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Dit is géén aprilvis
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers kwam vorige donderdag het wetsvoorstel Somers - De Beul aan de orde. In dit
wetsvoorstel stellen beide VU-kamerleden voor een Staatskommissie op te richten die de maatregelen moet onderzoeken tot opruiming van de asociale gevolgen van de repressie
en de epuratie na de tweede wereldoorlog.
Vóór de stemming hield VU-voorzitter Schiltz nog een klemmend betoog, kalm, en op waardige toon Een betoog dat
door de gehele Kamer aandachtig werd beluisterd. « Het aaat
hier niet om een beoordeling van het nazisme en de kollaboratie » zo zei hij « maar over de wijze waarop in ons land
na de jongste wereldoorlog recht werd gesproken. De Vlafmse meerderheid vraagt dat daarover de mogelijkheid tot een
dialoog zou worden geschapen ».
Een moedige tussenkomst van RW-man Massart ten spijt,
bleven de Franstaiigen echter onvermurwbaar Met 98 stemmen tegen 81 bij 3 onthoudingen werd het wetsvoorstel niet
eens in overweging genomen. Dit ontmoedigende resultaat
was mede een gevolg van het feit dat de Vlaamse socialisten
hun stemmen bij die van de Franstaiigen hadden gevoegd.
Het is onbegrijpelijk Vooraanstaande socialisten hadden zich
onlangs immers nog bereid getoond tot een verzoenende houding. Hun leiders moesten in het BSP-bureau echter zwichten
voor hun Waalse partijgenoten.

MACHTELOZE REGERING
VRAAGT NU VOLMACHTEN!
Om een begrotingstekort aan te zuiveren waarvan niemand nog op 10
miljard na kan zeggen hoe groot het is (60 miljard ? of 70, of 80 ?) wordt
sedert enkele dagen geschermd met een nieuwe dooddoener : de regering Tindemans wil volmachten vragen aan het parlement !
Het had een bekroonde aprilvis kunnen zijn in de tijd dat we op dagbladredakties werkten. En vermits andermaaf de dag der stoutste fantasie
nadert...
Maar neen : het is de bitterste ernst I

Een beroep op goevernementele
volmachten, en dus de uitschakeling van Kamer en Senaat, zou
enige grond kunnen hebben indien bet parlement er schuld aan
had dat de regering Tindemans
in oktober van wal stak met een
herstelplan dat slechts einde
maart — en dan nog totaal uitgehold en voorbij gestreefd —
kracht van wet kreeg.
Het is echter niet ingevolge de
invloed van de wetgevende macht

dat de regering Tmdemans geen
enkel doelpunt heeft kunnen skoren tijdens die zes lange maanden. Het is in de schoot van de
regering zelf dat een verlammende besluiteloosheid heeft geheerst. Het is door het overwicht
dat pressure-groups hebben uitgeoefend <jp het terrein van de
uitvoerende macht, dat dit land
stuurloos werd meegesleept in de
inflatie en de werkloosheid, in
het budgettair dilittantisme en

de steeds maar dieper gapende
deficits
Ondertussen
wachtte
het parlement het ogenblik af
waarop de steeds maar achteruitkrabbelende
en
binnenkamers
kibbelende regering eindelijk met
haar teksten voor de dag zou komen, en zou weten wat ze eigenlijk wilde.
Indien de regering Tindemans inderdaad volmachten krijgt vanwege een ontzenuwd en uitgerangeerd parlement, zal dit niets
veranderen aan de toestand van
innerlijke verscheurdheid en van
zeer wankelbaar evenwicht waarin
de regering verkeert Een regering die machteloos is ingevolge
haar eigen
tegenstrijdigheden,
wordt niet sterk als het parlement
haar in een ogenblik van verdwazing volmachten zou verlenen,
(lees door biz 3)

WAT WILLEN DE
VLAAMSE SOCIALISTEN?
Een voor de Vlaamse socialisten nogal pijnlijke, en voor
Vlaanderen biezonder spijtige zaak.
Bij elke gelegenheid betogen zij dat er, zowel op sociaalekonomisch gebied als inzake de gemeenschapsvraagstukken,
geen afdoende regeling mogelijk is zonder hun medewerking!
De regering-Tindemans, die een regering van onduidelijkheid
en dubbelzinnigheid is, is onmachtig om aan die problemen
zinnige oplossingen te geven.
Die kritiek op de regering-Tindemans is ook de onze, en wij
kunnen begrip opbrengen voor het socialistisch argument dat
hun medewerking nodig is bij elke fundamentele hervorming.
Zij vertegenwoordigen ten slotte een belangrijke fraktie van
de Vlaamse bevolking.
De Vlaamse socialisten zouden echter geloofwaardiger overkomen wanneer zij zelf een duidelijker en ondubbelzinniger
houding zouden aannemen, en zich niet steevast bleven neerleggen bij de verlangens of eisen van hun Waalse partijgenoten. Wanneer zij wat meer inspeelden op de konsensus die,
op verschillende gebieden, aanwezig is bij een meerderheid
van de Vlaamse bevolking.
Wij hopen dat de ongelukkige stemming van vorige donderdag een aantal Vlaamse socialisten zal doen nadenken over
hun politieke houding tegenover hun eigen gemeenschap. Ondanks alles geloven wij dat, na het betoog van Schiltz en
sommige reakties in andere frakties, nog niet elke hoop op
een vruchtbare dialoog moet worden opgegeven.
Paul Martens

VOLKSUNIE - STANDPUNT
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In de nacht van dinsdag op woensdag zijn flamingantische spuiters erin geslaagd een ongelooflijk bravourstuk uit te halen. Gebruik makend van de duisternis, en ondanks de strenge bewaking met het
oog op de plechtigheden rond het ambtsjubileum
van de Koning 's anderendaags, zijn Vlaamse « alpinisten » erin geslaagd boven op het koninklijk
paleis te Brussel te klimmen, waar ze de nationale

driekleur vervingen door een gigantische leeuwenvlag.
In de vroege morgen van woensdag werd de vlag
verwijderd, maar de ontsteltenis was groot bij de
hofdignitarissen en men zegt dat minister Michel
van Buitenlandse Zaken ongeveer stikte van woede
toen hij de stunt vernam.
(foto : Dann)

DE VOLKSUNIE IN DE GEMEENTE
Lees ook bIz. 2 en 9

Het partijbestuur van de Volksunie is van oordeel dat de regering een
onsamenhangende en zelfs tegenstrijdige politiek voert.
Eens te meer werden radikale maatregelen aangekondigd wat nadien
weer herroepen werd. Intussen heeft de regering door het hanteren
van de bankkoëfficienten een gemakkelijkheidsoplossing verkozen
voor de tijdelijke oplossing van haar financiële moeilijkheden. Deze
manipulatie zal evenwel leiden naar rentestijging en zal de inflatie in
de hand werken wat in tegenstrijd is met de zogenaamde « herstelpolitiek ».
Het partijbestuur van de Volksunie meent verder dat de regering na
het arrest van de Raad van State geen enkele uitvlucht meer heeft om
de voor de Vlamingen vernederende iokettenregeling in Schaarbeek
nog langer ongemoeid te laten.
Indien de regering niet zeer spoedig de wettelijkheid in Schaarbeek
herstelt zal de Volksunie daartoe zelf het initiatief nemen.
Tenslotte verLaast het partijbestuur van de Volksunie zich over de
negatieve houding v&n de Vlaamse BSP in het parlement bij de stemming over de inoverwegingneming van het gematigde wetsvoorstel
De Beul-Somers inzake repressie en epuratie.
Hierdoor isoleert de Vlaamse BSP zich onder druk van de Waalse
BSP van de Vlaamse meerderheid wat zeker niet gunstig is voor mogelijke politieke evoluties.
Wat de verklaring van de heer Tindemans betreft inzake kommunautair
overleg bevestigt het partijbestuur van de Volksunie dat de partij
zich niet zal lenen tot dubbelzinnige operaties die eigenlijk slechts tot
doel hebben de machteloosheid van de huidige regering te kamoefle-

ren.
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DE VOLKSUNIE IN DE GEMEENTE
Naar aanleiding van de Kongres
dag over het gemeentebeleid gingen wij even praten met kamerlid André De Beul, de motor
achter deze dag. Dhr De Beul
zal die dag eveneens de programmarede houden.

loosheid, van er niet bij te horen,
sluit sterk aan bij de eenzaamheid
en de verveling, twee andere kwalen van deze tijd. Ook de «stress»
weegt zwaar op de mens van nu.
Denk je dat iemand die 's avonds
nauwelijks energie overhoudt om
zijn krant in te kijken, zich ook
nog voor politiek gaat interesseren ?
« Wij » : Niet enkel de demokratie beleeft kwade dagen...

« Wij » : André De Beul, jij was
6 jaar geleden ook al betrokken
bij de voorbereiding van het VUkongres voor de gemeenteraadsverkiezingen : zijn we er in die
6 jaar op vooruit gegaan ?
ADB : Zes jaar geleden kwam het
erop aan een goed gestoffeerd
programma te brengen We zijn
daar behoorlijk in geslaagd, maar
misschien was de idee, om de
gemeenteraadsverkiezingen tegen
een ruimere achtergrond te zien,
toen nog te nieuw. Te weinig van
onze mensen hebben de tematiek
« voor een leefbare gemeente in
een federaal Vlaanderen » overgenomen en verwerkt.

ADB : Juist, op religieus vlak bv.
heeft het koncilie ongetwijfeld
voor vernieuwing gezorgd, maar
anderzijds heeft het bij mensen,
die er niet op voorbereid waren,
heel wat losgeslagen. Er is geen
lijn meer om zich aan vast te houden. Ook in de kunst krijg je de
indruk dat het einde bereikt is.
Daartegenover staat dan weer
een vlucht in de romantiek van
vroeger. Nog nooit is er zoveel belangstelling geweest voor antiek,
heemkunde, oude ambachten en

« Wij » : In grote en samengevoegde gemeenten liggen de zaken toch wel enigszins anders...
ADB : Na de « fuzies » moeten
we oog hebben voor de deelgemeenten en in de steden en grotere gemeenten voor de wijken
en buurten : die moeten mondig
blijven of het zo snel mogelijk
worden, zodat ze waardevolle gesprekspartners kunnen zijn voor
het gemeentebestuur. Een algemene herverkaveling in wijken en
buurten dringt zich op. Zolang de
gemeente de kfeinste bestuurlijke eenheid blijft, moet de wijk of
de buurt er zich wel toe beperken
adviezen te geven. Die adviezen
moeten
duidelijk
geformuleerd
worden.
« Wij » : Aan welke struktuur
denk je ?
ADB : In elke wijk of buurt kan
aangestuurd worden op de samenstelling van een « wijkraad ».
De naam doet eigenlijk weinig ter-

dus geen reden bestaat om het
grondig te wijzigen. Wel dient de
juiste klemtoon gelegd. Vanuit de
aktualiteit voorzien we dus 4 sekties :
1. Aanpak in de samengevoegde
gemeenten, o.l.v. Joos Somers,
die zich speciaal met dit probleem heeft bezig gehouden in
het Mechelse ;
2. Sociaal welzijn in de gemeente (over de verzorgingsfunktie van
de gemeente, een erg belangrijke
zaak in een tijd van sociale afbraak) o.l.v. Lutgart De Beul,
diensthoofd van onze studiedienst en stafmedewerkster Dosfelinstituut ;
3. Omgevingszorg, o.l.v. mezelf.
Ik wil er even op wijzen dat op de
Kongresdag een speciale « Wij
in Kringen » zal te krijgen zijn die
volledig aan dit onderwerp is gewijd.
4. Pluralisme en verdraagzaamheid, een noodzaak om aan verantwoorde gemeenschapsvorming

andré de heul :

« Wij » : Het motto van de Kongresdag « De Gemeente : bouwsteen voor een federaal Vlaanderen » wijst eigenlijk niet op vernieuwing. Wat zeg je daarop ?

ADB : Inderdaad, vooral de jongs;o jaren zijn een aantal mensen
tot de vaststelling gekomen, dat
gemeentebeleid heel wat belangrijker is dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Zij zijn er
gaan over schrijven en kregen
daarbij nog de steun van instanties als bv. de BRT (TV-reeks Ken
uw gemeente). Maar er is niet
enkel gepubliceerd : heel wat
mensen en studiegroepen hebben
zich verdiept in de mogelijkheden
van de gemeente als kleinste
schakel in onze demokratie Het
is trouwens ook zo dat heel wat
wetgeving met betrekking tot de
gemeente op het getouw staat,
maar het zijn toch de « fuzies »
geweest die de belangstelling
voor de gemeente fel hebben geaktiveerd.
« Wij » : Heeft de VU als volksnationale partij op lokaal vlak wel
een taak te vervuilen ?
ADB : Ongetwijfeld. Waar wij op
nationaal vlak ons volk willen bev/rijden van elk imperialisme dat
het belet zichzelf te zijn en in
progressieve zin ijveren voor
eigen strukturen — het baas zijn
in eigen huis — hebben wij ons
op lokaal vlak tot taak gesteld de
mens te <• bevrijden » uit de vervreemding en de daaruit voortvloeiende onverschilligheid
« Wij » : Klinkt dit niet wat kras ?
ADB : Ik geloof het niet. We stellen toch vast hoe a-politiek de
meeste mensen geworden zijn.
Politiek, het kan ze geen bal schelen, ze hebben immers toch niets
in de pap te brokken en bovendien waar is het goed voor ? Dat
gevoel van onmacht, van- nutte--

WIJ t

ADB : Ons beleid moet een vernieuwend beleid zijn. Zo moet
onze kijk op de omgevingszorg duidelijk a^n het licht brengen welke
belangrijke invloed de omgeving
heeft in het leven van elke dag.
Onze bekommernis moet uitgaan
naar de kwaliteit van dat leven :
zonder afbreuk te doen aan de
welvaart, moeten we opkomen
voor meer echt welzijn. Zonder
individuele vrijheid en rechten af
te schaffen willen we de gemeenschapsbetrokkenheid benadrukken
en het leven in gemeenschap bevorderen.

ADB : Ik zou het liever « pluralisme » noemen ; het pluralisme eerbiedigt niet enkel de verscheidenheid, het staat er ook positief tegenover. Uit de konfrontatie van
uiteenlopende standpunten en de
bereidheid ze niet enkel te beluisteren, maar ze ook te overwegen,
kom je als mens dichter tot elkaar. Diskussie is geen negatief
punt en eerlijk van mening verschillen moet ook in eigen groep
mogelijk zijn en zelfs als positief
ervaren worden.

« Wij » ; Noem eens iets konkreet.

<< Wij » : Er is anders tussen 1970
pn nu wel wat over gemeentebeleid verschenen.

« Wij » : Kan je enkele krachtlijnen aangeven ?

<€ Wij » : Leven in gemeenschap
veronderstelt
« verdraagzaamheid ».

ADB : Wanneer we ons programma van 1970 bekijken, stellen we
vast d^t de meeste dingen van
toan ook nu nog gelden. Er bestaat geen reden om het geweer
van schouder te verwisselen. Wel
moeten we een en ander vanuit
een aktueel standpunt bekijken en
enkele klemtonen anders leggen.

ADB : Wel, wij waren in 1970 de
eersten die een hele reeks maatregelen voorstelden om de verhouding tussen bestuur en burger
te verbeteren. Niemand zal beweren dat we er op dat vlak erg zijn
op vooruit gegaan ; de vervreemdmg is nog altijd even groot en ze
dreigt door de samenvoeging van
gemeenten nog groter te worden

gen dat het nog zin heeft zich
tetivolie in te zetten ; dat er een
einde komt aan de periode van
ongebreidelde materiële zelfbevrediging ; dat de mens gaat inzien dat behoren tot een gemeenschap een waardevolle steun kan
zijn en dat met de opbouw van
die gemeenschap van onderuit
dient begonnen. Opnieuw beginnen en een eigen toekomst kiezen, het zijn belangrijke dingen,
maar we kunnen er niet aan beginnen zonder een eigen visie
voorop te stellen. Die visie « De
mens gelukkig maken » lijkt misschien wat klisjee-achtlg, maar
wanneer je erop doorgaat is ze
dat allesbehalve. We hoeven onszelf enkel af te vragen wat daar
eigenlijk voor nodig is, om gelukkig te zijn. En dan gaan we algauw merken dat het geen kwestie is van steeds meer hebben en
steeds meer verdienen.

« Wij » : Wat zou jij de leidraad
voor een pluralistische gemeenschap noemen ?

^^ van uit de gemeente de opbouw
van een hetere maatschappij heginnen ^^
noem maar op. Yoga, magie en
paraspichologie
vervangen
de
klassieke geborgenheid van vroeger. Allemaal elementen die erop
wijzen dat de mens in een soort
onvrede leeft met het heden en
dat hij bewust of onbewust aanstuurt op een zekere tegen-kultuur.
« Wij
tiek.

Blijven wij bij de poli-

ADB : Wel ja, het is duidelijk dat
men op een dergelijke ingesteldheid moeilijk een beleid kan bouwen.
Vandaar de noodzaak de
mensen ervan te overtuigen dat
7ij zelf meer kunnen verwezenlijken dan ze voor waar houden ;
dat verantwoordelijkheid nemen
niet betekent voor iets opdraaien,
maar meewerken aan de opbouw
van een nieuwe gemeenschap,
waarvan je als individu dan weer
steun en hulp kan verwachten.
« Wij » : Kunnen wij dit niet beter
nationaal aanpakken ?
ADB : Nee, dit is een plaatselijke
aangelegenheid. De gemeente valt
nog juist binnen het begripsvermogen van de doorsnee burger :
hij kent er de toestanden, het is
zijn wereld. Dat maakt het juist
mogelijk hem ervan te overtuigen
dat hij er konkreet wat kan aan
doen : je kan op gemeentelijk
vlak
makkelijker
alternatieven
aandragen, aanschouwelijker motieven en uiteindelijk sneller aansturen op « mede-verantwoordelijkheid ». Eigenlijk een groot
woord voor •• Kijk, in onze buurt
kunnen wij er iets aan doen, het
loofvt de-moeite ! •.

zake als de raad maar demokratisch is samengesteld. In zo'n
wijkraad zie ik postvatten : de
vertegenwoordigers van het lokale verenigingsleven en gewone
wijkbewoners, die het vertrouwen
hebben van de buurt. Eens zo'n
raad is verkozen en samengesteld
kan hij nog enkele specialisten
— ik denk bv. aan maatschappelijke werkers — koöpteren.
« Wij » : Organisatie van de basis,
dus...
ADB : Juist, deze optiek beantwoordt volledig aan wat wij altijd
al gezegd hebben, nl. dat elke
leefkring de problemen moet kunnen oplossen die hij kent en aankan ; wat te moeilijk of te omvangrijk is, wordt doorgespeeld
naar een grotere kring met ruimere mogelijkheden, enz. Maar ik
herhaal het, dat gaat niet als we
niet van onderuit beginnen ! Er
iS' nu lang genoeg gepraat over
« inspraak » en « medebeheer »,
zonder dat de politieke wil aanwezig was om er konkreet iets
aan te doen. Het is overigens
broodnodig dat we tegenover de
wirwar van instellingen waarmee
we thans zijn opgezadeld, eenvoudige en doorzichtige strukturen
plaatsen en dat de taak van de
gemeente voor de toekomst duidelijk wordt omschreven.
« Wij » : En daarin wil de Kongresdag duidelijkheid scheppen.
ADB : Om te beginnen ja, maar
er is meer, waarover zo dadelijk.
Ik zei dus al dat ons pr'ogramma
van 1970 nog degelijk is ën er

te doen, o.l.v. Walter Luyten, stafmedewerker-kursusleider
Dosfelinstituut.
« Wij » : En hoe zullen die sekties te werk gaan ?
ADB : Wel het wordt telkens een
soort « brainstorming » tussen de
deelnemers en een paneel mensen dat met het onderwerp wat
beter vertrouwd is. Het is de bedoeling over een aantal belangstellingspunten tot een konsensus te komen, een soort intentieverklaring die dan doorgespeeld
wordt naar de plenumvergadering
van 's namiddags,
« Wij » : Hoe verloopt de dag dan
verder ?
ADB : 's Namiddags zijn er verder
2 diamontages. De eerste : •• Een
gemeente voor de mens », is samengesteld door de a-politleke
<• Bond zonder Naam » ; het is een
vlotte, maar indringende benadering van de bestaande problematiek ; de tweede is misschien
minder professioneel, maar ze
geeft onze eigen VU-kijk op het
gemeentebeleid duidelijk weer.
« Wij » : Er werd je gevraagd de
programmarede te houden. Wat
denk je de mensen te gaan vertellen ?
ADB : Zonder op de zaken te willen vooruitlopen kan ik wel zeggen dat, naast het informatief karakter van deze programmadag,
het hoofdaksent eigenlijk ligt op
de bezieling die van zo'n samenkomst uitgaat.Ik geloof dat het
moment daar is, dat w e onze
mensen er moeten van overtui-

ADB : Ongetwijfeld een verdelende rechtvaardigheid. Wat niet
rechtvaardig is dient niet enkel
aangeklaagd, maar ook weggewerkt. Wij moeten sleutelen aan
strukturen om de onrechtvaardigheid uit te sluiten. Maar dit veronderstelt een stuk bewustwording en daar kunnen we — zoals
reeds gezegd — best van onderuit mee aanvangen. Zo vind ik
het bv. belangrijk dat wij op lokaal vlak, via een verdere uitbouw van de verzorgingsfunktie,
duidelijk aangeven hoe iets nationaal dient aangepakt. De gemeente is en blijft een testgebied.
« Wij » : Als je zegt : sociaal
vooruitstrevend, dan richten we
ons niet tot een enkele klasse ?
ADB : De gemeenschap is te verscheiden om ze tot één enkele
klasse te herleiden ; iedereen
moet gelijke kansen krijgen en de
mogelijkheid om die plaats in te
nemen, waarbij men het best aan
zijn trekken komt. Als partij moeten wij ons onafhankelijk opstellen, zowel van de grondspekulanten als van om het even welke
andere belangengroep. Wij zijn
geen « stromannen » I
« Wij » : Welke boodschap heb jij
voor de basismilitant ?
ADB : Wel, ik wil nogmaals het
belang onderstrepen van het werk
dat in de basisgemeenschap gebeurt. Vandaaruit moet de opbouw van een betere maatschappij aanvangen. Dit kan niet zonder
de voortdurende inzet van onze
basismilitanten. Bovendien bepalen deze militanten in een belangrijke mate het imago van de partij.
Een partij is uiteindelijk maar
waard, wat haar basismilitanten
waard zijn ! Marcheert de basis
mee, dan is de strijd half gewonnen. Op de Kongresdag zullen wij
proberen onze basismilitanten het
« heiligf vuur » mee te geven I
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REGERING WIL VOLMACHTEN !
Vervolg van biz. 1
DE BANKKOEFFICIENTEN :
WILLY DE CLERCQ'S
PAARDENMIDDEL
Ondertussen dient de bevolking
speciaal gewaarschuwd tegen het
kunst- en vliegwerk waarmee de
regering Tindemans rich financieel tracht vlot te houden.
Omdat de maatregel inzake de
oplegging van verplichte koëfficienten aan het bankwezen, een bij
uitstek technisch karakter heeft,
kon de regering er toe overgaan
zonder dat de man in de straat
besefte wat er gaande is. Wie
er iets meer van begreep, kon
denken dat het een normale maatregel was ter bescherming van
de frank, en om de muntspekulatie of te remmen.
Deze overwegingen hebben ongetwijfeld invloed gehad op wat de
direktie van de Nationale Bank en
de minister van Financiën ter zake beslist hebben. Maar er zit
meer achter.
Voortaan moet een aanzienlijk
deel van de deposito's bij de
banken en andere financiële instellingen verplicht belegd worden in kortlopend overheidspapier. Met één slag kan minister
Wally De Clercq voor miljarden
schatkistcertifikaten
opdringen,
met een looptijd tot drie maanden, waarna verlenging met nog
eens drie maanden kan volgen.
Daarna zal hij — of zijn rampzali-

ge opvolger — wei een middel
vinden om de kortlopende schuld
desnoods op de kapitaalmarkt te
konsolideren, via een obligatielening die door de institutionele
beleggers niet zal kunnen geweigerd worden. Op lange termijn
wordt hiermee niets opgelost.
Maar aan de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse kasmoeilijkheden van de regering is aldus tijdelijk wel verholpen. Ook de
snelst werkende verhoging van
de onrechtstreekse belastingen
gaat trager dan het aantrekken
van bankdeposito's die vele miljarden bedragen.
WAT NU MET DE
WERKVERSCHAFFING ?
Er zou hierover nog héél wat te
zeggen zijn. Bij voorbeeld over
de invloed die de maatregel inzake de verplichte koëfficiënten
zal hebben op de kredietverstrekking die — zo zei minister Herman het toch — moest verruimd
worden in het teken van het
ekonomisch herstel en de werkverschaffing.
'We wijzen erop dat de verhoging
van de rentevoeten goed gepraat
werd als een maatregel tegen de
muntspekulatie — wat inderdaad
zo is. Maar het duurder maken
van geld en krediet ging ook regelrecht in tegen de relance-hoop
waarmee minister Herman zich
zelf en de bevolking trachtte op
te peppen.

Het ekonomisch en financieel beleid van de regering Tindemans
dreigt onder te gaan in zijn eigen
tegenstrijdigheden, nog vóór het
een begin van uitvoering gekregen had.
EEN RAAD
VOOR MASSOCHISTEN
Het zou bijna een vorm van politiek massochisme zijn, indien we
aan onze lezers de raad gaven
de parlementaire handelingen te
raadplegen waarin het relaas te
vinden is van de debatten over
het herstelplan en over het vermoedelijke verloop van de werkloosheid, over de inkomstenderving en over de meeruitgaven die
het gevolg zouden zijn van de bewuste onderschatting van de gemiddelde werkloosheid in België
tijdens het jaar 1976. Ook de nederigste back-bencher in Kamer
en Senaat kwam aangetreden
met ramingen en statistieken die
juister waren dan de cijfers waarmee de regering zich zelf en haar
meerderheid trachtte te verdoven, te misleiden en te sussen.
Misschien staan er politieke partijen bereid om Tindemans' struisvogelpolitiek
op
nog
grotere
schaal mogelijk te maken, door
volmachten te verlenen aan zijn
radeloze regermgsploeg. Op de
Volksunie moeten deze kandidaatzelfmoordpiloten echter niet rekenen.
Hektor de Bruyne, senator.

Woensdag 24 maart op het middaguur interpelleerde senator
Wim Jorissen minister De Croo over de stelselmatige afbouw van de Vlaamse Rijkstolkenschool te Brussel.
Daar op dit uur het absenteïsme van de journalisten uiteraard groot is kwam er weinig van in de pers.
Bij het stemmen van de motie van vertrouwen trad CVPsenator Dewolf senator Jorissen bij, dit namens enkele CVPsenatoren.
De zaak is belangrijk genoeg om ze even samen te vatten.
Allereerst verweet Wim Jorissen minister De Croo de Senaat
verkeerd te hebben geïnformeerd door te beweren op 10
december '75 dat het afschaffen van 13 uur Russisch een besparing van een miljoen zou betekenen. De minister had de
Senaat gezegd dat een leerkracht met kostprijs één miljoen
werd uitgespaard. Wim Jorissen weerlegde dit door te bewijzen dat het ging om 13 overuren, betaald tegen 450 frank per
uur gedurende 30 weken wat neerkomt op een besparing
van 175.500 frank en wanneer de belasting daarop wordt afgehouden op 131.625 frank. Daardoor werden de studenten
Russisch die te goeder trouw inschreven bedrogen, want
gezien de moeilijkheid van de leerstof stijgt kan men een
Ie en een 2e licentiaat niet samenvoegen.
Waarom niet bezuinigd op de 4 miljoen » verhogingspercentage voor inspektie personeelsadministratie » waarvan niemand weet waarvoor of voor wie ze dient, aldus de interpellant. Dan moest men het onderwijs Russisch niet ontwrichten.
De biblioteek was wekenlang gesloten. De Franstalige tolkenschool heeft twee bibliotekarissen met licentiaatsdiploma.
De Nederlandse krijgt altijd gelegenheidskrachten zonder
het vereist diploma.
Waarom ? Omdat de benoemde kracht sints 1973 nooit haar
ambt uitoefende. Ze is namelijk sekretaresse van de minister ! Daarom mag geen volwaardig plaatsvervanger worden
aangesteld. De plaats moet warm worden gehouden voor
deze dame !
Ondertussen staan de studenten tolken vaak voor een gesloten biblioteek en als ze open is ontbreekt het aan een bevoegd bibliotekaris.
Hoewel de school na raadpleging van de vorige minister
een sociale raad had opgericht krachtens de rechtspersoonlijkheid haar door de vorige minister toegekend, worden thans
de toelagen aan deze sociale raad niet uitbetaald en aan alle
andere hogere scholen wel.

VLAAMSE
RIJKSTOLKENSCHOOL
TE BRUSSEL
WORDT STELSELMATIG
AFGEBOUWD
Het studentenhuis dat deze sociale raad inrichtte door veel
eigen werk wordt door de direktie klaarblijkelijk op bevel
van het kabinet aan zijn lot over gelaten.

« Zeg » in februari j l . schreef : « Het katf is
weer verdronken. Vandaag beseft iedereen hoe
het moet. Zal de overheid morgen ook in die
zin handelen ? ». Blijkbaar heeft de overheid
niet in die zin gehandeld. Het is een schande !
(foto Dann)

Een delegatie uit Ruisbroek is op bezoek geweest bij eerste-minister Tindemans waar ze haar
beklag ging doen over de lijdensweg van de
vergoedingen die ofwel onvoldoende zijn, onrechtvaardig of helemaal niet uitgekeerd worden. Even herinneren wat het CVP-maandblad

ADRES AAN DE KONING
Vorige donderdag maakte de VU-leiding aan de pers de tekst bekend van
het « adres » dat z i j , ter gelegenheid
van zijn ambtsjubileum tot de koning richtte.
Sire,
In de loop van de komende weken zal in het Palels
der Natie en in de provinciehoofdsteden
het 25iarig ambtsjubileum
van Uwe Majesteit
gevierd
worden.
Dit ambtsjubileum
vormt de bekroning van een
periode van vrede voor het land en van een merkwaardige ekonomische en sociale opbloei. Het feit
dat deze verworvenheden op dit ogenblik dreigen
overschaduwd te worden door een zeer ernstige
ekonomische en sociale krisis doet geen afbreuk
aan deze vaststelling.
De huidige krisis is trouwens de uiting van een
fundamentele
uitdaging waarmede de
Westerse
wereld wordt gekonfronteerd,
de uitdaging
op
vreedzame wijze te groeien naar een maatschappij
gekenmerkt door meer solidariteit, meer gelijkheid,
meer gemeenschapszin.
Ons land is klein en kwetsbaar en meer dan ooit
zal een stevige, diep beleefde
gemeenschapszin
nodig zijn om deze uitdaging het hoofd te bieden.
Daarom voelen wij ons verplicht de aandacht van
Uwe Majesteit
te vestigen op enkele aspekten
die het voor vele Vlamingen moeilijk maken het
ambtsjubileum
van Uwe Majesteit onverdeeld en
zonder voorbehoud te beleven.
De geschiedenis van het Vlaamse volk is, sedert
de oprichting van de Belgische Staat, waarvan
Uwe Majesteit de grondwettelijke
Vorst is, gekenmerkt door een lange, moeilijke en vaak pijnlijke
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strijd voor de erkenning van zijn eigenheid en het
afbouwen van een taaie en onrechtvaardige benadeling op kultureel, sociaal en ekonomisch gebied.
Deze strijd heeft de meest aktieve en strijdbare
Vlamingen vaak in botsing gebracht met het gevestigde bestel en de instellingen door de voorouders
van Uwe Majesteit belichaamd. Dit proces is nog
niet volledig beëindigd en het is met spijt dat wij
moeten vaststellen dat op het ogenblik dat het
ambtsjubileum van Uwe Majesteit wordt gevierd,
dat Vlaamse Volk nog steeeds niet die graad van
zelfbestuur heeft bereikt die het moet
toelaten
zonder voorbehoud zijn plaats in te nemen in een
hervormde Staat.
Waar anderzijds ons land sedert meer dan vijfentwintig jaar gevrijwaard is gebleven van iedere
rechtstreekse betrokkenheid bij oorlogsgebeuren is
het op dit ogenblik nog steeds zo dat de nasleep
van de verschrikkelijke
en mensonterende oorlogsgebeurtenissen van de jongste wereldoorlog, blijven wegen op een aantal landgenoten, hun gezinsleden, hun nakomelingen.
Dat het ambtsjubileum van Uwe Majesteit doorgaat
zonder dat door aangepaste bestuurlijke en wetgevende maatregelen de uiteindelijke verzoening van
alle burgers werd bereikt, is voor vele Vlamingen
een tweede reden die een normale
aansluiting
bij deze herdenking
belemmert.
Zonder het grondwettelijk beginsel van de scheiding
der machten uit het oog te verliezen meenden wij
Uwe Majesteit openbaar kennis te moeten geven
van onze bekommernis en onze spijt, in de hoop
dat de uiting ervan moge bijdragen tot de spoedige
oplossing van de gestelde problemen.
Wij verzoeken Uwe Majesteit de blijken van onze
gepaste eerbied te aanvaarden,
namens de Volksunie : V. Anciaux,
voorzitter
Kamerfraktie, H. Schiltz, algemeen voorzitter en
W. Jorlssen, voorzitter
fraktie.

De Raad van de Professoren wordt alle hulp door het ministerie ontzegd. Als ze een internationaal kolloquium willen
houden wordt dit gesaboteerd door het departement. Als ze
ten behoeve van de studenden een « studiegids » uitgeven
dreigt het ministerie met straffen.
Het wettelijk statuut van deze school [wet van 7 juli 1970 en
Koninklijk Besluit van 2 februari 1972) wordt niet toegepast.
De school mag haar eigen direkteur niet kiezen onder haar
professoren. Een vorige direkteur, de heer Noerens, werd
door de Raad van State het recht ontzegd direkteur te zijn,
omdat hij de vereiste getuigschriften niet had Dit gebeurde
op klacht van de professoren.
Men vond er niets beters op dan deze man op het kabinet
te zetten en de tolkenschool onder zijn bevoegdheid te plaatsen. De man wreekt zich, aldus senator Jorissen, door zijn
vroegere school op alle mogelijke wijzen tegen te werken.
De bloei ervan is thans een doorn in zijn oog.
De minister steunt deze man om een Vlaamse hogere school
die te Brussel een uitstralingshaard van Nederlandse Kuituur
kan zijn gelijk hoe af te breken. De dolste anti-Vlamingen
zouden dit werk niet beter kunnen doen.
De repliek van de minister was vrij zwak.
Waar hij het had over te veel Nederlanders op die school,
vroeg senator Jorissen hem of hij vergeten was hoeveel
Vlamingen ooit in Nederland studeerden en of hij niet beter
zou protesteren bij zijn Franstalige kollega, die miljarden
besteedt om buitenlandse studenten in België te laten studeren : 80% van alle buitenlanders, voor meer dan de helft
betaald door de Vlamingen.
Toen de minister demagogisch wou doen en sprak over dure
studies vroeg senator Jorissen hem waarom hij geen 150 miljard bespaarde door alle onderwijs af te schaffen en ons
land te brengen op het peil van de minst ontwikkelde Afrikaanse staten.
Het verwijt dat senator Jorissen een ambtenaar aanviel ving
de interpellant op door te zeggen dat deze ambtenaar, goed
PVV-er en speciale beschermeling van de minister daardoor
geen gevaar liep, wat de professoren van het tolkeninstituut,
ambtenaren die geen verdediger hebben, wel lopen.
De Vlamingen zullen er goed aan doen aandachtig alles te
volgen wat met deze Nederlandstalige Rijkstolkenschool gebeurt. Zij mogen niet dulden dat de « Vlaamse » minister
van Nationale Opvoedirvg zelf een Vlaamse school te Brussel
afbreekt om de wrok te laten koelen van een direkteur die
uit zijn post werd verwijderd op advies van de Raad van
State.
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M DE SENAAT
ONGELOOFLIJKE
WARBOEL
Na de interpellatie Wyninckx (BSP)
over de toepassing door de regering
van de foutieve bepalingen van de
wet van 30 december 1975 (samenvoeging van gemeenten) gaf VU-senator Vandezande een indrukwekkend
overzicht van de talloze tekstfouten in
dit wetsontwerp, fouten, die slechts
gedeeltelijk werden verbeterd, omdat
o a de regering en de meerderheid al
te gehaast waren. De eenvoudigste
manier om de materiële fouten weg te
werken ware de indiening van een
nieuw wetsontwerp geweest De kans
werd verkeken door de diensten van
het parlement de fouten te laten verbeteren en minister Michel heeft evenzeer verwaarloosd de fouten door zijn
diensten te laten verbeteren. Senator

Vandezande herinnerde aan zijn eigen
voorstellen tot verbetering van de
teksten, bereidheid waarop niet werd
ingegaan. Het is trouwens onvergeeflijk, dat er na de errata ook nog drukfouten in de tekst bleven staan !
Het gaat niet alleen om materiële fouten. Een reeks belangrijke fouten hebben betrekking op kadastrale gegevens, wat belangrijke fiskale gevolgen
voor de eigenaars kan hebben. Er is
sprake van een oplossing via een kommissie voor de grenskorrekties. Grenzen van gemeenten en provincies kunnen echter slechts door een wet gewijzigd worden. De opsomming ging
dan verder en het is bijna ongelooflijk wat er zo al aan fouten werd gemaakt. Er werden zelfs paragrafen
vergeten! Verscheidene parlementsleden wezen de minister op fouten, doch
de minister vertikte het, deze ernstige tekortkomingen te korrigeren, vooral ook omdat er naast materiële ook
inhoudelijke fouten werden gemaakt.
Deze tussenkomst leidde tot een vinnig debat, waarbij de minister van
verschillende kanten tegelijk werd aangevallen.

IN DE KAMER
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OPENBARE HOLDING IS GEEN
INSTRUMENT VOOR VLAANDEREN
Partijvoorzitter Schiltz hield tijdens het
debat over het wetsontwerp inzake
ekonomisch overheidsinitiatief en het
wetsvoorstel Willy Claes inzake openbare holding een opgemerkte tussenkomst.
Inleidend stipte onze woordvoerder
aan, dat de VU geen enkel a priori
heeft tegen het overheidsinitiatief
Maar de negatieve kanten van het
laisser faire zijn de jongste jaren ze^r
duidelijk geworden. De konkurrentie
werd trouwens door monopolievorming in verscheidene sektoren uitgeschakeld, waarmee het kapitalisme
een van zijn eigen principes kelderde
Dat leidde tot machtsmisbruik waartegen de regering moet optreden. De
regering is bvb in de petroleumsektor te afhankelijk van de multinationals Dat is niet gezond en daar tegen moet de regering zich kunnen
verdedigen Een tweede reden is de
verwaarlozing van sommige minder
winstgevende
sektoren. Ook
hier
moet de regering optreden, op een
eigen, krachtdadige manier en met in
slaafse navolging van de kapitalistische metodes.
Mr Schiltz stelde dan vast dat de regering zich nergens engageert op het
vlak van de herziening van het vennootschapsrecht, de ondernemingsraden en de participatie. Alles blijft
vaag of zelfs onaangeroerd. De openbare holding, zoals die is opgevat,
komt dan ook over als een hibriede
kopie van de privé-holding met dezelfde technieken, een halfslachtige
struktuur en een onduidelijke maneuvreerruimte. Ook inzake tewerkstelling biedt het ontwerp niets
Dan IS er het politiek facet
federalisten vinden dit ontwerp onbevredigend omdat het een operationele toe-
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passing is van een drieledig federalisme, dat de Vlamingen afwijzen. De
Raad van State waarschuwt terecht
voor deze praktische bevestiging van
een politieke optie waarvoor geen afdoende juridische en wettelijke basis
bestaat. Men ontneemt de Vlamingen
een kans op inspraak op een terrein
waar ze duidelijk andere opvattingen
huldigen dan de franstaligen.
Spreker belichtte dan de unitaristische
karaktertrekken van het ontwerp . de
gewestelijke ekonomische raden zijn
buiten spel gezet, de GOMS zijn lilliputten tegenover de sterke centrale
instantie ; er worden geen gewestelijke investeringsmaatschappijen opgericht ; financieel-ekonomisch blijft de
beslissingsmacht te Brussel en inzake
beheerders bestaan er evenmin waarborgen voor de gewesten. Wij betalen verder de zgn solidariteit (cfr. het
rapport van •> Union wallone des Entreprises »]. « Wij aanvaarden het beginsel van de solidariteit maar wensen daaraan politieke tegenprestaties
te binden : afblijven van ons grondgebied, de Vlamingen respekteren te
Brussel, de Vlamingen in België het
machtsaandeel geven waarop zij recht
hebben ».
Na een vinnige dialoog met minister
Herman, besloot de h. Schiltz als
volgt • « De overheid moet niet persé
jaarlijks een winstcijfer voorleggen.
Er zijn heel wat sociaal nuttige investeringsmogelijkheden. Men moet dus
duidelijker worden en kaarten op tafel
leggen ». En verder : « We zijn met
tegen instrumenten die de tekortkomingen kunnen verhelpen maar dan
moeten het Vlaamse instrumenten zijn.
WIJ wensen op eigen wijze onze sociale en ekonomische visie uit te werken.
Daarom zijn we gekant tegen dit ontwerp »

# VU-senator Leys fiandelde over de
onveiligheid op de verbinding autoweg Brugge-Oostende-Blauwe Toren.

# In de Senaat werd het wetsontwerp betreffende de gemeenschappelijk kulturele zaken besproken. VU-senator Van In liet opmerken dat deze
begroting Brusselse implikatles heeft
en ook betrekking heeft op instellingen, die zowel door de BRT als de
RTB worden gebruikt. Hij pleitte verder voor het voorzien van kredieten
voor een echte onthaalstruktuur voor
de belde gemeenschappen
in de
hoofdstad en betreurde, dat de begroting slechts geringe bedragen voorziet ter bescherming van het grotendeels Vlaams patrimonium in de
hoofdstad. Dezelfde senator was van
oordeel dat de RTB-infrastruktuur moet
afhangen van de kulturele autonomie.

# Op vraag van VU-senator Van In,
waarom minister Defraigne en staatssekretaris D'hoore weigerden mee te
werken aan een BRT-uitzending over
Zeebrugge, waardoor deze niet doorging, antwoordde Defraigne, dat ambtenaren zonder toestemming van de
minister niet mogen medewerken aan
dergelijke programma's. (Maar Defraigne zelf mag blijkbaar onthutsende
en kwetsende verklaringen afleggen.

#
VU-kamerlid Reimond Mattheyssens vroeg minister Van den Boeynants om verduidelijking in het geval
Close. Brigade-generaal Close (intussen bevorderd tot generaal-majoor) en
lid van de Nato-staf, heeft in een studie beweerd, dat bij een verrassingsoorlog de strijdkrachten van het Pakt
van Warschau in nauwelijks 48 uren
aan de Rijn zouden staan, omdat o.m.
de Nato niet tijdig zou kunnen besluiten tot het gebruik van taktische kernwapens Minister Vanden Boeynant zei
dat generaal Close blijkbaar uit het
oog verloor, dat de Nato-luchtmacht
bestendig operationeel is. De minister zei verder, dat een aanval, ook deze bij verrassing, steeds gepaard gaat
met troepenverplaatsingen en troepenkoncentraties, wat niet aan de
aandacht van de Nato-diensten kan
ontgaan. De Nato beschikt over voldoende
afweermiddelen,
taktische
kernwapens inbegrepen. Een grotendeels klassieke bewapening zou van
de Nato-landen zulke zware inspanningen vergen dat we praktisch naar een
oorlogseconomie zouden moeten overschakelen. Het kernwapen dient dus
in de verdedigingstaktiek en -strategie
ingeschakeld te worden. Maar de bewapeningsinspanning van het Oosten
moet ons tot waakzaamheid aanzetten,
aldus de minister, en dat niet alleen
met woorden.

# Tijdens de besprekingen in de Kamer van het wetsontwerp inzake organisatie van het ekonomisch overheidsinitiatief verdedigde Nelly Maes een
amendement waarbij wordt afgezien
van drie regionale sekties in plaats
van twee. De regering houdt trouwens
vast aan de unitaristische visie alsof
er sinds geruime tijd niets was gebeurd in regionaal opzicht De asociale pendel naar Brussel moet uitgeschakeld worden, pas dan kan van regionalisering gesproken worden. Daarom vraagt de VU een Vlaamse en een
Waalse direktie, naast Vlaamse en
Waalse GOMS. « We doen dat niet
om taairedenen doch om een keiharde ekonomische werkelijkheid ».

# VU-kamerlid Willy Kuijpers drukte
zijn verwondering uit over het jongste
bezoek van minister Van Elslande aan
de DDR en wees hierbij naar recente
ondemokratische gebeurtenissen in de
Oostduitse republiek. De minister zei
dat ook met de landen van het Oostblok normale betrekkingen moeten onderhouden worden.

nvdr). De h. D'hoore antwoordde op
bewuste avond andere verplichtingen
te hebben gehad.

# Senator Van Eisen informeerde naar
de toestand van de bruggen op de
Boudewijn-autosnelweg.

# VU-senator Lode Claes sprak zich
na de interpellatie Vernimmen over
de A8 principieel uit tegen te veel
autowegen en bepleitte de aksentverlegging naar thans belangrijker geworden sektoren.

# Zowel senator De Bruyne als senator Jorissen protesteerden tegen het
feit, dat eens te meer tot in het midden van het jaar met voorlopige twaalfden moet gewerkt worden. Als de top
de begrotingswetgeving niet ernstig
opneemt dan kan het niet anders of
sr verspreidt zich een gevoel van vermoeidheid en lusteloosheid in de
Staat. Senator Jorissen stelde van
zijn kant vast, dat nog niet alle begrotingen werden besproken, niettegenstaande beloofd werd, ze vóór 1 september in te dienen.

# Senator Jorissen kondigde tijdens
de bespreking van het wetsontwerp
tot wijziging van de kieswetgeving aan
dat de VU dit ontwerp zou goedkeuren
De VU vindt het goed dat naast het
lijstnummer voortaan ook het letterwoord van de partij zal vermeld zijn,
wat vergissingen zal voorkomen. Ook
de uitschakeling van het bontstemmen vindt de VU een goede zaak,
evenals het uitschakelen van de plaatsvervangers. Het meervoudig stemmen
bij raadsverkiezingen werd spijtig genoeg niet afgeschaft, hier haalde de
logika het niet. Senator Jorissen achtte het goed dat ook het grotendeels
afschaffen van de peterslijsten en van
de aparentering een welkome vereenvoudiging is, evenals de afschaffing
van het stemmen per brief. De voorgestelde wijziging inzake kiezerslijsten
en stemmentelling vindt eveneens instemming bij de VU-fraktie.

# Senator Jorissen diende een amendement op de wijziging van de kieswetgeving in, waarbij een straf van
6 maanden in plaats van 3 wordt voorgesteld, om iemand zijn kiesrecht te
ontnemen. Een tweede amendement
strekt ertoe het recht op verkiesbaarheid zo ruim mogelijk te houden. Op
dit vlak schenkt de VU vertrouwen
aan het Vlaamse volk dat trouwens
vroeger al voldoende heeft bewezen,
soms een juister rechter te zijn dan de
rechtbanken, zoals in 1929, toen Borms
uit de gevangenis werd verkozen met
een overweldigende meerderheid.
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Vlaanderen
infernationaal
In het vooruitzicht van de dialoogdag van zondag 25 april te
Brugge wordt een Dosfelstandpunt op de TV uitgezonden
waarvoor wij nu reeds uw aandacht vragen. Het programma
wordt uitgezonden op donderdag 8 april om 21u35 en zal
handelen over Vlaanderen in
Europa en in de wereld.

staatssekretaris
Moreau, die
een KB ontwierp dat voorziet in
de oprichting van drie gewestelijke beheerskomitees van de
Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA). Daarbij slaan ze
twee vliegen in één klap : ze
dringen de drieledige gewestvorming op (alle CVP- en PVVgedaas ten spijt) en werken
ook nog een echte regionalisering uit.

franskiljonse
driestheid
bijna 700

goede zaak voor fn
Het
Amerikaanse
leger
zal
14.000 FN-mitraljeusen monteren
op tanks. Het gaat om een bestelling van 2 miljard aan waoenfabrikant
Belgié-Wallonie.
Amerika beweert dat deze bestelling mag beschouwd worden
ais kompensatie, voortvloeiend
uit de Belgische bestelling van
YF-16-gevechtsvliegtuigen
bij
Amerika. Wie de Waalse gulzigheid kent, is niet verwonderd
dat de Walen deze FN-bestelling
niet als kompensatie beschouwen. Ze willen werkelijk het
onderste uit de kan. Met de medeplichtigheid van de onnozelaars én de verkochten uit de
Vlaamse kleurpartijen.

kompenseren maar !
De Staat zal aan de Sabena
waarborgen verstrekken voor de
eksploitatie van de Waalse luchtlijnen. Wie daarover verwonderd
is, kent de Belgische zeden én
de Walen niet. Deze waarborgen
blijken inderdaad een der talloze kompensaties te zijn, door
het Rassemblement Wallon geeist en verkregen toen niet de
Mirage maar de F-16 gekozen
werd ! Als men dan weet dat
je Amerikaanse leverancier ook
nog moest instemmen met de
levering van onderdelen door
Waalse firma's dan staan we
hier voor een dubbele kompensatie, verwezenlijkt nog lang
vóór het eerste F-16-toestel geleverd is. Dat ligt helemaal in
de geplogenheden hier ten lande : de Walen krijgen onmiddellijk wat ze eisen, de Vlamingen
laten zich bedotten en moeten
twee keer betalen.
Hoe lang nog ?

regionalisering
Men kan ervan denken wat men
wil, maar als de rijksdiensten
zullen geregionaliseerd worden
dan zal dit vooral als gevolg van
de druk van het RW zijn, wier
regeringsleden met voorstellen
voor de dag komen, zoals zopas

beschaamd terzijde keken. Men
zou het voor minder doen. Maar
intussen blijft juist wegens dergelijke blinde onverzoenlijkheid
en totaal gemis aan inzicht en
aan maat het onrecht, begaan
aan velen, bestaan.

De oproep tot verzoening van
de zeven (tot opruiming van de
sociale gevolgen van de repressie) werd tot nog toe door 430
burgemeesters en 240 Vlaamse
vooraanstaanden onderschreven.
Een der belangrijkste Belgische
weerstandsleiders, de h. Pilaet
behoort tot de ondertekenaars,
verder oud-ACV-leider August
Cool, ACW-voorzitter W. Dhave, Hubert Lampo, alle rektoren en dekanen van de Vlaamse
universiteiten,
VEV-voorzitter
Vaast Leysen, Maurits Naessens, baron W. Opsomer, ANZvoorzitter Valeer Portier, goeverneur Roppe, vice-goeverneur
Cappuyns, LBC-sekretaris K. Van
Rompaey, mr Victor en vele
anderen.
De petitie met de handtekeningen van de Vlaamse elite (boven alle partijverschillen) werd
aan de koning en de regering
overhandigd. Nog steeds worden diskrete besprekingen gevoerd tussen partijdelegaties.
Zelfs na de ontgoochelde stemming in de Kamer koestert men
nog hoop op een — sterk verwaterde — amnestie. Wij hopen
dat deze hardnekkigheid zal beloond worden, in de eerste
plaats om de getroffenen en
hun familie zelf.

Niet alleen in het Brusselse of
in Brabant viert de fransdolheid
vaak hoogtij, ook elders, tot in
het Vlaamse land toe generen
de heren zich nauwelijks. Zo te
Ronse tijdens een TAK-spuitbusaktie tegen franstalige straatnaamborden in de nacht van 6
op 7 februari j l . Op een bepaald
ogenblik vonden de Ronsese
gemeenteradsleden
Paul Van
Meerhaeghe en Cuvelier tevens
PVV-senator er niets beters op,
een militant van TAK in hun wagen te sleuren en naar het politie-kommissariaat te voeren. De
ouders van deze minderjarige
dienden klacht in, evenals TAK
(deze laatste ook met verzoek
tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de
senator). De houding van de

twee is strafbaar met straffen
van 3 maanden tot 2 jaar. Een
partikulier mag geen aanhoudingen verrichten (tenzij van personen, die zich aan feiten
schuldig maakten waarop minimum 5 jaar opsluiting staat I).
Het toppunt is wel dat beide
daders deze aanslag op de wettelijk beschermde persoonlijke
en individuele vrijheid zelf bekend maakten en publiceerden
in een persorgaan ! We zien
benieuwd uit naar de reaktie
van het parket van Oudenaarde,
waar de klachten werden ingediend.

de zoveelste
uitbuiting
Verwacht wordt dat heelwat
Vlaams-Brabantse gemeenten in
scherpe bewoordingen de minister van Volksgezondheid kond
zullen doen dat zij niet akkoord
gaan om het verlies van de
Brusselse KOO-ziekenhuizen bij
te passen.
Wat is er aan de hand ? De wet
van 28.12.1973 voorziet dat de
tekorten van de KOO-ziekenhuizen voor de periode 1967-1973
moeten vergoed worden door

de gemeenten van wie inwoners in deze klinieken verzorgd
werden. Hoe groot dat bedrag
is zal door de minister bepaald
worden, hij brengt daarvan het
Gemeentekrediet op de hoogte,
dat op zijn beurt het bedrag
naar de gemeenten doorstuurt.
WIJ kunnen aannemen dat een
redelijk sisteem
uitgedokterd
wordt om verlieslatende klinieken gezond te maken maar of
dat op die manier moet gebeuren is een andere vraag. Komt
daarbij nog dat de Brusselse
ziekenhuizen weinig aantrekkelijk zijn voor de Vlaamse patiënten, de voorbeelden liggen
voor de hand hoe liedevol Vlamingen in Brussel « verpleegd »
worden...
Als we weten hoe in Schaarbeek en Eisene, om er maar
twee te noemen, met Vlaamse
zieken gesold wordt zullen de
Vlaams-Brabanders maar weinig
geneigd zijn deze grote verliezen bij te passen. (Schaarbeek
1.577 fr. per ligdag. Eisene 1.970
fr. per ligdag).
Wij komen nog terug op deze
zoveelste uitbuiting van VlaamsBrabant door Bruxelles. Kamerlid Valkeniers, burgemeester van
een Vlaams-Brabantse gemeente,
die moet betalen, stelde de minister daaromtrent een parlementaire vraag.

BttHüAfUITIITBItilil;

monument'
Een monument van (Belgisistische) stompzinnigheid was de
tussenkomst van de franstalige
Brusselse liberaal Mundeleer in
het debat over de al dan niet
inoverwegingneming
van
het
wetsvoorstel J. Somers-A. De
Beul tot likwidatie van de sociale gevolgen van de repressie
(een vorm van amnestie dus).
Deze zoon van zijn vader (een
onbenullige figuur die het ooit
tot minister bracht) speelde het
klaar, de dood versleten trikolore snaar te betokkelen, wat
uiteraard niets anders dan wanklanken veroorzaakte. Klisjees,
algemeenheden en een uitstalling van onbegrip en kwade w i l :
daarop kwam dit
oratorisch
« meesterwerk » van deze Brusselse minus habens neer. We
zijn er niet over verbaasd dat
bepaalde PVV-kamerleden tijdens
deze demonstratie van domheid

f

GEVRAAGD :

ZELFSTANDIGE l/tTBATER voor hef
« HOF TEN DALE » MERE
We denken aan een Vlaams-Nationaal voelende persoonlijkheid of gezin met brede kulturele belangstelling.
Liefst enige ervaring in de horeca sektor en restaurant uitbating voor het weekeinde
Het • Hof ten Dale », Kerkveldstraat 31, Mere omvat :
Publiek
Café - feestzaal met keuken en bestek voor 100 personen,
geschikt voor . begrafenis, kommunie, huwelijk.
Vergaderzalen - Tentoonstellingszaal - Ruime parking - mooiö
tuin en binnenhof.
Vast vergaderlokaal van : VZW-Vlaams Centrum, VU-Mere,
andere verenigingen.
Zetel en openbaar dokumentatiecentrum van Heemkundige
Kring Mere - Erpe
Privé
Ruime woongelegenheid - 3 slaapkamers - badkamer - ingerichte keuken Overal centrale verwarming.
Voor afspraak
tel (053)21 34 69
N 26
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Voor de zoveelste maal liep een TAK-betogmg
door de straten van Brussel. Was fiet hoofdmotto dit keer « zelfbestuur ! • dan dreef het
verleden week uitgesproken Raad van State-arrest tegen Nols onvermijdell'jk boven. Het werd
een kalme, waardige betoging van zo wat tweeduizend, vooral jonge mensen, die even dreigde
uit de hand te lopen toen de grens van de gemeente Schaarbeek bereikt werd en waar de
Nols' politie uitdagend de wacht optrok. De
TAK-ordediensten konden een treffen vermijden.
Ondertussen hield de fDF-militie Belier met

nog geen honderd man een soortement tegenbetoging op het Rogiersplein. Op de Arduinkaai
waar de betoging ontbonden werd, deelde TAKvoorzitter Piet de Pauw mee dat opnieuw te
Schaarbeek zou betoogd worden wanneer burgemeester Nols zich niet zou neerleggen bij het
gevelde arrest Op een FDF-meeting dinsdagavond in de Magdalenazaal te Brussel verklaarde
Roger Nols dat hij dat niet zou doen ! Vanavond
(1 april) spreekt de gemeenteraad van Schaarbeek zich over deze zaak uit.
(foto's : Dann)

WIJ 5

ACHTERGRONDEN VAN HET IERSE ORANA
Dat de niet gedeklasseerde burgeroorlog in Ulster niet louter een
botsing is tussen de protestantse
meerderheid en de katolieke minderheid, maar dat er ook nog andere faktoren spelen, weet nu
onderhand iedereen. De religieuse scheidingslijnen lopen echter
wel parallel met sociaal-ekonomische scheidingen, die maken
dat de Ulsterse katolieken in
grote meerderheid een verpauperde massa is, terwijl heel wat
protestanten tot de happy few en
de gegoede klasse behoren. Dat
wil dan weer niet zeggen dat er
geen rijke katolieken en arme
protestanten in Ulster zijn. Feit
is echter dat de katolieke minderheid gediskrimineerd werd tot
en met, daartegen in opstand is
gekomen, steun bij het IRA en
in Zuid-lerland heeft gezocht en
gevonden, waardoor het geweld
zich in Ulster installeerde. En
protestants tegengeweld
heeft
uitgelokt. Na de schipbreuk van
de Ulsterse autonomie (Stormont
of parlement en regering) nam
Londen zelf het bestuur over, in
afwachting dat er een nieuw Ulsters kontrakt zou tot stand komen.
Dat is niet gebeurd en
daarom overweegt Londen de
voortzetting van het rechtstreekse bestuur, des te meer daar de
Ulsterse meerderheid in de bestuurslichamen nog steeds geen
plaats voor de minderheid wenst
in te ruimen.
Men zou dus geneigd zijn, te
denken dat IRA aan de ene zijde
en UDA (Ulster Defence Association] en UVF (Ulster Volunteer Force en extreem links) aan
de andere zijde als kat en hond
tegenover mekaar staan. Het is
wel zo dat deze ondergrondse legers (die echter vaak bovengronds komen) de terreur beheersen, maar er zijn tekenen
die op een zelfde evolutie naar
links in beide kampen wijzen. Als
men het jongste bulletin van het
zqn.
Ulsterkomitee
Nederland
(Utrecht) moet geloven dan hebben deze terreurgroepen zelfs
geen uitstaans meer met bijbel
of katolicisme, en geraakt zowel
de gewone Ulsterse katoliek als
de dito protestant steeds meer
in de linkse verdrukking. Men
gaat zelfs verder : er wordt beweerd dat deze
revolutionaire
groeperingen naar integratie evolueren en op weg zijn, een krachtig links eenheidsfront tot stand
te brengen. Een zelfde evolutie
doet zich trouwens bij het Palestijns verzet voor, waar de linkervleugel autonoom geworden
is, evenals in de ETA, het Baskisch ondergronds leger. Tussen
de Ulsterse ondergrondse militaire organisaties en het PLO en
de ETA bestaan trouwens nauwe
relaties. Het is ook een publiek
geheim dat naast West-Europa
ook Oost-Europa wapens levert
aan deze verzetsbewegingen of
als transitlanden fungeren (zo
worden via Nederland
vanuit
Tsjecho-Slovakije
wapens
naar
Ulster gesmokkeld).
Er gebeuren nog andere «vreemde dingen ». Allerlei officiële en
gerespekteerde Nederlandse instanties en verenigingen schijnen
zich uit te sloven, om de terreurorganisaties te helpen, veel meer
in funktie van de progressistische
ideeën die in het IRA, ETA, UDA
of hoe ze ook heten, leven dan
wel op grond van volksnationale
motieven. Vooral wat Nederland
Detrert zou net laatste ons verwonderen. Net zoals met de aktie tegen Outspan bereikt men
met de ondersteuning van de uiterst links genoyauteerde terreurorganisaties soms net het
tegenovergestelde van hetgeen
men heet na te streven.
In het zelfde bulletin wordt beweerd dat de KGB (Russische
geheime staatspolitie) eveneens
haar mannetje in het IRA, UDA
en ETA heeft.
Uit andere bronnen verluidt dat
ook de Intelligence (GB) en CIA
(USA) een voet in huis hebben.
Als men dan weet dat een deel
van de katolieke bevolking en
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een deel van de protestantse bevolking van Ulster niets moeten
hebben van de verzets- en kontra-verzetslegers, dan mag men
wel spreken van een krabbenmand. Van de andere kant is het
welhaast onvermijdelijk dat naast
de
oorspronkelijke
motivering
(verzet tegen de protestantse
hegemonie en aansluiting bij de
Ierse Republiek) er mettertijd
ook een sociale en een ideologische dimensie Is bij gekomen.
Dit werkt wel verwarrend en
vroeg of laat zullen de tegengestelde stromingen in deze organisaties een eigen weg opgaan
en zal de strijd ook op het ideologisch vlak losbranden. We hebben dat gezien in Libanon, waar
progressieve kristenen de rangen van de moslems vervoegden
en tegen de (kristen) falangisten
streden, die in hun rangen dan
weer konservatieve (of daarvoor
doorgaande) kristenen telden...
Een dergelijke toestand bestaat
nog niet in Ulster, maar het is
toch zo, dat bvb. het jongste
kerstbestand in Ulster in Nederland werd afgesloten door vertegenwoordigers van alle Noordierse
revolutionaire
organisaties,
onder de patronage van de Nederlandse en de Ierse Raden van
Kerken.
Dergelijke
kontakten
grijpen sinds 1973 in Nederland
op geregelde tijdstippen plaats
en daarbij heeft meh bvb. kunnen

(jeeveedee) Wie in Nederland bepaalde telefoonnummers
draait waarop inlichtingen worden verstrekt omtrent de nummers van andere aangeslotenen, loopt de kans een geluidsbandje te horen met de mededeling : « Er zijn nog ... wachtenden vóór u •>. Op de plaats van de puntjes wordt dan
het getal genoemd van degenen die hun gesprek nog moeten
afwikkelen alvorens de nieuwe « beller » aan de beurt is.
Zou men dit sisteem gaan invoeren ten behoeve van mensen
die door de rechter tot een korte gevangenisstraf zijn veroordeeld, dan zou het bandje het volgende meedelen : « Er
zijn nog elfduizend-en-vijhonderd wachtenden vóór u » I
Zó groot is inderdaad op dit moment de achterstand van het
gevangeniswezen bij het verschaffen van logies aan kortgestraften, geen kriminelen dus maar mensen die wegens
lichte vergrijpen een veroordeling opliepen en die de cel
verkiezen boven het betalen van een boete. Een lange wachtlijst dus, behoorlijk langer dan een goed jaar geleden toen er
tweeduizend namen minder op voorkwamen. Jammer voor die
111/2 duizend betrokkenen, maar de justitiële diensten kunnen
ook niet vertellen wanneer iemand aan de beurt is om zijn
(of haar) straf te komen uitzitten. Men heeft er geen enkel
zicht op, het is — voor een geordende staat als Nederland
is — een warboel van jewelste.
Hoe is deze kurieuze situatie nu ontstaan ? Feitelijk begon
de achterstand te groeien tijdens de vorige regering (Biesheuvel) toen er plannen werden opgesteld voor een totale
herstrukturering van het gevangeniswezen. Op zich was dat
een goede gedachte, want er waren nogal wat verouderde
gevangenissen in het land waar toestanden heersten die men
in de vorige eeuw nog normaal vond. Maar de uitvoering
van de nieuwe plannen bleek al gauw niet te kloppen mei
de behoeften, als we het zo mogen noemen, van de maatschappij. Op een bevolking van tegen de veertien miljoen zijn
er toch altijd heel wat duizenden die op een of andere manier tegen de lamp lopen en daardoor tijdelijk zijn aangewezen op verblijf in wat in Amsterdam « de bajes » wordt genoemd. Kennelijk is het getal van deze mensen onderschat,
want men moest al snel ontdekken dat er te weinig plaatsen
in de gevangenissen overbleven. Bovendien kwam het bewakend personeel onder zware druk te staan doordat het budget van Justitie geen voldoende uitbreiding van bewakers
en cipiers toeliet.
De achterstand bleef dus maar aangroeien en vorig jaar leidde onder andere deze kwestie tot een konflikt op het ministerie. Justitieminister Van Agt (Katolieke Volks-Partij) en
staatssekretaris Glastra van Loon (Demokraten '66) konden
niet meer samenwerken en laatstgenoemde nam zijn ontslag. Als noodmaatregel werd toen besloten om vierduizend
kortgestraften die op de wachtlijst stonden, gratie te verlenen, maar het hielp nauwelijks. De rechtbanken gingen immers gewoon door met vonnissen uit te spreken, vonnissen
die nu eenmaal worden uitgesproken omdat er wetsovertredingen worden begaan. En de rechters hebben geen boodschap aan het tekort aan gevangenisruimte I
De nieuwe staatssekretaris van Justitie, Zeevalking, beloofde
al meteen dat hij de achterstand geleidelijk zou gaan verkleinen, maar daar is niets van terecht gekomen, integendeel.
Enkele dagen geleden zijn er door Kamerleden vragen over

vaststellen dat de meest links
geëvolueerde protestantse
burgermilitie, de UVF, steeds vaker
gemene zaak maakte met het
IRA waar een trotzkistische en
een
marxistisch - leninistische
vleugel zeer aktief zijn.
Is het dan te verwonderen, dat
bepaalde groepen uit de drie organisaties verklaren « alle drie
tweederangsburgers te zijn, daar
ze tot de arbeidersklasse behoren » ? Zo werd het IRA in bepaalde gewesten door UDA en
UVF de vrije hand gegeven tegen
het Britse leger ! Er werden zelfs
Koöperatleve Arbeiders Gemeenschappen opgericht met een leidende Arbeidersraad, waarin de
« protestantse rebellen » 33 %
van het aantal zetels toegewezen
kregen...
Ligt daar trouwens niet een van
de redenen waarom vele behoudsgezinden in de Ierse Republiek alles behalve entoesiast
zijn voor een aansluiting van Ulster bij de Republiek. Zo vinden
ook de konservatieven van Ierland en Ulster elkaar over de
religieuse en landsgrenzen heen.
De sociale ontvoogding zal echter ook eens in Ulster en in een
verenigde Ierse Republiek een
feit zijn. Dit is een onafwendbare evolutie, net zoals in een dergelijke strijd op leven en dood
de meest tegenstrijdige strekkingen zich tijdelijk laten gelden.

deze kwestie gesteld, en opnieuw antwoordde minister Van
Agt dat binnen afzienbare tijd de achterstand kleiner zal worden. Ditmaal zal er geen gratie worden verleend, zodat niemand van de wachtenden aan het oordeel van Vrouwe Justitia zal ontkomen. Maar men mag zich wel de vraag stellen
welke betekenis een straf(je) voor iemand nog heeft als het
feit waarvoor hij veroordeeld werd, al heel lang geleden is.
Op die manier kan men nog nauwelijks van een verband tussen een overtreding en een straf spreken.
Het is duidelijk dat er nu toch maatregelen moeten worden
getroffen om een eind te maken aan een dwaze situatie. De
herstrukturering van het Nederlandse gevangeniswezen zal
op heel andere basis moeten geschieden dan destijds werd
gepland en daarbij zal het uitbreiden van de ruimte en de
opvoering van het aantal bewakers voorop moeten staan. Het
vergroten van de gevangeniskapaciteit met een kleine driehonderd plaatsen, zoals vorig jaar is gebeurd, staat natuurlijk
is geen enkele verhouding tot de lengte van de wachtlijst. En
helaas is de mentaliteit van veel mensen zo dat ze gemakkelijk allerlei vormen van overtredingen tot kleine misdrijven
toe begaan, zodat er nog steeds vonnissen aan de lopende
band worden uitgesproken.
Over het hierboven genoemde konflikt van vorig jaar op het
ministerie van Justitie moeten we nog vermelden dat daarbij
een belangrijke rol werd gespeeld door de sekretaris-generaal van het departement. Mulder. Welnu, deze Mulder bestond het vorige week om een kamerlid te verbieden om
naar aanleiding van het plaatstekort in de gevangenissen een
gesprek te voeren met een aantal ambtenaren. Dat gaf een
stevige rel in Den Haag tot staatssekretaris Zeevalking persoonlijk ingreep en het verbod ongedaan maakte. Uit het
voorval blijkt intussen dat er in de hoogste ambtenarenkringen baasjes rondlopen die zich van de spelregels niets wensen aan te trekken. Wellicht zal hiervoor een en ander onthuld worden in een boek dat Glastra van Loon, de man dus
die vorig jaar heenging, aan het schrijven is.

Nederland
toen
en nu
Bij de uitgeverij Elsevier is een interessant fotoboek
verschenen dat onze lezers « Wij in Nederland »
aangenaam zal zijn. Het bevat zo'n 220 foto's over het
Nederland van gisteren (1910) en van vandaag. Aanbevolen 1
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KLEURLINGEN EN AZIATEN
HEBBEN GEEN THUISLAND
Te Kaapstad, aan de zuidelijke punt van Afrika, had ik op een avond in september
vorig jaar een eigenaardige ervaring, in het restaurant van het keurige Heerengrachthotel, waar het bedienend personeel uit kleurlingen bestaat, bestelde ik
mijn avondmaal in een langzaam gesproken en goed geartikuleerd Nederlands.
De bruine kelner keek hogelijk verbaasd, zoals ik enigszins verwacht had. Je
kon het zo van zijn gezicht aflezen dat hij dacht : die blanke Europeaan spreekt
geen Engels, en ook geen Afrikaans, en toch versta ik hem !
Hij bedwong echter zijn nieuwsgierigheid, en stelde geen vragen.
Even later zag ik aan zijn gebaren dat hij zijn ervaring stond te vertellen aan
zijn kollega's verderop in het restaurant. Hun vragende ogen waren op mij gericht.
Enkele minuten later kwam de kelner terug bij mijn tafeltje en toen waagde hij
het toch maar en vroeg heel beleefd welke taal ik had gesproken. Ik legde hem
uit hoe het kwam dat hij, kleurling van Kaapstad, de taal kon verstaan van een
blanke uit het verre Europa. Zijn eigen voorgeschiedenis was hem kennelijk
volkomen onbekend. De jongen was een en al verwondering, en fier ging hij
daarna zijn nieuwe wetenschap verder vertellen aan zijn bruine kollega's.

DE KAAP IS BRUIN
In Kaapstad valt het de vreemde bezoeker dadelijk op dat het Afrikaans,
die dochtertaai van ons Nederlands, er
voornamelijk gesproken wordt door
de zogenaamde kleurlingen. Deze gemengdbloedige mensen spreken het
in een voor ons enigszins moeilijker
verstaanbare vorm, maar je kan met
hen als Vlammg een gesprek voeren.
De blanken in Kaapstad spreken daarentegen overwegend Engels, en dat
verwondert enigszins : Kaapstad is
immers de moederstad van Zuid-Afrika,
in 1652 gesticht door Van Riebeeck
en zijn Nederlanders. De latere Engelse
overheersing heeft de taal van de
eerste bewoners kennelijk in grote
mate uit de stad verdrongen. Ik kon
me ook niet van de indruk ontdoen
dat er te Kaapstad, met zijn talrijke
Afrikaans sprekende kleurlingen, ook
zoiets als een sociale taalgrens moet
bestaan. Maar dat is een ander paar
mouwen.

Kaapprovincie. Hun bestaan stelt het
regime in Pretoria voor een grote
moeilijkheid. Men weet er in feite niet
goed blijf mee : het zijn geen blanken,
en het zijn ook geen Bantoes die men
bij een of ander thuisland kan onderbrengen.
Naast en met de blanken wonen en
werken zij in dezelfde gebieden, maar
blank en gekleurd worden door het
regime zorgvuldig gescheiden gehouden. Ze hebben aparte woonwijken,
aparte scholen, ziekenhuizen, ontspanningsgelegenheden en dies meer. De
meeste blanken, vooral de Afrikaanssprekenden maar ook de Engelssprekenden wensen nu eenmaal niet de
volledige integratie met de kleurlingen.
Deze bruine mensen zijn nochtans
taalkundig (88 % van hen spreken
Afrikaans, 10 % Engels) en ook kultureel één met de blanken en het mentaliteitsverschil is op verre na niet te
vergelijken met dat tussen blank en
zwart.

De gekleurde mensen, die zo tekenend
zijn voor de Kaapprovincie, zijn een
typische mengbevolking. Zij zijn het
resultaat van de seksuele esbattementen van de eerste blanke pioniers,
die het vaak ionder blanke vrouwen
moesten stellen en dan maar op zoek
gingen naar vrouwen bij de rondzwervende Bosjesmannen en veetelende
Hottentotten. Reeds kort na de vestiging van Van Riebeeck werden er
slaven ingevoerd uit andere delen van
Afrika, uit Madagaskar, Indië, Malakka,
enzomeer. Ook die mensen vermengden zich weldra met de reeds aanwezige bevolking. De gemengdbloedigen
vermenigvuldigden zich in de loop van
de voorbije eeuwen dan gaandeweg
tot het huidige aantal.
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tal van hen stemrecht genoot. Later
moesten zij een viertal blanken verkiezen die hun belangen in het nationale parlement zouden behartigen. Dit
systeem werd echter in 1969 verlaten
Dat jaar kregen alle kleurlingen boven
de 21 jaar kiesrecht voor een eigen
Raad van Kleurlingenvertegenwoordigers, waarvan zij de 2/3 van het
aantal mogen verkiezen terwijl de regering de overigen aanstelt.
Sonny Leon, de leider van de oppositionele <
' Arbeiderspartij >• noemt dit
Kleurlingenparlement een « poppiekast » zonder effektieve macht. Een
schijnvertoning. In maart 1975 won
zijn partij overtuigend de verkiezingen
Ondanks het feit dat Leon het Kleurlingenparlement wil opdoeken en kort
en goed de kleurlingen vertegenwoordigd wil zien m het nationale parlement, aanvaardde hij toch het voorzitterschap van de Raad Hij stelde
echter de regering voor de keuze
spoedig over de brug komen en duidelijk zeggen wat zij voorheeft met
de politieke toekomst van de kleurlingen, of hij zou als voorzitter van
de « poppiekast » de kleurlingenbegroting niet ondertekenen. Toen de
regering in het najaar 1975 niet
zwichtte, weigerde Leon uiteraard die
begroting te ondertekenen. Daardoor
konden wedden en pensioenen niet
worden uitbetaald De regering ontsloeg Sonny Leon dan ook als voorzitter en verving hem door een kleurlinge die wel bereid was te tekenen.
Meteen zit de Raad echter in het slop,
en meteen het hele beleid to.v. de
kleurlingen

DE « POPPIEKAST » VOLDOET NIET
Vóór 1948 waren de kleurlingen politiek
ondergebracht bij de groep der blanken, hoewel slechts een beperkt aan-

DE INDIËRS

TUSSEN TWEE STOELEN
Er zijn nu ongeveer 2,3 miljoen
« kleurlingen » in Zuid-Afrika en daarvan wonen er ongeveer 87 % in de

Als Europees waarnemer, die uiteraard
slechts oppervlakkig met de mentaliteit van de verschillende bevolkingsgroepen kan kennis maken tijdens een
betrekkelijk kort verblijf, krijg je nochtans de ongezellige indruk dat het
verschil in huidskleur de sociale status
hier m hoge mate bepaalt. Hoe donkerder de huid, hoe minder aanzien...
De kleurlingen zitten in Zuid-Afrika
momenteel maatschappelijk en politiek tussen twee stoelen Ze zijn geen
blanken, en ze zijn geen Bantoes Ze
hebben noch de rechten van de enen,
noch die van de anderen.
Menig Afrikaner moest mij eerlijk
toegeven dat het beleid van de nationalistische regering ten opzichte van
de kleurlingen vaag en ondoorzichtig
is. Geen mens kan momenteel zeggen
waarheen de weg leidt van hun politieke toekomst
De regering zelf
spreekt van een •< overgangsfaze »
en in een openhartig moment zei
premier Vorster dat de volgende generatie daarover zou moeten beslissen
Men kan dan ook begrip opbrengen
voor de kleurlingenleiders als Sonny
Leon, de voorzitter van de Arbeiderspartij, die het niet nemen dat men te
zeer misbruik maakt van het geduld
van de kleurlingenbevolking.

Kleurlingfamilie

Voornamelijk gekoncentreerd in Natal
(voor 83 %) leven momenteel ongeveer 700 000 Aziaten in Zuid-Afrika,
voor het merendeel afkomstig uit het
voormalige Brits Indië. De Britten
voerden ze destijds (vanaf 1860] in
als kontraktarbeiders voor de suikerplantages. De meesten zijn echter gebleven, en hebben zich goed aangepast
in hun nieuwe vaderland.
Ze vormen een gesloten gemeenschap,
met eigen kuituur en tradities die ze
willen behouden. Ze willen daarom
van geen assimilatiepolitiek weten,
en zetten zich vooral fel af tegenover
de Bantoes tegen wie zij bescherming
bij de blanken zoeken. Het beleid van
Pretoria is tegenover hen vrijwel even
onduidelijk als tegenover de kleurlingen, maar de Indiërs - die zich al
terdege laten gelden op zakengebied tonen zich minder ongeduldig. Voor
hen bestaat er op politiek, gebied een
Adviserende Indiërraad.
(vervolgt)
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socmi i&m.
HET KADERPERSONEEL
In de West-Europese demokratie loopt
de met-georganizeerde enkeling gewoon
verloren. De West-Europese demokratie
is een zgn. indirekte demokratie. Het is
een maatschappij van organizatles. Het
zijn de politieke partijen, de beroepsverenigingen, de bonden en massa-organizaties die met elkaar spreken en overleg
plegen. Dat is ook zo binnen de ondernemingen. De arbeiders en bedienden
worden er vertegenwoordigd door de
vakbonden. De grote sindikaten — de
anderen worden daar netjes buiten gehouden — hebben hun vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad, in het Komitee voor Veiligheid en Gezondheid en
in de Personeelsafvaardiging. De aandeelhouders en/of de eigenaars van de onderneming hebben hun woordvoeders via
de direktie. Op nationaal en sektorieel vlak
worden de arbeiders en bedienden vertegenwoordigd door de vakbonden, de
bedrijfseigenaars door het Verbond van
Belgische Ondernemingen.
In elk bedrijf van middelgrote en grote
omvang werkt nochtans een groep mensen die in feite door niemand vertegenwoordigd worden. Het zijn de zgn kaderleden De vakbonden zullen zelden of
nooit voor hun belangen in de bres springen, omdat de sindikalizatle-grasd onder
de « kaders » uiterst klein is, althans
indien men onder sindikalizatie-graad het
lidmaatschap verstaat van de zgn. reprezentatieve vakbonden Deze kaderleden moeten ook vanwege de bedrijfseigenaars geen werkelijke steun verwachten. De morele greep van de kapitaalhouders op de kaderleden is voldoende groot — de promotie ! — zodat
een opstand van het kader met te vrezen valt
De jongste jaren begint er in de wereld
van het kaderpersoneel nochtans een
en ander te bewegen Deze mensen worden zich blijkbaar bewust van het feit
dat ze tussen twee stoelen zitten. De
sindikalizatieigraad van de kaderleden
stijgt met zevenmijlslaarzen. Alleen
de
voorkeur van de kadermensen gaat zeer
duidelijk naar eigen beroepsverenigingen, onafhankelijk van de traditionele
vakbonden
Vormen de kaderleden inderdaad een afzonderlijke groep, met eigen en aan de
andere groepen tegenstelde belangen '
Op dit punt lopen de meningen sterk
uiteen. In patronale kringen geldt nog
sleeds de mening dat de belangen van
de kaderleden voldoende samenlopen
met de belangen van de kapitaalhouders
In elk geval acht men daar de mogelijke
geschilpunten van te weinig belang om
een eigen groep met eigen organen te
rechtvaardigen. Van vakbondszijde wordt
radikaal gesteld dat de kaderleden geen
afzonderlijke probleemgroep vormen. Zij
moeten de zijde van de andere werkne-

mers kiezen en zich gewoon door de bestaande vakbonden laten vertegenwoordigen. Het alleenrecht op deze vertegenwoordiging eisen de zgn. reprezentatieve
sindikaten dan ook zonder meer voor
zich op.
De meerderheid van de kaderleden staat
noch achter het ene, noch achter het
andere standpunt. Het patronaal standpunt achten ze verouderd en niet meer
in overeenstemming met de evolutie van
de jongste jaren. In het sindikaal standpunt weerklinkt te sterk de echo van de
klassenstrijd, waarmee de kaderleden
ook niet akkoord kunnen gaan
De kadermensen zelf zijn van mening
dat hun groep in het bedrijfsleven, zowel in het raam van de onderneming zelf
als in het groter geheel van de nationale
ekonomie, wel degelijk een eigen plaats
inneemt, duidelijk onderscheiden van de
groep der werknemers en even duidelijk
onderscheiden van de groep der bedrijfseigenaars. Hun eigen organizatles
worden echter niet erkend zoals de zgn.
reprezentatieve vakbonds- en werknemersorganizaties en ze kunnen derhalve
niet als beroepsverenigingen deelnemen
aan het overleg, niet op bedrijfsvlak en
evenmin op nationaal vlak,
Hoe deze problematiek in de toekomst
zal evolueren, valt niet te voorspellen.
Er wordt anders wel aan gedokterd. Ook
op parlementair vlak. In de Kamer heeft
kamerlid Damseaux <PLP) op 22 mei
1975 een voorstel ingediend • met het
oóg op de oprichting van een Raad van
het Kaderpersoneel in sommige ondernemingen «. Een soortgelijk voorstel

werd op 2 december 1975 bij de Senaat
ingediend door de h. Saint-Remy (PSC).
Senator Gillet (PLP) diende op 4 december 1976 een voorstel van wet in « tot
invoering van het statuut van het kaderpersoneel ». Kamerlid Flamant (PVV)
legde op 6 januari 1976 een voorstel
neer « tot instelling van een aanvullend
rust- en overlevingspensioen ten voordele van het kaderpersoneel ».
Het zal ons toegelaten zijn deze beknopte kennismaking met de problematiek
rond het kaderpersoneel af te sluiten
met een persoonlijke overweging. Het
kaderpersoneel vormt een eigen groep
binnen de onderneming. Hun problemen
zijn niet identiek aan deze van de andere
personeelsleden. Doen alsof er geen
probleem is, zoals het patronaat voorhoudt, lost vanzelfsprekend niets op.
De klassenstrijd-dialektiek inroepen en
eisen dat het kader zich« aan de zijde
van de werknemers » schaart, lost evenmin iets op, o.a. omdat het vormen van
twee gesloten en mekaar bevechtende
fronten het vinden van oplossingen tot
het uiterste zal bemoeilijken. Het probleem der kaderleden zal het snelst en
het best zijn oplossing krijgen, zoals de
problemen van de andere groepen in de
onderneming trouwens, wanneer men de
moed kan opbrengen om de struktuur
van de onderneming te hér-denken. Pas
wanneer de onderneming een samenwerkende, samen-denkende en samenvoelende gemeenschap zal zijn van alle
daarin betrokken partijen, zal de problematiek van alle groepen in die onderneming een menselijk zinvolle oplossing
kunnen krijgen. Tot zolang zal het een
krampachtig gevecht blijven om de
macht Waarmee uiteindelijk niemand gelukkig wordt !

Wiiry Cobbaut

SOCrAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN

IAB/22

ZIEKTEVERZEKERING - ALGEMENE ORGANIZATIE
Tegenover de veelheid van sociale zekerheidsinstellingen staan de verzekerden als tegen een gesloten
boek. Een primair inzicht in de struktuur van deze
instellingen is nochtans belangrijk voor het inzicht
in en het verstaan van de reglementering. Daarom
deze korte uiteenzetting i.v.m de algemene organizatie van de ziekteverzekering.

O

Het Rijksinstituut
De algemene leiding en toezicht op de ziekteverzekering, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen, berust bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het beheer ervan
wordt waargenomen door vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemersorganizaties, van de
zelfstandigen, van de verzekeringsinstellingen, de
verpleeginrichtingen, enz. Er zijn vier diensten met
een bijzondere opdracht :
— Dienst voor Geneeskundige Verzorging ;
— Dienst voor Uitkeringen ;
— Dienst voor Geneeskundige Kontrole ,
— Dienst voor Administratieve Kontrole.
Het RIZIV ontvangt de benodigde gelden van de
RMZ en van de sociale verzekeringskassen voor
zelfstandigen. Deze gelden worden verdeeld over
de verschillende verzekeringsinstellingen, die de
prestaties aan de verzekerden uitbetalen

o

De ziekenfondsen.
De ziekenfondsen spelen een belangrijke rol in de
organisatie van de ziekteverzekering Ze zijn gestruktureerd op drie niveau's :

\°
Q>.
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1. De landsbonden : (Tussen haakjes de datum van
oprichting).
— De Landsbond der Kristelijke
(1906) ;
— De Landsbond der Neutrale
bonden (1909) ;

Mutualiteiten
Mutualiteitsver-

— Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (1913) ;
— De Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België (1914) ;
— De Landsbond van de Federaties der Beroepsmutualiteiten van België (1920).
Wie niet bij een van deze Landsbonden aangesloten isi IS ingeschreven bij de Nationale Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

OMGEVING
IN ZIJN
DE MENS
Ekologie is een woord dat stilaan naar
de dagelijkse omgangstaal aan het opstappen is. Maar omdat het vandaag nog
niet zover is, lijkt het ons wel nuttig er
een korte omschrijving van te geven.
De ekologie is de wetenschap die zich
bezig houdt met de studie van de betrekkingen tussen dieren en planten en
de omgeving waarin ze leven. Aanvankelijk eerder beperkt tot de landbouwkunde,
bestrijkt de ekologie op dit ogenblik een
veel ruimer terrein, omdat men meer belang is gaan hechten aan de betrekkingen
tussen organisme en omgeving. Er zijn
verschillende specialiteiten
: plantenekologie met, als belangrijke onderdelen,
landbouw-ekologie en bos-ekologie, dieren-ekologie, sinekologie (studie van de
betrekkingen tussen dieren en planten
onderling) en, als jongste tak, de sociale
ekologie.
Tot deze sociale ekologie schreef de Nederlanders, dr NJ.M. Nelissen, een bijzonder duidelijke en boeiende inleiding
die bij de uitgeverij Het Spectrum verscheen als nr 473 van de Aulareeks. Zijn
inleidend overzicht van de sociale ekologie is voor iedereen met een normale
ontwikkeling toegankelijk en we kunnen
ze derhalve van harte aanbevelen aan
alle belangstellenden. Voor niet-belangstellenden houden we deze publikatie vanzelfsprekend ook aanbevolen. Misschien
wekt het hun interesse voor een studierichting die weliswaar nieuw is, maar bijzonder belangrijk voor het begrijpen
van de samenhang tussen de mens en
zijn sociale omgeving.
De auteur somt op blz 14 de vier faktoren op die volgens hem « in onderlinge
Westerse samenleving » vormen : de
bevolkingsgroei, de verstedelijking, de
industrializatie en de kommunikatie. Alle
verschijnselen en problemen in onze
maatschappij hangen rechtstreeks of onrechtstreeks met deze makro-strukturele
ontwikkelingen samen. De vraag naar het
beheersen van deze processen dringt
zich dan ook op. Dr Nelissen stelt van
bij het begin van zijn boek dat de sociale
ekologie een belangrijke bijdrage kan leveren voor het beantwoorden van de
vragen die de vier voornoemde processen in het leven geroepen hebben.
Aan de relatie van de mens tot zijn omgeving, daar gaat het in feite om, ziet
de auteur twee aspekten : de relatie van
de individuele mens tot de omgeving
(mens-ekologie) en de relatie van dé
menselijke groep tot die omgeving (sociale ekologie). Het is deze laatste relatie
die het eigenlijk onderwerp uitmaakt van
voorliggend werk .
Men zal begrijpen dat het niet eenvoudig is een samenvatting te geven van dr
Nelissens werk. We willen het toch proberen. Na de « Tereinverkenning » van
hoofdstuk I, krijgen we in hoofdstuk II
een korte beschrijving van wat de sociale ekologie nu eigenlijk is, wat haar objekt van studie is, haar ontwikkeling en
de raakvlakken met andere takken van
de wetenschap. In hoofdstuk III wordt
de teorie van de sociale ekologie aan de
orde gesteld en een reeks begrippen besproken die nodig zijn om verschijnselen
te omschrijven die vanuit sociaal-ekologisch gezichtspunt belangrijk zijn. Dit
begrippen-apparaat wordt dan toegepast
op het verschijnsel « stad ». Hoofdstuk
IV houdt zich bezig met de ruimtelijke
planning en ordening en de hieraan ten
grondslag liggende filozofie van de beheersing van sociaal-ruimtelijke processen. In hoofdstuk V uiteindelijk wordt
getracht de toekomstige problemen van
de stad wat inzichtelijker te maken.
Wij vinden het werk van dr Nelissen een
geslaagde poging om de sociale ekologie
toegankelijk te maken voor het groot publiek. Wij herhalen derhalve onze aanbeveling en wensen dit boek een ruime
verspreiding.

2. De Verbonden :
Er zijn ongeveer 130 Verbonden, die allen behoren tot een der vijf Landsbonden en die de hierna vermelde ziekenfondsen groeperen.

Jvb.

3. De ziekenfondsen :
Het kontakt met de verzekerde wordt onderhouden door de erkende ziekenfondsen, de zgn primaire kassen.
Cw.

DOKUMENTATIE

Dr N.J.M. Nelissen : « Sociale ekoloige »,
Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, Aula
nr 473, 212 blz., 101 fr.
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aan het federale Vlaanderen Als
het daar tot een echt-menselijke
gemeenschap komt, kan des te
beter gewerkt worden aan de uitbouw van de Vlaamse staat
Laat deze kongresdag voor alle
VU-afdelingen de start betekenen
van
hun
verkiezingskampanje,
verkiezingen waar wij met entoesiasme en overtuiging naartoe
gaan, opdat op 10 oktober de
Volksunie mag winnen !

LAATSTE OPROEP
TOT DE
KONCRESDAC
GEMEENTEBELEID

An Gysen-Demeester,
kongresvoorzitster.

Nu zullen alle militanten wel stilaan weten, dat wij op 4 april een
kongresdag houden rond gemeentebeleid.
Hebt u als eens nagedacht :

ANTWERPEN (Arr.)
KONGRESDAG 4 APRIL
WIJ verwachten al onze kaderleden op de kongresdag van 4
april te 10u in de UIA te Wilnjk
Als gastheren geven wij een
voorbeeld van aanwezigheid
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekr, Wetstr
12, Antw , tel. 36 84 65 Open van
9 tot 16u30 Op maandag tot 19u,
op die dag treft u dan ook een
kamerlid aan, die zitting houdt
van 16 tot 19u om u met uw problemen over dienstbetoon, naar
best vermogen te helpen.
KOO

# over hoe het beleid moet aangepakt na de fuzies
# over wat nog allemaal ontbreekt aan sociale voorzieningen
In uw gemeente
# over wat rond omgevingezorg
(ruimtelijke
ordening,
milieu,
groen, stadskernvernieuwing) nog
moet gedaan worden
9 over pluralisme en verdraagzaamheid in gemeentebeleid ; of
is het in uw gemeente ook dode
letter en beperkt tot mooie slogans ?
Kom samen met ons op 4 april te
Antwerpen zoeken, naar de grote
krachtlijnen waarrond wij ons programma • gemeentebeleid » zullen opbouwen
Ook uw mening is belangrijk ;
ook uit uw ervaringen kunnen de
anderen wat leren ; en ongetwijfeld zul je er zelf wat aan hebben.
Alle mandatarissen, bestuursleden, nieuwe kandidaten, kursisten van het Dosfelinstituut, moeten het tot hun plicht rekenen,
daar te zijn opdat zo'n kongresdag in alle opzichten zou slagen.
Vanuit de gemeente bouwen wij

ANTWERPEN

# De Kongresdag gaat door in
de Aula Major van de Universitaire Instelling Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.
# Telefoonnummer Aula Major •
031/28.797.32.
# Midd&gmaal ter plaatse (150
fr.), ter plaatse te betalen
groetensoep, kip met jagerssaus
en kroketten, waterkers, dessert
naar keuze, koffie, inklusief 1
glas bier, wijn of frisdrank.
#

Kinderoppas voorzien.

Met onze twee afgevaardigden :
dr De Boel of Fr. De Laet kan u
een afspraak maken • tel. resp.
33 97 90 of 38.66 92. Hun dienstbetoon betreft allerlei aangelegenheden over de KOO voor het
grondgebied Antw. Stad
Kamerlid De Beul bijgestaan
door prov. raadslid mevr. Monseur ontvangen u met open armen
op maandag van 16 tot 19u op ons
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen.

GEMEENTERAAD
Fraktievoorzitter : Bergers G ,
St-Jansvliet 19, 2000 Antwerpen,
tel. 33.91.65.
ir-

Voormiddag
lOuOO • Inleidende rede, samenvatting en situering van de
algemene programmadag door de voorzitster mevrouw 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.

BORSBEEK
DIENSTBETOON
Elke 1ste maandag van 18u30
tot 19u30 in café Parking, hoek
Wenigerstraat en Karel Soetelaan
Elke 3de maandag van 18u30 tot
19u30 in café Rivièra, Jos Reuzenlei 17.
Samen met kamerlid R Mattheyssens staan ten uwen dienste : Jef Demi, gemeenteraadslid.
Jan Bosstr 4 (21.01.91)
Staf
Kiebooms, voorz. KOO, luc Hendrickxlei 20 (21 61.98) ; Frans Van
Looveren, KOO-lid, Jan Govaertsstr 67 (21 48 21) ; Irma PeustjensVan Balaer, Luc Hendickxlei 22
(21.24.70)

BRASSCHAAT
DIENSTBETOON
Elke 1ste donderdag van 20 tot
22u30 op volgende adressen :
Centrum café Vogelzang, Miksebaan 25 (Rik Decleir) ; kaart : café Boerke, Rustoordlei (Monica
Verijke-Deschepper) , Maria-terHeide
cafe Oud Belqie, Pauwelslei 184 (Roger Vanthilo) , Mariaburg café Cycle, Kapelsestwg
364 (Jaak Decru)
DEURNE
DIENSTBETOON
ledere donderdag staan onze
mandatarissen ter beschikking m
ons lokaal « Trefpunt »
ZITDAGEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
ledere 1e en 3e donderdag van
de maand
EDEGEM
DIENSTBETOON
Onze gemeenteraadsleden • Ludo Van Huffelen, Drie Eikenstr.
171 , Renaat Dekeyser, Graaf de
Fienneslaan 47 ; Hilde Dewit-Jacobs, Jan de Sadeleerstr 16 ;
Miei Claessens, Opstal 37
Onze afgev bij de KOO
dr
Van Deun, Bonniverlei 44 ; Paul
Wijns, Te Nijverdoncklaan 51

DOSFELINSTITUUT
Onze afgevaardigde : Bob Loete, St-Laurepsstr. 86, Antwerpen,
tel. 37.61.08.

KOMMISSARISSEN

PROGRAMMA

gelijk op het sekretariaat, Statielei 8, op dinsdag, donderdag of
zaterdag van 9 tot 15u30 Een
verkiezingspropaganda kost veel
geld I Stort een milde bijdrage oo
onze bankrekening 413-1066441-80
van VU-Borgerhout met vermelding
kiesfonds
VL NAT ZANGFEEST
Om er zeker bij te zijn kan u nu
al uw kaarten bestellen op ons
sekretariaat
Normale verkoopprijs : genummerde plaatsen 200
fr. en 150 fr In groepsverband 150
fr en 120 fr

Water : Bergers ; gas : W.
Willockx, Volhardingsstr. 17, 2020
Antwerpen ; elektriciteit : De
Bouvre, Aug. Vermeylenlaan 3/25,
2050 Antwerpen ; huisvesting :
Van de Pas, Twee Kronenstr. 90,
2030 Antwerpen ; Onze Woning :
Hennissen, Bosduifstr 23, 2000
Antwerpen.
BUSSEN
Wie mee wil bussen geeft een
seintje aan het sekretariaat, tel.
36 84 65.
BERCHEM
SEKRETARIAAT
Ons afdelingssekretariaat is elke dinsdag van 19 tot 21u open.
Al onze leden zijn daar welkom
voor inlichtingen of dienstbetoon.
Adres : Paul Baetens, Vredestraat
12, tel. 30.85.01.
BORGERHOUT
GEMEENTEVERKIEZINGEN
Enkele leden zijn onze propagandaploeg reeds komen verstericen.Onze oprechte dank daarvoor.
Maar wij zouden nog mensen kunnen gebruiken die zich mede willen inzetten. Meldt u zo vlug mo-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kris Versyek, Cenf
2715
Georgette De Kegel, Ninove
1030
Bert De Cremer, Denderhoutem
905
822
Jef Nagels, Oostende
731
Juui Moens, Antwerpen
675
Jef Vinex, Erps-Kwerps
647
Joris Depré, Tervuren
624
Koen Van Meenen, Neusden
605
Geert Bourgeois, Izegem
560
Jan Caudron, Aalst
543
Bob Rijckbosch, Deinze
452
Jozef Labaere, Kortrijk
418
Daniel Denayer, Aalst
312
Jan Roux, Genk
305
Anny Lenaerts, Wilrijk
269
Theo Beenders, Zaventem
258
Ferre De Beuckelaer, Kontich
249
Raf Lintermans, Veurne
M . Van Langendonck, St-K.-Waver 208

20. Pieter Leys, Brugge

206

Dit is de laatste Top-20, volgende week sluiten wij de kampanje met een Top-50 af.
Nog een laatste inspanning i
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2. Ekeren : Ledenvergadering om 21 u in het Ekershof,
Groot Hagelkruis 6 / 1 . Dagorde : open gesprek met de
leden over de nakende gemeenteraadsverkiezingen.
2. Nijlen : Lentekoncert door VU-fanfare-drumband Kernpenland in zaal Nilania, Kesselsteenweg, om 20u30.
2. St-Katelijne-Waver : Lenterecital om 20u in St-Michlelskasteel, Groenstraat. VUVA organiseert het in samenwerking met Pro Civitate. Werken mede : Guy de Mey
met werken van Schubert en Beethoven, het duo MenierVandergugten. Inkom : 30 fr.
3. Boom : Gezellig samenzijn in het Wiphuis om 20u.
3. Merksem : Afdelingsbal om 20u30 in zaal De Garve,
Van Praetlei.
3. Itegem : VU-bal in Parochiezaal.
5. Boom : Wandeltrip VVVG in Nele.
8. Antwerpen (arr.) : Arr. raad om 20u30 in lokaal Trefpunt te Deurne (dus niet op 9 april).
9. Booischot : 3de Kieinkunstavomi van VUJO om 20u in de
Parochiezaal, Pijpelheide. Op het programma : Wim De
Craene. Inkom : 60 fr.
16. Duffel : Arr. raad in Gildenhuis, Stationsstraat 1.
17. Nijlen : Kinder-Paasfeest van 14tot 17u in zaal Nilania.
21. Merksem : Kernvergadering om 20u30 in Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298.
22. Merksem : VUJO-ledenvergadering om 20u30 in Ontmoetingscentrum, Bredabaan 298.
23. Merksem : Gezellig samenzijn met etentje in zaal Tijl,
Bredabaan 298, om 20u30. Georganiseerd door de Vrouwen van Vandaag.
23. Halle-Kempen: Verbroederinsgbal met St-Antonius-Brecht
en Zoersel, om 20u30, in het café Bakkershof, Eikenlaan.
23. Mortsel : Lentefeest om 20u in het Atrium, Hof van
Rieth. Breugelavond tegen de prijs van 130 fr.
24. Duffel : VU-bal in het Gildenhuis met het show- en dansorkest De Sioux.
25. Boom : Wandelkoncert met harmonie Kempenland.
25. Wilrijk : Natuurwandeling naar Biaasveid-Broek. Samenkomst om 13u, Blasveld, Broektsraat (grote parking).

Groepen en maatschappijen allerhande ! ! !
Speciaal voor U bedacht

EKEREN
DIENSTBETOON
Alfons Bollen, schepen, Koekoekl. 7 (64.49.43) ; Maurits Van
Tongerloo, gemeenteraadslid. Leliën!. 62 (64.55.14) ; Lode Van
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboomstwg 22 (64.41.48) ; Veerle Thyssens, KOO-lid, Geestenspoor 72
EKEREN
GEMEENTEVERKIEZINGEN
VU-'medewerkers
en
-medewerksters zijn steeds welkom in
onze afdeling. Gelieve zich te
wenden tot het VU-sekretariaat,
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41.
HOVE
Wegens het groeien van onze
VU-afdeling en we nog verdere
uitbreidingen voorzien, werven
wij denkers, raadgevers, schrijvers, plakkers en bussers aan.
Wij verlangen van de kandidaten
een grote dosis idealisme en een
beetje vrije tijd. Wij bieden hen
een goede en plezante werksfeer.
Kandidaturen sturen naar Willem
Mollet, Wouwstraat 82 of tel.
55.65.46.
HOBOKEN
DIENSTBETOON
Onze
mandatarissen
Fonne
Griek, Broydenborglaan 19 (tel.
27.82.11) en Glem de Ranter,
Steynstr. 85 (tel. 27.72.78) zullen
u in de mate van het mogelijke
helpen bij het oplossen v n uw
problemen.
MERKSEM
DIENSTBETOON
Voor
telefonische
afspraken
met onze mandatarissen, bel één
der volgende nummers : schepen
Toon Dewachter
(45.65.59) of
(45.24.38), KOO-voorz. Leo Michielsen (45.55.90), gemeenteraadsleden Luk Droogmans (45.51.81) en
Jan Poels (45.51.71), KOO-raadslid
Omer Stevens (45.25.17) ofwel op
de volgende nummers : voorz. Urbaan
Dubois
(45.70.27),
soc.
dienstbetoon
Mare
Hendickx
(45.88.27),
sekr.
Alfons
Brat
(46.02.79).
DR BORMSHERDENKING
Op zondag 11 april zal de jaarlijkse dr Bormsherdenking doorgaan. Na de h. mis in de St-Bartolomeuskerk (Oude Kerk) om lOu
zal in optocht naar het kerkhof
worden opgestapt, waar iedereen
de gelegenheid zal krijgen een
persoonlijke bloemenhulde aan het
graf te brengen. Na deze bloemenhulde wordt samen gekomen
in het Gemeentepark, waar Karel
Dillen de gelegenheidstoespraak
zal houden.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
K a n U op ieder o g e n b l i k v a n de dag v a n h e t
jaar m i d d a g - en a v o n d m a l e n aanbieden

I NTERESSANT

BLAUWVOETMARSMARATON
Voor de 7e maal reeds gaat op
zaterdag 10 april om lOu de
Blauwvoetmarsmaraton voor de
jeugdbewegingen en jeugdgroepen
door. De rugnummers kunnen
vanaf 9u worden afgehaald in zaal
Tijl, Bredabaan 298. Inschrijvingen kunnen nog steeds gebeuren
bij Jan Leys, Van Praetlei 115 te
2060 Merksem.

MORTSEL
VERRUIMING BESTUUR
In het kader van onze herwonnen eenheid werd het afdelingsbestuur, dank zij de vrijwillige ontslagneming van twee bestuursleden, verruimd en is nu aldus samengesteld : voorz. : Bert Veron;
sekr. : Miei Croes ; penningm. :
Rik Reymen ; org. : Vera Veron ;
prop. : Roger Pelegrin ; VUJOafgev. : Stan Desmet ; leden :
Jos Debackere, gemeenteraadslid. Lieve De Ceuster, gemeenteraadslid. Staf De Ceuster, Frans
Dillië,
Hubert
Kunnen, Frans
Smolders ; mandatarissen buiten
het bestuur : Raimond Matheyssens, kamerlid, Wim Claessens,
gemeenteraadslid,
Frie
De
Clercq, KOO, Jan Vandewalle, gemeenteradslid, Bob Van Hoofstadt, gemeenteradslid.
Traditiegetrouw
verwachten
wij, tenminste op de plenaire vergadering, een zeer sterke afvaardiging van Mortsel op de Kongresdag in de UIA op zondag 4
april.
NIEL
DIENSTBETOON
Hebt u moeilijkheden waarbij
wij u kunnen helpen ? Wacht niet
en neem kontakt men onze VUmandatarissen
J. Debackere,
Deurnestr. 315 ; J. Vandewalle,
Dieseghemlei 52 ; L. De CeusterDe Decker, Edegemstr. 85 ; Wim
Claessens, Pastoor Deenstr. 19 ;
G. De Clercq, Molenlei 58 (KOO).
Voor alle problemen van administratieve aard, wendt u tot onze
vrienden Frans De Meulemeester
en Guido Michiels, elke vrijdag
vanaf 20u op ons sekr., Antwerpsestr. 186.
WOMMELGEM
KWISAVONDEN
Op datums 6 en 9 april (telkens
vrijdag) in zaal Keizershof, Dasstraat 24 (Centrum) en stipt te
20u heieft de tweede uitgave
« Kwis voor Wommelgemse Verenigingen » plaats. Niet minder
dan tien verenigingen dingen mee
voor de prijzen : heemkundige
kring De Kaeck, koninklijke harmonie De Verbroedering, Wommelgemse
Atletiekvereniging,
Wommelgemse Turners, biljartklub Willen is Kunnen, tafeltennisklub Wommelgem, supportersklub Luc Govaerts, Davidsfonds,
volleybalclub Donar.
Supporters én deelnemers : let
wel, de kwis loop over twee vrijdagen.
MEDEGEDEELD
GEMEENTE EKEREN
Het Kollege van Burgemeester
en Schepenen der gemeente Ekeren maakt bekend dat de hoorzitting in de wijk Hoogboom zal
gehouden worden op dinsdag 6
april van 19 tot 22u in de schoolgebouwen van de gemeentelijke
jongertsschool,
Hoogboomstjeenweg 137, Hoogboom.
ledere Ekernaar, waar hij ook
woont, kan op deze zitting met
zijn problemen en suggesties terecht.

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n
Middag- en avondmaal In groep ; gezellig fijn, goed en goedkoop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse
goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - l<ip aan het spit Krachtvleesschotel beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Torvuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zltlp.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. Tel. 031/31.20.37 - mooiste zaal
van de stad.
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/22.68.69 mooiste kelder van Europa.
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/21.28.53 - 1.000 pi.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. T. 056/71.15.36 - 2.400 pi.
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 031/57.30.32
TORHOUT
Stwg Torhout-Lichterv. 2.000 pi. T. 051/72.28.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 091/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/67.36.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/56.53.40
KNOKKE : Stwg Knokke-Maldegem-Moerbeke. T. 050/50.02.96
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/43.20.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - T. 059/30.20.86
Wi| zoeken dringend
als medewerkers = Ernstige fanilies
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet Liefst mensen van 't vak.
Schriftelijk .lanbieden bij : ABTS : Tiensestwg 128, Korbeek-Lo
51NT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.
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VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
Zlektevergoedlng voor

ARBEIDERS

COMMISSIE VAN OPENBARE
ONDERSTAND VAN ANTWERPEN
PLAATSEN VAN DIETIST(E)
De bediening van diëtist(e)
wordt openverklaard.
Aanvangswedde : 27.750 fr. of
28.118 fr. bruto per maand, naargelang de kandidaten gerechtigd
zijn op standplaatsvergoeding of
op haardtoelage.
Een bijzondere reglementering
op de standplaatsverpliohting is
van toepassing.
De kandidaten moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur inleveren, de mannelijke
kandidaten tevens een mliltieattest.
Leeftijdsvoorwaarden : de leeftijd van 21 jaar bereiken uiterlijk
op 31.12.1976 ; de leeftijd van 40
jaar niet overschreden hebben op
16.4.1976. Toepassing der wetten
van 3.8.1919,27.5.1947 en 27.7.1961.
Diplomavereisten : A l diploma
van diëtiste.
De kandidaten zullen onderworpen worden aan een vergelijkend
examen. Een werfreserve zal aangelegd worden met een duurtijd
van 3 jaar.
Dienstprestaties volgens noodwendigheden.
Inschrijvingsformulieren en volledige voorwaarden te bekomen
op de 7e Afdeling/Personeelszaken van de Commissie van Openbare Onderstand, Maarschalk Gerardstraat
2, Antwerpen
(tel.
31.58.86) en vanaf 5.4.1976 Lange
Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel.
31.09.70 - 32.98.35).
Inschrijvingsrecht : 120 fr.
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen uiterlijk op 16.4.1976.
(advertentie)
COMMISSIE VAN OPENBARE
ONDERSTAND VAN ANTWERPEN
PLAATSEN VAN STOKER
De plaats van stoker wordt
openverklaard.
Aanvangswedde : 22.355 fr. of
23.093 fr. bruto per maand naargelang de kandidaten gerechtigd
zijn op standplaatsvergoeding of
op haardtoelage.
Leeftijdsvoorwaarden
: minimum 21 jaar bereikt hebben en
de leeftijd van 40 jaar niet overschreden hebben op 16.4.1976.
Toepassing
der
wetten
van
3.8.1919, 27.5.1947 en 27.7.1961.
Diplomavereisten : houder zijn
van een diploma A3 of A4-1 van
het beroep der openverklaarde bediening en afgeleverd door een
middelbare vak- of beroepsschool
of een technische school of een
diploma B6/B2 afgeleverd door
een middelbare avondvakschool
ofwel het bewijs leveren van 5
jaar praktijk als stoker of in verwarmingsinstallaties.
Een vergelijkend examen zal
ingericht worden.
Inschrijvingsrecht : 120 fr.
Inschrijvingsformulieren en volledige voorwaarden te bekomen
op de 7e Afdeling/Personeelszaken van de Commissie van Openbare Onderstand, Maarschalk Gerardstraat
2, Antwerpen
(tel.
31.58.86) en vanaf 5.4.1976 Lange
Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel.
31.09.70 - 32.98.35).
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Secretariaat,
Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen uiterlijk op 16.4.1976.
(advertentie)

BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Degvergoedlna

ZELFSTANDIGEN

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

Bestendige sekretariaten

:

K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 1 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (21.)
B r a b a n t : E. J a c q m a i n l a a h 1 2 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
Tel. 02/19.08.64
L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - Hasselt - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN -I- ZEKERHEID + DIENSTBETOON

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (031)86.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades
Bifhuiien : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (031)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
TeL (091)22.45.62
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BRABANT
BEERSEL-UNKEBEEK-DROGENBOS
DIENSTBETOON
In de herberg De 3 Bronnen,
Hoogstraat 13, Beersel : iedere
1ste maandag van elke maand
door Frans Adang.
EIZERINGEN
BELASTINGSAANGIFTE
In het kader van ons sociaal
dienstbetoon komt ook dit jaar
een specialist (oud-bediende der
belastingen) onze belastingsaangifteformulieren invullen.
Op dinsdag 13 april zal de deskundige ter beschikking zijn vanaf
20u in ons lokaal « In de Verzekering tegen de Grote Dorst »
(tegenover de kerk). Nodige stukken niet vergeten.
GEWEST NOORD
21 april : financieel beheer in
de gemeente.
Deze aktiviteit gaat door in
't Molenhuis te Malderen van 20
tot 22u30.

I

GROOTDILBEEK
VUJO
Op 20 maart II. werd de VUJOafdeling
Groot-Dilbeek
(GrootiBijgaarden, St-Martens-Bodegem,
Dilbeek, Itterbeek, Schepdaal, StUlriks-Kapelle) opgericht. Een 25tal aanwezigen spraken over de
strukturele organisatie, de akties
die we mogelijk kunnen en zullen
voeren. Op 28 maart betoogden
we mee met TAK te Brussel. Onze
eerstvolgende vergadering heeft
plaats op dinsdag 6 april om 19u
De vergadering gaat door in het
Ontmoetingscentrum
«
Westrand », Kamerrijklaan te Dilbeek
en dit in lokaal 3 (3de verdieping). Iedereen die geïnteresseerd is om met ons samen te
werken is van harte welkom. Wie
ons intussen reeds wil steunen
kan dit op rekeningnummer
426.2123281.26, waarvoor hartelijk
dank.
Inlichtingen over lidmaatschap
e.d. kunnen jullie intussen steeds
bekomen bij de volgende mensen:
— Erik Buslot, Kasteellaan 4.,
1720 Groot-Bijgaarden.

SCHEPDAAL
« DE POEL », EEN DAGVERBLIJF
VOOR ZWAAR MENTAAL
GEHANDIKAPTEN
Reeds jaren is het de bedoeling van de deskundigen op het
domein van gehandicapten om in
het Pajottenland voldoende scholen, werkplaatsen en tehuizen te
hebben zodat elke gehandicapte
in zijn eigen streek kan blijven
wonen. Daarom zijn de werkplaatsen van Asse, Eizeringen, Halle,
de iMPI's van Roosdaal, Bellingen
en Schepdaal, het tehuis van SintKwintens-Lennik en de projekten
te Liedekerke en te Asse noodzakelijke instellingen die onze
volle steun was-rd zijn.
De ouders die een zwaar gehandicapt kind hebben en het niet
op internaat wensen te plaatsen,
die vonden tot nu geen oplossing.
In een schoolsysteem kunnen
zulke gehandicapten niet worden
ingeschakeld (met spijt heeft de
school van Neder-over-Heembeek
verscheidene
kinderen
moeten
weigeren).
In een beschuttende werkplaats
kunnen de groteren die zo, zwaar
gehandicapt zijn ook niet terecht.
En toch... is dat de echte idee
van « integratie », nl. iemand laten leven in het milieu waar hij
zich verbonden voelt met :
— de eigen thuis,
— de eigen streek,
— de eigen vrienden en familie.
Daarom werd de VZW « De
Poel » opgericht : « Een dagverblijf maken voor alle zwaar gehandicapten die nu moeten kiezen tussen « altijd thuiszitten »
of... internaat ».
De VZW hoopt (met de hulp
van de gemeente en de KOO van
Schepdaal) in de loop van 1977
zijn nieuwe lokalen ter beschikking te stellen voor 36 zwaar ge-
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— Herman Tourwé, Kattebroekstraat 61, 1710 Dilbeek.
— Piet Ronsijn, Oudstrijdersstraat
22, 1710 Dilbeek.

16 uur Nederlands aan de Universiteit. Vanaf oktober zijn hun onkosten volledig gedekt door de
studiebeurs.

GRIMBERGEN-BEIGEMHUMBEEK-STROMBEEK-BEVER
VUJO
Vrijdag 2 april om 20u, uitgebreide kern- en werkvergadering
voor alle VUJO-leden.
Voorbereiding kleinkunst- en informatieavond 23 april. Iedereen
aanwezig aub. Het volstaat niet
een VUJO-lidkaart te kopen.
Lokaal : sportlokaal bij « Mieke
Bos », tegenover gemeentehuis
Grimbergen.
VUJO-sekretariaat : S. Rummens, Beigemsestwg 146, 1850
Grimbergen, tel. 02/269.31.60.

LIEDEKERKE
BELASTINGEN
Tot vrijdag 30 maart elke dinsdag en vrijdag van 19 tot 20 invullen van belastingsformulieren
in het Vlaams Sociaal Centrum.
ARR BAL
Onze afdeling gaat naar het arr.
bal nu zaterdag op de Heizel. We
vertrekken om 20u aan het Soc.
Centrum. Wie wil, kan mee in
een van de wagens.
ZANGFEEST
Ons centrum werd uitgekozen
als verkooppunt voor het VI. Nat.
Zangfeest van zondag 23 mei.
Affichen en folders zijn er eveneens verkrijgbaar.

LEUVEN (Arr.)
KOERDENHULP IN HET
LEUVENSE
Het Vlaamse Kruis, afdeling
Leuven, onder leiding van de heer
Gerard Instael, Naamsestraat 38,
Leuven, werd bereid gevonden
mede de Koerdische vluchtelingen
te ontvangen.
Vanaf oktober 1976 zullen zij
dank studiebeurzen op normale
manier hun universitair leven kunnen volgen. Vanaf juli tot oktober
kunnen zij een stoomkursus Nederlands volgen.
Er blijft nochtans één moeilijkheid : vanaf einde juni tot aan
oktober zouden zij moeten kunnen opgenomen worden in Vlaamse 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, kan zich
best aanmelden bij Elsie SuetensDe 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 Koerdisch en het Arabisch, meestal
vrij goed Engels.
Gedurende de week volgen zij

handicapten van de streek (ongeacht de leeftijd, ongeacht de handicap).
Op aandringen van enkele ouders starten wij het dagverblijf
voorlopig in de lokalen van de
vroegere
gemeenteschool
van
Sint-Gertrudis-Pede. Deze lokalen
worden opgefrist, verwarmd en
bemeubeld zodat wij op 3 mei a.s.
onze deuren openstellen voor 20
zwaar gehandicapten. Na een overgangsperiode van één jaar gaan
we dan naar de nieuwbouw op de
Poel (grens Schepdaal-St-MartensLennik).
De Raad van Beheer (samengesteld uit ouders van gehandicapten, deskundigen en bereidwilligen) heeft echter grote geldzorgen. Om zowel de bouw als de vervroegde start goed te laten verlopen moeten wij geholpen worden. Als pas opgerichte VZW hebben wij geen enkele geldreserve.
U kan steunen door :
— een storting op 425-6121111-22
van de VZW DE Poel,
— een storting op 210-0613448-72
van de Nationale Vereniging voor
Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten met vermelding « voor de
VZW De Poel - Schepdaal », dan
krijgt u automatisch een bewijs
voor aftrekbaarheid van belastingen vanaf de som van 1.000 fr.
Ouders wiens kind niet kan opgenomen worden in een school
of in een beschuttende werkplaats, kunnen zioh vanaf nu inschrijven bij ;
— Dhr. Jan Rodts, tel. 466.31.53,
BTUSSBI

19.

— Dr. Jef Vakeniers, tel.569.16.04,
Pajottenland.
Dhr. Jan De Wachter, tel. 569.18.76
Pajottenland.
— Mw Van Doorne-Wauraans, tel.
452.73.28, streek van Asse.
— Dhr. Peter Kluft, tel. 356.27.06,
streek van Halle.

OVERUSE
VLAAMSE ZIEKENKAS
ZITDAGEN
Centrum : elke donderdag, 911u30 ; 2de dinsdag, 19u30-20u30.
In het Vlaams Sociaal Centrum.
Jezus-Eik : 1ste donderdag, 19u
30-20u30. In het zaaltje van café
Luxemburg.
Eizer : laatste zaterdag, 20-21u.
Bij Desees, Café op de Grens.
Maleizen : 2de en laatste zaterdag, 10-12U. Langeweg 34.
STPIETERS-LEEUW
SOC. DIENSTBETOON
Elke zaterdag van 11 tot 12u ten
huize van federatieschepen Frans
Adang, Ruisbroeksestwg 109, StPieters-Leeuw of op afspraak, tel.
377.31.83. In samenwerking met
senator Bob Maes.

V
V
Z

3 APRIL : GROOT ARR. BAL IN ZAAL PERGOLA,
MELI-KOMPLEKS, HEIZEL, OM 21 UUR, MET HET
VERSTERKT WALTRA-ORKEST.
TEN BATE VAN DE VERKIEZINGEN IN DE
AGGLOMERATIE BRUSSEL
Vlezenbeek-Berchem : Etentje voor leden en bestuursleden en alle vrienden en kennissen in het lokaal De
Vrede, Postweg 81, Vlezenbeek. Vanaf 18u. Ook op 4
april vanaf 11u en op 5 april vanaf 18u.
Itterbeek : Haantjeskermis vanaf 18u in parochiezaal
van St-Anna-Pede. (Ook op 4 april vanaf 12u).
Boutersem : Afdelingsbal in zaal Lemoine in Roosbeek,
om 20u30, met het orkest The Bambinos.
Pepingen : Haantjeskermis vanaf 18u in zaal Pierreux,
Steenweg naar Ninove 67. (Ook op 4 april vanaf 12u).
Overijse : 5de groot lentebal om 10u30 in zaal en balkon Ter Use met de dj's Mike West en Theo Vandevelde.
Inkom : 100 fr. Voorverkoop : 80 fr. Uw steun wordt
steeds aanvaard op Spoorslag, bankrekening nummer
Overijse 750-9137183-38.
Liedekerke : Breugelmaal in zaal Guldenhuis. (Ook op
24 april).
Lot : VU-bal om 21 u in zaal Alcazar, Dworpstraat 208.
Grimbergen : Kleinkunst- en informatieavond (jeugd en
gemeentebeleid). Fenikshof, 19u30.
Ruisbroek : Pannekeoken- en uitsmijterskermis vanaf 15
u in zaal Welkom, Stationsstraat 69. Ook op 25 april
vanaf 15u.

3.

10.

23.
23.
23.
24.

ZIEKENFONDS BRABANTIA
Zitdag : elke zaterdag van 11
tot 12u en elke dinsdag van 19
tot 20u ten huize van Frans Adang,
Ruisbroeksesteenweg 109, St-Pieters-Leeuw.
VILVOORDE (Fed.)
DOSFELINSTITUUT
Kadervorming : 20 april : financieel beheer in de gemeente. In

ERENICINC
LAAMSE
lEKENFONDSEN
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het CC van Strombeek-Bever, telkens van 20 tot 22u30.
ZAVENTEM (Fed.)
DOSFELINSTITUUT
26 april : financieel beheer in
de gemeente. Kursus gaat door in
de Klub der Verenigingen (bij Jef
Noblesse), Vilvoordelaan 63 te
Zaventem
Voor nadere inlichtingen zich
wenden bij : Hollaender B, Brusselsesteenweg 51a, Grimbergen.

U als Vlaming... tlutt i«k«r aan bt| h«t
VLAAMS ZIEKENFONDS van uw fTRHK

Provincie Antwerpen :
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT
Kraanweg 2 1 ,
2 6 8 0 Bornem
Tel. ( 0 3 1 ) 8 9 . 1 6 . 1 9
Provincie Brabant :
ARR. LEUVEN - gewest T I E N E N : CENTRALE M U T U A L I T E I T V A N B R A B A N T EN LIMBURC
Leuvenselaan 4 3 ,
3 3 0 0 Tienen
Tel. ( 0 1 6 ) 8 1 . 3 4 . 3 5
Gewest Brussel + Arr. Leuven : Gewest Leuven.
V L A A M S Z I E K E N F O N D S B R A B A N T I A : Ninoofsesteenweg 2 8 8 , 1 0 8 0 Brussel.
Tel. : ( 0 2 ) 5 2 3 . 8 7 . 7 7 .
Provincie Oost-Vloanderen :
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS
Hopmarkt 36,
9300 Aalst
Tel. (053)70.45.53
ARR. GENT : Z I E K E N F O N D S F L A N D R I A
Keizer Karelstraat 8 0 ,
9 0 0 0 Gent
Tel. ( 0 9 1 ) 2 3 . 5 2 . 2 7
ARR. D E N D E R M O N D E : V L A A M S Z I E K E N F O N D S : SCHELDE - DENDER - D U R M E
Em. Van Winckellaan 5
9 3 3 0 Dendermonde
Tel. : ( 0 5 2 ) 2 1 . 7 5 . 4 5
ARR. EEKLO en K A N A A L Z O N E : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND
Gravin Johannalaan 8,
9 9 0 0 EekIo
Tel. ( 0 9 1 ) 7 7 . 2 3 . 5 1
ARR. O U D E N A A R D E : Z I E K E N F O N D S V L A A M S E A R D E N N E N
Fortstraat 3 4 ,
9 7 0 0 Oudenaarde
Tel. (055)31.31.15
ARR. ST.-NIKLAAS : V L A A M S E M U T U A L I T E I T W A A S L A N D
Vrasenestraat 1 4 ,
2 7 5 0 Beveren-Waas
Tel. ( 0 3 1 ) 7 5 . 6 6 . 6 6
Provincie West-Vlaanderen :
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Veldstraat, 170
8500 Kortrijk
Tel. ( 0 5 6 ) 2 2 . 5 6 . 9 8
ARR. OOSTENDE - VEURNE - DIKSMUIDE : ZIEKENFONDS DE WEST
Rekolettenstraat 6 6 ,
8 4 5 0 Nieuwpoort
Tel. ( 0 5 8 ) 2 3 . 3 7 . 1 5
ARR. ROESELARB-TIELT en BRUGGE - ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Westlaan 1 4 5 ,
8 8 0 0 Roeselare
TeL ( 0 5 1 ) 2 0 . 8 3 . 4 5

V.V.Z-sekT©tariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98

LIMBURG
MAASEIKHKINROOI

AFDELINGSBAL
Het jaarlijks afdelingsbal was
een sukses, zodat de kas van de
afdeling met het oog op de a.s.
gemeenteraadsverkiezingen
een
afdoende inspuiting heeft gekregen. Onder de aanwezigen bemerkten wij, afgezien van de
plaatselijke mandatarissen prov.
raadslid T. Schoofs en de gemeenteraadsleden J. Cornelissen
en L. Pieters, eveneens senator
J.R. Vandekerckhove, kamerlid E.
briëls, arr. voorzitter dr J. Plas en
Raskin, provincieraadslid J. Gade arr. bestuursleden J. Cuppens,
Y. Van Bockrijck en J. Van Bree.

ML€nD€B
APRIL
9.

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

10.

Bree : Afdelingsbal.

24.

Maasmechelen : Afdelingsbal ter plaatse'Uikhoven. in
zaal Udec-Hove, Schoorstraat.

WIJ li
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AMNESTY INTERNATIONAL
EFFICIËNTE
STRIJDMACHINE TEGEN DE VERDRUKKING
Steeds vaker komt deze organisatie in het nieuws. Het nieuws waar
sprake is van verdrukking van de
menselijke vrijheid en mening, of
dat nu in de Sovjet-Unie is of in
Indonesië, in Paraguay of in Chili,
in Marokko, Kuba, Brazilië, Tsjechoslovakije, Joegp-Slavië, in Spanje, in de talrijke Afrikaanse militaire diktaturen, kortom over de
hele wereld, waar gevangenen gefolterd worden of in gekkenhuizen
gestopt, omdat ze het niet eens
zijn met de machthebbers.
Daarom dit « dossier » Amnesty
International, dat als handvest
heeft de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens C1948).

WAT WIL
AMNESTY INTERNATIONAL ?
Amnesty International is een wereldorganisatie, bekommerd om het
lot van mensen, die om hun overtuiging gevangen zitten.
Met andere woorden : Amnesty International zet zich in voor alle
slachtoffers van politieke onverdraagzaamheid, religieus fanatisme, rassendiskriminatie of bruut
machtsmisbruik.
Er is slechts één voorwaarde aan
verbonden : de gevangene mag
geen geweld gebruikt of gepropageerd hebben.

HOE ONTSTOND
AMNESTY INTERNATIONAL ?
in 1961 schreef een Londense jurist
een artikel « Amnesty, an international movement for freedom of
opinion » in « The Observer ». Dit
vond veel weerklank en leidde tot
het ontstaan van Amnesty International, in 1975 telde de organisatie
70.000 leden in 65 landen. België
heeft 1.200 leden (500 in Vlaanderen en 700 in Wallonië).

HOE WERKT
AMNESTY INTERNATIONAL ?
Elk land heeft een nationale afdeling. Deze is vertegenwoordigd in
de Internationale Raad van Bestuur,
die jaarlijks bijeenkomt om het beleid te bepalen. Deze Raad kiest
een Internationaal Uitvoerend Komitee, bestaande uit ten minste
vijf leden. Tot september 1974 was
Mr. Sean MacBride, oud-minister
van Buitenlandse Zaken van Ierland, de voorzitter. In oktober 1974
kreeg hij de Nobelprijs voor de
Vrede.
Op dit ogenblik wordt de Internationale Raad van Bestuur gevormd
door : Dirk Börner (Duitsland) voorzitter, Thomas Hammerberg (Zweden) vice-voorzitter, Kevin White
(Ierland) penningmeester. Marie
José Protais (Frankrijk), prof. Andrew Blane (USA), dr Irmgard Hutter (Oostenrijk), prof. Alfred Heyder (Nederland), prof. Muntaz Soysal (Turkije).
Het Internationale Sekretariaat van
Amnesty International is in Londen.

WIJ I t

Daar worden de gegevens over de
politieke gevangenen onderzocht
en de dossiers samengesteld. Dokumentatie en informatie worden
klaargemaakt voor de nationale afdelingen, de adoptiegroepen en de
pers. Een stroom van berichten en
rapporten wordt vanuit dit centrum
verspreid.
Het werk wordt gefinancierd door
middel van bijdragen en de inspanning van de leden en door middel van giften van hen die Amnesty
International willen steunen.
Om het onpartijdige karakter van
Amnesty International te benadrukken worden gevangenen uit
het oosten, uit het westen en uit
landen van de derde wereld in
evenredige verhoudingen geadopteerd. Zulke gevangenen, ongeacht
hun overtuiging of het land dat ze
gevangen houdt, worden door de
leden van Amnesty International
geholpen.

WAT DOET
AMNESTY INTERNATIONAL
KONKREET ?

mee te doen aan dit werk. De werkgroep ondersteunt speciale akties,
werft fondsen voor de aktiviteiten
van Amnesty International en doet
mee aan de Antimartelkampanje.

Iedereen in Vlaanderen kan meewerken aan een direkte protestaktie door middel van expresbrieven of telegrammen, welke wordt
gehouden zodra er een geval van
marteling bekend wordt gemaakt
door het hoofdbureau in Londen.

WAT KUNNEN INDIVIDUELE
LEDEN DOEN ?
Het hoofdbureau in Londen zoekt
iedere maand drie gevangenen uit
die dringend hulp nodig hebben.
Alle leden kunnen meedoen met
deze aktie door het schrijven van
een brief aan de desbetreffende
autoriteiten. De noodzakelijke gegevens daarover worden vermeld
in het maandblad « Wordt Vervolgd ».
Meedoen met speciale (brieven)
akties zoals die o.a. worden vermeld in •< Wordt Vervolgd » en
« Amnesty Nieuws », dat maandelijks aan ieder lid van Amnesty International in Vlaanderen wordt
gezonden.
Okkasionele steun verlenen aan
adoptie- en werkgroepen. En meedoen met de anti-martel-spoed-aktie.

IJveren voor de vrijlating van gevangenen, die om hun overtuiging
worden vastgehouden.
Gerechterlijke
en/of
materiële
hulp verlenen aan de gevangenen
en hun familieleden.
Rechtstreekse en onmiddellijke
protestakties organiseren wanneer
het om het martelen van een gevangene gaat.
Afgevaardigden sturen om de invrijheidstelling van een gewetensgevangene of groep van gevangenen te bewerkstelligen.
Deskundigen naar processen zenden.
Delegaties zenden om op regeringsniveau te onderhandelen.
Gevallen van schendingen van de
elementaire mensenrechten bekend maken.
Informatie verspreiden over de regeringen, die de politieke gevangenen een mensonterende behandeling, zowel lichamelijk als geestelijk, doen ondergaan.

RESULTATEN
De cijfers bewijzen dat het werk
van Amnesty International zinvol
is. Alleen al in 1974 zijn er 1.445
van de geadopteerde gevangenen
vrijgelaten. In dat jaar werden
2.342 nieuwe gevangenen geadopteerd. Velen kregen verlichting van
straf en/of een betere behandeling.
Talrijke gezinnen wisten zich door
morele en financiële steun geholpen, of werden opgevangen, nadat
ze uit hun land gevlucht waren.
Maar even belangrijk is het werk
dat Amnesty International doet om
de publieke opinie te sensibiliseren voor dez^ zaak. Door publikaties, akties, protesten vraagt zij
aandacht voor deze gevangenen.
Amnesty International vraagt voor
hen in ieder geval een eerlijk proces en een menswaardige behandeling.
Amnesty International laat onafgebroken haar stem horen tegen
schendingen van de rechten van
de mens. Door haar onpartijdigheid en haar manier van werken
(welwillend
en
weloverwogen,
maar zonder ophouden) wordt er
naar Amnesty International geluisterd.
Het is bewezen dat regimes gevoelig zijn voor de publieke opinie.
Veel protesten, of negatieve persberichten kunnen het beleid van
een land wel degelijk beïnvloeden.
Bovendien is de aandacht van de
buitenwereld een morele steun
voorde onderdrukten in zo'n land.
Amnesty International heeft raadgevende bevoegdheid bij de Verenigde Naties, de Raad van Europa
en de Unesco. Ook op dit niveau
oefent Amnesty International haar
invloed uit.

BELGISCHE AFDELING
WAT IS EEN ADOPTIEGROEP ?
Het doel van een adoptiegroep is
de vrijlating en in ieder geval de
lotsverbetering te bekomen van
een gewetensgevangene. De adoptiegroep kan ook financiële en morele steun aan de familie geven.
Elke groep heeft drie gevangenen
geadopteerd : één uit het oosten,
één uit het westen en één uit een
land van de derde wereld.
Er zijn nu meer dan 1.600 adoptiegroepen in 31 landen. In België
zijn er nu 32 adoptiegroepen (5 in
Vlaanderen en 27 in Wallonië).

WAT IS EEN WERKGROEP ?
Een werkgroep probeert in zijn omgeving informatie te verspreiden
over het werk van Amnesty international en mensen aan te sporen

WAT DOET
AMNESTY INTERNATIONAL
TEGEN MARTELEN ?
In het jaar 1973 begon Amnesty International een kampanje voor afschaffing van het martelen.
Sinds haar oprichting in 1961 heeft
Amnesty International een toenemend aantal bewijzen van het martelen van politieke gevangenen in
handen gekregen. Mannen, vrouwen en zelfs kinderen houden er
vaak lichamelijke en geestelijke
letsels aan over.
Daarom vindt Amnesty International het mobiliseren van de publieke opinie, het druk uitoefenen op
regeringen om te komen tot de afschaffing van het martelen in de
gehele wereld, van essentieel belang.

In België is er een nationale afdeling van Amnesty International, die
bestaat uit twee zelfstandige sekties, een Nederlandstalige en een
Franstalige. In beide sekties zijn
er adoptiegroepen, werkgroepen
en een groep die zich speciaal bezig houdt met de anti-martelingenkampanje.
Er is een overkoepelend bestuur
en bepaalde akties worden op nationaal vlak georganiseerd. Het nationale bestuur wordt gevormd door
vertegenwoordigers uit de besturen van beide sekties. Het nationale voorzitterschap wordt bij toerbeurt waargenonnen.
AMNESTY INTERNATIONAL
BELGIUIVI
Nederlandstalige afdeling
Oudergemlaan 202
1040 Brussel
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Artikel 11
1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er
recht op voor onschuldig gehouden
te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een
openbare rechtzitting, waarbij hem
alle waarborgen, nodig voor zijn
verdediging, zijn toegekend.
2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige
handeling of enig verzuim, welke
naar nationaal of
internationaal
recht geen strafrechtelijk vergrijp
betekenden op het tijdstip, waarop
de handeling of het verzuim begaan
werd. Evenmin zal een zwaardere
straf worden opgelegd dan die,
welke ten tijde van het begaan van
het strafbare feit van toepassing

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk
in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens
elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2
1. Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze
Verklaring opgesomd, zonder enig
onderscheid van welke aard ook,
zoals ras, kleur, geslacht, taal,
godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale of
maatschappelijke afkomst, eigendom,
geboorte of andere status.
2. Verder zal geen onderscheid
worden gemaakt naar de politieke,
juridische of internationale status
van het land of gebied, waartoe
iemand behoort, onverschillig of
het een onafhankelijk-, trust-, of
niet-zelfbesturend gebied betreft,
dan wel of er een andere beperking van de souvereiniteit bestaat.
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven,
vrijheid en onschendbaarheid van
zijn persoon.
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij
en slavenhandel in iedere vorm zijn
verboden.
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden
aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook
bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak
op gelijke bescherming door de
wet. Alien hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing
tot een dergelijke achterstelling.
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde
nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd
zijn met de grondrechten, hem toegekend bij Grondwet of wet.
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden
aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Artikel 10
Een ieder heeft in volle gelijkheid
recht op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijke
en
onpartijdige
rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.
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Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden
aan willekeurige inmenging In zijn
persoonlijke aangelegenheden, in
zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam.
Tegen een dergelijke inmenging of
aantasting heeft een ieder recht op
bescherming door de wet.

Artikel 15
Een ieder heeft recht op een nationaliteit. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht ontzegd, van
nationaliteit te veranderen.
Artikel 16
1. Zonder enige beperking op grond
van ras, nationaliteit of godsdienst,
hebben mannen en vrouwen van
huwbare leeftijd het recht om te
huwen en een gezin te stichten.
Zij hebben gelijke rechten wat het
huwelijk betreft, tijdens het huwe
lijk en bij de ontbinding er van.
2. Een huwelijk kan slechts worden
gesloten met de vrije en volledige
toestemming van de aanstaande
echtgenoten.
3. Het gezin is de natuurlijke en
fundamentele groepseenheid van
de maatschappij en heeft recht op
bescherming door de maatschappij
en de Staat.
Artikel 17
1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen
met anderen.
2. Niemand mag willekeurig van
zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid
van gedachte, geweten en godsdienst ; dit recht omvta tevens de
vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de
vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als
in zijn partikuliere leven, zijn godsdienst of overtuiging te belijden
door het onderwijzen ervan, door
de praktische toepassing, door eredienst en het onderhouden van de
geboden en voorschriften.
Artikel 19
Een ieder heeft het recht op vrijheid van mening en meningsuiting.
Dit recht omvat de vrijheid, zonder
inmenging een mening te koesteren en door alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en
denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 25
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is
voor de gezondheid en het welzijn
van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kleding,
huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op
voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden
van de echtgenoot, ouderdom of
een ander gemis aan bestaansmiddelen ontstaan ten gevolge van omstandigheden,
onafhankelijk
van
zijn wil.
2. Moeder en kind hebben recht
op bijzondere zorg en bijstand.
Alle kinderen, al dan niet wettig,
zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

Artikel 13
1. Een ieder heeft het recht zich
vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke
Staat.
2. Een ieder heeft het recht, welk
land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en daarnaar terug
te keren.
Artikel 14
1. Een ieder heeft het recht om in
andere landen een asyl te zoeken
en te genieten tegen vervolging.
2. Op dit recht kan geen beroep
worden gedaan ingeval van strafvervolgingen
wegens
misdrijven
van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en
beginselen van de VN.

Artikel 24
Een Ieder heeft recht op rust en
op eigen vrije tijd, met inbegrip
van een redelijke be[>erking van de
arbeidstijd en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid
van vreedzame vereniging en vergadering.
Niemand mag worden gedwongen
tot een vereniging te behoren.
Artikel 21
1. Een ieder heeft recht, deel te
nemen aan het bestuur van zijn
land, direkt of door middel van vrij
gekozen vertegenwoordigers.
2. Een leder heeft het recht, op
voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten
van zijn land.
3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de regering ; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke vergiezingen, die gehouden zullen
worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid
van stemmen verzekert.
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid, en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale
samenwerking, en overeenkomstig
de organisatie en de hulpbronnen
van de betreffende Staat, de ekonomische, sociale e nkulturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn
waardigheid en voor de vrije ontplooiïng van zijn persoonlijkheid,
verwezenlijkt worden.
Artikel 23
1 Een ieder heeft recht op arbeid,
op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen
werkloosheid.
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon
voor gelijke arbeid.
3. Een ieder, die arbeid verricht,
heeft recht op een rechtvaardige
en gunstige beloning, welke hem
en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo
nodig met andere middelen van so
ciale bescherming zal worden aangevuld.
4. Een ieder heeft het recht, vakverenigingen op te richten en zich
daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

1. Een ieder heeft recht op onderwijs ; het onderwijs zal kosteloos
zijn, althans wat het lager en beginonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden
gesteld. Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder,
die daartoe de begaafdheid bezit.
2. Het onderwijs zal gericht zijn op
de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de
versterking van de eerbied voor de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de
vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties
voor de handhaving van de vrede
steunen.
3. Aan de ouders komt in de eerste
plaats het recht toe, de soort van
opvoeding en onderwijs te kiezen,
welke aan hun kinderen zal worden
gegeven.
Artikel 27
1 Een ieder heeft het recht, vrijelijk deel te nemen aan het kulturele
leven van de gemeenschap, te genieten van kunst en deel te hebben
aan wetenschappelijke vooruitgang
en de vruchten daarvan.
2. Een ieder heeft recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen voortspruitend uit
een wetenschappelijk, letterkundig
of artistiek werk, dat hij heeft
voortgebracht.
Artikel 28
Een ieder heeft recht op bestaan
van een zodanig maatschappelijke
en internationale orde, dat de rechten en vrijheden in deze Verklaring
genoemd, daarin ten volle kunnen
worden verwezenlijkt.
Artikel 29
1. Een ieder heeft plichten jegens
de gemeenschap, zonder welke de
vrije en volledige ontplooiing van
zijn persoonlijkheid niet mogelijk
is.
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder
slechts onderworpen zijn aan die
beperkingen, welke bij wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en
om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, oppnbare orde en het algemeen we' n
in een demokratische gemeensr
3. Deze rechten en vrijhede''
gen in geen geval worden
oefend in strijd met de doele
en beginselen van de VN.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verk
zal zodanig mogen worden
legd, dat welke Staat, groep
soon dan ook, daaraan enic
kan ontlenen om iets te or
men of handelingen van weU
ook te verrichten, die verni
van een van de rechten f
heden, in doze Verklaring ge'
ten doei hebbers.

Wl
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AALTER-BELLEIWLOTENHULLEPOEKE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdagen en inlichtingen : iede•e donderdag van 11 tot 12u bij
(Suido Van den Kerchove, Ter
Walle 12, Aalter.
DEINZE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : bij mevr. Ryckbosch,
Drieestraat 36, iedere donderdag
van 10 tot 12u. Tel. 86.21.79.
DENDERMONDE (Arr.)
KONGRES VAN 4 APRIL
Het arr. bestuur doet een dringende oproep om dit kongres massaal bij te wonen. Kaderleden, kandidaten, leden en sipatlsanten
moeten het vanzelfsprekend vinden daar aanwezig te zijn. Voor
eigen informatie en om de partijvisie met kennis van zaken te kunnen overbrengen in onze gemeente.
DENDERMONDE
MEDELEVEN
Zaterdag werd te Dendermonde
dhr Alfred Pauwels onder grote
aanwezigheid van familie
en
vrienden ten grave gedragen. Alfred Pauwels werd op 15 december 1910 te Hoboken geboren. Hij
stond bekend als een rechtlijnig
flamingant en ingoed mens. Dat
hij geliefd was door het personeel van het bedrijf waar hij leiling had werd bewezen door het
groot aantal arbeiders en arbeidsters die op de uitvaartplechtigheid aanwezig waren en die hun
medeleven ontroerend uitdrukten op de begraafplaats waar een
van hen het woord voerde.
De
uitvaartplechtigheid
was
eenvoudig maar des te ontroerender vooral toen het wondermooie
« Vaarwel mijn broeder » gezongen werd.
Vermelden wij nog dat de prior
van de Benediktijnerabdij van Dendermonde een passende homeiie
hield en het leven van de overledene zeer raak wist te schetsen.Hij vond het tekenend dat hij
overleed op een ogenblik dat men
op de televisie een gesprek over
amnestie hield en op de dag dat
de lente begon.
We bieden aan mevrouw Pauwels, de kinderen Greta, Arnold
en Herman onze diepste blijken
van Vlaams medeleven, eveneens
aan de families Pauwels en
Erauw. De overledene was de
oom van ons Dendermonds gemeenteraadslid Yvan Van Heesen.

Met de woorden van zijn herdenkingsprentje « Gedenkt u mijner, gij allen die mij lief waart
en blijft, en die misschien een
ogenblik van vreugde aan een
woord of daad van mij hebt mogen beleven » hebben vele vrienden afscheid genomen van deze
eerlijke en ingoede man.
GENT-EEKLO (Arr.)
AAN ALLE AFDELINGEN
Gelieve zo vlug mogelijk het
voor u voorziene propaganda-materiaal af te halen op het arr. sekretariaat. Sedert de laatste arr.
raad ligt het pamflet « Vlaanderen betaalt maar » op enkele
werklustige afdelingen te wachten. Af te halen iedere dinsdag
van 20 tot 22u. Zes afdelingen zijn
reeds in orde en in een drietal
gemeenten zijn ze reeds in de
brievenbussen gedeponeerd. Wie
vlugst komt, wordt best bediend.
Tel. arr. sekretariaat : 23.70.98.
GENT
DIENSTBETOON
Huguette De Bleecker, provincieraadslid, is elke dag te bereiken tussen 18 en 19u thuis. Tolhuislaan 15-17, 9000 Gent, tel.
091/25.64.87 en elke vrijdag tussen 11 en 12u in café Jan Yoens,
Borluutstraat te Gent.
• Uurwerken en juwelen DE MOOR
• Internationaal Optiek DE M O O R
Schooldreef 21 - 9 2 1 9 Gentbrugge
Tel. 0 9 1 / 3 0 . 0 1 . 2 2
Zaakvoerder : Jan De M o o r ,
VU-gemeenteraadslid.

Schooldreef 19,

GENTBRUGGE
SOC. DIENSTBETOON
Onze mandatarissen en bestuursleden houden zich steeds,
ter beschikking op volgende adressen : senator O. Van Ooteghem :
elke maandag in het nieuw gemeentehuis, van 19 tot 20u ; A.
Verpale, gemeenteraadslid, A. Van
Lathemstr. 31, tel. 30.73.57 ; J.
De
Moor,
gemeenteraadslid,
Schooldreef 19-21, tel. 30.01.22 ;
mevr. H. Jacobs-Boderez, gemeenteraadslid, Veldstr. 31, tel. 23.91.32
en R. Vercauteren, KOO-lid, Brusselsestwg 429, tel. 30.02.17.
GENTBRUGGE-LEDEBERG
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdagen : Veldstraat 51, Gentbrugge, tel. 23.91.32, donderdag,
18-19U ; Koninging Astridstraat 48,
Gentbrugge, maandag, 18u30-19u
30.

HEUSDEN-DESTELBERGEN
KIEKENFONDS FLANDRIA
1ste en 3de dinsdag te Heusden
Dorpslaan 7, van 18 tot 19u.
2de en 4de dinsdag te Destelbergen, Walbosstraat 7, van 18
tot 19u.
GEMEENTERAADSZITTING
Raadslid Van Meenen bracht volgende punten op de agenda van
de e.k. gemeenteraadszitting van
dinsdag 30 maart : amnestie-motie ; wegherstelling Driesstraat ;
voorstel tot voorlichten van alle
raadsleden over alle aktiviteiten
uitgaande van de gemeente of in
"samenwerking met het gemeentebestuur ; stand van zaken sociale woningbouw en onderzoek
riolering in gedeelte van de Wellingstraat.
LOCHRISTIE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : Relnaertlaan 15, donderdag, 19-20U en zaterdag, 1113u, tel. 55.73.33.
SLEIDINGE
SOC. DIENSTBETOON
Dienstbetoon door provinciaal
raadslid Fons Van Holderbeke,
elke tweede zaterdag van 13u30
tot 14u bij Paul Van Kerckhove,
Langendam 23C, Sleidinge, tel.
57.41.73.
ST-NIKLAAS
VU-LIJSTAANVOERDER
De politieke raad van de VUafdelingen Belsele, Nieuwkerken,
Sinaai en St-Niklaas hebben senator Coppieters aangeduid als
lijstaanvoerder voor de gemeenteraadsverkiezingen in St-Niklaas.
De eerste vier verkiesbare plaatsen zullen toegekend worden aan
een kandidaat uit elk der samengevoegde gemeenten.
WONDELGEM
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag
: Kweepeerstraat 7,
donderdag, 9-11u en 14-16u, tel.
53.87.56.
ZOTTEGEM
GEZELLIG ETENTJE
'Zaterdag 24 april vanaf 18u organiseert de Vlaamse Vriendenkring Zottegem een gezellig etentje in de feestzaal Graaf van Egmont, Hoogstraat. Er is keuze tussen stoverij (200 fr.), paling in 't
groen (200 fr.) en een kindermenu
(75 fr.).

2.

2.
3.
3.

3.
3.
8.
9.
9.
10.
22.
23.

24.

Deinze : Feestviering onder het motto « 60 jaar Vlaams
Nationale Beweging te Deinze » waarin onze trouwe
voorman Albert De Mulder betrokken wordt. Zaal Rossbrau, Markt 129.
Gentbrugge : Kamerlid Frans Baert spreekt voor de
FVV over het huwelijksgoederenrecht om 20u in het
Gemeentehuis.
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.
Wippelgem : Lentebal van VU-Meetjesland om 20u30 in
de Parochiezaal met het bekende orkest <• De Bartels ».
Kerksken : Groot lentebal in zaal Avalon, Driehoek, om
21u.
Aalst : FVV - Praatvergadering om 20u in zaal Gulden
Vlies.
Eekio : Dansavond op de bar-boot 't Gouden Anker,
Tieltsesteenweg om 20u. Inkom : 60 fr. Voorverkoop :
50 fr. Kaarten te bekomen bij bestuursleden.
Ertvelde : FVV-installatievergadering om 20u in het
Vlaams Huis met als sprekers : Huguette De Bleecker,
voorzitster FVV en kamerlid Paul Van Grembergen.
Dender-West : Dansavond in zaal Claudia, Dorp, Erondegem met het orkest Sonor Band en zangeres Ingrid.
Aalst : FVV - Vlijtige namiddag met allerlei handwerken van 14u30 tot 16u bij A. Dieriok, Gentsestraat 109.
Nieuwkerken-Waas : Volksvergadering om 20u in zaa)
De Klok. Sprekers : Nelly Maes en senator M. Coppieters over « De fusies en haar gevolgen » en " Dossier
Vlaanderen ».
Heusden-Destelbergen : Hespenfeest in zaal Admiraal,
Dendermondsestwg te Destelbergen, om 20u. Inschrijvingen bij alle bestuursleden. Tombolaprijzen zijn welkom.

DIRK MARTENS

NINOVE

Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

AALST

P.V.B.A.
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38
Tel. (053)240.60

^
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens • bedjes en
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels en waskussens - kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren
- poppen . poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels.
—
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN
—

KOMMISSIE
VAN OPENBARE ONDERSTAND
VAN WETTEREN

WEST-VLAANDEREN
BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef 'Fryns, Gen. Lemanstraat 12, elke maandag van 14
tot 17u (050/41.22.39).
BLANKENBERGE
ZITDAG
Senator P. Leys zal zitdag houden op dinsdag 6 april van 20 tot
21u in het spijshuis Béarnaise, de
Smet de Naeyerlaan 86. Hij zal
vergezeld zijn door een afgevaardigde van het centrum voor arr.
dienstbetoon waarbij men terecht
komt voor pensioenen en sociale
zaken.
BRUGGE
IN .MEMORIAM EH VAN RIE
In de gezegende leeftijd van 90
jaar overleed in het rustoord StRemigius te Pittem eh Omer Van
Rie, geboren te Donk (W-VI.) op
15 augustus 1885 en o.a. leraar
en onderpastoor te Brugge (OLVParochie), overtuigd Vlaming, die

omwille van deze overtuiging weggepromoveerd werd door een begripsloze kerkelijke overheid. Zijn
benoeming tot pastoor te Ruddervoorde beschouwde deze eminente taalgeleerde en ingoede man
als een eerherstel. Verschaeve
ontdekte in Van Rie de dichter en
vertrouwde hem de korrektie van
zijn werk toe. Eh Van Rie telde
ook te Brugge vele vrienden die
aan deze strijdbare flamingant
doch
ook
vergevingsgeneigde
man een opperbeste herinnering
bewaren.

ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA
Voor uitbetalingen en inschrijvingen kan men niet alleen 's zaterdags terecht in Breydelhof, Suveestr. 2, tussen 10u30 en 12u,
doch ook op woensdag tussen 17
en 18u. De snelle en hopelijk nog
steeds crescendo gaande groei
van het ziekenfonds maakt deze
uitbreiding van de kantooruren
noodzakelijk.

DIKSMUIDE
NIEUWE VU-SCHEPEN
In toepassing van het akkoord
tussen CVP en VU werd op 19
maart, na het overlijden van een
CVP-schepen, ons gemeente- en
provincieraadslid dr Jozef Hoste
tot schepen gekozen van onze
stad. Zowel aan hemzelf als aan
de afdeling van harte proficiat !
DEERLIJK-BEVEREN/LEIEDESSELGEM
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA
Zitdag : elke 3de zaterdag in
café
Bloemenhüf,
Tulpenlaan,
Deerlijk. Uitbetaling van doktersbriefjes en alle nuttige inlichtingen !
GISTEL
MOSSELEN
Op 19 maart ging in « De Karre » ons mosselensouper door.
Gastspreker was Emiel Vansteenkiste, die aangevuld werd met
Jef Nagels omwille van de abonnementenslag. Daarbuiten waren

Volgende betrekkingen zijn vakant bij de instellingen van de
Kommissie :
— één gegradueerde verpleegster
— één verpleegster met brevet (wteede oproep).
Kandidaturen dienen uiterlijk 10 april 1976 bij een ter post
aangetekend schrijven toe te komen op het Sekretariaat van
de Kommissie, Wegvoeringstraat 55 te 9200 Wetteren (tel.
091/69.32.01) waar tevens de voorwaarden en de gewenste
informatie kunnen gevraagd worden.
(advertentie)

ook Maurits Meyns en mevr. Lootens van het arr. bestuur aanwezig,en uiteraard Maurits Zwaenepoel, ons gemeente- en provincieraadslid. Een woordje van dank
aan alle medewerkers, en nu aan
de slag voor de gemeenteraadsverkiezingen.
IZEGEM
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA
Neem eens kontakt op met
Raymond
Wullaert,
Prinsessestraat 110 (tel. 30.54.80), die u
volkomen vrijblijvend alle inlichtingen zal verschaffen. En vergeet
niet dat mevr. J. Decoopman-Vanassche elke werkdag van 14 tot
17u de uitbetalingen doet in de
Gentsestraat 18 (tel. 30.33.37).
Het bureau van uw ziekenfonds
Westflandria is weer elke werkdag open van 14 tot 17u (Gentse-

str. 18, tel. 30.33.37). Mevr. J. Decoopman-Vanassche zorgt voor 'n
uitstekende service.
DOKUMENTATIE OVER DE VU
Zorg ervoor goed geïnformeerd
te zijn over wat de VU denkt en
verdedigt. Geregeld verschijnen
publikaties van de studiedienst
van de VU. Wij hebben er een
aantal ter uwer beschikking :
« Vrouwen in de VU » (15 fr.),
« Programma Aktieplan VU »
(20 fr.) en « Besluiten kongres
Oostende-Hasselt » (20 fr.). U
kan ze verkrijgen bij Joris Verbeke. Krekelstraat 33 (30.48.08)
of bij Erik Vandewalle, H. Dunantstraat 11 (30.26.70). Bij deze
laatste kunnen scholieren, studenten of andere belangstellenden
altijd gratis terecht voor uitvoerige dokumentatie over de VU of
over de Vlaamse Beweging.
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KACHTEM
ZIEKENFONDS WESTFLANDRIA
U zou verbaasd opkijken als u
wist hoeveel gezinnen in Kachtem aangesloten zijn bij ons Ziekenfonds Westflandria. Sluit ook
aan ! Neem inlichtingen
bij
Jacques Buysse, Ellstraat 13 (tel.
30.18.23), de man die tevens elke
donderdag tussen 18 en 20u uitbetalingen doet.
ICHTEGEM
LEDENSUVG
De erelijst van de afdelingen
die het streefcijfer behaalden of
overtroffen wordt nu aangevuld
met Ichtegem, die door nieuwe inbreng het cijfer overschreed !
Proficiat aan alle bestuursleden,
en nu nog een stootje aan «Wij».
OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE
ARR. RAAD
Wegens de Congresdag over
het gemeentebeleid, die op 4
april doorgaat te Antwerpen,
wordt de voor die dag geplande
vergadering van de arr. raad verdaagd naar 2 mei. Wij roepen inmiddels
alle
gegadigden
ten
sterkste op om mee naar Antwerpen te gaan.
OOSTENDE-ZANDVOORDE
GESLAAGD FEEST
Onze kleinste Oostendse afdeling hield vorige zaterdag haar
eerste ledenfeest : een goede

BRUGGE

dertigtal kwamen samen in het
oud kasteel voor de pensenmaaltijd. Onder de aanwezigen waren
o.m. de beide KOO-leden dr Vanrintel en Annie Vanhoutte, de gemeenteraadsleden Lieve De poorter, Em. Vansteenkiste en J. Nagels, welke beide laatsten het
woord voerden. Onze voorzitter
ontpopte zich die avond trouwens
als een flinke en kernachtige redenaar. Dank aan allen die aan
het welslagen hebben meegewerkt.
KORTRIJK (Arr.)
SOC. DIENSTiBETOON : INVULLEN
BELASTINGSAANGIFTEN
Deerlijk : zaterdag 17 april, 1617u, in café Bloemenhof, Tulpenlaan.
Lauwe : zondag 4 april, 10-12u,
in lokaal Middenstand.
Vichte : zaterdag 17 april, 1718u,
bij Waelkens, Harelbekestraat 35.
Bissegem : vrijdag 2 april, 2021 u, in lokaal Leopold, Stationsstraat 23.
Wevelgem : zaterdag 3 april, 1012u en maandag 5 april vanaf 20u
ten huize van kamerlid L. Vansteenkiste, Vredestraat.
Ingooigem : zaterdag 10 april,
16-17U, bij Noe Pommelaere, Antoniusstraat 20.
Waregem : zaterdag 10 april,
17u15-18u, in lokaal Weekend,
Holstraat 23.

ZONDAG 25 APRIL 1976

4e DIALOOGDAG

VLAANDEREN IN EUROPA
EN IN DE WERELD
De internationale ontwikkeling heeft rechtstreeks weerslag
op onze eigen toekomst. Doen wij er zelf iets aan of laten
wij België en het Brusselse establishment begaan ?
• Welk Europa voor Vlaanderen ?
(Europees federalisme, Europese verkiezingen, de volkeren
in Europa).
• Onze betrokkenheid bij de Internationale samenwerking.
(werkverschaffing, arbeidsverdeling, grondstoffen- en energievoorziening, ontwikkelingshulp).
Voorzitter : senator E. De Facq.
Referaten door senator Hector De Bruyne en prof. dr J. Maton.
Slottoespraken door prof. dr H. Brugmans en VU-voorzitter
Hugo Schiltz.
Inlichtingen bij : L. De Beul, Studiedienst VU, Tribunestraat
16, 1000 Brussel, tel. 02/217.90.75.

FEMINISME
Dit is opgedragen aan alle mannen en
vrouwen waarmee we in lengte van
uren omtrent vrouwenemancipatie diskussieerden.

Je kan natuurlijk de bibber van het
woord krijgen, dit is afhankelijk van
je persoonlijkheid, je leeftijd en je geslacht en ook dat alles is relatief. Als
je een oudere meneer bent, die bijvoorbeeld nogal van je verworvenheden houdt en van de stand van zaken
in de maatschappij, dan vind je dit
-isme het onmogelijkste van alle. Als
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Gullegem : zaterdag 10 april,
18u30-19u, in lokaal Stadium, Wevelgemstraat.
Kortrijk : iedere maandag van
ieu45 tot 19u15 in lokaal 1302.
Alle nodige dokumenten bijhebben : loonfiches, vakantiegeld,
grondbelasting,
levensverzekering, afbetaling woonhuis, enz.
Voor afspraak, zich wenden tot
Walter
Vartdevijvere
(verantw.
dienstbetoon), D. Camerlynoklaan
121, Kortrijk, tel. 21.40.01.
TEGEN AUTOSNELWEG
KOMEN-MOESKROEN
Een grootscheepse aktie wordt
op touw gezet tegen de geplande
autosnelweg
Komen-Moeskroen.
Zaterdag 24 april start te Wevelgem om 9u30 een autokaravaan
die zal rijden via Wevelgem-Gullegem-Moorsele over het trajekt
dat thans Is uitgestippeld om
eens autosnelweg te worden. Deze
autosnelweg op volledig Vlaams
grondgebied is totaal overbodig.
Het verkeer aldaar eist helemaal
geen autosnelweg en de kosten
zijn daarenboven zo hoog dat men
huivert in deze periode van geplande en gewenste soberheid.
Neen aan de autosnelweg Komen-Moeskroen ! Allen naar Wevelgem op zaterdag 24 april om
9u30.

KflL€nD€R
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2.

Groot-Oostende : Paneelgesprek met de fraktieleden.
Kortrijk : Karnavalfeest in zaal . De Melkerij te Heule •

2.

Wingene : 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 20u3O in zaal Jagershot, Gemeenteplein, St-Andrles-Brugge. Inkom • 80 fr
Houthulst : Afdelingsbal in Rozenhof te Klerken
Kortrijk : Arr. raad om 17u in 1302.
Zonnebeke : 5de Lentebal van de Vlaamse Vriendenkring om 20u in zaal Breughel met het orkest The Early
Birds. Inkom : 60 fr.
Oostende : Fed. Vlaamse Vrouwen. Uitstap naar Keuicenhot.
Wevelgem : 8ste lentebal in zaal Cortina in samenwerking met de VU-afdeling Menen, om 20u, met het Silver
Sound Quintet.
Oostende : Groot VUJO-bal in zaal Elysee, Langestraat.
Inkom : 40 fr. Begin : 20u.
Izegem : Wandeling in het Houthulstbos o.l.v. Erik Vandewalle. Organisatie >: Wandelklub Vlaams Huis Vertrekom 13u30 aan het Vlaams Huis.
Kortrijk : Grootse autokaravaan tegen geplande snelweg Komen-Moeskroen. Start om 9u30 te Wevelqem
Einde om 14u.
Veurne : Kantonnaal lentebal in zaal Retorika.
Izegem : Paashaasspel in het Sterrebos te Rumbeke
Organisatie: VU-Vrouwen Izegem. Vooraf inschrijven bij
Mimi Hublou.P. Boncquetstraat 28, Kachtem of bij Winny Smalle, Kortestraat 13, bus 7 of bij Kris Vandevijvere
Vlaams Huis.
Veurne : Senator Frans Van der Eist spreekt er over
« Vlaanderen, eisende en nog altijd betalende partij »

3.
3.
3.
10.
11.
17.
23.
24.
24.

24.
25.

WEVELGEM
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Zitdagen : iedere 1ste en 3de
maandag van de maand van 19
tot 20u bij onze afgevaardigde R.
Vlieghe, Vredestraat 15.
STEUNFONDS
Met het oog op de komende
gemeenteverkiezingen, opende onze afdeling samen met Gullegem
en Moorsele een nieuwe bankrekening onder nr 468-5155241-48
met vermelding «Steunfonds Verkiezingen ». Elke bijdrage is hartelijk welkom.
WERVIK
VLAAViS ZIEKENKONDS
WEST-FLANDRIA
Zitdagen voor Wervik : elke 2de
en 4de vrijdag, 18-19u30. Adres :
Coudyzer
Maurits,
Magdalenastraat 75.
Voor Geluveld en Zandvoorde :
elke 3de zaterdag, 9-1 Ou, bij Wilfried Verbeke, Zandvoordedorp 22.
Afgevaardigde
Jef
Claes,
Ten Brielenlaan 108, Wervik.

jonge meneer beschouw je, ondanks
je belangstelling voor allerlei andere
-ismen, bovenstaande als een verwerpelijk verschijnsel. Het zachtaardige,
lieftallige, onderdanige wezen, waarmee je plannen smeedt of uitvoert tot
uitbreiding van het menselijk geluk,
kan na kontakt met het feminisme ontaarden tot een kritisch, spotziek en
bemoeilustig iemand, zo meen je toch.
Het zijn echter niet alleen de afstammelingen van Adam, die in het woord
een kwalijke achtergrond ontwaren,
ook sommige vrouwen gruwen van het
feminisme.
Als ze het horen, zien ze voor zich
een verschijnsel dat dames van woeste allure voortbrengt, warrig van haar
en gedachten, slordig in kledij en
voorkomen, dol in uitingen, grof in
woorden, klaar om de mannen aan te
vallen in allergrootse onwelvoeglijkheid.
Maar wat is het feminisme dan eigenlijk ?
Het kan een wetenschap zijn : één
onzer heeft zelfs in Noord-Nederland
lauweren geoogst bij het kwissen met
feministische kennis in het lieve
hoofd.
Het is géén ideologie, alhoewel sommigen onder ons zich op barrikaden
tegen onderdrukking zien staan, en
daarnaar handelen en spreken, in geijkte patronen en voorgeschreven sjablonen, en daardoor alle kenmerken
van ideologische verstarring vertonen.
Het kan een leiddraad tot levenshouding zijn, die zeer individueel kan uitvallen, feminisme en emancipatie gaan
immers samen, en emancipatie is zich
vrij-maken van veel zaken, en die bevrijding is dikwijls een heel persoonlijke aangelegenheid.
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DIENSTBETOON
Vast zitdag : elke 1ste dinsdag bij Jef Claeys, 19-20u. Verder
kan men altijd terecht bij de vershillende bestuursleden.
MET RASSE SCHREDEN
Komen de verkiezingen nader.
Graag zouden wij te Wervik een
bijzondere inspanning leveren opdat het Vlaamsnationalisme ook
te Wervik in de gemeenteraad zou
vertegenwoordigd zijn. Hoe rationeel een propaganda ook gevoerd
wordt, steeds kruipt die plaatselijk in de tienduizenden franken.
Omdat niet altijd dezelfde mensen het leeuwenaandeel van de
kosten zouden moeten dragen —
de middelen van de partij zelf
zijn zéér beperkt i — vragen wij
iedereen zijn steentje te willen
bijdragen.

Een feminist tracht zich los te maken
van vooroordelen van de traditionele
ideeën die mensen in hokjes stoppen,
elk in hun eigen rolletje.
Een feminist zal evengoed de uitspraak « Alle vrouwen horen na huwelijk en kind thuis » griezelig vinden
als het orakel « Om zich te emanciperen moeten alle vrouwen buitenhuis
gaan werken ».
Een feminist kleeft geen enkel etiket
op geen enkel voorhoofd, maar tracht
vrij en kritisch de situaties te bekijken en te oordelen, neemt daarbij de
heersende omstandigheden in acht,
gaat uit van de mogelijkheden, is
kortom realistisch. De werkelijkheid
is dat vele vrouwen zich niet per se
ongelukkig voelen in hun « zijn »,
maar dat ze dikwijls ontevreden zijn
over hun « rol ». Een feminist zal
trachten de vrouwen aan te spreken
langs hun werkelijke wensen.
Het aanspreken van anderen : niet
alleen streeft ons -isme naar eigen
bewustwording van eigen waarde, het
wil ook de mensen zo vormen dat zij
in staat zijn naar de medemensen toe
te gaan, met een soort apostolische
ijver om ze tot dezelfde klare kijk op
zichzelf en de maatschappij te brengen.
Wie aangetast is door het feminisme,
moet uit de vier muren breken, om
aan de samenleving te verbeteren.
Dat is méér dan veranderen, dat willen
de andere -ismen, maar dan dikwijls op
onmenselijke wijze.
Wil je positief gaan veranderen, dan
moet je aan de dagelijkse noden van
je omwereld iets trachten te doen.
De verhouding tussen de mannen en
de vrouwen rechttrekken, iets meer

ZARREN'WERKEN
GESLAAGD BAL
Meer volk dan vorig jaar op ons
bal I Onze vrienden waren dan
ook uiterst tevreden. Ria Vermeire verwelkomde de gasten en
Miei Vansteenkiste opende het
bal met de vrouw van onze nieuwe voorzitter Danneels. Onder de
velen waren ook de arr. sekretaris mevr. Lootens en meerdere
vrienden uit Kortemark, Houthulst en Diksmuide !

Feestzaal « JAGERSHOF »
Zaal voor huwelijken, vergaderingen e.d.m. met 1.200 zitplaatsen.
Gemeenteplaats, St-Andries
Tel. : 050/31.32.10 & 31.34.06

rechtvaardigheid eisen in het huwelijksgoederenrecht, zorgen voor kinderoppas, liefdevol staan tegenover
en verdraagzaamheid eisen voor gescheiden vrouwen en ongehuwde moeders... dat zijn alle menselijke dingen
waarvoor een feminist zich kan inspannen.
Feministische vrouwen zijn geen mannenbaatsters, integendeel : behept
met het verlangen de mensen als dusdanig vrijer en gelukkiger te maken,
willen zij de mannen betrekken in hun
ontvoogdingsproces.
Feministische vrouwen zijn in staat
hun opvattingen over de vrouwenemancipatie te vervoegen met andere
emancipatiebewegingen ; het nationalisme is voor haar een natuurlijke
bondgenoot en zij zijn, beïnvloed door
al deze ideeën, bewuster, slagvaardiger en krachtdadiger.
Ze zijn zich bewust van de gelijkheid
tussen alle mensen, en doordrongen
van het besef dat mannen en vrouwen
dat zeker zijn. Maar zij beseffen ook
dat alle individuen verschillen, en andersgerichte deugden en kwaliteiten
aan de dag leggen en bezitten.
Feministen weten dat de gelijkheid
ligt in het respekt van de gelijkwaardigheid en het eerbiedigen van het
anders-zijn van de andere.
Op deze wijze ontdekken ze een onvermoede rijkdom in het leven, en
steken ze hart en bezieling in al hetgeen ze doen.
Mensen met persoonlijkheid, durf en
doorzettingsvermogen : dat is wat
werkelijk feminisme van de vrouwen
wil maken. En zo'n vrouwen in een
volk zijn het ferment van de regeneratie.
Huguette De Bleecker
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1000 Fr.

brengt Succes Kleding U de weken van de

I C l i l T C MANTEL
L C l l I I C REGENMANTEL
U koopt toch niet elk seizoen een nieuwe mantel. Daaronn zijt U ook veeleisend bij de aankoop van uw nieuwe
lentemantel. U wenst keuze
U eist kwaliteit
U verlangt de voordeligste prijs te betalen. Dan moet u beslist
eens een ritje naar Niel - op amper 15 km van Antwerpen - ondernemen en . . . in Niel vindt U de grootste mantelspecialist
van Vlaanderen!
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5.000
LUXE LENTEMANTELS
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AAR VLAAMSE S
FRANSKILJONS
OFFENSIEF
Aangemoedigd door de verkiezingsuitslagen en door de uitspraak van de
Straatburgse kommissie, geloofden de
frankofonen dat hun uur gekomen was.
In de Voerstreek zelf, deel van de
provincie Limburg en van het eentalig
Nederlands gebied geworden, trokken
de franskiljonse
gemeentebesturen,
gesteund door Luikse komitees, zich
van de wetten niets aan. De school
in Remersdaal werd verfranst ; in 's
Gravenvoeren revolteerde de gemeenteraad tegen de beslissing van de
Limburgse gouverneur Roppe en in
St-IVlartensvoeren werd de Vlaamse
gemeenteschool gesloten en een onwettige Franse klas bleef open. Van
Vlaamse zijde lokte dat begrijpelijker
wijze reakties uit : er werd betoogd
door VMO en Volksunie-militanten,
aangevoerd door twee parlementariërs.
Er werd betoogd in Moelingen in november, en opnieuw in de Voerstreek
in december, niet zonder incidenten.
Het MPW van Luik lokte einde 1965
rellen uit te Moeiingen en in heel de
Voerstreek bleef de toestand gespannen, tengevolge van de onwil der gemeentebesturen om zich bij de wettelijke situatie neer te leggen, daarbij
aangestookt en ondersteund door Luik
en Brussel. Waalse parlementariërs
moesten toegeven dat de Voerstreek
objektief gesproken tot Vlaanderen
behoorde, maar zij riepen de subjektieve « wil van de bevolking » in I
In die periode ontstond ook de aktie
tegen de Franstalige preken in Vlaamse kerken. Er was een akkoord VVBepiskopaat, dat aan de kust de sermoenen voor 1/3 in het Frans voorzag. Dit akkoord werd betwist door
heel wat Vlaamse groeperingen en
gaf aanleiding tot aktie en reaktie. Men
besefte aan franskiljonse zijde niet
dat men met vuur aan het spelen was.
Wie er verantwoordelijk was voor de
even domme als arrogante beslissing
om militaire oefeningen te gaan houden op de Bedevaartweide te Diksmuide — privé-terrein trouwens — werd
niet uitgemaakt : de verantwoordelijke
CVP-minister
van
Landsverdediging
Moyersoen verschool zich achter een
rookgordijn van vaagheden.
Een andere uiting van franskiljonse onverdraagzaamheid — waarbij het gerecht met de beruchte gewezen krijgsauditeur Vossen op offensieve wijze
optrad — was de aktie tegen de
Vlaamsgezinde politie-officier van Oost
ende, Emiel Van Steenkiste (later VUkamerlid). Aanleiding was de deelneming van de man in kwestie aan een

Vlaamse betoging. Een liberaal gemeenteraadslid uitte zijn verontwaardiging tegenover het gemeentebestuur — met de dappere Piers als burgemeester. Na huiszoekingen om allerlei drogredenen liep heel de aktiviteit
van parket en justitie op een flop uit
— maar de verontwaardiging bij de
Vlamingen bleef achter.
Het zou in dit klimaat zijn, in deze
reeds gespannen sfeer, dat Zwartberg
zou losbarsten.

ZWARTBERG
Wat er in Zwartberg en in Limburg
eiiide 1965-begin 1966 gebeurde, had
niemand kunnen voorzien, en Harmei
drukte dat op paternalistisch-wereldvreemde wijze uit toen hij zijn ontgoochelingen uitsprak over datgene
wat er nu bij die brave mensen van
Limburg plots mogelijk bleek...
De historie van de mijnsluitingen —
voorspel, tragiek en nasleep — werden
nog onlangs in dit blad uiteengezet.
Vatten wij echter het geheel nog even
in het kort samen.
Sedert de oorlog was in België een
kolenpolitiek gevoerd, die de Waalse
verlieslatende mijnen openhield dank
zij enorme subsidies : 45 miljard tot

Heel deze argunventatie was echter
nogal aanvechtbaar. In de eerste plaats
bleek, dat de reden voor de sluiting
van Zwartberg — de onverkoopbaarheid van de kolen — niet waar was.
De direkteur van Zwartberg, Renotte,
zei dat de hele produktie van Zwartberg van 1966 door Cockeril-Ougrée
zou opgebruikt worden ! De Limburgse mijnsluitingen, die met Houthalen
begonnen, waren blijkens de vakbondsafgevaardigden ekonomisch niet verantwoord en de beslissingen waren
politiek-geïnspireerd « om een tegengewicht te vormen tegen de — wel
verantwoorde — sluitingen in Wallonië ».
Deze politieke motivering werd zeer
sterk aangevoeld en ook door de VU
onderstreept. Wanneer men zegt, dat
de kwestie Zwartberg nationalistisch
gesensibiliseerd werd, dan mag men
niet vergeten dat de schuld ligt bij
diegenen, die het anti-Vlaamse en proWaalse nationalistische motief erin
hebben doen gelden en zelfs dringend
vooropgesteld.
In heel deze kwestie kwam dan nog
het dubieuze rekonversie-plan : van
de gunstmaatregelen zou niet alleen
het niet-geïndustrialiseerde
Limburg
genieten, maar ook drie belangrijke
Waalse industriecentra, die reeds heel
wat
vreemde
arbeidskrachten
en
Vlaamse pendelarbeiders nodig hadden om zelf op gang te blijven !
Dat was nog eens water naar de zee
dragen... Maar aan de Waalse revendikaties moest gevolg gegeven worden, omwille van de eenheid des vaderlands I
Wanneer op 27 januari 1966 de eerste
ontslagbrieven te Zwartberg uitgereikt werden, kwam er van sindikale
zijde geen reaktie. Enkele dagen voordien had de VVB een protestbetoging
georganiseerd. In dit klimaat van groeiende onrust en verontwaardiging om
de onverschillige laksheid van alle
partijen, had op zondag 30 januari een
betoging plaats waaraan vele Vlaamsnationalisten
en
VU-mandatarissen
deelnamen. Het kwam daarbij, tengevolge van het optreden van de Rijkswacht, tot incidenten, die nog toenamen de volgende dag. Er vielen twee
doden en verscheidene gekwetsten.
De Volksunie was de énige partij die
aan de zijde der Limburgse arbeiders
stond.
O
O
O

^^f^^^
Franskiljons offensief...
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1959. In 1965 beliep dit bedrag al 67,5
miljard. Maar toch werden er bijvoorbeeld tussen 1950 en 1968 bij tien miljard subsidie 9 miljard dividenden uitgekeerd ! (Verklaring van minister
Pierson aan de BRT-journalist Maurlts
de Wilde — opgenomen in « Het Mijnalarm », Van In, Lier, 1966). Deze toestand werd onhoudbaar en reeds in de
vorige regering kwam het probleem
ter sprake maar werd de oplossing
uitgesteld, met de verkiezingen in 't
zicht : après nous Ie deluge !...
Op 22 december 1965 werd door de
regering dan de nieuwe Kolenpolitiek
voorgesteld : sluiting van een aantal
verlieslatende mijnen, hferklassering
van de getroffen arbeiders, ekonomische rekonversie van de getroffen gebieden.
De mijn van Houthalen was de eerste,
die in Limburg ontmanteld werd. In
december werd de sluiting van Zwartberg aangekondigd : vanaf maart 1966
zouden maandelijks 400 arbeiders afgedankt worden.
Evalenko, de grote man van het Kolendirektorium, verklaarde dat de sluitingen volkomen gerechtvaardigd waren : ofwel waren de opgedolven kolen niet verkoopbaar (zoals 1n Zwartberg) ofwel was de uitbating te duur
(zoals in Wallonië).

(vervolgt)
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NlUEUVRIENDELIjK IN EIGEN TUIN
Het is merkwaardig en verheugend vast te stellen dat het bewustwordingsproces omtrent de
milieubedreiging, ingeluid rond
het eind van de zestiger-jaren
door diverse waarschuwings- en
boomplantingsakties, geen maat
voor niets is geweest. Het besef
van « doe er wat aan » (in je
eigen onmiddellijk milieu) blijkt
ook doorgedrongen naar vele,
hoofdzakelijk jongere, generaties,
gelukkige bezitters (of pachters)
van een lapje grond.
Waar het aanvankelijk allemaal
wat beperkt bleef tot enkele
groepjes idealistische jongelui die
met een bijna fanatieke overtuiging de heilige oorlog ontketenden tegen alle chemisch spul, lijkt
het nu wat uit te deinen tot de
doorsnee-witteboord-tuinier, die in
zijn sier- of moestuintje een nieuwe hobby-roeping heeft gevonden.

En de boekenmarkt heeft daar
blijkbaar aardig op ingepikt !
Waar je een vijftal jaren geleden
de nederlandstalige werken over
biologisch tuinieren op één hand
tellen kon, schiet je nu duidelijk
handen te kort.
De « rode draad » doorheen al
deze publikaties is het pleidooi
voor herwaardering en eksklusief
gebruik van natuurlijke, organische stoffen (kompost I) voor de
grondverbetering, in plaats van
de chemische meststoffen die het
biologisch evenwicht verstoren
en aldus de schadelijke spuitstoffen noodzakelijk maken.
Baan- en ogen-openbrekend werk
verrichte ongetwijfeld de Duitser
Alwin Seifert reeds in de dertigerjaren. Daarvan vindt je een boeiend relaas in « Tuinieren zonder
gif » (aan zijn zesde Nederlandse
druk toe !). Werkelijk een « must »

SNELLAERT-KRING
WIL VLAAMS-NATIONALE
PUBLICISTEN VERENIGEN
In de loop van de maand januari 1976 werd door een aantal
Vlaams-nationale letterkundigen, publicisten en uitgevers een
vriendenkring opgericht onder de benaming Snellaert-kring.
De naam werd gekozen omwille van het feit dat destijds
Vlaamsgezinde auteurs en publicisten reeds een kring onder
die benaming hadden opgericht, daarbij evenals de huidige
vereniging de nagedachtenis en de idee erend van de letterkundige, publicist en heel-Nederlander dr Ferdinand Snellaert.
# De Snellaert-Kring wil de letterkundigen, publicisten en
uitgevers die de volks-nationale gedachte zijn toegedaan, bijeenbrengen in een eigen vereniging, die geenszins met bestaande verenigingen wil wedijveren, maar die de specifieke
belangen — de gemeenschappelijke én de persoonlijke —
van haar leden wil verdedigen, met kontakt onderling bevorderen en tot een werkelijke vriendenkring uitgroeien.
0 De Snellaert-Kring wenst de Vlaams-nationale opvattingen
te verdedigen op het kultureel, maar inzonderheid op het literair en het publicistisch terrein.
# De Snellaert-Kring wil de Nederlandse integratie op het
kultureel vlak met alle middelen bevorderen : uitwisselen
van sprekers, uitwisselen van toneelgroepen, kongressen, poeziedagen, gespreksforums, e.a. Er zal een Snellaert-prijs in
het leven geroepen worden die elk jaar zal uitgereikt worden.
Ook zullen bloemlezingen uitgegeven worden van vplks-nationale auteurs.
9 De Snellaert-Kring stelt de verwaarlozing vast van de belangen, de materiele én de geestelijke, van de Vlaams-nationale auteurs, publicisten en uitgevers en het feit dat ze onvoldoende aan bod komen in de media, inzonderheid in radio
en TV. Hieraan moet door geschikte akties verholpen worden. Tevens zal de vereniging aandringen op de gelijkwaardige behandeling van haar leden bij de aankoop van werken
voor biblioteken, scholen, e.d., en inzake prijzen en subsidies.
De Snellaert-Kring heeft trouwens de bedoeling omtrent
voornoemde aspekten een dossier samen te stellen.
# De Snellaert-Kring sluit zich aan bij de oproep tot algemene amnestie en wenst, inzonderheid voor de Vlaams-nationale auteurs en publicisten die in hun sociale pozitie en in
hun werk nog steeds door de repressie-gevolgen ernstige
hinder ondervinden, een opruiming van deze gevolgen die niet
alleen personen, maar hele gezinnen treffen in hun bestaansmogelijkheden.
# De Snellaert-Kring doet een beroep op alle nog niet aangesloten Vlaams-nationale auteurs, publicisten 'en uitgevers
om tot de vereniging toe te treden.
Het VDorlopig bestuur is samengesteld uit de auteur Andries
Bogaert, voorzitter, de publicist Willy Cobbaut, sekretarispenningmeester, en de auteur Oskar Van Der Hallen, raadslid. Vanaf volgend jaar zal de normale demokratische procedure gevolgd worden voor de samenstelling van het bestuur.
Het sekretariaat is gevestigd : p/a Willy Cobbaut, Bosstraat
2, 9391 Baardegem, tel. 052/35.54.52.
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voor iedere natuur- en tuinminnaar I
Zijn stelling : door kompostaanwending kan je de grond én de
planten zo gezond maken dat ziekte noch ongedierte er nog vat op
hebben. Ondanks verbluffende resultaten was het decennia-lang
vechten tegen de bierkaai (bezet
door vertoornde landbouwchemici
en -academici). Slechts in hogervermelde periode, toen de sensibilisering voor het leefmilieu toenam werd hij tenvolle gehoord ;
anderen, in zijn spoor of gelijklopend er aan, klommen in hun pen
en zongen de lof van de komposthoop.
Het resultaat op de leestafel is
alvast een brede waaier van pennevruchten die elkaar uiteraard
voor een stuk overlappen, maar
niettemin door hun eigen aanpak
en ervaring interessante tips bijbrengen.
Je hoeft zelfs geen « moestuinier » te zijn om er heel wat van
op te steken. Wedden dat je na
de lektuur van een of meerdere
der hieronder opgesomde werkjes
stiekem in een verloren hoekje
van de tuin aan 't komposteren
gaat ? En zonder dat je het beseft
heb je even stiekem een zakje
peterselie- en radijsjeszaad in je
boodschappenmand.
En waarom ook eens niet geprobeerd met keukenkruiden ?
Ook op dit terrein is een ware
boekenrage waar te nemen. Heel
origineel is wel
de integraal
getekende •• Kruidenstrip » van
onze noorderburen H. Woerdeman
en W. Overmars. De nadruk wordt
er gelegd op de in het wild groeiende kruiden. Voor de herkenning en toepassing van dit soort
zal het Sesam-werkje : « Kruiden
uit de natuur » ongetwijfeld zijn
waarde bewijzen.
Maar mischien moet je er helemaal nog aan beginnen en bestaat
de tuin uwe r dromen slechts
vaagjes in je achterhoofd ? Ben
je ook van mening dat tuinaanleg
wat anders is dan een perceel
afzomen met een afschuwelijk-stereotiepe rits van duurbetaalde
coniferen ? Inspiratie en bruikbare tips vindt je dan zeker in
« 50 ideeën voor de aanleg van
uw tuin ». En denk aan de vuistregel : plan indien mogelijk de
tuin gelijktijdig met het huis, en
laat de goede kultuurgrond zo
min mogelijk omwoelen en verloederen door de machines en
materialen van de aannemer !
Tenslotte voert onze natuur-nostalgieke-toer ons nog even tot bij
de reeds welbekende en gewaardeerde « Eeuwigdurende natuurkalender voor de Nederlanden »
waarvan de VTB-VAB zopas een
4de aangevulde uitgave op de
markt bracht. Goede wijn behoeft
geen krans. Ik heb het niet zo
precies nagekeken, maar ik vermoed dat je er wel iets in vindt
over het geschikte moment wanneer je straks de radijsjes zaaien
moet. Op dat klein zonnig strookje, in de buurt van de komposthoop.
RvdD
Biologisch tuinieren :
A. SEIFERT. Tuinieren zonder gif (6de
dr.),
230,-fr. —
Baarn, HoMandia,
1975, Uitg. Westland, Schoten.
C. OSGOOD FOSTER. Biologisch tuinieren (3de dr.), 280,-fr. — Baarn,
Hollandia, 1975. 214 blz. Uitg. Westland, Schoten.
E. PFEIFFER & E. RIESE. Bioiogischdynamisch tuinieren (2de dr.), 250,-fr.
Baarn, Hollandia, 1975, 123 blz. Uitg.
Westland, Schoten.
E. KONEMANN. Alles over kompost
(2de dr.), 245,-fr. — Baarn, Hollandia,
1976, 128 blz. Uitg. Westland, Schoten.
H. VERBRUGGEN. Moeten wij gif blijven eten ? Standaard Wetenschapp.
Uitg., 1975, 183 blz. 325,-fr.
Kruiden :
H. WOERDEMAN & W. OVERMARS.
Kruidenstrip. Een spannend relaas over
het planten, plukken en plezierig gebruik
van kruiden. Wageningen, Zomer £;
Keuning, 1975. 165,-fr. — Kluvirer,
Deurne.
R OU INCH E & E. BOSSARD. Sesam.
Kruiden uit de natuur. Baarn, Bosch &
Keuning, 1975, 103 bte-jg'lO.-fr. —
Uitg. Westland, Schoten.
^^^A^^,
Tuinaanleg :
U. & R. GREBE & I. JAEHNER. 50
ideeën voor de aanleg van uw tuin.
Baarn, Hollandia,
1973, 119 blz.
325,-fr. — Uitg. Westland, Schoten.
Eeuwigdurende natuurkalender Voor de
Nederlanden (4de verb, uit.g). Antwerpen, VTB/VAB, 1975. 145,-fr. (120,-fr.
voor leden) + 10,-fr. port (PR. VTB :
000-0093627-22).
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MARIA" IS NIET GELIEFD

Johnnie Verstraete koos met opzet de niets zeggende voornaam
Maria voor de vrouwelijke hoofdpersoon uit de novelle Maria een
vrouw van deze tijd : « Al deze
Maria's verschillen niet van even
zovele Martha's, Paula's en Angeles. Ze zijn behoudsgezind en lijden toch verschrikkelijk onder de
bestaande orde ». Ze staat bijgevolg model voor de onpersoonlijke, levenloze, bange, zorgende en
ongelukkige vrouw, die, volgens
de auteur, in het Vlaanderen van
vandaag nog altijd de spil is van
het gezin en die in die maatschappelijke rol voor een belangrijk
stuk, op zedelijk, psychologisch,
sociaal en kultureel gebied, een
niet geringe invloed uitoefent op
onze samenleving.
Het is geen toeval dat ongeveer
sinds 1970 in de Vlaamse letteren verschillende boeken verschijnen, waarin auteurs als Jef
Geeraerts, Willy Spillebeen, Paul
de Wispelaere, Jan Emiel Daele
en nu weer Johnnie Verstraete
zich tegen verleden en jeugd keren. De problemen waarmee zij
thans hebben af te rekenen in
hun strijd tegen het huidige maatschappelijk-ekonomische en kulturele bestel, worden dikswijls
toegeschreven aan de remmingen
en kunstmatige dwang die ze in
hun jeugdjaren ondervonden. De
vader- en de moederfiguur staan
in die hele maatschappelijk-psychologische
problematiek
centraal. De opgelopen trauma's en
frustraties vinden dan een gemakkelijke prooi in de ouders, die
met hun levensopvattingen en
morele vooroordelen als het ware
tot het opvoedkundige « establishment » in onze samenleving gerekend worden.
Agressief kun je het boek van
Johnnie Verstaete niet noemen,
het is de neerslag van een afgekoelde opstandigheid tegen de
Vlaamse vrouw als burgerlijk verschijnsel. In een tijd van ontvoogdingsstrijd van de vrouw
moet het
beschrijvend-essayïstische verhaal van Verstraete zeer
pijnlijk aankomen. Het zal vele
vooruitstrevende vrouwen staven
in hun gelijk, maar hen ook tot
nadenken stemmen over de geweldige rol die ze als moeder
spelen in de opvoeding van de
toekomstige man. Het anti-feminisme vindt dikwijls haar oorzaak
bij de vrouw zelf.
Verstraete beschrijft het leven
van een vrouw, die omstreeks
1914 geboren werd. Hij verhaalt
in
een volkomen
rechtlijnige
struktuur haar kinderjaren, haar
schooltijd, haar eerste liefde en
huwelijk met een aan alkohol verslaafde douanebeambte, de geboorte van een zoon de studies
van haar zoon die na hard werken
geneesheer wordt, diens huwelijk, de echtscheiding en het
tweede huwelijk. Tussendoor vernemen we de bevorderingen van
haar man en haar ambitieuze
bouwplannen. De slotsom is dat
deze vrouw nooit echt heeft geleefd, haar hele bestaan valt samen met haar drang naar geld en
aanzien. Ze is zelf het slachtoffer
van haar eiaen opvoeding, die be-

heerst wordt door de sterk door
Verstraete gehekelde <• Vlaamse »
spaarzaamheid. Het leven van deze mensen, hoe welvarend het
ook mag zijn, wordt bepaald door
een alles opvretende angst. Dat
is ook een van de hoofdgegevens
in Geeraerts' Gangreen 3. Verstraete drukt dat gevoel uit als
volgt : « Angst is het levensgevoel van mensen die armoede
lijden en die er zich van bewust
zijn dat ze niet langer niets bezitten ». Het is het levensgevoel
van mensen die alsmaar sparen,
al beseffen ze en moeten ze aan
den lijve ondervinden dat bij de
eerste de beste ekonomische krisis het geld waardeloos wordt.
Zij zijn de eerste slachtoffers,
maar toch blijven ze ronddraaien
in de absurde kringloop van geld
vergaren en verliezen en vergeten ze te leven. Het is een tipische
liberale gezindheid. Maar als hun
morele wereld in elkaar stuikt,
grijpen ze naar de godsdienst,
dan worden ze opnieuw katoliek
en richten hun verbitterde agressie op de nieuwe zeden en leefgewoonten, dan weren ze zich als
verwoede predikers tegen het zogenaamde zedelijk verval. Die hele toestand blijkt een haard van
konflikten te zijn : konflikten tussen man en vrouw, tussen de families, tussen ouders en kindeken, tussen buren en maatschappelijke groepen.
Die hele troosteloze wereld, die
eigenlijk al zo dikwijls beschreven is door een Elsschot, een
Gerard Walschap, een Hugo Claus
wordt door Verstraete nuchterkoel gerapporteerd. Je kan hem
bloedloosheid en een tekort aan
mee- en invoelen verwijten bij
het scheppen van personages en
toestanden. Hij bezondigt zich
evenzeer aan grove veralgemeningen. Maar is het juist zijn bedoeling niet om, vanop een afstand,
al ging het om een vreemd gebeuren, in de figuur van Maria een
beeld te schetsen van VlaamsBelgië. Onder deze grijs-grauwe
lucht van een doelloze samenleving zijn er geen vergezichten te
bespeuren De kreativiteit is uitgedoofd, de gevoelens zijn afgekoeld, er is geen plaats voor
spektakel, enkel voor platvloers,
banaal realisme. Waarden tekenen
er zich niet af. Het aanvoelen van
die sfeer bracht Verstraete ertoe
een verhaal te schrijven in nieuwrealistische stijl, als een grijze
foto. De afwezigheid van gevoelens in de stijl wijst erop dat de
schrijver de fase van de gevoelens
al voorbij is : geen protest meer,
zoals bij Jan Emiel Daele, geen
psychische gekweldheid zoals bij
Jef Geeraerts, geen etisch-metafisisch gepieker zoals bij Willy
Spillebeen, geen taaleksperiment
zoals bij Ivo Michiels, geen analyse, maar alleen nog een foto,
een eksemplaar uit een eindeloze
reeks. Het nulpunt dus, maar
daarom nog geen eindpunt, misschien een beginpunt.
Eugene Van Itterbeek
Johnnie Verstraete : « Maria, een
vrouw van deze tijd », Brussel,
Manteau, 1975, 85 blz., 165 fr.

Johnnie Verstraete ( D e i n z e , 2 6 . 0 5 . 4 4 ) ,
studeerde Germaanse f i l o l o g i e aan de
Rijksuniversiteit te Gent en schreef een
proefschrift over Gaston Burssens. Van
1966 tot 1968 was hij leraar Engelse taal
aan het Hoger Technisch Instituut te
G e n t . In plaats van z i j n m i l i t a i r e dienstp l i c h t te vervullen verkoos hij c i v i e l e
dienst bii de o n t w i k k e l i n g s h u l p .
Vanaf 1971 werkzaam in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel, a f d e l i n g soc i a l e diffusie van de Cultuur en c u l t u r e le o n i m a t i e . H i j p u b l i c e e r d e : Het u i t z i n n i g gezelschap doet de r e v o l u t i e f a l e n
(De Bezige B i j , Amsterdam, 1971) en
Bessoc of de wilde historiën van een p r o gressist (De Bezige B i j , Amsterdam, 1972)
Johnnie Verstraete verwierf in 1964 de
debutantenprijs voor poëzie van de p r o vincie O o s t - V l a a n d e r e n , in 1966 een
eervolte vermelding varrxie \iJTy tot t o e kenning van de Reina P r m s e n ' G e e r l i g s p r i j s , in 1972 de Y a n g p r i j s .
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DOG DAY AFTERNOON
(Een hondse namiddag)
Sidney Lumet kreeg wereldvermaardheid met « Twelve angry
men ». Zijn beste films zijn deze
die hij op lokatie draaide, en
liefst in New York (« The hiil »,
« The pawnbroker », •• Serpico »).
Dit ligt in de lijn van zijn dokumentaire aanpak en bover»dien
weet hij het drukken, geweld-ekspiosieve klimaat van die grootstad tot dekor te maken van een
op zich reeds beklemmend gebeuren. Dit is nu opnieuw het geval 'in « Dog day afternoon ». Deze film is gebaseerd op waar gebeurde feiten die breeduit de pers
haalden : een bankoverval op een
hete zomermiddag in New York.
Naar aanleiding van een artikel
hierover in « Life » schreef Frank
Pierson zijn skript. Lumets filmversie is uiteindelijk wel minder
parodiërend dan de producers
aanvankelijk hadden gedacht. Het
is integendeel een erg menselijke film geworden. Lumel: weet
meesterlijk gevoelens, spanningen, botsingen en aktiemomenten
neer te zetten en heeft vooral
doorheen dit alles aandacht voor
de mensen die hierbij worden
betrokken.
Het fait-divers : op 22 augustus
1972 plegen drie jonge kerels
een aanval op een Brooklynfiliaal
van de Chase Manhattan Bank.
De jongste onder hen verknoeit
het bijna door bij de aanvang
doodsbang aan de haal te gaan.
Zijn twee makkers herpakken zich.
Sonny, « het brein », overbluft de
hoofdzakelijk vrouwelijke bankbedienden zelfs door op een kundige
manier de veiligheidssistemen uit
te schakelen. Hij blijkt echter gewed te hebben op een verkeerde
tip : er is slechts een kleine som
geld aanwezig, de rest werd eerder die namiddag opgehaald. Sonny wil toch nog zoveel mogelijk
inhalen maar rekt hierdoor nodeloos zijn overval. En zo zit hij uiteindelijk zelf in de val met een
enorme politiemacht die schietensklaar staat en een twaalftal
gijzelaars als zijn enige tegenzet.
Noch hij, noch zijn makker Sal
hebben het inzicht te doden. Sal
stelt zich echter wel harder op,
volgt wantrouwig de onderhandelingen tussen Sonny en de politie en weet slechts één iets ze-

WILL IN NASHVILLE
Dit voorjaar zal voor onze meest
populaire Vlaamse zanger sedert
tien jaar wellicht een van de
mooiste uit zijn leven blijven. De
dertigers zuUen zich zijn optredens nog herinneren voor hij de
kraker « Eenzaam zonder jou »
skoorde : hij startte en bleef de
grote fan van al wat met far-west
en cow-boys had te maken. Deze
zeer typische romantiek bleef
doorheen de jaren in zijn liedjes
zweven. Nu werd het realiteit :
hij stak de grote plas over om
in het country-mekka rond te
zwerven en ondermeer in de grote studio's kennis te maken met
's werelds beste country-guitarist
Chet Atkins en vele anderen.
Geen wonder dat de inspiratie
voor nog wat oountry-songs vlug
kwam, en een « in Nashville »
dan ook voor de hand lag. Met
zoals altijd de meeste teksten
gepend door Nelly Byl is het een
brok gezellige muziek geworden.
Het opende « Hello Nashville »
laat geen twijfels over omtrent
de bedoeling : stevige country
voor alles, pianogetokkel en pedalsteel inkluis in handen van Mike Morana en Brian Cloe, terwijl
Les Hurdle de elektrische bas
voor zijn rekening neemt. Het
wordt dan even met heimwee terugblikken naar het verre Vlaanderen waar vrouwtje lief nu de
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ker : dat hij niet terug de nor in
wil. Sonny (Al Pacino) en Sal
(John Cazale) staan vanzelfsprekend in het centrum van Lumets
belangstelling. En wanneer je
weet dat deze kineast enorm
veel belang hecht aan zijn spelersmateriaal, dan is het niet verwonderlijk dat deze film voor
een groot stuk steunt op het talent van vooral Al Pacino (net
als trouwens in « Serpico »). Hij
speelt zijn personage op treffende wijze en vooral zodanig dat een
zekere identifikatie bij de kijker
mogelijk wordt. Diezelfde identifikatie werkt trouwens ook in
de film zelf. Want rond de twee
centrale personages. Sonny en
Sal, tekent de kineast een drietal
groepen, waarvan twee in elk geval — net zoals de kijkers — tot
op zekere hoogte met de overvallers simpatiseren. Dit is vooreerst het geval met de « slachtoffers », de bankbedienden, wanneer deze merken dat ze eigenlijk minder te vrezen hebben van
hun overvallers dan van de politie, die eerder wet en orde zal
verdedigen dan hun levens. Daarnaast is er het toekijkend, aanmoedigend,
anti-politie-gezinde
publiek. Het publiek dat zich bewust is van de aanwezigheid van
de nieuwsmedia, dat uit is op sensatie en het hele gebeuren eerder ziet als een attraktief schouwspel. Hun simpatie slaat dan ook
om in cinische ironie, wanneer
bekend wordt dat Sonny die hele
overval plande om een transseksuele operatie voor zijn vriend

koffie zet in de morgen terwijl
het daar nog nacht is, ondersteund
door
het
kampvuur-aandoend
koortje van Claude Lombard, harmonika van Willy van de Walle
en de steelgitaar. Het zou voor
Will wellicht met voornoemde en
ook wat andere nummers uit deze plaats in deze tijd van countryrevival ook in zijn show een deel
te wijden, wat hem ongetwijfeld
best zal passen. Hoewel muzi-

Leon te kunnen betalen. Als derde
groep Is daar de politie, die Sonny uitsluitend als een misdadiger
ziet en achtereenvolgens beroep
doet op Sonny's slorvzige vrouw,
op Leon en op Sonny's niet begrijpende moeder om zonder geweld maar ook zonder toegevingen een einde te kunnen maken
aan de hele hachelijke gebeurtenis.
Vooral het telefoongesprek SonnyLeon is een gevoelig moment in
de film. Lumet weet doorheen
deze dialoog treffend en psychologisch aanvaardbaar deze vriendschapsrelatie te schetsen. Een ander gevoelig moment is dit wanneer Sonny tot een wonderlijke
mengeling van emotise, tederheid,
humor en ironie. Het is geen tragi-komedie geworden, geen trillerzonder-meer, wel een menselijke
tragedie met af en toe komische
en tedere momenten.
Lumet streefde bij zijn verfilming
wellicht vooral autenticiteit na.
Het personage van Sonny is dan
ook, ondanks alle simpatie die
men ervoor kan opbrengen, vrij
realistisch getekend. Zijn onevenwichtigheid en onberekenbaarheid waardoor hij tot onverantwoorde daden komt, worden
njet verbloemd. Anderzijds spelen de personages van zijn vrouw
en zijn moeder wel wat te veel
in zijn voordeel. En ergens is er
toch wel een element van romantisering, wordt er m.i. net iet te
veel een aureool van « slachtoffer van wet en orde » geweven
rond het personage van Sonny.
Dergelijke romantisering kunnen
we echter bij dergelijke aan-deode-van-de-dag zijnde onderwerpen als bankroof, gijzeling e.d.
best missen.
Hilde Dekeyzer

kaal goed afgewerkt lijkt het derde nummertje nu niet direkt op
deze plaat te passen, en tekstueel bij zijn gewoon hitwerk te behoren. Maar met de ballade van
Dona Carmela herpakt hij zich
begeleid door de violen van Sidney Sax op een melodietje dat
erg doet denken aan eentje van
een vijftal jaar terug, en in Jodelin' Joe is hij de truckdriver die
zijn cowboymanieren niet verleerde, en zal velen doen terugdenken aan de tijd toen Wül zelf
met hoed en gordel plus de gitaar als veertienjarige jodelend
optrad. Afsluiter • Ik zie je overal » heeft erg veel van Fred Neil's
« Everybody's talking » maar valt
tekstueel wat zwak uit. Zoals verwacht komt dan de eenzaamheid
op de hotelkamer tijdens de nacht.
Maar de beste medicijn is dan
onze nationale drank die voor
Johnny beter dan vodka, wisky en
wijn als denderende meezinger
en meestamper nieuwe moed
geeft. Waarna hij weer de oude
is in « Zing met mij een simpel
lied », eenvoudig en mooi. Niet
enkel Antwerpen maar ook NewYork heeft een voorstad die Hoboken heet, en het leven is er
ongeveer op dezelfde manier,
zingt Will in het voor hem wat
ongewoon rockende « Hoboken
USA », tekstueel een Van het
Groenewoud waardig. Stijlvoj sluit
hij af met de gezellige meezinger
dat « Waar het water van de
Schelde vloeit, en de puperblauwe
heide groeit, daar keer ik weldra thuis... ».
Sargins
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POESIA VISIVA — VISUELE POËZIE

Visueel gedicht, via kollage, van Paul de Vree.
In enkele vorige artikels (Conrad, Snoek) wezen wij reeds op de neigingen van een aantal dichters om zich ook op plastische wegen te
wagen. De meesten onder hen gingen los van hun literatuur ook de
schilderkunst beoefenen. Soms was deze een plastische afstraling van
hun poëtische wereld (Snoek), soms een naar de kalligrafie neigende
verwerking van de schriftuur (Nikolaas) maar steeds bleven de media
duidelijk afgebakend naast elkaar bestaan.
Toch hadden reeds ruim een halve eeuw geleden dadaïsten en futuristen het aloude figuurgedicht weer geïntroduceerd, denken we maar
aan Apollinaire, Van Doesburg in Nederland, Van Ostayen in Vlaanderen. In deze poëzie-vorm slaat de typografie een brug van de literatuur
naar het plastische. Beide media losten in elkaar op (al werd het
woord nooit verlaten). In de latere vijftiger jaren duikt deze mengvorm
weer op onder de naam konkrete poëzie. De visuele poëzie trekt deze
trend verder. Het alfabetisch-estetische beeld wordt verrijkt met andere technieken : kollage, foto, tekening. En niet enkel met technieken
maar ook met een sterk geladen engagement, met een vaak zeer agressief gebruik van aktualiteitsdokumenten. In « De Tafelronde », het
Vlaamse tijdschrift (gesticht in 1953) dat de visuele poëzie hier onderdak biedt, noteerde Paul de Vree : « De visuele dichter is niet meer
een « passieve registrator » van de geschiedenis, hij wil deelnemen als
« technikus van het bewustzijn » aan de realisatie van een wereldbewustzijn, aan de hand van een op ontvoogding gerichte estetische etika ».
Dat de visuele poëzie wel eens met haar Italiaanse naam aangeduid
wordt, gebeurt omdat die naam nu eenmaal internationaal gangbaar is
en de beweging vooral in Italië veel bijval en beoefenaars kent, met
wie Paul de Vree overigens nauwe kontakten onderhoudt. Door haar <
zeer plastische beelding heeft de visuele poëzie trouwens een veel
meer internationaal gerichte impakt dan de Klassieke taalpoëzie.
PAUS PAULUS

'

In de hedendaagse Vlaamse letteren speelt de nu 66-jarige Paul de
Vree een uitzonderlijk veelzijdige rol. Voor de oorlog reeds publiceerde hij poëzie en romans (nu heruitgegeven), nadien bezielt hij de tijdschriften « Golfslag » en vooral « De Tafelronde ». De experimentele
jongere generaties vinden in hem een strijdvaardig verdediger en zijn
verzamelde essays over hen zijn dan ook nu al erg gewaardeerd kultuurhistorisch materiaal. In de plastische kunst was hij een van de
promotoren van « De Nieuwe Vlaamse School », terwijl hij nu ook een
toonaangevende rol speelt in de bewustwording van de Vlaamse film.
Dat men hem met een speelse eerbied wel eens Paus Paulus noemt,
heeft dus zijn gronden. Bij dit alles mogen wij zijn kreatief werk niet
vergeten : ruim een veertigtal titels (veelal poëzie, 2 romans, maar
ook antologieën, gebundelde kritieken, monografieën, fonoplaten). Als
auteur van visuele poëzie hield hij tot dusver 8 persoonlijke tentoonstellingen (de eerste in 1971, de meeste in Italië), waaronder in 1974
een belangrijke overzichtstentoonstelling in het Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen. Groepseksposities waaraan hij deelnam (we
tellen er 57) hingen in galerijen en musea over de hele wereld.
Zijn tentoonstelling die nu in de Galerij HBK te Antwerpen loopt, geeft
een aktueel overzicht van met wat hij nu als visueel dichter bezig is :
estetisch steeds verantwoorde maar telkens sterk bewogen, meestal
aan de aktualiteit ontleende beeldingen,
niet zelden via een fotografisch procédé op doek gebracht (daardoor het anekdotische van de
kollage opheffend). Beeld én woord worden daarin op luciede wijze
tot een nieuwe werkelijkheid gesmolten. Het beeld krijgt aldus dubbeleffektieve impakt : registratie én suggestie, duiding én beschrijving.
Naast deze van Paul de Vree hangen er op de tentoonstelling ook nog
visuele gedichten van de in 1936 geboren Ludo Frateur. Deze werken
zijn geraffineerde foto's waarin woorden en beelden via één negatief j ^
op het papier komen. Zeer ingenieus gedaan en voortreffelijk afge- ^
werkt. Deze opmerkelijke techniek mist evenwel spontaniteit, waardoor de beelden soms te steriel rebus-achtig aandoen. Hun overdrachtelijkheid wordt daardoor nog al eens gehinderd. Toch beslist merkwaardig werk.
„ ^ ^ ._^
Poesia Visiva, tot 14a pril. Galerij HBK, Lange Lozanastraat 250, Antwerpen, op werkdagen van 9 tot 17 uur.
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mK TUD
KOMT IN ORDE

NOGAL DUUR
Wij worden, zoals men wel snappen zal, zwaar betaald om reklame te maken voor de olimpische
spelen, en U allen aan te zetten
de weg naar Montreal in te slaan.
De luchtvaartmaatschappijen, de
reisbureaus, de Kanadese dienst
voor toerisme en de horecasektor, allemaal staan ze met pakken geld klaar. Wij herhalen onze
oproep des te liever, omdat uw
penning hard welkom zal zijn in
Montreal. De olimpische spelen
zullen daar namelijk niet. 300 miljoen dollar kosten zoals door specialisten was berekend, maar 1
miljard én 300 miljoen dollar. En
in tegenstelling met wat ook
werd berekend, zal er wel enig
verlies zijn. Namelijk een kleine
één miljard dollar. Hierin zijn natuurlijk niet begrepen de onkosten die in de verschillende deelnemende landen werden gemaakt.
Alles samen dus een nogal kostelijke lol daar in Montreal

MONNE
Nu hebben wij nog zo schoon de
dank van het vaderland vertolkt
aan Monne Goethals omdat hij
onbaatzuchtig
onze
nationale
trots, de Witte Duivels, wou blijven trainen, en voila, wij vernemen dat Monne als een soort
wonderdoktoor werd binnengehaald bij Anderlecht. Hij zal er
(zoals « Het Laatste Nieuws »
meldde en niet •• Les Sports »,
waar men paars zal uitslaan én van
liefde voor Franswa and boys én
van nijd om de gemiste primeur)

KIEZEN
Naar aanleiding van het feit dat
Pierre Smet, onze uitstekende
judoka, besliste forfait te geven
voor de olimpische spelen in
Montreal — dit omdat zijn studies hem niet toelaten zich ernstig voor te bereiden tegen de
spelen én omdat zijn elndeksamen samenvalt met de aanvang
ervan — snijdt Jaak Lecoq in zijn
krant twee daarmee verband houdende problemen aan.
1. Kan men, vraagt hij, het in onze
universiteiten niet zo regelen dat
topsporters eksamen kunnen afleggen op een ogenblik naar keuze, voor hen beter geschikt ? Aan
de Amerikaanse
universiteiten
gaat dat wel.

zo een beetje trainer én manager
én direkteur spelen, in één woord
er moeten voor zorgen dat de
vele lieve centen die in het paarswitte bedrijf werden geïnvesteerd wat beter renderen. Wat
hij gaat doen met de nationale
ploeg, vernamen wij nog niet.
Wij hopen voor de sjotterij in
ons land : in ieder geval niet kumuleren.
CHARMANTE VELO
De oudere sportliefhebbers herinneren zich zeker nog de Zwitserse wielrenner Hugo Koblet, ooit
loverwinnaar in de ronde van
Frankrijk en bij een verkeersongeval om het leven gekomen nu
zowat tien (of al meer ?] jaar geleden. Om zijn nagedachtenis te
eren heeft een Zwitserse rijwielfabrikant nu besloten een fiets
op de markt te brengen genaamd
•• Hugo Koblet, charmerenner ».
Hugo was inderdaad een knap en
charmant man. 'Het zal nog wel
niet helemaal de bedoeling zijn
Koblet te herdenken, er zal ook
wel een beetje publicitaire bekommernis achtersteken, maar
de fabrikant heeft bovendien besloten dat een gedeelte van de
winst die hij met de charmante
velo's zal maken zal gestort worden in een hulpfonds voor de
Zwitserse sportlieden.

ANDER STANDPUNT
Wij hadden het hier een vorige
keer over de verschillende oplossingen die de Luikse en Vlaamse
handbalklubs voorstelden in ver-

2.Houdt men er wel rekening mee
dat zelfs tijdens gespecializeerde
studies (lichamelijke opvoeding)
de atleet zodanig getraind wordt
dat hij wel polyvalent kan genoemd worden, maar niet van
aard om in een of andere specialiteit uit te blinken ?
Dit stelt inderdaad problemen
voor de topsporter.
Maar als men speciale eksamenzittingen wil gaan organiseren
voor sportlui, om hun de gelegenheid te bieden geld en roem
te vergaren (waar op zichzelf
geen bezwaar hoeft tegen te bestaan), waarom zou men ze dan
ook niet organiseren voor andere
groepen, waarvan de belangen
even groot kunnen zijn ? Eksamenzittijd op verzoek voor iedereen ? Met een daaraan verbonden koers om het eerst op de

GEMEENTEBESTUUR VAN MERKSEM

Er wordt overgegaan tot het openverklaren van plaatsen voor
de betrekking van politieagent.
De kandidaturen moeten ingediend worden uiterlijk op 16
april 1976.
Voor aanvullende inlichtingen wende men zich tot de dienst
personeel van het gemeentebestuur, Burgemeester Nolfplein,
tel. 45.24.90 (binnenpost nr 266).
(advertentie)

OPTIEK
WALTER ROLAND
ANTWERPEN

-) O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
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band- met unitarisme of regionalisatie in de handbalbond. De
Vlaamse klubs stelden voor :
Waalse en Vlaamse kompetitie
afzonderlijk, met nadien een eindronde op nationaal vlak. Ons persoonlijk leek dat een goede oplossing, die de geit en de kool
spaart. De provincie Antwerpen
schijnt er anders over te denken.
Daar blijkt men de indruk te hebben dat het Vlaamse voorstel verdelend zou werken, en viel ook
liet woord « splitsing ». Men
houdt er vast aan een unitaire
kompetitie, leder zijn mening :
wij denken dat dit niets oplost,
en eerder de problemen zal verscherpen.
BOK-EIGENDOM
Als wij het goed begrepen hebben
zullen wij binnenkort strafbaar
zijn als wij het olimpisch simbool
« weer eens » ergens neerkladden, zoals wij blijkbaar voortdurend doen. Er is namelijk een
wetsontwerp neergelegd om al die
olimpische dingen als simbool,
vlag, enz. te beschermen. Zij zijn
namelijk eigendom van het internationaal olimpisch komitee en
mogen door niemand anders worden gebruikt. Wij vinden dat, eerlijk gezegd, nogal flauw. Zelfs als
er hier en daar al eens een handelaar of fabrikant is die zijn «marchandies » wat opvrolijkt met de
olimpische ringen, zonder daartoe strikt genomen het recht te
hebben, is dat dan zo erg ? Het
" is dan tenslotte toch ook een
stukje reklame voor de olimpische
beweging ?

arbeidsmarkt te staan ten nadele
van de anderen ? Wij zien er
echt niks in.
De vergelijking met Amerika gaat
niet op. De meeste studententopatleten daar zijn helemaal geen
studenten, en van eksamen is er
slechts in een uitzonderlijk geval
sprake.
En wat de training betreft ? Het
is toch normaal dat de toekomstige leraars in de mate van het
mogelijke
polyvalent
worden
voorbereid, vermits
van hen
wordt verwacht dat zij later hun
leerlingen een polyvalente lichamelijke opvoeding (en niet opleiding) zullen meegeven. Er wordt
bij ons van opvoeders misschien
wat meer verwacht dan bv. achter het ijzeren gordijn, waar hard
kunnen fietsen misschien volstaat om zich leraar te kunnen
noemen.
Kortom, de taak van onze universiteiten is leraars te vormen, veel
meer dan topsporters. Dat moet
elders gebeuren.
Zodat wij met Jaak Lecoq kunnen
akkoord gaan dat het probleem
bestaat. Alleen zouden wij als
oplossing voorstellen : kiezen,
kiezen tussen werk of studie. O.i.
die. Zoals andere mensen moeten
kiezen tussen werk of studie. Oti.
mag de kwaliteit van de opleiding
tot opvoeder niet verminderd
worden omwille van de belangen
van de sport. Als de twee niet te
verzoenen zijn — en wij geloven
dat dit vaak het geval is — dan
maar het een of ander : wat
meer top en wat minder studie,
of wat meer studie (en sport...)
en wat minder top.

Er is al zoveel gezegd en geschreven over de mizerie die de
Zuidafrikaanse sportlieden ondervinden — niet mogen deelnemen
aan grote internationale kompetities en zo — door het feit dat
in hun land de zogenaamde apartheidspolitiek wordt gevoerd, dat
het wellicht overbodig is te zeggen dat de andere landen zo demokratisch zijn ingesteld dat zij
niet willen sporten met mensen
uit een land waar de arme zwartjes niet mogen meedoen aan de
grote, heerlijke sport. Misschien
kan er wel eens op gewezen
worden, dat daarin nu verandering zou kunnen komen. In Johannesburg is namelijk een voetbalmatch gespeeld tussen een
zwart-witte plaatselijke klub en
een vreemde blanke. De wit-zwarten wonnen, en de goals waren
allemaal van zwarte makelij. Daarmee zullen de zwarte problemen
bijna opgelost zijn, zeker ?

VAN DAG...
% MAANDAG : einde van het
Belgisch olimpisch weekend te
Spa. En zonder al te veel « hambras » nog wel. Goed begonnen
is half gewonnen # DINSDAG :
de koers Charleroi-Ligny diende
afgelast
wegens
overvloedige
sneeuwval. Kon men er niet rap
een kroske van maken ? 9
WOENSDAG : dank aan M.D.R
voor zijn brief. En daarom precies stond het woord « wieltjeszuigen » tussen aanhalingstekens
9 DONDERDAG : wilt ge geloven dat er nog een kongres komt
waarop zal gepraat worden (wat
anders ?) over de bestrijding van
de doping in de sport # VRIJDAG : wedstrijd voor een olimpisch lied uitgeschreven in Kanada. Wat denkt men van het
oeuvre van Helma en Selma « Wie
heeft zoveel geld ? » # ZATERDAG : staatsgreep of geen
staatsgreep, in 1978 wordt in Argentinië gesjot, zeggen de Argentijnen. Wat doen ze ondertussen?
# ZONDAG : prijsvraag : schat,
in dagwand, de oppervlakte van
de pleister waarin Eddy zich had
gehuld aan de start van de ronde
van België #

...TOT DAG
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AFSTANDEN
VAN STERREN 2
De verleden week besproken trigometrische metode voor het
bepalen van de afstanden van
sterren is slechts bruikbaar
voor nabije sterren, omdat anders de hoek ster-richtsterren
(waartegen men de ster geprojekteerd ziet met 6 maanden tussenpauze — de hoek s op de
tekening verleden week) of paralais te klein wordt.
Alvorens een andere metode te
vermelden nog even herinneren
aan drie vroeger behandelde begrippen.
1) de parsec is de afstand die
overeenkomt met een paralaxis
van 1 boogsekonde en dit is
ongeveer 3,26 lichtjaar.
2) uit de spektraalklasse kent
men de absolute iichtkracht of
magnitude van de ster (zie bijdrage 50)
3) men kan het verband tussen
absolute en schijnbare magnitude (zie bijdrage 49 en 50) wiskundig bepalen, en dit is natuurlijk afhankelijk van de afstand.
Deze formule is de zg. fotometrische afstandsformule, en ziet
er uit als volgt :
d
m — M = 5 log —
IP

waarin m de schijnbare magnitude is, M de absolute magnitude en d de afstand in parsec.
Nu kan men met deze drie dingen de afstand van een ster gemakkelijker en sneller bepalen.
Men maakt het spektrum van
een ster, en bepaalt aan de hand
daarvan haar absolute magnitude, dus M in de formule.
Men bepaalt met de kijker haar
schijnbare magnitude, hetzij m
in de formule.
En dan kan (het verschil van de
twee) het logaritme van d (afstand) gedeeld door 10 bepalen,
en met het logaritme (gewoon
af te lezen van logaritmetafels
of zelf te berekenen) d/10 en d.
En dit is de gezochte afstand.
Voorbeeld : van de ster Aldebaran (de rode ster — het rode
oog — van de Stier), momenteel
's avonds zichtbaar (lijn « driekoningen » in Orion naar Poolster toe) is de schijnbare magnitude 0,8 en de (door spektraalanalyse bepaalde) absolute magnitude — 0,7.
In de formule 0,8 — (— 0,7) =
5 log d/10 vinden wij gemakkelijk dat log d/10 = 0,3.
Het is dan géén probleem meer
te berekenen dat d = 20, zodat
Aldebaran op 20 parsec of 68
lichtjaar staat.
Wie over logaritmetafels beschikt kan nu reeds prol;eren de
afstafhd te bepalen van bv. Slrius, met m = — 1,43 en M =
+ 1,44.
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TI/-PROGR/IMMK9
20.00
20.25
21.45
22.35
23.50

1 APRIL
BRT
14.00
18.00
18.05
18.45
19.10
19.15

Schooltelevisie.
Ti-Ta-Tovenaar.
Jonger dan je denkt.
Leef nu.
Verkeersveiligiieid.
Uit de dierenwereld.

Nieuws.
Avro's wie^ent-kwis.
Gebroeders Hammond.
Televizier-magazine.
Nieuws.

RTB
18.10
18.30
19.00
19.30
19.45
20.15
21.15
23.00

1, 2, 3, j'ai vu...
Sept sur sept.
La pensee socialiste.
Antenne-soir.
Nieuws.
Faits divers.
Voulez-vous jouer ?
Nieuws.

19.45 Nieuws.
20.25
20.50
21.40
22.00
23.00
23.45

Coronation Street.
Panorama.
Standpunten.
Basketbal.
Première.
Nieuws.

NED 1
10.45
15.00
18.15
18.45
18.55
19.05
19.25
19.40
19.55
20.20

Schooltelevisie.
Van hart tot hart.
Teleac.
Toeristische tips.
N'ieuws.
Laurel en Hardy.
Landgenoten.
Simplistisch verbond.
All in the family.
Libanon.

21.00 Herenleed.
21.35 Nieuws.
21.55 De eerste 600 jaar na
Kristus.
22.45 Ten slotte.
22.50 Den Haag vandaag.
23.05 Nieuws.
NED 2
18.45 Paulus de boskabouter.

18.55 Nieuws.
19.05
20.00
20.25
20.40
21.35
22.00
22.30
23.05
23.06
23.21

't Spant erom.
Nieuws.
Achter het nieuws.
De Pallisers.
De ombudsman.
Teruq naar de natuur.
Achter het nieuws.
Gedicht.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB
18.10 1. 2. 3... j'ai vu.
18.30 Les temps des valises.
18.58 Conseils d'éducation sanitaire.
19.00 Ne Ie dites pas avec des
roses.
19 25 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Si vous saviez.
20.35 'Laisse aller, c'est une
valse. Franse politiefilm
(1971).
22 30 De filmmolen.
Aansluitend : Nieuws .

3 APRIL
BRT
14.00 Doe mee.
14.30 Bemin mij vanavond.
VS-muzikale komedie
(1932).
16.00 Open school.
18.00 Ti-Ta-Tovenaar.
18.05 Disneyland.
18.50 Afvalverwerking, een
noodzaak.
19.45 Nieuws.
20.15 Wies Andersen show.
21.00 Eurovisiesongfestival.
22.45 Nieuws.
NED 1
10.00
15.30
15.32
16.00
16.40
17.05
18.15
18.45
18.55
19.05
19.35
20.25
21.35
21 55
23.10
23.30
23.35

Teleac.
Nieuws.
NCRV-Sport Ahoy.
Kijkdoos.
De reizen van Kim.
De trom van Pandoera.
Teleac.
TV-Info voor Marokkanen
Nieuws.
De bal is rond.
De man van 6 miljoen.
From the terrace. VSfilm (1960).
Nieuws.
From the terrace.
Tros sport.
Nieuws.
Lied van de week.

BRT
14.00 Schooltelevisie.
18 00 Vingerpoppen. Poppenfiim.
18.15 Open school.
18.45 Dag aan dag.
19.10 Trajekt.
19 45 Nieuws.
20.15 De Flintstones.
20.40 De nacht die niet eindigde Britse film (1971).
22 15 KTRC.
22.45 Nieuws.

18 45
18.55
19.05
19.30
19.50
20.00
20.25
21.00
23.15

Paulusde boskabouter
Nieuws.
Wickie de Viking.
'Kereltjes kolderieke kaprielen.
't Zand 33.
N.euws.
Brandpunt.
Eurovisiesongfestival.
Nieuws.

12.35
13.30
14.00
14.30
14.45
16.30
17.00
17.45
18.55
19.00
19.30
19.43
19.45
20.15
21.00
23.15

Télé-débat.
Sport pour tous.
Entree libre.
Tuinieren.
Coupabe. Waals toneel.
Loisirs actifs.
Follies.
A vos marques.
Les Pills.
Spectacles.
Antenne-soir.
Conseils d'éducation sanitaire.
Nieuws.
Le jardin extraordinaire.
Eurovisiesongfestival.
Nieuws.

NED 1
11 10
18.15
18.45
18.55
19.05
19 30
20 45
21.35
21 50
22 35

Schooltelevisie.
Teleac.
Kortweg.
Nieuws.
Tommy Cooper show.
Vrijdagavondvrij.
Hof van Holland.
Nieuws.
Haagse kringen.
Oscar Peterson prezenteert.
23 00 Gedicht.
23 01 Oud en wijs genoeg.
23 26 Nieuws.
NED 2
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 Nationale hitparade.
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Nieuws.
Sportweekend.
Brainwave.
Ook dit is leven. Dokumentaire.
21.55 Literaire wandeling door
de XlXe eeuw.
22.35 Nieuws.
NED 1
11.00
14.00
16.00
16.02
16.27
16.55
17.00
17.30
17.32
18.15
18.55
19.00
19.05
19.35

Eucharistieviering.
Teleac.
Nieuws.
Sesamstraat.
EK-Tafeltennis.
Voetbaluitslagen.
Vesper.
De wilde ganzen.
EK-Tafeltennis.
Teleac.
TV-Info voor Turken.
Nieuws.
Ruimte.
Licht klassiek met variaties.
20.30 Vergeelde glorie. TVspel.
22.10 Gaven uit Gods linkerhand.
22.40 Nieuws.

RTB

NED 1

9.30
10.15
10.30
11.00
12.00
13.00
13.05
13.40
14.00

10.45
18.15
18.45
18.55
19.05
19.25
20.20
21.00

Schooltelevisie.
Jardinage.
Ulysse.
Eucharistieviering.
Faire le point.
Nieuws.
Concertissimo.
Arts-Hebdo.
La petite maison dans la
prairie.
14.50 Badinerie.
15.30 Wielrennen.
16.30 Visa pour le monde.
17.10 Sportuitslagen.
18.40 Gulp.
18.45 Sportweekend.
19.30 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Suggestions.
20.20 Les avontures extraordinaire du baron Frederic
von der Trenck.
21.15 Cinescope.
22.10 TV 7 Club.
Aansluitend : Nieuws.

NED 2
18.25
18.30
18.35
19.00
19.15
20.30

21.00
21.30
21.35
22.35
23.05

^ILIYIS
Donderdag 1 april — RTB.
LAISSE ALLER... C'EST
VALSE (1971).

Schooltelevisie.
Teleac.
TV-Info voor Spanjaarden
Nieuws.
Horen zien en zwijgen.
De Pallisers.
2 voor 12.
Aktuele dokumentaire
over de Verenigde Staten van Amerika.
21.35 Nieuws.
21.50 Spelen met muziek.
22.30 Gedicht.
22.31 Nieuws.
NED 2
18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 De geheimen van de rode zee.
19.00 Tweekamp.
20.00 Nieuws.
20.25 De gebroeders Lautensack.
21.25 Herkent u deze tijd.
22.25 Hier en nu.
23.05 Tot besluit.
23.10 Nieuws.
RTB

Woord voor woord.
Paulus de boskabouter.
Rogues Rock.
Panoramiek.
Studio sport.
Ot .. en hoe zit het nou
met Sien ?
Elisabeth Schwarzkopf's
afscheid.
Nieuws.
Informeel.
Episodes. Ballet.
Nieuws.

NED 2

RTB

2 APRIL

19.45
20.00
20.30
21.25

UNE

Franse parodische politiefilm
van Georges Lautner. Met o.m.
Jean Yanne, Mireille Darc, Michel Constantin, Bernard Blier.

Vrijdag 2 april — BRT.
DE NACHT DIE NIET EINDIGDE (The endless night).
Triller van Sidney Gilliat naar
de roman van Agatha Christie. Spannend, uitstekend suspenseverhaal waar men de intrige pas helemaal op het einde doorziet. Een drama dat
als een sprookje begon Met
Hayley Mills, Hywel Bennett,
Britt Ekland, e.a.

4 APRIL
BRT

Maandag 5 april — RTB.

9 00 Doe mee.
9.30 Open school.
10.00 Ten huize van Bert Haanstra.
11.00 Konfrontatie.
12 00 Nieuwsmagazine.
12 30 Dag aan dag.
14 45 De vallei der koningen.
15.15 Labyrint.
Met reportage over de
ronde van Vlaanderen.
17.15 Sesamstraat.
17.40 Tenuto.
18.45 Ti-Ta-Tovenaar.
18.50 Van Pool tot Evenaar.

L'AVEU (De bekentenis) (1970)

5 APRIL
BRT
15.30 Diefstal in de zoo. Britse jeugdfilm.
16.30 Pinocchio. Feuilleton.
18.00 Ti-Ta-Tovenaar.
18.05 Klein, klein kleutertje.
18.20 Hond op de vlucht.
18.45 Open school.
19.15 Sporttribune.
19.45 Nieuws.
20.15 Micro-Macro.
20.45 Edward VII.
21 35 Wikken en wegen.
22 10 Amada, de rode missionarissen.
23 00 Nieuws.

14.00 Pedagogische week
15.00 Wielrennen.
17.10 Les sentiers du monde.
Voor de jeugd.
18.10 1, 2, 3... j'ai vu.
18.30 Seniorama.
19.00 Ne le dites pas avec des
roses.
19.25 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20.15 Regan.
21.10 'Histoires de Wallonië.
Aansluitend : Nieuws.

NED 1

7 APRIL

11.10
18 15
18.45
18.55
19.05
20 00
21.35
21.50
22.20
22.45
23.15
23.19

BRT

Schooltelevisie.
Teleac.
TV-Info voor Surinamers.
Nieuws.
Avro's 3 x 20.
Columbo.
Nieuws.
Wie van de drie ?
Mash.
Tekstpierement. Kabaret
Simbiose.
Nieuws.

16.30
17.45
17.50
18.50
19.45
20.15
20.40

Tip-Top.
Ti-Ta-Tovenaar.
Atelier.
De onzichtbare man.
Nieuws.
Rhoda.
De vooruitzichten. TVspel.
21.30 Intimiteit. Dokumentaire.
22.20 Nieuws.

NED 2

NED 1

18.45
18 55
19.05
19.30
20.00
20.25
21.25
22.15
22.55

9.30
15.00
15 30
15.55
16.20
18.15
18 45
18.55
19.05
19.50
20 00

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Suske en Wiske.
Dr Who.
Nieuws.
Op losse groeven.
Baretta.
Aktua TV.
Nieuws.

RTB

Schooltelevisie.
Teleac.
Het wonder der natuur.
Kies je sport.
De holle bolle boom.
Teleac.
Verkeersplicht.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Politieke partijen.
Een gewone zaterdag.
BBC-TV-film.
Werkwinkel.
Nieuws.
Den Haag vandaag.
Studio sport.
Panoramiek.
Nieuws.

16.45 Les Sentiers du monde.
Voor de jeugd.
18.10 1, 2, 3
j'ai vu.
18.30 TV-Femmes.
19.00 La pensee et les hommes
19.30 Lundi sports.

21.10
21.35
21.40
22 05
22.30
23 15

19 45 Nieuws.

NED 2

20.15 L'Avue. Frans-Italiaanse
film (1970).
22 20 Debat n.a.v. de film.
Aansluitend : Nieuws.

6 APRIL

18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19.05 De verloren schaapsherder.
19.30 Kenmerk.
20.00 Nieuws.
20.25 Socutera.
20.30 Televizier-magazine.
20.50 Jij en ik : Herman Van
Veen ziet llselore Gerritsen.
21.30 De weduwnaar TV-spel.
23 00 Nieuws.

BRT
Op autentieke gegevens berustende, indringende film van
Costa Gavras. Deze veroordeelt hier op scherpe wijze de
geprefabriceerde
politieke
processen en elke georganiseerde machtswellust die diktatuur heet en die de mens
opoffert aan een sisteem. Beklemmende sfeer, harde beelden en een nerveuze montage.
Met Yves Montand in de
hoofdrol.

15.00 Wielrennen : Gent-Wevelgem.
16.20 Pinocchio.
18.00 Ti-Ta-Tovenaar.
18.05 Wickie, de Viking.
18 30 Open school.
19 45 Nieuws.
20.15 Tafel 7.
20 45 Verover de aarde.
21.35
Of zal ik van mezelf
zingen ? Liedjes door
Boudewijn de Groot.
22.00 Gastprogramma.
22.30 Nieuws.

RTB
16.45 Feu vert.
18.23 Conseils d'éducation sanitaire.
18 25 Les volants.
18 55 Barbapapa.
19.00 Ne le dites pas avec des
roses.
19 25 Antenne-soir.
19.45 Nieuws.
20 15 Contacts.
20 20 Chansons a la carte.
21.40 Sports et vie.
22 40 Nieuws.
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ZOCK€RC]eS
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

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

1. Jongeman met A2-diploma van
het Provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs, legerdienst vervuld, zoekt passende betrekking.
2. Sekretaresse A6-A1, 21 ]., grondige kennis van daktylo en stenografie in het NI., Fr., Eng. en
Duits, kijkt uit naar een geschikte 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 bureelbediende of verkoper in een
toonzaal.
5. Naast mijn ervaring als vertegenwoordiger kan ik met kennis
van zaken meepraten over alles
wat de sektor brandstoffen aanbelangt. 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, t e l . 02/569.16.04. N 30

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

— Zoekt aangepast werk in het
Limburgse, juffrouw, 19 jaar oud,
diploma's A6A2 en steno-daktylo.
Heeft reeds enige beroepservaring.
Verloren : leren damesjas bij gelegenheid van VU-bal te Eigenbilzen op zaterdag 6 maart. Zich wenden tot kamerlid E. Raskin, Ursulastraat 1, Eigenbilzen, t e l . 011/
41.24.54.
N 36

Zoeken werk :
— Jonge man, Lat. Wetensoh. +
komputerstudie ;
— Juffrouw, A6-A2 ;
— Jonge man, laborant.
Inl. : P.J. Henderickx, Papegem
9/2, Vlierzele.
N 32

Te koop wegens sterfgeval : moderne hoeve-woonhuis In zeer
goede staat (vernieuwd), 30 meter
brede
voorgevel, waterleiding,
badkamer. Naast de bestaande
woning eventueel plaats voor
nieuwbouw. Ligging : Molenkouterstraat 4, Schoonaarde.
Zich wenden : Herman Van Den
Abbeele, Losweg 11, t e l . 052/
42.35.49.
N 33

Gevraagd : 500 personen, die bereid zijn ellc 100 of 200 fr. te geven voor aankoop en bezorging
van een 10-tal rolstoelen voor en
aan diverse kinderen (in ontwikkelingsgebieden) die verlamd zijn
aan onderste ledematen, en die
zich bij gebrek aan rolstoel zowel
binnen als buiten op hun handen
moeten trachten voort te slepen,
en die dank zij zo'n rolstoel ook
het groot geluk zouden mogen
smaken om ook naar school te
gaan.
Alle giften, klein of groot, sturen
met vermelding : « Voor rolstoelenaktie » naar : Salvatoriaanse
Hulp-aktie,
Salvatorstraat 149,
B - 3590 Hamont, postchekrek.
nr 000-0909827-64.
N 39

flflnB€UOL€n
ENIG IN DE
NEDERLANDEN

KWEKERIJEN J.V.H.

2 KOSTUUMS
kopen voor
ijaiu;iw<w'

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
DAMESMANTELS, KLEEDJES, VESTEN
DAIM OF LEDER, BROEKEN.

Bloemist, 30 jaar oud, meer dan
10 jaar ervaring, zoekt aangepast
werk in Noord-Limburg. Zich wenden volksvert. E. Raskin, Ursulastr. 1 te 3745 Eigenbilzen, t e l .
011/41.24.54 of provincieraadslid
J. Gabriels, Siemenstraat 28 te
3690 Bree, t e l . 011/46.22.90. N 37

Onze referentie: duizenden tevreden klanten.
Mevrouw, Mijnheer, lederefranktelt dubbel bij STANDING.

Zeer ernstig : welke VI. nat. gepens, wwe of ongh. onder.s. wil
in kontakt treden voor kennism.
met gep. ond. 67 j . Schr. letters
SOS blad.
N 38

MEER DAN 300 VERSCHILLENDE MODELLEN
TROUW- EN SUITEKLEDEREN.

— Jonge dr in de scheikunde
zoekt passende betrekking.
— Ervaren boekhouder, 53 jaar
zoekt passend werk.
Schrijven of telefoneren : W. Jorissen, Louisastraat 31, 2800 Mechelen, t e l . 015/41.35.96.
N 35
Diëtiste, 21 j . , zoekt gepaste betrekking in kliniek, kinderkribbe
of andere gezondheidsinstelling.
Voor verdere inlichtingen : dr Jef
Valkeniers, kamerlid, Ninoofsesteenweg 11, Schepdaal, t e l . 02/
569.16.04.
N 40
GROOT-GENT
Licentiaat, Ekonomische Wetenschappen, zoekt dringend passende betrekking. Voor inlichtingen
zich wenden tot senator Oswald
Van Ooteghem, tel. 30.72.87. N 41

Woon te Asse op boogscheut van
Brusel, nieuw appartement, 110
m2, living, inger. keuken, hall,
badk,, 2 sipk., cv, lift, huisbewaarder, gr. terras zonzijde. Tel.
02/452.66.37 of 452.76.67.
N 42

de srootste
showroom
TROUWKLEREN
Modellen: ANNE, ROSE, JACQUES ESTEREL
CARINA (Exclusief) e n z . . .
Voor ieder trouwpaar een prettige verrassing.

-*r*
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^^' "Jli^.
Will Tura gekleed
bij het huis STANDING

John Horton gekleed
bij het huis STANDING

i
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DENDERMONDSESTEENWEG 276
AALST TEL. 053-217973
DONDERDAG GESLOTEN
ZONDAG OPEN VAN 9 TOT 18 UUR

Dendermondse steenweg 120
9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop.
—
OPEN 's ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

iustrerie
mare de viiese
baron ruzettelaan
assebroek- brugge
tel. 050/35404

KUNSTGEBITTEN
KERSTELLINGEN
T a n d h e e l k u n d i g Laboratorium
V A N DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Sctiaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u 425 46 42

P.V.B.A. Bom DE CRAEN
Verwarming
Stoom- en Sanitaire installaties
Molenstr. 78 - 2921 Nieuwenrode
Tel. (015)71.12.40
VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN Jozef
H a n e v e l d l a a n 47
1850 G r i m b e r g e n
Tel. ( 0 2 ) 2 6 8 . 1 4 . 0 2

DE OUDE KRING
Café - VU-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg
FEESTZALEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten.
Ook verhuring van tafelgerief.
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen
(031/37.45.72)
Dames en heren, in uw belang
wendt U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8, 1780 Roosdaal-Striltem

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.

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen
Vlaamse Toeristenbond
St-Jakobsmarkt 45-47
2000 Antwerpen
Tel. 031/31.76.80

Huur een
V.T.B.-vakantiewoning
in Spanje
of Zwitserland
Elke vakantiewoning is door een V.T.B.-medewerker
vooraf bezocht.

of in uw VTB-kantoor te Aalst, Brugge, Brussel,
Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen,
Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout, Vilvoorde
en bij uw plaatselijke VTB-vertegenwoordiger.

Vergunning nr 1185 - Kat. A.

BOEKHANDEL TIJL
Leuvensestraat 58,
1800 VILVOORDE
TEL. 02/251.03.86
Alle grote uitgaven
en ook... alle kleine.
BOUWBEDRIJF
LUC ILEGEMS
Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVEN

p.v.b.a.
LIERSE VLOERHANDEL
LIsperstraat 49 - 2500 Lier
Tel. (031)80.14.71
B.T.W. 404 067 059

10% vrV.U. laden
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
fft—nhouwrswst. 52 Antwrpfi Tel. 03.31.35.S^
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DAK!
een eigen dak boxen je hoofd is
geld waard en nog steeds de
verstandigste belegging !
Het kan nog ! De goed uitgedokterde voorstudies van
Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN brengen licht in de inflatieduisternis. Zo'n voorstudie, GRATIS voor de klant,
informeert U reeël over uw mogelijkheden en bespaart U
duizenden franken.
U weet op voorhand het wat, het hoe en het hoeveel !
Met zijn 1001 mogelijkheden, zijn kwaliteitswerk
en service, is Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN
ook uw vertrouwen waard.
Kom kijken ! Ter plaatse of op plaatjes ! Maak NU een
afspraak. Ook op zaterdag van 10-12 en 14-16 uur.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUNNEN
600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN
INFORMATIECENTRUM

IN UW ONMIDDELLIJKE

OMGEVING :
ANTWERPEN : MEIR 18 - TEL. (031)31.78.20
GENK : WINTERSLACSTRAAT 22 - TEL. (011)35.44.42
CENT : ONDERBERCEN 43 - TEL. (091)25.19.23
LEUVEN : BRUSSELSESTRAAT 33 - TEL, (016)23.37.35
BRUSSEL : KOLONIENSTRAAT 52 - TEL (02)219.43.22
SINT-NIKLAAS :

ZAMANSTRAAT

53 - TEL. (02)76.73.27

PERSSPIEGEL
Zowel Vranckx op de TV, als de
Vlaamse BSP-slippendragers hebben dan maar weer eens de evfdentie over het verschil Vlaanderen en Wallonië ook hierin geloochend rond de amnestie bij
het debat in de Kamer. Meer verstandigen hebben dit onomwonden beklemtoond in de kommentaren errond. Het weekblad « De
Nieuwe » geeft er de pseudolinksen van langs, die dit aspekt
weigeren te onderkennen. Ook
in « De Standaard » blijft Ruys
stilstaan bij dit gezichtspunt en
looft de ene Waal, kamerlid Massart, dit dit vlakaf toegaf.
Walter Luyten
DE NIEUWE
« Vranckx blijft er bij — de evidentie loochenend — dat de
Vlaamse Beweging niets te maken heeft met de kollaboratie. Hij
argumenteert : in België werden
239 doodvonnissen uitgevoerd (ik
meende 242, maar Vranckx zal
het wel juist hebben), waarvan
122 voor Wallonië, 102 voor Vlaanderen en 15 voor Brussel. Dat zou
dan bewijzen dat de repressie
in Vlaanderen niet scherper was
dan in Franstalig België. Het bewijst natuurlijk alleen dat in
Franstalig België andere motieven
tot kollaboratie geleid hebben dan
in Vlaanderen : ze was er konsekwenter
nazistisch
gefundeerd
(zoals ook in Nederland bv. het
geval was) en uiteraard niet gemengd met en gerelativeerd door
een bevrijdingsnationalisme. Let
men op het feit dat in België 65
procent der veroordeelden (lichte
en zware straffen samen) Vlamingen waren, en dus slechts 35 procent franstaligen, dan wordt duidelijk waarom het bij de repressie ging. « Le Matin » formuleerde
In 1945 als volgt het standpunt
van de Belgische kapitaalkrachtige
burgerij : « Puisqu'on est occupé
au nettoyage, qu'on le fasse complètement et radicalement une
fois pour toutes. II faut détruire
tout ce qui directement ou indirectement était d'inspiration nationale-flamande ». De bezetting
speelde voor deze lieden reeds
geen rol meer, het nazisme leek
nog nauwelijks aandacht waard :
de bedoeling was de Vlaamse Beweging te treffen. In de jaren '60
werd door de individuele herzieningswet, die aan veroordeelden
de kans gaf terug in hun burgerrechten hersteld te worden, getracht een duidelijk uit de hand
gelopen repressie verder af te
bouwen. Maar de initiale optie
bleef gelden : in de eerste plaats
diende men de Vlaamse Beweging te treffen. Een tipisch geval
was dat van twee VNV-gewestlerders, die beiden tot 10 jaar veroordeeld werden De eerste trad
als flamingant en lid van de
Frontpartij, in 1933 tot het VNV
toe : zijn aanvraag werd verworpen ; de andere was tijdens de
bezetting lid geworden van het
VNV '(en dus wel in de eerste
plaats wegens zijn fascistische
opvattingen en met de duidelijke
bedoeling te kollaboreren) : hij
werd terug in het bezit van zijn
burgerrechten gesteld ».
DE STANDAARD
« Ondertussen is het toch erg
negatief overgekomen, dat de
merkwaardige poging van Hugo
Schiltz om de kollaboratie en de
Vlaamse reaktie op de repressie,
aan de Walen uit te leggen, daar
geen werklank heeft kunnen vinden. Alleen de romantische wallingant, Fernand Massart, een
kleine nerveuze boer met veel
gezond verstand en een groot
hart, heeft erkend dat Vlaanderen
anders heeft gekollaboreerd dan
Wallonië, en heeft geweigerd tegen het VlJjvoorstel te stemmen.
Dat hij door de Waalse socialisten werd uitgespuwd en voor inclviek gescholden, was zwaar onbetamelijk en ook onrechtvaardig.
De grote meerderheid van de
franstaligen wil niet inzien, dat
de gemeenschappen op dit punt
verschillend reageren. Hun houding bewijst nochtans dat het
verschil bestaat. Die verblindheid
is een simptoon van de aftakeling
die deze staat kenmerkt ».

men heeft u niet alles verteld
over sparen
vandaag spaarcentjes opzij zetten, de N.M.K.N. biedt u de service van
is een hele krachttoer. De N.M.K.N. de beste financiële instelling, met
staatswaarborg.
kan u helpen.
DeN M K N heeftvoor u Spaarformules m e t e e n mooi rendement
En die daarbij, indien nodig, vlug vrijgemaakt kunnen worden
Vandaag kunt u dus sparen, en toch vlug over uw geld
beschikken Bij de N M K N

UW geld is veiliger bij
de N.M.K.N. dan in uw handtas.
En brengt rente op!

BIJ de N M K N heeft u alles wat u van een financiële instelling
met staatswaarborg kunt verwachten • depositorekeningen op
zicht en op termijn, al dan niet met vooropzeg of met vaste vervaldag • kasbons • kasbons met progressieve rente, groeibons
• kapitalisatiebons en obligaties U k n j g t a l l e d e t a i l s b i j u w N M K N
-adviseur
^

De meest veilige manier van sparen„is sparen onder staatswaarborg Dat kost geen cent bij de N M K N Integendeel, u spaart
er met een mooie opbrengst, juist zolang als u dat zelf wilt

Verstandig sparen bij de N.M.K.N.
1 2 0 0 adviseurs t o t uw d i e n s t
Nationale Maatschappii voor Krediet aan de Nijverheid • Waterloolaan 15

1000 Brussel - Tel 02/513 62 80

