen worden ingespoten, wel 
oordeelkundig besteed worden. 
De ultramoderne SEFI-acrylvezel-
fabriek te Hautrage is failliet ge
gaan nog vóór tot de produktie 
werd overgegaan; zij was met 
honderden miljoenen staatssubsi
dies opgericht, maar de nieuwe 
fabriek, met een terrein van meer 
dan 12 hektare, is van de hand 
gedaan voor vijftien miljoen 
frank I 
En dan is er nog de bodemloze 
put van de kristalfabrieken te Val 
Saint-Lambert, waar ook reeds 
een goed miljard aan overheids
hulp is ingespoten, dat in werke
lijkheid ook reddeloos verloren is. 

EN WAT MET DE 
« NATIONALE SOLIDARITEIT » ? 

Nog een van die magische tover
woorden. Zolang het Wallonië 
goed ging was er geen sprake 
van « nationale solidariteit », maar 
toen het de jongste jaren meer 
en meer ekonomisch achterop ge
raakte werd er steeds meer een 
beroep gedaan op het dynamische 
Vlaanderen om bij te springen. 
Eigenaardig genoeg hebben de 
Walen de solidariteit pas ontdekt, 
nadat de werkeloosheid en de fa-
briekssluitingen ook bij hen hun 
intrede hebben gedaan. 
Procentueel, maar niet in absolu
te cijfers, is de werkloosheid nu 
het hoogst in het Zuiden, maar 
toen (kort na de oorlog, in 1949) 
74,3 % van de werklozen In Vlaan
deren thuishoorde, tegen slechts 
12,3 % in Wallonië, toen heeft 
niemand opgeroepen tot nationale 
solidariteit. 

In de publikaties van het Natio
naal Instituut voor de Statistiek 
lezen wij dat de gemiddelde bruto-
uurlonen in oktober 1974 in de 
provincie Luik 140 fr. bedroegen, 
tegen slechts 120 fr. in West-
Vlaanderen en 118,50 fr. in Oost-
Vlaanderen, maar van enige na
tionale solidariteit om die scheve 
toestanden, recht te trekken is 
ook van Waalse zijde geen spra
ke. In de Waalse metaal- en 
kolenindustrie zijn de Vlaamse 
arbeiders trouwens altijd onder
betaald geworden. 
En wie herinnert zich nog hoe 
de Walen te Luxemburg bij de 
EGKS hebben geageerd, om te 
beletten dat nabij Gent de SID-
MAR zou gevestigd worden, een 
mogelijke konkurrent van de 
Luikse staalindustrie ? En hoe 
de Limburgse kolenmijnen hun 
produktie onder de kostende prij
zen moeten leveren aan dezelfde 
Luikse staalindustrie, om die al
dus op onze kosten een betere 
konkurrentlepositie in het buiten
land te verschaffen ? 

GEDAAN MET SINTERKLAAS TE 
SPELEN VOOR WALLONIË. 

De brave doorsnee Vlaming heeft 
er geen weet van, hoe de "paral
lelkredieten" en de "nationale 
solidariteit", die door hem naar 
rato van 60 % worden gefinan
cierd, steeds in één richting van 
het Noorden naar het Zuiden wer
ken. Sinds de Waalse minister 
Defraigne de Vlamingen heeft 
gezegd dat zij zelf hun dijken 
moeten betalen, en sinds de 
Walen zoveel misbaar maken over 
de mogelijke invoering van de 
financiële autonomie, zijn de 
Vlaamse ogen opengaan. De 
Vlamingen worden zich er meer 
en meer van bewust, dat er slephts 
één geldige oplossing bestaat om 
zich te bevrijden van die bedrie-
gelijke "parallele kredieten" en 
die éénrichtingssolldariteit, en 
dat is : een staat Vlaanderen, 
los van Wallonië, die zijn eigen 
inkomsten kan beheren ten bate 
van de eigen Vlaamse ekonomle. 
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