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DE FRANSTALIGEN BAAS 
IN REGERING TINOEMANS 
Donderdag, in de late namiddag, heeft VU-
senator Jorissen de eerste-minister geïnter
pelleerd over zijn « machtsmisbruik » op 25 
januari voor de BRT, door een regeringsme
dedeling om te buigen tot een aanval gericht 
tegen een oppositiepartij, zonder dat die 
recht op antwoord i<reeg, terwijl hij zich in 
de Senaat aan het debat over deze zaak ont
trok ». 
Jorissen wees erop dat de omroepwet van 
1960 de regering weliswaar recht geeft op 
maksimaal 10 uur zendtijd per maand, maar 
dan voor « mededelingen ». Wanneer echter 
de regering deze zendtijd misbruikt om poli
tieke verklaringen af te leggen of polemieken 
te voeren, terwijl de oppositie niet kan ant
woorden zoals in het parlement, dan wordt 

de demokratie geweld aangedaan. En dit is 
zaterdagavond gebeurt. 
De VU-woordvoerder verweet Tindemans zijn 
goedkope insinuaties (als zou de VU er de 
TAK-jongens toe aangehitst hebben hem 
mosselen te gaan overhandigen...). Schijn
heiliger noemde hij de insinuatie als zou de 
Volksunie de regering willen doen vallen. 
Alsof het indienen van een wetsvoorstel, dat 
de verlangens vertolkt van alle Vlamingen, 
een aanslag op de regering zou zijn I De 
waarheid is, zo nep Jorissen uit, dat één van 
uw regeringspartners, uw zusterpartij de 
PSC, zich bij voorbaat niet wil neerleggen 
bij een parlementaire meerderheidsbeslissing 
en ermee dreigt uit de regering te stappen. 
Dat is chantage, maar u zwicht ervoor I 
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Met deze man 
wfordf hef anders 

IVlaar u stelt het liever voor alsof wij de 
zondebokken zijn die het land, op een moei
lijk moment, in de chaos willen sturen. 
Waarom moet het altijd de CVP zijn die toe
geeft aan de afdreiging van de PSC en van 
de Franstaligen in het algemeen ? 
Senator Jorissen somde dan een indrukwek
kende reeks gevallen op waarbij de CVP aan 
de Franstaligen fundamentele toegevingen 
heeft gedaan ten koste van Vlaanderen, in 
ruil voor zogenaamde « tegenprestaties » die 
bijna altijd dode letter bleven. Dit is de 
slechte oneindigheid van de CVP Ook in de 
regering Tindemans zijn de Franstaligen de 
werkelijke meesters. Er is dus niets veran
derd. Het simbolische geschenk van de jonge 
mensen van TAK aan de eerste-minister hoeft 
dan ook niemand te verwonderen. 
Biezonder zwaar tilde de VU-woordvoerder 
aan de geniepige poging waarmee de eerste-
minister in zijn TV-toespraak had getracht de 
onlustgevoelens van de met werkloosheid be
dreigde gezinnen af te wentelen op de Volks
unie. Alsof het de VU zou zijn die verant
woordelijk IS voor de inflatie en de toene
mende werkloosheid ! Aan de hand van ste
vige feiten toonde hij dan aan dat de VU 
integendeel steeds de spits heeft afgebeten 
in de strijd voor werk in eigen streek voor 
de Vlaamse mensen, dat zij het was die het 
hardnekkigst heeft gevochten tegen de struk-
turele werkloosheid in Vlaanderen en tegen 
de asociale pendelarbeid (waarvoor CVP-
burggraaf Gaston Eyskens destijds slechts 
die oplossing had : dat de Vlaamse arbeiders 
beter voorgoed konden uitwijken naar Wal
lonië I). 

Ten slotte onderstreepte de VU-interpellant 
de tipisch-klerikale schijnheiligheid in het 
hele optreden van de eerste-minister : « Uw 
daden, mijnheer de eerste-minister, spreken 
uw woorden tegen ! ». 
Hij stipte nog aan dat het probleem van de 
regeringsmededelingen via radio en TV voor
taan scherp gesteld is, wat ongetwijfeld bij 
de bespreking van de nieuwe omroepwet bin
nen afzienbare tijd zal tot uiting komen. 

AMNESTIE... 
Dinsdag waren twee -VU-wetsvoorstellen in 
verband met repressiegevolgen en amnestie 
(van de VU-kamerleden De Beul en Somers) 
aan de orde gekomen. Er waren toen echter 
niet genoeg parlementsleden aanwezig, zo
dat de kwestie woensdagvoormiddag opnieuw 
ter sprake kwam. 
Bij de Franstaligen van alle partijen blijft 
men stug weigeren zelfs maar dergelijke 
wetsvoorstellen in overweging te nemen. 
Aangezien ook de Vlaamse socialisten reso
luut dit spel meespelen, leek het er sterk op 
dat de zoveelste poging gedoemd was om 
totaal te mislukken. 
Door een handig maneuver van VU-fraktie-
leider Anciaux raakten de meerderheidspar
tijen- echter verdeeld. De inoverwegingne-
ming werd (op voorstel van de VU zelf) ver
daagd, maar inmiddels zal van diverse zijden 
door gesprekken in de wandelgangen ge
poogd worden te komen tot de oprichting 
van een speciale kommissie die het hele re
pressie- en amnestiedossier zou onderzoeken. 
Een klein liohtpuntje ? Misschien. 

Met zijn polemische én demago
gische « regeringsmededeling » 
van vorige zaterdag op het Vlaam
se TV-scherm is de eerste-minis
ter zijn boekje ver te buiten ge
gaan Hij heeft daarmee niet enkel 
het parlement nog wat meer gede
gradeerd (hoewel hij beweert het 
tegenovergestelde te beogen), 
maar tevens de BRT zelf een zéér 
slechte dienst bewezen Of was 
het misschien zijn bedoeling de 
voorstanders van zendgemachtig
de « zuilen » nog een bijkomend 
argument te verschaffen ' 
CVP-partijmilitant Tindemans moet 
wel erg beducht geweest zijn 
voor het •• imago » van zijn partij 
Hij was in de Senaat nergens te 
zien toen zijn partijgenoten, die 
in maart 1974 aan hun Brabantse 
kiezers de splitsing van het Brus
selse kiesarrondissement nog be
loofden en einde november voor 
de onmiddellijke uitvoering ervan 
nog betoogden in Halle, op bevel 
van de PSC het wetsvoorstel-Jo-
rissen (VU) voor onbepaalde tijd 
verdaagden. Hij zal echter ook 
wel aangevoeld hebben dat dit in 
Vlaanderen als een woordbreuk en 
schandelijk vluchtmisbruik werd 
ervaren. 

DE DROGREDENEN 

VAN 

LEO TINDEMANS 

Hij besloot dan maar de grote 
middelen te gebruiken om het ge
havend blazoen van zijn partij (en 
van zichzelf) wat op te poetsen . 
het machtige TV-medium, op het 
moment met de grootste kijkdicht
heid. Als een soort mini-De Gaulle 
heeft hij zich — over de hoofden 
heen van de verkozenen van het 
volk — rechtstreeks tot de ge-
brekkig-geïnformeerde brede mas
sa gericht met een simplistisch 
verhaaltje. In het parlement zou 
de oppositie hem dadelijk kunnen 
antwoorden op zijn « argumen
ten •, op de TV kon niemand hem 
tegenspreken .. 

En wat was het grote argument 
van moedige Leo ? Dat het voor-
stel-Jorissen wel moest verdaagd 
worden, want dat er anders een 
regeringskrisis dreigde en dat kan 
ons land zich nu — met die infla
tie en toenemende werkloosheid 
— zich niet veroorloven. Een drog
reden van formaat ! Alsof zijn 
hele troep ministers en staatsse-
kretarissen zich allemaal van 's 
morgens tot 's avonds uitsloven 
om de inflatie te bestrijden zodat 
er geen tijd of aandacht overblijft 
voor om het even wat anders ! 
En als het nog zo was, waarom 
richtte de eerste-minister zich dan 
niet in wrekende woorden tot zijn 
zusterpartij, de PSC, die met re
geringskrisis dreigde indien de 
Vlaamse eis (onderschreven, nota 
bene, door alle Vlaamse partijen) 
zou ingewilligd worden ? Waar
om zijn het altijd de Vlamingen 
die moeten toegeven om regerin
gen in stand te houden, en waar
om zijn hun eisen nooit oppor
tuun ? Omdat de grootste Vlaam
se partij de Vlaamse belangen In 
de rangorde van haar waarden te 
ver achteraan heeft staan. Zo was 
het altijd, zo is het ook met Tin
demans niet anders I 

Paul Martens 
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BRieu 
EEN VRAAG AAN DE VUJO 

Als VUJO-lid zou ik een vraag 
willen stellen en uiteraard langs 
deze weg het antwoord verne
men ! 
In de « Wij • van zaterdag 28-12-
74 doet u een oproep aan al de 
VUJO-afdelingen om deel te ne
men aan de « Neen, aan de 30 
miljard gevechtsvliegtuigen «-be
toging I Te Schaarbeek werd 
reeds 3 maal betoogd voor de 
toepassing van de taalwet. 
Schaarbeek is één van de 10-tal
len gevallen. Inrichters van deze 
betogingen, het Taalaktiekomitee 
(TAK) ter informatie, dit zijn jon
ge Vlaamse mensen die op straat 
komen voor hun Vlaamse rech
ten. U verafschuwt het TAK pre
cies ? 
Nu de vraag : Waarom doet u, 
VUJO nationaal, geen oproep om 
deel te nemen aan de betogingen 
te Schaarbeek met al uw afdelin
gen ? 

J.C, Kontich. 

VRIJE KEUZE 

Op dinsdag 21 januari heeft de 
Franse Kultuurraad een dekreet 
goedgekeurd waarbij artikel 9 van 
de wet van 30 juli 1963 wordt 
gewijzigd. 
Het gaat hier om het onderricht 
in de tweede taal dat mag inge
richt worden voor niet meer dan 
3 uur per week en dit vanaf het 
vijfde studiejaar. 
Totnogtoe werd dit onderricht be
perkt tot het Frans ais tweede 
taai in het Nederlands taalgebied 
en omgekeerd in het Frans taal
gebied. Dank zij het dekreet van 
de Franse Kultuurraad zal in het 
Frans taalgebied de keuze van de 
tweede taal vrij zijn. Er zal dus 
kunnen gekozen worden voor het 
Engels of het Duits. 
Wat ook de bedoelingen mogen 
zijn van onze franstalige landge
noten, feit is dat het in zekere 
zin om een gezonde beslissing 
gaat die in overeenstemming Is 
met wat terzake geldt voor het 
middelbaar onderwijs. Daar ook 
kan men kiezen voor het Engels 
en het Duits als tweede taal. 
Daarom dit briefje waarmee ik 
mij tot onze parlementsleden 
richt om een identiek voorstel te 
doen in de Nederlandse Kultuur
raad. 
Ook onze kinderen moeten vanaf 
het vijfde studiejaar een vrije 
keuze kunnen doen. Het gaat toch 
niet op dat men gedurende twee 
jaar franse lessen volgt om dan 
vanaf het eerste jaar middelbaar 

te opteren voor het Engels of het 
Duits. Een voorbereiding op de 
taal die later zal gekozen worden 
lijkt mij totaal normaal. 
Wie van onze parlementairen 
neemt het initiatief om dit voor
stel in te dienen ? Laat u niet be
ïnvloeden door het gesus dat het 
wenselijk is de tweede landstaal 
bij voorkeur aan te leren. 

H.P., Zottegem 

TIJDELIJKE WERKLOZEN 

Ingevolge opeenvolgende beslis
singen van de minister van Ar
beid en Tewerkstelling zijn de ti j
delijke werklozen tot 25 februari 
vrijgesteld van stempelkontrole. 
De Rijksdienst voor Arbeidsbe
middeling moet intussen zoeken 
naar een alternatief opdat men 
over statistische gegevens zou 
beschikken inzake het aantal 
werklozen. 
Wat een kwakkel. De kontrole 
werd doodeenvoudig afgeschaft 
om te voorkomen dat men aan de 
stempellokalen oneindige rijen 
werklozen zou zien aanschuiven, 
ook omdat men geen gegevens 
meer zou moeten verstrekken 
over de werklozen in Vlaanderen 
en Wallonië (de gegevens zijn 
thans te onrustwekkend voor 
Vlaanderen en zouden de ogen 
van onze slapende bevolking kun
nen openen) ; en tenslotte omdat 
stempellokalen waar al te veel 
mensen zouden samenkomen een 
gevaar inhouden voor de bewust
wording en de gevolgen vandlen 
bij volgende verkiezingen. 
Het feit dat de meerderheid de 
kontrole niet wenselijk acht om 
humanitaire redenen, het Is inder
daad weinig aangenaam te moe
ten aanschuiven als werkloze, zou 
ook moeten gelden voor volledig 
werklozen want 6ok daar zijn de 
meeste mensen slachtoffer van 
bedrijfslultingen of afdanking in
gevolge tekort aan werk. Ook die 
mensen zouden liever aan het 
werk blijven maar het was hen 
onmogelijk. 

Het aantal beroepsstempelaars is 
zeker gering, wanneer men diege
nen die niet bekwaam zijn om te 
werken buiten beschouwing laat. 
Tenslotte nog dit : op RVA schijnt 
men niet teveel af te weten van 
een zoeken naar alternatieven 
om een kontrole te hebben op het 
aantal werklozen. 

H.P., Zottegem 

KULTUUR-KOMPLEX 

De kuituur van een volksgemeen
schap is de uitstrallngskrans be
kroond met een aureool van won

derbare juwelen, welk het meest 
getrouw getuigenis aflegt van het 
beschavingspeil van diezelfde 
volksgemeenschap. Iedereen is 
betrokken bij die getuigenis, 
hetzij mits schoonheidskunsten, 
hetzij mits oprechte goedhartig
heid en liefde, de een tot en voor 
de ander, zonder het minst on
derscheid van kleur noch stand, 
en dat is de reden waarom wij 
allemaal toch altijd zulk hoog res-
pekt hebben voor al wat ons kul-
tureel leven aangaat, verheft of 
verdedigt. Kuituur is edel, omdat 
het steeds bereid is te geven en 
zich daarbij nooit te koop wil stel
len. 

Waar volksgemeenschap bestaat, 
moet er ook een beroep gedaan 
worden op beheer en regeren, en 
de lieden daarvoor moeten be
stendig zorg dragen, dat de kui
tuur kan blijven gevrijwaard te
gen alle vreemde invloeden, welk 
mits hun te verregaande inmen
ging of miskenning, of zelfs als 
bij ons hier al te vaak ontkenning 
onze eigen kuituur trachten te 
schaden. 

De politiek moet er enkel zijn om 
ten dienste te staan en te blijven 
van de kuituur, en moet zich aan
passen aan de ontwikkeling en 
aan de uitstraling van al wat kul-
tureel schoon is, en niet omge
keerd, zoals het tot hiertoe 
steeds het geval geweest is. Po
litiek moet ondergeschikt blijven 
aan de kultuur, welke zij moet 
zoeken te steunen. Spijtig ge
noeg, dat wij moeten vaststellen, 
dat tot nu toe die steun eerder 
gold en geldt voor het groot pro
fi j t van de politieke dienaars 
zelf, waarbij al wat waargetrouw 
kultureel klonk en klinkt veron
achtzaamd werd en wordt, ja 
zelfs nog liefst als 'n soort lastig 
ding ergens in 'n verloren hoekje 
wordt gezet. Het heeft er werke
lijk wel veel van weg om het te 
vergelijken met 'n roofoverval, 
waarbij het slachtoffer (de kui
tuur) goed vastgebonden wordt 
gelegd, terwijl de ganse bende 
van rovers zich maar liefst 'n dik
ke bulk eet en drinkt, tot zat zijn 
toe, om 's anderendaags bij te
rug ontwaken, maar liefst tegen 
elkander te gaan vechten, wan
neer het er op aan komt de over
blijvende buit nog te verdelen. 
Bij al deze hamerslagen, welk 
ieder van ons volk aanbelangt, 
mag niet verzuimd worden de vin
ger te leggen op een van de 
zwaarste fouten hier bij ons : nl. 
als men goed het zogenaamd 
kultuur-kontrakt van de huidige 
regeerders ontleedt, komt men 
tot de ontdekking, dat de haters 
van al wat Vlaams is of klinkt in 
ons volkselgen midden recht krij
gen van tegenwoordigheid (al 
was het maar om beter te kunnen 
afsploneren) zonder echter niet 
de minste reële steunvergoeding. 

Integendeel I Indien wi j , Vlamin
gen niet snel en krachtig zulke 
vodden eruit smijten nu en niet 

morgen, zouden wij er vast mo
gen aan denken morgen definitief 
overweldigd te zijn door de 
Franstaligen, welk In blote rea
liteit niet meer dan 35% van onze 
totale bevolking vertegenwoordi
gen, vermits 65% van onze volks
vertegenwoordigers, bij de laatste 
wetgevende verkiezingen recht
streeks verkozen werden op uit
sluitend Vlaamse lijsten. 
Tenslotte dient ook nog aange
stipt, dat waar de franstaligen 
twee Bfr. betalen als belasting, 
de Vlaamssprekenden er vier 
moeten betalen, maar waar het 
aankomt op gelduitdeling, krijgt 
de Viaamssprekende slechts twee 
Bfr., waar de franstalige er vier 
krijgt. Dat mes snijdt dus langs 
twee kanten, en dat mogen wij 
niet langer blijven dulden. 

R.V.C., St-Pleters-Woluwe 

E. VAN DIERENHERDENKING 

Dit jaar herdenkt de Kempen één 
van haar meest illustere voor
mannen : Edmond Van Dieren. 
Wie kan me originele teksten en 
— of — fotos bezorgen over Van 
Dieren en zijn tegenstanders, 
Ganshof van der Meersch en Ant. 
Delfosse ? 
Wie zou willen medehelpen aan 
een rekonstruktie van het proces 
Van Dieren ? 
Dank vooraf ! 

M. De Boe, Zandkuil 35, Noorder-
wijk 2420. Tel. (014)21.28.82. 

INVENTARIS 

In verband met de taaitoestan
den aan onze Vlaamse (?) kust, 
zou het wenselijk zijn dat men 
eens zou overgaan tot het op
maken van een inventaris die 
zou slaan op volgende twee taal
punten die de Horeca-sektor aan-
gana : 
1 . . Per badplaats het percentage 
nederlandstalige benamingen van 
hotels en restaurants. Kan ge
makkelijk gedaan worden aan de 
hand van de VVV-folders ; 
2. Per badplaats het percentage 
nederlandse spijskaarten die in 
deze Inrichtingen worden voorge
hangen. Telling kan zich best be
perken tot de zeedijk. 
Aan deze cijfers zou de nodige 
ganger kunnen aansporen hier
voor publieke ruchtbaarheid die
nen gegeven om 'n brede Vlaamse 
openbare opinie te wijzen op in 
1975 in eigen taalgebied nog 
steeds bestaande wantoestanden. 
Dit zou de Vlaamse kustvakantie
een eetgelegenheid te kiezen 
waar hij in zijn taal wordt tege
moet getreden. 

A.V., Vilvoorde 

KAPITULATIE 

ZOCK€Rg€S 

De CVP heeft een kemel van be
lang geschoten door verleden 
week in de Senaat het voorstel 
tot splitsing van het kiesarrondis
sement Brussel voor onbepaalde 
tijd te verdagen. Daarom moest 
zo rap mogelijk Tindemans de 
buis op. Maar het was niet meer 
de Tindemans van vóór maart. 
'74 die we zagen ,maar een ver
beten, kwade en zenuwachtige 
premier. 
Kwaad waarschijnlijk omdat hij 
moest proberen de zaak goed te 
praten met het afgezaagde schijn-
argument van de slechte ekono-
mische toestand. Wekenlang 
heeft z'n regering haar ti jd ver
daan aan onbelangrijke zaken zo
als de geschenken aan de vak
bonden en de dagbladpers. Toen 
was de ekonomische toestand 
niet beter, toen^ zagen we Tinde
mans niet op de buis. Enkel wan
neer het om gerechtvaardigde 
Vlaamse ötsen gaat kapituleert de 
CVP. 

Te koop : drie elektrische vol
automatische stencilmachines : 
Cestetner, 29.800 fr. ; Rex Rota
ry, 14.300 fr. ; Gestetner 320, 
17.500 fr. Te bevragen bij Geens 
(02)356.41.07. R 10 

Een kandidaat landmeter, die noy 
2 jaar stage voor de boeg heeft 
zoekt dringend werk. Gehuwd en 
26 jaar. Voor verdere kontaktna-
me : N. Maes, Pr. Jos. Charlotte-
laan 115, St-Niklaas, tel. 76.49.74. 

R 12 

Dame verpleegster, gediplomeerd, 
zoekt Interim of half-time taak in 
ziekenhuis of bejaardenhuls. Kon-
takt vla seriator M. Van Haegen-
doren, Guido Gezellelaan 63 • 
3030 Heverlee, tel. : 016/22.45.45 

R 13 

18-jarige minder-valide jongeman 
zoekt licht werk of bureelwerk 
(m.o.) te Brussel of N.W. Brussel. 

R 14 

Stagiair landmeter wenst stage te 
doen, bij voorkeur bij privé-land-
meter, omgeving Kempen. Zich 
wenden tot Jo Belmans, Geel. Tel. 
(014)58.85.35. R 15 

25-jarlge met diploma van licen
tiaat In de handels- en financiële 
wetenschappen van de Ekonomi
sche Hogeschool « St-Aloysius » 
te Brussel (1972) zoekt betrek
king bij een bank, In de krediet-
afdeling of in een agentschap. 
Student geneeskunde, 20 j . , zoekt 
in het Brusselse part-timewerk 
op administratief gebied of, als 
dat kan, In laboratorium of der
gelijke. 
20-jarlge kleuteronderwijzeres 
zoekt aangepaste betrekking. 
Medische sekretaresse zoekt full-
of part-tlmewerk. 
Voor verdere inl. zich wenden : 
dr J. Valkeniers, Stwg naar Nino-
ve 11, Schepdaal, tel. 582.34.06. 

R 19 

Betrekking aangeboden te Gent : 
'Echtpaar magazljnier-huisbewaar-
ster. Z.w. sen. O. Van Ooteghem, 
tel. 091/30.72.87. R 20 

Zoeken passende betrekking : 
Dr. jur. met ervaring. 
Bouwk. ir. elektrotechn. werktuig
kundige. 
Jonge dame (19 j .) , 3 j . handel + 
2 j . sekretariaat talen. 
Jonge dame (20 j . ) , diploma han-
delshumaniora. 
Jonge man (25 j . ) , technisch Inge
nieur elktro-mechanika. 
Dame (23 j .) , tipiste, ervaring in 
het buitenland, Ned., Eng., Fr., 
zoekt betrekking als tIpIste of als 
sekretaresse. 
Vader van 6 kinderen zoekt werk 
als arbeider, bij voorkeur bij aan
nemer : Antwerpen of Antwerp
se Kempen. 
Jonge man (24 j .) , diploma A3 
schrijnwerkerij + hogere middel
bare avondschool. 
Gehandikapte, doch goed chauf
feur, ook ervaring sekretariaats-
werk (35 j .) . 
Jonge dame (19 j .) , hoger middel
baar onderwijs, tipiste. 
Jonge dame (22 j.) : diploma A l , 
onthaal en public relations. 
Dame, diploma A6-A1D handel, 
zoekt part-time betrekking. 
Bedlende (40 j .) , ruime ervaring 

met fakturatie en als transport
agent. 
Jonge dame (21 j.) zoekt werk als 
kinderverzorgster. 
Medisch assistent met ervaring 
(35 j.) zoekt betrekking bij huis
arts, specialist of in een kliniek. 
Hoofdboekhouder met ruime er
varing (50 j .) . 
Jonge dame (23 j .) , diploma pu
blic relation A l . 
Jonge man (18 j . ) , beëindigde 2e 
ekonomische. 
Licht gehandikapte (42 j .) , zoekt 
licht onderhoudwerk. 
Lic. ekonomische en financiële 
wetenschappen (40 j .) . 
Jonge dame, diploma A6A3 (22 j .) . 
Lic. politieke en sociale weten
schappen. In orde met militaire 
dienst. 
Burgerlijk ingenieur (elektrotech-
niek-werktuigkundige) zoekt be
trekking. 
Technisch ingenieur elektronlka-
mechanlka, 25 " i., 2 j . praktijk, 
zoekt passende betrekking prov. 
Antwerpen en Brabant. Schrijv. of 
tel. : sen. W. Jorlssen, Loulsastr. 
21, 2800 Mechelen, tel. : 015/ 
41.35.96. R 5 

LrV.P., Heverlee 

FELUY-KLUISBERGEN 

Het Waals gemeenschappelijk 
front heeft te Charleroi een werk
groep opgericht waartoe o.a. 
staatssekretaris Moreau deel uit
maakt. 
Op het programma van die werk
groep staat de uitbreiding van de 
petrochemie te Feluy prioritair. 
Et Pourquoi Pas ? Wallonië kan 
er alleen baat bij vinden ; terwijl 
het residu toch naar de Vlaamse 
gewesten zal afvloeien langs lei
dingen die reeds door de « ména-
piens » werden betaald. De Cen
trale van Klulsbergen zal er dan 
uiteindelijk de Vlaamse Arden
nen nog wat meer mee verpes
ten. 

A.D., Ronse 

RECHT OP ANTWOORD 

Op vrijdag 24-1-1975 bood TAK 
aan de heren ministers en de 
heer eerste-minister mosselen 
aan, aan de Wetstraat nr 16 t i j 
dens de Ministerraad. 
Op zaterdag 25-1-1975 reageerde 
premier Leo Tindemans hierop en 
noemde mij een « opruier van 
jonge mensen », zonder « zin 
voor verantwoordelijkheid » ,enz. 
Aangezien dit tijdens een rege
ringsverklaring (lees : regerings
mededeling) werd gezegd, en aan
gezien dit een aanval is zowel op 
onze organisatie als op mijzelf 
als persoon, eis ik een recht op 
antwoord voor het medium van 
de Vlaamse Televisie. 

Plet De Pauw, 
Voorzitter TAK 
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VOOR VLAANDEREN WAS 
1974 EEN SLECHT lAAR 
Op een perslunch deze week te 
Brussel maakte Hugo Schiltz na
mens het Partijbestuur van de 
Volksunie de politieke balans op 
over het voorbije jaar 1974. Hij 
duidde tevens aan waarop de 
zwaartepunten zullen liggen van 
de VU-aktiviteit in het komende 
jaar. 
Voor wat 1974 betreft wees hij 
op de belangrijke nieuwe ontwik
keling die zich na de jongste ver
kiezingen voordeed in het poli
tieke leven van ons land : voor 
het eerst werden de traditionele 
Belgische koalitiepatronen door
broken, en voor de eerste maal 
ook werd een poging gedaan tot 
een gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap. De onredelijk
heid van de Franstaligen heeft 
verhinderd dat er resultaten wer
den geboekt, en de ontknoping 
van de hele operatie Steenokker-
zeel-Lambermontstraat werd ten 
slotte een vernedering voor heel 
Vlaanderen. Het veto van Perin 
tegen de Volksunie en de snelle 
onderwerping van CVP en PVV 
aan zijn eisen blijven een gevaar
lijk precedent. De zgn. voorlopige 
gewestvorming die nadien werd 
uitgedokterd door Perm en Van-
dekerckhove is de komplete ver
loochening van wat door de 
V l a a m s e onderhandelaars te 

Steenokkerzeel werd verdedigd. 
Het ergste gevolg daarvan is het 
volkomen in de steek laten van 
de Brusselse Vlamingen door de" 
regering Tindemans. 
Deze regering nam geen enkele 
Vlaamse eis in haar regerings
programma op, terwijl de invloed 
van de steeds maar anti-Vlaam-
ser optredende PSC erin onbe
hoorlijk groot is. 

Sinds de installatie van de rege-
ring-Tindemans (na de reeks 
« aanpassingen » die wij mee
maakten] heeft de inflatie een 
nooit geziene vlucht genomen. 
Ze wordt •• bestreden » op de
zelfde aarzelende en improvise
rende wijze die het hele beleid-
Tindemans kenmerkt. 
De snel-toenemende werkloos
heid legde ondertussen de struk-
turele zwakheid en kwetsbaarheid 
van de Vlaamse ekonomie bloot. 
De werkloosheid neemt momen
teel in Vlaanderen bijna dubbel 
zo snel toe als in Wallonië. En 
inmiddels gaat de regering ver
der met de stelselmatige bevoor-
deliging van de Waalse ekono
mie op elk denkbaar terrein. 
Een ander bedenkelijk aspektvan 
de politieke ontwikkeling in 1974 
is de weer toenemende verzui
ling, die door sommigen bewust 

in de hand wordt gewerkt. De 
strijd om de media zal daarvan 
een duidelijk symptoom blijven. 
Voor 1975 dringt zich volgens de 
VU een verstrakking op inzake 
de Vlaamse problemen. De Frans
taligen van PSC en FDF zijn voor 
geen redelijkheid te vinden. Wel
nu, zij moeten weten dat de voor
stellen van Steenokkerzeel in 
geen geval een vertrekbasis zul
len zijn voor eventuele nieuwe 
gesprekken. Integraal dient eerst, 
ten gerieve van de Brusselse 
Vlamingen, de prijs te worden 
betaald voor de nationale pari
teit, de grendelprocedures enzo-
meer die de Vlamingen door de 
Eyskens-grondwet werden afge
troggeld. De VU zal haar parle
mentaire en buitenparlementaire 
aktie dan ook sterk opvoeren. 
Op sociaal-ekonomisch gebied 
moet er verder een krachtige 
anti-inflatiepolitiek worden ge
voerd, op een socinal-verantwoor-
de wijze, via een drastische prij
zen- én inkomensbeheersing. 
Ten slotte zal de Volksunie de 
terug opduikende neiging tot poli
tieke en ideologische onverdraag
zaamheid /krachtig bestrijden. Ze 
zal op alle vlakken de openheid 
en verscheidenheid o.m. inzake 
pers, radio, TV, kuituur- en on
derwijsbeleid blijven verdedigen. 

De staatskatolieke partij, heropgericht na de Tweede Oorlog onder de 
benaming CVP, is steeds gekenmerkt geweest door drie verwerpelijke 
eigenschappen. Altijd en overal heeft deze partij zich gemanifesteerd 
als 
— ONBETROUWBAAR IN VLAAMS OPZICHT 
— ONVERDRAAGZAAM 
— BEHOUDSGEZIND 

Toen Wilfried Martens het CVP-roer in handen kreeg, had het er de 
schijn van dat er iets bij de staatskatolieken zou veranderen. Vlaams-
nationalisten, die sedert jaar en dag tegen deze partij streden, wisten 
evenwel dat een oude vos wel zijn haren doch niet zijn streken ver
liest. Dit belette echter niet dat in tal van kringen, ook in flamingant!-
sche, de overtuiging bestond dat de CVP eindelijk de oude gewaden 
had afgelegd. 
De gebeurtenissen van de jongste maanden hebben evenwel aange
toond dat deze overtuiging op geen enkele grond berustte. 

DAAR REDDEN 
WE ZE WEER, 
DIE OUWE CVP 

Woensdagnamiddag trok een delegatie van de VUJO 
naar het l<abinet van eerste-minister Tindemans, 
aan de Wetstraat nr 16, om er een pakje vijgen te 
overhandigen. Een kleine attentie « die aan symbo
lische duidelijkheid niets te wensen overlaat ». De 
VOJO is immers niet te spreken over het feit dat 
de splitsing van het kiesarrondissement Halle-

Vilvoorde — een Vlaams urgentieprogramma dat 
door alle Vlaamse partijen werd onderschreven — 
voor onbepaalde tijd werd verdaagd. Tindemans, 
die zich achteraf tegenover de Vlaamse publieke 
opinie via een TV-toespraak trachtte wit te wassen, 
wordt beschuldigd van machtsmisbruik en onde-
mokratisch gedrag. Foto : studio DANN 

1) Opnieuw is het duidelijk geworden dat de CVP als Vlaamse partij 
geen ruggegraat heeft. Tal van feiten zijn hiervan de onmiskenbare 
illustratie : het aanvaarden van het veto van Perin tegen de Volksunie, 
de weigering iets te ondernemen op het vlak der amnestie, de ver
werping van het wetsvoorstel-Jorissen, strekkende tot de sipitsing van 
het kiesarrondissement Brussel. Wederom stelt men vast dat de CVP 
tal van Vlaamse eisen onderschrijft, doch niet bereid is deze eisen van 
Brusselaars en Walen af te dwingen. Het volstaat dat de franstalige 
CVP, « njet » zegt, opdat de Vlaamse CVP beschaamd en onderdanig 
in haar schelp kruipt. 
2) Ook is het opnieuw duidelijk geworden dat de CVP onverdraagzaam 
is. In de Vlaamse Kultuurraad gedraagt deze partij zich als een 19de 
eeuwse werkgever, die zonder enig sociaal gevoel personeelsleden aan 
de deur smijt of hen onderwerpt aan allerhande pesterijen. In de sek-
tor van de opinievorming wordt iedere uiting van zelfstandigheid zo 
veel mogelijk de kop ingedrukt. Denken wij maar aan de abnormale 
verhoging der posttarieven, waardoor niet alleen de streekpers van de 
Volksunie, doch ook alle publikaties van verenigingen, die op vrijwil
lige mededwerking steunen, in de grond worden geboord. Denken wij 
maar aan de steun aan de pers, die wel ten goede komt aan sport- en 
beursbladen, doch volledig ontzegd wordt aan weekbladen — dikwijls 
de enige echte opiniebladen ! — hoewel ook deze publikaties af te re
kenen hebben met steeds maar stijgende kosten. 

3) Tenslotte kan iedereen vaststellen dat de CVP een behoudsgezinde 
partij is gebleven. Deze eigenschap komt bijzonder duidelijk tot uit
drukking in tal van maatregelen, die er op gericht zijn de verzuiling 
i.p.v. af te breken nog meer te verstevigen : verplichting voor het Da-
vidsfonds om aan te sluiten bij een zogenaamde kristelijke koepel
organisatie, uitschakeling van de onafhankelijke vakorganisaties, ver
steviging van de machtspositie van de gevestigde jeugdverenigingen. 
Ook de bestendige pogingen om de staatsburgers tegen mekaar in het 
harnas te jagen n.a.v. ideologische geschilpunten, getuigt van een men
taliteit, die doet terugdenken aan een tijd, die reeds lang achter ons 
ligt. 
Het is onbetwistbaar dat er in dit land geen fundamentele wijzigingen 
tot stand kunnen komen, indien de CVP op de zo juist vermelde weg 
verder gaat. Anderzijds is het even onbetwistbaar — het verleden heeft 
dit bewezen ! — dat alléén de Volksunie in staat is dit te verhmderen. 
De Volksunie is bereid de politiek van « die ouwe CVP » aan te pak
ken. Dit zal bijzonder duidelijk tot uitdrukking komen op haar 14de PAR-
TIJKONGRES op ZATERDAG 1 en ZONDAG 2 FEBRUARI a.s. in het 
KULTUREEL CENTRUM te HASSELT. 

E. RASKIN 
Volksvertegenwoordiger 

BUITENUNDS KOMMEKTAAR 
Twee jaar na het wapenstilstandsak
koord van Parijs is de situatie in 
Vietnam meer bewogen dan ooit. In 
'74 sneuvelden aldaar meer Zuidviet-
namese soldaten dan tien jaar gele
den. Het akkoord van Parijs gewaagde 
inderdaad van burgerlijke vrijheden. 
Door een nationale raad van verzoe
ning samengesteld uit vertegenwoor
digers van de revolutionaire regering, 
van de regering van Thieu en van een 
derde partij die daar tussen zit, zou
den vrije algemene verkiezingen wor
den georganiseerd. Maar tot vandaag 
toe heeft president Thieu de kommu-
nisten bij hun legale politieke aktie 
gehinderd en ook de burgerlijke oppo
sitie niet de bewegingsruimte ver
leend die ze krachtens het akkoord 
mocht verwachten. Maandag jl. heb
ben dan Zuidvietnamese parlementa
riërs, katolieke en boeddhistische 

priesters en andere aanhangers van 
de « derde macht » in woelige, door 
de politie uiteengedreven betogingen 
aangedrongen op het aftreden van 
Thieu, zodat men zich gaat afvragen 
of het aanslepend konflikt een keer
punt en een nieuwe eskalatie tege-
moetgaat. 
Voor de strijdkrachten van Thieu is 
de toestand militair niet lang meer 
houdbaar. Thieu kan onmogelijk blij
ven optornen tegen modern uitgeruste 
Noordvietnamese strijdkrachten, wier 
getalsterkte in Zuid-Vietnam vandaag 
door ingewijden op 200.000 man wordt 
geraamd. Zijn jongste militaire neder
laag (als gevolg van de val van Phuoc 
Binh in jan. jl.) heeft de Zuidvietna
mese generaal inmiddels al beant
woord met een verharde politieke 
houding. Hij beseft dat de kommunis-
tische partij zijn ontslag eist als con

ditio sine qua non voor verdere on
derhandelingen. Anderzijds weet hij 
dat de Noordvietnamezen niet langer 
genoegen nemen met een « nationale 
verzoeningsraad » en dat ze gewoon 
op militaire overwinningen doelen. 
Van die wetenschap uit lijkt een vrij
will ig aftreden van Thieu louter uto
pisch te meer dat men in het buiten
land al te veel belang heeft gehecht 
aan de « burgerlijke oppositie van 
katolieken en boeddhisten. Thieu 
heeft dan ook al bevestigd dat hij 
weer kandidaat zal zijn bij de presi
dentsverkiezingen van aanstaande 
herfst. Voor wie weet dat de verkiezin
gen door het leger worden gekontro-
leerd... 

Zal Amerika nog eens ingrijpen als de 
toestand plots dramatisch zou ver
slechteren ? Zo veel optimisme kan 
Saigon zich niet veroorloven nu 
Washington zo intens bij de weer her-
opflakkerende krisissituatie in het 
Midden-Oosten is betrokken. Welis
waar heeft Washington te Moskou en 

Peking op medewerking aangedron
gen opdat Russen en Chinezen te 
Hanoi hun (kommunistische) invloed 
ten goede zouden aanwenden. Maar 
de Chinezen lijken biezonder hardho-
rig. Er gaan zelfs geruchten dat de 
Chinese Volksrepubliek de Amerika
nen wil laten boeten voor de wijze 
waarop ze tijdens de jongste Sovjet-
Amerikaanse top (te Vladivostok) in 
de kou moest staan. Ten slotte wordt 
het Vietnamees konflikt onverander
lijk beheerst door het streven van de 
Noordvietnamezen en hun Vietkong-
bondgenoten naar hereniging van hun 
land. De onverzettelijkheid waarmee 
ze dit doel al meer dan twintig jaar 
nastreven is een niet langer weg te 
cijferen konstante terwijl de machts
positie van Thieu erg labiel is gewor
den en Washington door interne eko-
nomische moeilijkheden en door zijn 
direkte bindingen met nagenoeg alle 
konflikten ter wereld niet ongevaar
lijk is afgezwakt. 

Ad. Van Duyn 
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HET ZIJN INDERDAAD "GELUBDEN"! 

Eilacie ! 
geduurd 
januari 

De jongste dagen zijn de Vlaamse journalisten van CVP- en PVV-strek-
king druk In de weer om zichzelf en bun lezers ervan te overtuigen 
dat de verdaging van het wetévoorstel-Jorissen tot splitsing van hei 
kiesarrondissement Brussel een daad van hoge staatsmanswijsheid is, 
dat die splitsing veel beter kan verwezenlijkt worden met het globaal 
pakket van al de nog hangende gemeenschapvraagstukken, en dit in 
een gesprek van gemeenschap tot gemeenschap. 

De vraag is nu, of zij dit zelf geloven ; ik ben er zeker van dat hun 
lezers ervan overtuigd zijn dat zij voor de zoveelste maal door de CVP 
en de PVV bij de neus zijn genomen. 

Ik zie ze daar nog opstappen in 
de Halse betoging, al die parle
mentsleden van de meerderheids-
koalitie, fier als een gieter en 
zichtbaar gelukkig zich een dag 
bevrijd te gevoelen van het partij-
juk en zich als Vlaming te mogen 
uitleven. 

het heeft niet lang 
op donderdag 23 

- twee maanden na 
Halle — hebben de fiere Sikam-
bers opnieuw de nek moeten 
buigen en zijn zij met de dood in 
het hart en de staart tussen de 
benen « naar hun dorpen weer
gekeerd ». 
De PSC-haan heeft éénmaal ge
kraaid, en verbaasd over hun ei
gen l-)alse overmoed zijn zij 
roemloos op de vlucht geslagen. 
De reden ? Iemand moet hun in 
het oor geblazen hebben : • Braaf 
zijn, of de bazen zullen kwaad 
worden I ». En die bazen, een 
handvolletje PSC-ers, hebben het 
dan toch maar weer gedaan ge
kregen. Tientallen keren hebben 
wij het vroeger te horen gekre
gen : ce n'est pas Ie moment ». 
Luid roepen kunnen ze anders 
wel in de CVP. Toen in december 
1963 senator Vandekerckhove ver
kozen werd tot voorzitter van de 
Vlaamse vleugel, zette hij zijn 
borst in paraplu, en verklaarde 
met stierlijke plechtstatigheid 
zoals hij dat kan : « Wij zijn 
dertigmaal sterker dan de Volks
unie. Alleen de CVP kan de vei
ligste borstwering bieden voor 
de Vlaamse rechten ». En met 
dezelfde hooghartigheid waarme
de hij doorgaans op die kleine 
Volksunie neerziet antwoordde hij 
in maart 1971 op een Volksunie-
voorstel tot overleg » dat de 
CVP de medewerking van alle 
parlementsleden aanvaardt, maar 
dat de best aangewezen plaats 
voor die kontakten het Parlement 
Is, waar de ontwerpen worden 
neergelegd en besproken ». En 
wat zien wij nu ? Om de h. Van
dekerckhove ter wille te zijn dient 
onze vriend Jorissen zijn voorstel 
in bij het Parlement, en nu is het 
weer niet goed ! 
De splitsing was geen regerings-

als een open jachtterrein, waar 
zij « in gelegenheidsvloms » 
kunnen hengelen naar de stem
men van de Vlaamse boerkens 
die ze later, als zij eenmaal ge
kozen zijn, niet meer zien staan. 
Wel integendeel, als het er op 
aan kwam in 'het Parlement een 
of andere Vlaamse eis te bekam
pen, dan stonden die Brusselse 
bourgeois steeds op de eerste rij 
en kregen de Vlaamse kiezers 
stank voor dank. Dit zijn geen 

Ik zei reeds dat het denkbeeld 
van de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel niet nieuw 
is. Reeds in 1961 heeft volksver
tegenwoordiger Verbaanderd een 
voorstel ingediend om de provin
cie Brabant in drie te splitsen, en 
de 19 tweetalige gemeenten van 
de Brusselse agglomeratie af te 
zonderen van de rest der Vlaam
se gemeenten. Dit voorstel is een 
roemloze dood gestorven In de 
Kamerkommissie, waar de h. Ver-
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punt ; akkoord, maar wel een par
tijprogrammapunt dat een rege-
ringspunt had kunnen zijn, indien 
de CVP — die dan toch veruit de 
sterkste koalitiepartij is — dit 
werkelijk had gewild. 
Die splitsing is trouwens geen 
uitvinding van de VU om de re
gering te pesten. Reeds jaren is 
in de geesten van de bewuste 
Vlamingen het denkbeeld gerijpt, 
dat het Vlaams-Brusselse omme
land pecht heeft op een eigen 
Vlaamse vertegenwoordiging in 
het Parlement. Vlaams-Brabant 
werd steeds en wordt nu nog 
door de Brusselse partijbonzen 
beschouwd als een wingewest. 

woorden in de wind. Bij de parle
mentsverkiezingen van 1971 ston
den er bv. op de door de h. Van 
Offelen aangevoerde liberale ka-
-merlijst welgeteld 5 kandidaten 
(op de 33] uit een Vlaamse ge
meente. Op de kamerlijst van de 
h. Mundeleer stond geen enkele 
kandidaat uit een Vlaamse ge
meente, en dit was evenmin het 
geval met de door de h. Hougardy 
aangevoerde senaatslijst. Het is 
toch vanzelfsprekend dat de 
Vlaamse Brabanders de daaruit 
voortvloeiende ondervertegen
woordiging (3 of 4 Vlaamse geko
zenen te weinig) willen doorbre
ken. 

Foto : studio DANN 
baanderd zelfs niet was komen 
opdagen om zijn voorstel te ver
dedigen. In juli 1963, bij de be
spreking van de taalontwerpen 
diende dezelfde Verbaanderd een 
amendement in tot oprichting van 
een afzonderlijk kiesarrondisse
ment Halle-Vilvoorde, maar de 
h. Verroken vroeg dat het inge
trokken en opnieuw te berde zou 
worden gebracht bij de grond
wetsherziening, en het amende
ment werd verworpen. • 

Lang voordien reeds had Leo 
Lindemans op het kongres van de 
K.V. Landsbond in 1949 de tesis 
verdedigd dat de agglomeratie 
Brussel een <• rijksgebied » dien-

OP WELK BEEN DANSEN ? 
Hoofdredakteur Emiel Van Cauwelaert heeft in « Het Volk » 
van maandag 27 januari weer een hoofdvogel afgeschoten en 
een staaltje van de ergste demagogie weggegeven. 
De heer Van Cauwelaert vindt het VU-wetsvoorstel voor 
splitsing van het kiesarrondissement Brussel onverantwoord 
omdat men daarbij niet denkt aan de «Vlaamse Brusselaars» ! 
Hij spreekt zelf over « de onverschilligheid » van senator Jo
rissen tegenover de Vlamingen in Brussel ! 
En dat juist voor Jorissen die heel het jaar door bezig is met 
de Vlaamse Brusselaars, die hij goed kent omdat hij 16 jaar 
te Anderlecht heeft gewoond. 
Wie heeft er gezorgd door tientallen parlementaire vragen, 
een dozijn uiteenzettingen, vier interpellaties en een paar 
wetsvoorstellen dat de gelijke verdeling van de hogere amb
ten in de gemeentediensten van Brussel-Hoodfstad globaa' 
een feit werd ? Wie is nu weer bezig om er ook voor te zor
gen dat die gelijke verdeling een feit wordt op elk niveau en 
niet alleen globaal ? Weer hij ! 
Wie heeft bij herhaling gewezen op de niet-uitvoering van de 
taalwetten in de Brusselse KOO's en elders. Naast anderen, 
weer senator Jorissen. En wat betreft de Vlamingen te Brus

sel. Wie stemde vorige week in de Senaat tegen de Invoering 
van de subnationaliteit te Brussel (wetsvoorstel Van de Zan-
de) ? Weer iedereen, behalve de Volksunie. 
Wie vooral heeft, wat betreft de vorige Brusselse agglomera
tieverkiezingen de invoering van waarborgen voor de Brus
selse Vlamingen gevraagd ? 
Weer de VU. En wie vondt dit niet nodig ? Weer de CVP ! 
Men kent het misbruik van deze verkiezingen door het FDF. 
De VU had bij voorbaat gewaarschuwd en vroeg achteraf de 
aanpassing van de wet terzake. Wie heeft dat geweigerd ? 
Weer de CVP I 
Wie heeft meer dan honderd jaar lang Brussel laten of hel
pen verfransen en als lid van zovele regeringen en van zo
veel Brusselse gemeentebesturen ? 
Naast de BSP en de PVV toch de CVP I 
Men moet werkelijk niet meer weten op welk been dansen 
om een artikel te schrijven zoals de heer Van Cauwelaert dit 
pleegde. 
Weet hij niet beter of probeert hij ziin lezers om de tuin te 
leiden ? Laat hem eens in het eigen hart kijken. 
Mooi ziet het daar niet uit. 

de te worden, waar de inwoners 
een subnationaal Nederlands of 
Frans statuut zouden krijgen. Dit 
denkbeeld werd later overgeno
men door het Algemeen Vlaams 
Kongres van 1949 en door het 
kongres van de W B in 1960. En 
de h. Lindemans verduidelijkte 
zelf in « De Standaard », in 1965, 
dat « die splitsingslijn moet wor
den doorgetrokken op kultureel, 
ekonomisch en elektoraal ge
bied ». 
Ook de Vlaamse CVP-jongeren 
hebben na maandenlang studie-
werk in 1970 een resolutie uit
gewerkt, waarin o.m. wordt ge-
eist dat de provincie Brabant ge
splitst wordt in een provincie 
Vlaams-Brabant, een provincie 
Waals-Brabant en een provincie 
hoofdstad-Brussel. 
De jongste jaren is het denkbeeld 
van de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel gemeen
goed geworden van alle Vlaamse 
partijen, fondsen en kongressen, 
en het is dank zij de eensgezind
heid over dit huidige Vlaamse 
programmapunt dat de organisa
toren van de 24-novemberbeto-
ging te Halle erin geslaagd zijn 
in dit nochtans excentrisch gele
gen stadje 50.000 manifestanten 
op de been te brengen. 
Die eensgezindheid van alle par
tijen te Halle had grote vooruit
zichten gewekt, en nu zijn al die 
verwachtingen weer de bodem in
geslagen door de woordbreuk 
van de CVP en de PVV. Het is 
wel kenschetsend dat het terug
krabbelen van de CVP door de al
gemene fraktieleider Leynen in 
het Frans werd medegedeeld. 
Was het een late oprisping van 
zijn rexistisch verleden, of om in 
het gevlij te komen bij zijn fran-
kofone bazen ? 

Onrustwekkend is wel dat de re
geringsaankondiging, dat de kwes
tie van de splitsing haar beslag 
zal krijgen tijdens onderhandelin
gen over het gehele pakket van 
de nog hangende gemeenschaps
vraagstukken. Dit is een veeg 
teken : het betekent noch min 
noch meer dat Vlaanderen zich 
eens te meer erop moet voorbe
reiden allerlei toegevingen te 
moeten doen, en dat wij weer 
een flinke prijs zullen moeten 
betalen voor iets wat ons nor
maal toekomt. 
Het is het noodlot van de CVP-
ers niet in eigen macht te gelo
ven en de moed te missen hun 
plechtige beloften in daden om 
te zetten. 
Zo hebben zij de Vlaamse meer
derheid verkwanseld voor een be- ' 
schamend grendelsstelsel ; zo 
hebben zij de Walen een rege
ringspariteit in handen gespeeld, 
die de Vlamingen te Brussel 
wordt geweigerd ; zo zijn aan de 
Walen kompensatiekredieten toe
gezegd, die de reinste aanflui
ting zijn van een gezonde ekono-
mische politiek ; zo is te Brus
sel zes jaar voor de aanvankelijk 
bepaalde datum de vrijheid van 
het gezinshoofd ingevoerd die 
een pedagogisch monster is, en 
die de verdere verfransing van 
de Vlamingen in de hoofdstad 
nog moeten versnellen ; zo wordt 
nu via de « voorlopige gewest-
vorming » de totstandbrenging 
voorbereid van een derde gewest 
Brussel, binnen hetwelk de Vla
mingen tot onmondigheid zullen 
gedoemd worden en waardoor het 
gewest Vlaanderen voor altijd in 
de minderheid wordt gespijkerd. 
Moeten wij voortgaan ? 
Zal de CVP dan altijd een onbe
trouwbare partij blijven, een par
ti j van <• gelubden » ? 

M.V.d.B. 
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WAT EEN UITNODIGING ^ 

AL NIET KAN 
BETEKENEN 
(k.j.) Kleine dingen kunnen 
soms grote aan het licht bren
gen. Op de installatie van de 
Waalse Gewestraad werd de 
voorzitter van de Duitse Kul-
tuurraad uitgenodigd (Johann 
Weynand); en door de Waalse 
voorzitter (Janssens !) aange
spoord, mee te werken « opdat 
de duitstalige Belgen zich in 
het Walenland zouden geïnte
greerd voelen ». Laat ons zeg
gen dat de Walen de suppoost 
van hun protektoraat Oost-Bel-
gië uitgenodigd hebben, dat ze 
dus de Duitse Belgen uitgeno
digd hebben in hun hoedanig
heid van toekomstige Walen. 
De voorzitter van de Vlaamse 
Gewestraad daarentegen (sena
tor Hulpiau) heeft zijn kollega 
van de Duitse Kultuurraad NIET 
uitgenodigd (ook de Brusselse 
C'^westraad liet dit na). Aldus 
heeft hij laten blijken wat vele 
Vlamingen, ook de zgn. Vlaams
gezinden van de CVP, tipeert in 
hun houding tegenover België's 
Duitsers : VOLSLAGEN ONVER
SCHILLIGHEID. In de CVP zijn 
er heel wat « staatslieden » die 
zich graag inlaten met de ver
re horizonten van Europa en van 
de derde wereld. IVIaar nooit 
met de Duitse volksgroep bin
nen de Belgische staat. 
Nochtans beschikt de CVP over 
de macht om te eisen dat de 
voogdij over de Oostkantons 
niet van het unitaire België op 
een « geregionalizeerd » Walen
land zou overgaan, en dat Vlaan
deren mede-voogd zou blijven. 
Door zulke mede-bevoogding 
zou zij de kulturele en andere 
belangen van de kleine Duitse 
groep evenwichtiger bescher
men. Weliswaar zou zij dan de 
PSC ontstemmen... 

BNICCPl I UaOlil.. 
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kiesarrondissement 
Halle-VHvonrde 

Dit Is een CVP-affIche, tijdens de jongste verkiezingen op grote schaal 
uitgeplakt in het kiesarrondissement Brussel. Zo betrouwbaar zijn de 
CVP-beloften ! p t̂,, ^ studio DANN 

KONGRESAGENDA VANDAAG en MORGEN 
Zaterdag 1 februari 
14U.30 : Inleidende rede - samenvatting en situe
ring van het kongres door de kongresvoorzitter, 
volksvertegenwoordiger E. Raskin. 
15 u. : Referaat : « demokratisering van de ekono-
mische en sociale sektor », referente Lic. L. De 
Beul. 
15U.30 : Pauze. 
15U.45 : Stemmingen over het hoofdstuk 8 : « de
mokratisering op het sociale en ekonomische 
vlak ». 
17U.45 : Einde. 

Zondag 2 februari 
10 u. : Verwelkoming en situering van de werk
zaamheden door de kongresvoorzitter, volksverte
genwoordiger E. Raskin. 
IOu.10 : Bijkomende toelichting over het onder

wijs door senator M. Coppieters. - Stemmingen 
over hoofdstuk 3 : « onderwijs en kultuurbeleid ». 
Ilu.30 : Bijkomende toelichting over het sociaal 
en ekonomisch beleid door professor J. Maton. -
Stemmingen over hoofdstuk 4 : « sociaal en eko
nomisch beleid ». 
13 u. : Einde. 

15 u. : Aktualiteitsrede door senator H. De Bruyne 
15U.30 : Stemmingen over de aktualiteit. 
16 u. : VUJO-boodschap doer de voorzitter mr. 
H. Coveliers. 
16U.15 : Pauze. 
16U.30 : Dankwoord door de kongresvoorzitter, 
volksvertegenwoordiger E. Raskin. 
17 u. : Programmarede door de voorzitter van het 
partijbestuur, volksvertegenwoordiger H. Schiltz. 
17U.30 : Slotwoord door de partijvoorzitter, sena
tor F. Van der Eist. 

nDPuncm 
NOTA AAN HET 
OVERLEGKOIVIITEE 

iVAN VLAAIVISEVERENIGINGEN^ 
5T—welsvuuiülël tot splitsing 

van het kierarrondissement Brus
sel werd in de Senaat sine die, 
d.i. voor onbepaalde t i jd, ver
daagd. 
Sommige Vlaamse politici, hierin 
gevolgd door bepaalde persorga
nen verdedigen deze houdmg met 
het argument dat dit probleem 
slechts een onderdeel vormt van 
het geheel der Vlaams-Waalse 
problemen en dus slechts moet 
gesteld worden in een globale on
derhandeling van gemeenschap 
tot gemeenschap. 
Deze stelling komt er op neer te 
aanvaarden dat geen enkele 
Vlaamse eis nog aan bod kan ko
men in afwachting van dergelijke 
globale onderhandeling waarvan 
niemand weet wanneer zij plaats 
zal vinden en in welke omstandig
heden. Intussen is Brussel tot 
derde « gewest » geproklameerd 
zonder ingebouwde waarborgen 
voor de Vlamingen en staat daar
tegenover niets dat van aard is 
om de frans-Brusselse eigenge
reidheid te counteren. Bovendien 
moet men beseffen dat in globale 
omstandigheden Vlaanderen de 
meest eisende partij zal en moet 

zijn gelet op de ongunstige onder
handelingspositie waarin de 
grondwetsherziening en de rege-
ringspolitiek de Vlamingen heeft 
gebracht, meer speciaal wat Brus
sel betreft. 
Hoe meer deel-problemen men 
in het zgn. globaal pakket onder
brengt hoe moeilijker de onder
handelingspositie van de Vlamin
gen bij toekomstige « globale » 
onderhandelingen zal zijn. De 
splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel wordt in de regeer
verklaring niet vermeld en er wer
den desbetreffend door de rege
ring geen verbintenissen aange
gaan. Het komt .wel voor in de 
verkiezingsprogrammas van de 
VU, de CVP, de PVV en de Rode 
Leeuwen. Het parlement zou zich 
bijgevolg vrij moeten kunnen uit
spreken. 

Deze uitspraak beletten komt er 
op neer te stellen dat de Vlaamse 
meerderheid in het Parlement op 
geen enkel ogenblik meer kan 
spelen wanneer sommige frans-
taligen zich verzetten. 
Bovendien zal deze houding de 
franstaligen stijven in hun me
ning dat zij hun minderheidswil 
toch altijd zullen kunnen opdrin
gen. Het zou met het oog op de 
psychologische evolutie in Brus

sel uiterst nuttig geweest zijn 
indien de franstaligen hadden 
kunnen vaststellen dat de Vlaam
se politieke wil in overgrote 
meerderheid de splitsing van het 
kiesarrondissement eist. 
De ervaring niet alleen met am
nestie voorstellen maar zelfs met 
zeer bescheiden voorstellen tot 
rechttrekking van absurde ano-
maliën in de repressie- en epura-
tie-wetgeving (bvb. voorsiel 
Olaerts inzake militaire pensioe
nen) bewijst hoe zeer de stelling 
van de « globalisering » de Vlaam
se politieke aktie verlamt. Ook 
daar werd de globalisatie inge
roepen om het kleine voorstel 
te kunnen verwerpen terwijl an
derzijds het globale voorstel op 
de onwil van de franstaligen 
stuit en de eerste-minister erken
de dat de regering voor het glo
bale probleem niets kan noch 
wou doen. 

In het regeringsprogramma is 
geen enkele konkrete eis van de 
Vlaamse Beweging opgenomen, 
wanneer het parlement bovendien 
door verwijizngen naar « globali-
saties » buiten spel geplaatst 
wordt dan bevestigt men meteen 
dat Vlaanderen voor zijn speci
fieke eisen niets van het huidiga 
parlement heeft te verwachten. 

m 
In het ouderkomitee van de lagere school van Hemelbrede-
gem — U kent dat wel : mensen die bevoegd zijn voor drie 
uitgekiende materies : het jaarlijks bal, het St.-Niklaasfeest 
en de verkiezmg van het bestuur — viel ik jarenlang slechts 
door één zaak op ; ik was er de enige wiens kinderen geen 
gebruik maakten van de naschoolse lessen Frans. En vermits 
het me op een dag duidelijk werd dat haast alle lagere scho
len van Maas tot IJzer dat naschools onderwijs willen hebben, 
ook al moet het dienen om Chinese les te geven, heb ik 
eens voorgesteld dat de lessen zouden dienen om korrekt 
en beschaafd Nederlands te leren spreken en schrijven. Een 
dom voorstel natuurlijk. Het komitee heeft het beantwoord 
door me van die dag af nog slechts door koöptatie in hun 
midden te laten komen, elektoraal betekende ik immers 
niets meer. Maar nu heeft het komitee mij volledig « laten 
vallen ». Een val met een bijzonder zachte landing is het 
geworden, want een mandaat bekleed je altijd bij de genade 
van iemand in wiens lied je moet meezingen. 
En een fraai lied was het niet. Eerst en vooral dat naschoolse 
lager onderwijs, een rem op de ontwikkeling van de kinderen, 
die moeten gaan leven als jonge krampachtige volwassenen 
wiens hele leven gevuld wordt met de school. Dertig tot 
veertig uren per week in een klaslokaal doorbrengen, is 
waanzinnig veel. Maar daarna wordt nog eens extra-Frans en 
extra-ik-weet- niet-wat opgespoten. Een pijnlijke klucht is dat! 
En of we verder bezwaren hebben tegen het Frans als 
Tweede Taal ? Ja ! En nu de franstalige politici het Neder
lands als Tweede Taal feitelijk verbannen hebben uit hun 
lagere scholen, moeten wij er eens over nadenken of wij 
hetzelfde niet zouden doen. Zonder wrok, maar met de optie 
op betere tijden voor onze moedertaal. Wie was ook weer 
die ongeblinddoekte flamingant die schreef dat wij het Frans 
tenminste gedurende een paar decennia moeten verbannen 
om die taal nadien opnieuw te kunnen binnenhalen en met 
liefde te omringen. Intussen zouden wij aan onze eigen kul-
tuurtaal zo'n diepe zorg kunnen besteden dat zij opgewas
sen geraakt tegen de ijdeltuiterij en de alomtegenwoordig
heid van haar volle nicht. Zolang dat niet mogelijk is, blijft 
het uitspreken van een waarheid als « De taal is gans het 
volk ' zoiets als het protesteren tegen God in een gevuld 
kerkgebouw. 

Misschien is de ergste kwaal van Vlaanderen vandaag wel 
de kronische hoera-ziekte : kijk eens hoever wij het reeds 
geschopt hebben, kijk eens hoeveel een tweetalige Vlaming 
méér waard is dan zijn eentalige broer van Latijnsen huize, 
hij mag zelfs in Brussel gaan werken... Tegen dit alles is 
slechts één geneeskrachtig kruid gewassen : het laten op
groeien van een paar generaties intellektuelen die zeer vlot 
Nederlands praten en zeer slecht Frans. Leuven-Vlaams, het 
hartversterkend stukje Vlaams reveil, is daarvan het beste 
voorbeeld. Of dacht U dat de franssprekenden ooit Leuven 
hadden moeten verlaten indien de Vlaamse academici allen 
voldoende Frans hadden gekend om in vrede en wetenschap-
petijk gepeis met hun Waals-Brusselse kollega's samen te 
leven ? 

FRANS-JOS VERDOODT. 
N.B. Men vertelt dat in Louvain-la-Neuve meer mensen komen 

om naar de sprookjesstad te kijken dan om er te stude
ren. Ach, de Amerikanen hebben óók hun Disney-Land I 

OP 9 FEBRUARI 
OPNIEUW BETOGING TE SCHAARBEEK 
Het TAK stett vast dat te Schaarbeek de wet nog steeds 
overtreden wordt : dwz de Belgische taalwetgeving, door 
de meerderheid van het Belgisch parlement op demokratische 
wijze gestemd, wordt niet toegepast noch door de burge
meester (door de koning benoemd) noch door de minister 
van Binnenlandse Zaken (die weigert de burgemeester op 
de wettelijk voorziene wijze te schorsen). 
Het TAK roept alle Vlamingen op om op zondag 9 februari 
1975 opnieuw te betogen,' voor toepassing van de wet te 
Schaarbeek. TAK verzamelt om 11 uur te Brussel, Arduin-
kaai, aan de parking van de KVS. 
Wie per bus meewil, kan inschrijven en op volgende plaatsen 
opstappen : 
OOSTENDE : Mc Leodplein, 8 u. 30 ; Jef De Busschere, Zwa-
luwenstr. 35, Oostende, tel. 059/70.61.16. 
BRUGGE : Station om 9 u. ; Jan Bart Van In, Predikherenrei 
23, Brugge, tel. 050/33.75.99. 
ROESELARE : Station, 9 u. ; Herman Roeland, Kloostërstr. 
60, Marke, tel. 056/22.07.73. 
GENT : St-Pietersstation, 9 u. 45 ; Piet De Pauw, De Pintelaan 
311, Gent ; tel. 091/21.32.06. 
AALST : Station, 10 u. 45 ; Alex Colen, Bauwensplein 7, 
Aalst, tel. 053/70.01.41 ; Rudy De Grom, Broekstr. 49, Welle. 
OUDENAARDE (via Geraardsbergen) : Markt, 9 u. ; A. Den 
Haerynck, Arend de Keyserestr. 4, Oudenaarde, tel. 055/ 
31.23.12 ; A. De Borre, Guilleminl. 98, Geraardsbergen, tel. 
41.12.53. 
ST-NIKLAAS : Markt, 9 u. 30 ; Guido Pauwels, Sportstr. 11, 
Wasmunster, tel. 052/47.84.16 (kan via Dendermonde). 
HASSELT : vertrek Maasmecheien, Markt, 8 u. ; halte te 
Hoeselt, café ABC, 8 u. 30 ; halte te Hasselt, Markt om 9 u.. 
Kol. Dusartplein ; Edmond Rubens, Korenstr. 4, Bilzen, tel. 
011/41.10.02). 
ANTWERPEN : aan 't Steen om 9 u. 30 ; Berchem kerk, 9 u. 
45 • Mortsel, Oud Gemeentehuis, 10 u. ; Kontich kerk, 10 u. 
15 ; Dirk Verheyden, Pelserij 1, Gele, tel. 014/58.93.93 ; Joris 
Van Dessel, Zandvekenveiden 15, Nijlen, tel. 031/81.85.91 ; 
Eric en Greet Bogaerts, Mechelsestwg 202, Kontich, tel. 031/ 
57.46.93. 
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m ncDiRLfinD 
(jeeveedee) Een van de moeilijkste barrières voor de Neder
landse regering (progressieven plus • gedogende » kriste-
lijke partijen) is de afgelopen week vanuit de mist van de 
laatste maanden plotseling weer duidelijk zichtbaar gewor
den. We bedoelen de abortuswetgeving, een zaak waarbij 
premier Joop den Uyls Partij van de Arbeid en de daarmee 
samenwerkende Radikalen (PPR) en Demokraten vrijwel 
lijnrecht tegenover de konfessionelen van Katholieke Volks
partij en Anti-Revolutionaire Partij staan. Voeg daarbij dat de 
minister van Justitie die de eerste verantwoordelijke man 
voor de regeling van de abortuskwestie is, de katholiek 
Andries van Agt is, en het is duidelijk dat te zijner tijd op 
het Haagse Binnenhof de stormen hoog kunnen oplaaien. 

ABORTUS WORDT ZWARE 
BARRIÈRE VOOR REGERING 

De klip die de regering straks zal moeten pogen te omzeilen 
vertoonde zich vorige week in de vorm van een kristelijk 
initiatief-wetsontwerp. De indiening van dit ontwerp was 
geen verrassing want men was bij de vorming van de huidige 
regering, een kleine twee jaar geleden, overeengekomen dat 
de twee kristelijke regeringspartijen zulk een ontwerp op 
tafel zouden brengen. Wat wél tot hoog oplopende diskussies 
leidde, was de inhoud van het voorgestelde wetsontwerp. 
Want terwijl — zij het tegen wil en dank van een niet onaan
zienlijk deel der bevolking — in Nederland sinds enige jaren 
een praktijk was gegroeid die nogal tolerant was ten op
zichte van het probleem van de zwangerschapsonderbreking, 
èn terwijl al eerder van socialistische kant een ontwerp was 
ingediend dat rekening hield met die tolerantie, blijkt het 
kristelijke voorstel de klok behoorlijk terug te draaien. Het 
voorstel is namelijk nog strenger dan het óók van kristelijke 
kant ingediende wetsontwerp tijdens de vorige regering 
(kristenen en liberalen onder leiding van Barend Biesheuvel). 
Kort en goed komt het nieuwe voorstel hierop neer dat de 
arts die de abortus-wetgeving overtreedt, onmiddellijk straf
baar is, dat een team van geneeskundigen, maatschappelijk-
werkers en psychiaters tevoren advies moet geven, dat 
abortus om welke sociale reden ook verboden wordt en dat 
van elk geval een schriftelijk rapport dient te worden opge
maakt, overigens zonder dat de naam van de betrokken vrouw 
wordt genoemd. Het feit dat in het eerste kristelijke ont
werp van enkele jaren geleden de geneesheer bij een eerste 
overtreding slechts een waarschuwing, maar géén straf werd 
toebedacht, laat al zien dat het nieuwe voorstel de zaken veel 
scherper stelt. 

Nu is het bij een kwestie als abortus duidelijk dat daarbij 
normen een rol spelen die met de diepste menseFijke gevoe
lens, laten we zeggen met het geweten, te maken hebben. 
Ook al staat historisch vast dat in vroegere beschavingen 
zwangerschappen werden onderbroken zonder dat de maat
schappij daarop reageerde met zware sankties, dan is toch 
in het kristelijke deel van de huidige wereld abortus een 
handeling waar zeer velen menen in geweten afwijzend tegen
over te moeten staan. Die afwijzing zal gerespekteerd moe
ten worden, maar men zal zich wel moeten afvragen of men 
zich volstrekt » rücksichslos » en zonder enige menselijke 
klementie tegenover alle abortusgevallen dient op te stellen. 
Met andere woorden of men niet bepaalde noodgevallen moet 
onderkennen waarbij abortus menselijkerwijze gesproken 
onvermijdelijk is. 
Dat rekening houden met ernstige lichamelijke of geestelijke 
nood komt ook wel in het kristelijke wetsontwerp voor, maar 
daarentegen wordt sociale nood absoluut afgewezen. En dit 
laatste nu staat in tegenstelling tot het socialistische voor
stel waarin ook sociale indikatie als een reden voor abortus 
wordt aanvaard. Daarmee is duidelijk wat straks een der 
breekpunten gaat worden (afgezien van de onmiddellijke 
strafbaarheid van de arts en de inschakeling van een advies
team) wanneer de abortuszaak in het parlement behandeld 
gaat worden : het socialistische ontwerp bepleit meer vrij
heid (echter niét een totale vrijheid), het kristelijke plan 
trekt grenzen waarmee de niet-kristenen zich moeilijk kun
nen verenigen. 
We kunnen nu moeilijk vooruitlopen op de beslissingen die 
later in het jaar over de abortuswetgeving getroffen zullen 
worden. De zaak wordt trouwens ingewikkelder omdat bin
nenkort ook de liberalen een voorstel zullen indienen. Daar
mee komt de kwestie sterk in het politieke vlak te liggen 
omdat de in abortuszaken nochtans zeer vrijzinnig denkende 
liberalen de kristelijke partijen als mogelijke toekomstige 
regeringspartners moeilijk voor het hoofd kunnen stoten ! 
Wat we er wél van kunnen zeggen is dat de honderd-procent
tegenstanders van abortus er te weinig rekening mee houden 
dat het in haast alle gevallen om vrouwen-in-nood gaat. t^en 
kan terecht met verwijten komen over slechte voorlichting, 
over onbekendheid met voorbehoedmiddelen, over onzorg
vuldig gedrag, maar wanneer het noodgeval een feit is (en 
geen enkele vrouw beschouwt abortus als een niemendalle
tje) zal men zich zo menselijk mogelijk en gesterkt door een 
eerlijk, maar niet angstvallig geweten daar tegenover moeten 
opstellen. Een wettelijke regeling is daarom juist, maar 
voorop moet staan dat het om mensen in een noodsituatie 
gaat. Maar als die regeling uiterst strak en eerder onver
draagzaam is, zullen de • illegale breinaaldpraktijken met 
alle afschuwelijke gevolgen » (zoals het onlangs afgetreden 
kamerlid Anneke Goudsmit van D'66 het deze week uitdrukte) 
opnieuw hun intrede doen. We kunnen ons niet voorstellen 
dat verantwoordelijke Nederlanders dat willen. 

LINKSE BREUK IN PORTUGAL 
(AVD) Zoals bekend heeft de Por
tugese regering onlangs beslo
ten het eenheldsvakverbond tot 
wet te maken. Met slechts een 
kommunist In de regering kan dit 
beslist een verrassend resultaat 
heten. Men kan In deze maatregel 
waarbij de Portugese arbeiders 
het recht op vrije vakverenigings
keuze ontnomen wordt, een eer
ste veelzeggende aanwijzing zien 
van wat hun bij een, voorlopig 
onwaarschijnlijke, kommunistische 
verkiezingsoverwinning te wach
ten ~staat. Als de beloofde vrije 
verkiezingen nu ook nog worden 
verdaagd tot de kommunisten 
hun cellen en aktiegroepen over 
heel het Portugees grondgebied 
hebben uitgebouwd, staat de Por
tugese demokratle die 25 april 
van vorig jaar ahw uit de hemel 
viel er niet bepaald schitterend 
voor. 

Wat het fel omstreden eenhelds
vakverbond betreft, komt al lesj 
hierop neer dat geen formule\ 
kon gevonden worden waarop 
kommunisten en hun aanhang aan. 
de ene kant en anderzijds socia
listen en soclaal-demokraten me
kaar konden vinden. Daardoor is 
de regeringskoalitie van de drie 
partijen in de knel geraakt, zodat 
ze van de ene op de andere dag 
uit elkaar kan vallen. Voor de 
kommunisten komt het^er nl. op 
aan hun invloed ook na een even
tuele verkiezingsnederlaag te be
houden. Na de revolutie van 25 
april j l . hebben die kommunisten 
hun brood niet in ledigheid gege
ten. Terwijl de socialisten luid
ruchtige toespraken hielden en 
hun leider Mario Scares als mi
nister van Buitenlandse Zaken 
geestdriftig op reis toog, hebben 
de voljelingen van Cunhal de 

vakbonden veroverd. De kommu
nisten stichtten hun Intersindi-
cal, een overkoepelende organi
satie voor alle Portugese vakbon
den... onder kommunistische lei
ding. Men kan zeggen dat de 
woelingen van september j l . 
waardoor Spinola aan de dijk 
werd gezet, van die organisatie 
zijn uitgegaan. 

Tegenover zoveel georganiseerd 
optreden van de kommunisten 
kan Scares rekenen op zijn eigen 
socialistische partij, op de so-
ciaal-demokraten, de konservatie^ 
ven en de Portugese bisschop»-
pen, die vanaf de kansel hebben 
verklaard dat een eenheldsvak
verbond onverenigbaar is met 
Vatikanum II en de mensenrech
ten. En verder zal alles afhangen 
van de officieren die zich bij 
monde van hun Beweging der 
Strijdkrachten bij de kommunis
tische standpunten hebben aan
gesloten. Het samengaan van 
leger en kommunisten is wel het 

meest onthutsende gevolg van 
de jongste krisissituatie zodat 
men zich gaat afvragen welke 
slotsommen president Costa Go
mez uit zijn nipte maar niet on
gevaarlijke nederlaag in de raad 
van de strijdkrachten zal trek
ken. Het 'is wel zo dat de kom
munisten niet de gevaarlijkste 
elektorale tegenstanders zijn maar 
anderzijds hebben ze hun organi
satie en hun impakt op de vak
bonden onder Gaetano en diens 
voorganger kunnen handhaven 
terwijl de socialisten in die pe
riode verschrompelden tot een 
« buitenlandse », van de basis af
gesneden groep. 
Intussen staat de Portugese baro
meter weer op onverdraagzaam
heid zoals zondag j l . bleek uit 
een aktie van extreemlinkse groe
pen tegen een bijeenkomst van 
de demokratische centrum partij. 
Zoals de zaken nu staan heeft de 
revolutie van 25 april j l . haar 
hoopvolle beloften nog altijd niet 
ingelost. 

'AÜantisóe? 

;;|^Zemmur» 
SPAANSE 

:=:mi^ RIO 
B?1!Ï3* DE ORO, 

SAHARAf 
Tichia» 

MAURETANIE 

Dezer dagen is medegedeeld dat 
het Internationale Hof van Justi
tie te Den Haag akkoord is om, 
op verzoek van de Algemene Ver
gadering van de Verenigde Naties 
een « gevraagd advies » te ge
ven over de Spaanse Sahara, 
Marokko en Mauretanië, en in 
zekere zin Algerije, willen echter 
van geen onafhankelijke Spaanse 
Sahara weten, maar willen dit 
land aanhechten. De rijke fosfaat-
lagen welke enige jaren geleden 
in de Spaanse Sahara werden 
ontdekt, spelen uiteraard een 
grote rol bij de behoefte van de 
buurlanden om dit land te « be
vrijden » of te « dekoloniseren » 
door het te annexeren. 

LIEVER WEST- DAN OST-POLITIK 
(AVD) Men kan zich gemakkelijk 
het gevoelsklimaat indenken waar
in kanselier Schmidt en zijn link
se koalitieregering verkeren sinds 
CSU-ieider Strauss te Peking op 
pauken en cimbalen werd ontvan
gen. Wat Strauss en Mao zo drin
gend met elkaar moesten uitpra
ten blijft voorlopig een Chinees 
raadsel. Bovendien- is er speel
ruimte voor een hele waaier van 
veronderstellingen en gissingen, 
waarbij zelfs het vermoeden 
rijst dat Strauss door Peking 
wordt aanvaard als"« gebeurlijk » 
kanselier van de Bondsrepubliek. 
Peking kan zich hierbij laten lei

den door de alombekende om
standigheid dat de CSU-leider 
nooit een goed woord over had 
voor de kommunistische konkur-
rent uit het kremlin. Bij dit alles 
heeft de Chinese leider dan geop
teerd voor de bekende stelregel 
dat de vijand van zijn vijand best 
een vriend kan worden. 
Strauss moet echter beseffen 
dat er vandaag in zijn Bondsrepu
bliek geen meerderheid voorhan
den is om de Chinezen van Mao 
te steunen in hun ruzie met de 
Sovjetunie. In het verleden was 
de CDU-CSU trouwens die me
ning toegedaan. In de jaren zes-

NIEUWE FAZE 
(AVD) Sinds maanden wachtte de internationale pers op een bijeen-
Itomst van het Chinees parlement en toch wist tot voor twee weken 
niemand in het Westen dat de Chinese parlementariërs al bijeen wa
ren geweest en met een paar verrassende benoemingen aandacht had
den gevraagd voor hun Ingewikkelde politieke landkaart. De verrassing 
kulmineerde in de benoeming van Teng Sjiao Pin tot vice-voorzitter 
van de Chinese KP. Met de promotie van Teng (destijds door de kultu-
rele revolutie uitgerangeerd) is het rehabilitatieproces van de zogehe
ten a reformisten » kompleet. 
Het Chinese volkskongres (parlement) heeft niet meer reële bevoegd
heden dan de parlementen van andere kommunistische staten maar 
zijn schaarse bijeenkomsten geven gemeenlijk aan dat een overgangs
periode beëndigd is of dat een nieuwe oriëntatie voor de deur staat. 
Na haar officiële erkenning heeft de Chinese Volksrepubliek haar po
sitie verbazend vlug gestabiliseerd. Mao bleef zowat de beschermengel 
van de Derde Wereld en zette algauw een domper op zijn anti-Wester-
sche bewogenheid. Intussen is Peking de Sovjethoofdstad komen ver
vangen als trekpleister voor Westerse regerings- en oppositieleiders 
en naargelang het rode tapijt verder wordt afgerold is Mao's voorkeur 
voor bepaalde ontwikkelingen in het Westen gaan blijken. 
Binnenlands ziet de toestand er heel wat ingewikkelder uit. Mao heeft 
al veel « vijanden » (zoals honger en bevolkingsexplosie) afgeremd. 
De inflatie is er onbekend en er bestaat daar zo iets als ekonomische 
onafhankelijheid, bevochten naar het maoïstisch recept van « op twee 
benen te lopen » — waarbij landbouw en industrie harmonisch en ge
lijktijdig (zouden) moeten groeien, een harmonie die lang niet altijd 
zonder gevaarlijke haperingen verloopt. 
Nog erger zijn de latente wrijvingen tussen leger en politie, een kon-
flikt-situatie die ook na de dood van Lin Piao overeind is gebleven en 
waarbij dan nog te bedenken is dat het leger in China tegelijk zorgt 
voor de vakkundige en ideologische opleiding van de rekruten. Pas na 
het vertrek van de tachtigjarige Mao (en van Tsjoe, ook al zeventig), 
zal de strijd om de opvolging voorgoed losbreken. Hierbij zal de nu 
achteruitgestelde Wang Hoeng-wen (en de jonge meer radikale gene
ratie die hem steunt) ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. 

tig toog Strauss zelf naar Tsjang-
Kai-Sjek om de heerser over 
Taiwan tot vader van alle Chine
zen (kontinentale en andere) uit 
te roepen. En in 1965 verhinder
de kanselier Erhard met alle mid
delen dat Duitse firma's in de 
Volksrepubliek een walserij zou
den oprichten. In die jaren ging 
de partij van Strauss er vanuit 
dat de kontakten met Moskou 
moesten opgevoerd worden naar
mate de Russisch-Chinese tegen
stellingen zouden toenemen. 
Het scharrelpartijtje dat Strauss 
onlangs te Peking weggaf kan 
echter de indruk niet uitvegen dat 
de Westduitse kristen-demokra-
ten terzake van hun buitenlandse 
politiek aan vrij verwarde streef
doelen toe zijn. Nog niet zolang 
geleden reisde de allesbehalve 
progressieve Gerhard Schroeder s 
naar het Midden-Oosten om er ' 
met niemand minder dan Jasser 
Arafat te praten, een bezoek dat 
in CDU en CSU-rangen heel wat 
deining op gang bracht. En ter
wijl Strauss door de maoïsten 
(van Peking !) gevierd werd zorg
de CDU-schatbewaarder Kiep voor 
nieuwe beroering, toen hij in 
Oost-Berlijn met politici van de 
DDR rond de tafel ging zitten. 
Partijvoorzitter Kohl kan voorze
ker niet langer beweren dat hij 
de buitenlandse partij van zijn 
groep vast in een greep heeft. 
Die vaststelling is des te pijnlij
ker voor velen in de kristen-de-
mokratische partij van de Bonds
republiek, die beslist niet onver
deeld achter de enigmatische 
Strauss staan... en diens ver
hoogde kansen om de race naar 
het kanselierschap te winnen. 
Het kan waar zijn dat kanselier 
Schmidt zich aan het feestelijk 
onthaal van Strauss niet buiten
sporig geërgerd heeft, maar na 
het Chinees avontuur van zijn 
prominente tegenstander is de 
voor maart geplande China-reis 
van de bondskanselier een paar 
bedenkelijke nuances en duidin
gen rijker geworden. Het is nu 
wei een niet weg te cijferen evi
dentie dat Mao niet van geest
drift overloopt voor de Ostpolitik 
van Brandt en Schmidt. 
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Het Jaar van de Vrouw is sedert 
27 januari « officieel ». In de in
drukwekkende zalen van het 
Brusselse Egmontpaleis aan de 
Kleine Zavel kwam een grote 
groep vrouwen samen, zowel uit 
het Vlaamse als uit het Waalse 
landsgedeelte, maar de Brusselse 
dames waren wel zeer sterk ver
tegenwoordigd. 
Misschien ook omdat de « ope
ning » om elf uur 's morgens 
plaatsgreep en dat elke •• gewo
ne » vrouw dan aan 't werk is, 
en dat men in het Brusselse meer 
vrouwen heeft die niet-gewoon 
zijn, die ook waarschijnlijk meer 
tijd hebben om op zo'n receptie
inauguratie te komen en op deze 
wijze aan «vrouwenemancipatie» 
te doen, deels uit overtuiging — 
zonder twijfel —, deels ook om
dat het « in » is. 
Er werd veel Frans gesproken, in 
de zaal althans. Het Belgisch 
Komitee Internationaal Jaar voor 
de Vrouw was inrichtster van de 
• plechtige » opening. Dit komi
tee is erg « Belgisch » : onder 
de Hoge Bescherming van je-
weet-wel-wie, en samengesteld 
uit zevenveertig franstalige en 
negentien nederlandstaiige orga
nisaties. 

De Vlaamse vrouwenverenigingen 
zijn groter maar minder talrijk 
dan de Waalse en Brusselse dito-
groepen, of misschien is er nog 
steeds minder belangstelling van
wege de bewoonsters der lage-
landen-bij-de-zee voor het komi-
tee-internationaal-werk. 
In ieder geval trachtte minister 
Van Elslande het taalevenwicht 
in 't midden te houden : hij « be
gon » als man het Jaar der Eva's 
(waarvoor hij zich galant veront
schuldigde). Rechts van hem zat 
Emilienne Brunfaut, politico-rose-
rood in een blauwe jurk en moe
dige mevrouw Herman-Michiel-
sen, PVV-dame in een indrukwek
kende rode dress. Het pluralis
me bleek aan de tafel vooraan 
volgehouden. Verder deden een 
aantal officials hard hun best om 
voor de teeveekamera's te ko
men : je zag Tindemans [all-
round-teeveevedette) en De Croo 
(« Het onderwijs gaat achteruit, 
er komen teveel vrouwen in »). 
De dames werden prachtig ont
vangen, alle lof voor het kader, 
de zalvende woorden, de sjieke 
gebakjes. Hoe de situatie in dit 
land eigenlijk is, ontdaan van ak
kefietjes en vernisjes, bleek uit 
een treffend voorval : Nellie 
Maes had zich als vrouwelijke 
vertegenwoordiger-des-volks knus 
in een zetel neergevlijd, toen Wil-
fried Martens op de proppen 
kwam en haar verzocht de plaats 
af te staan, opdat hij er kon 
plaatsnemen. 

« Ote-toi pour que je m'y mette » 
is een Belgische leuze, ijverig 
door de heren dezer schepping 
toegepast, in de taal van Voltaire 
ten behoeve van de Vlamingen 
en in de optiek van een Ceevee-
pee-meneer ten opzichte van een 
Volksunie-dame. 

Zo groeide de ganse manifestatie 
nogal symbolisch uit : het Jaar 
van de Vrouw-inauguratie werd 
ten dele een show van een aantal 
partijpolitieke heren om hun ve
ren te poetsen en als pauwen 
voor de dames te pronken, in een 
verguld kader, als een gouden 
kooi waarin de dames Ingetogen 
luisterden naar wat hen van het 
katheder werd voorgezegd. 

m DS 

MAAR DAN OOK MOET 
DE VROUW PLAATS 

RUIMEN 
VOORMENEER... 

sti j l moet er zijn, maar de revo
lutie prediken in braafheid is toch 
een verbijsterende tegenstelling. 
Woorden, teeveekamera's en 
glaasjes schuimwijn zullen onze 
ontvoogding niet veel verder hel
pen. 
En als vrouw voor vrijheid strij
den in een maatschappij die geen 
barst van dit begrip snapt : dat 
wordt een moeilijke zaak. 
Hoop doet echter leven, en ge
loven in een zaak ook al is ze 
nog zo moeilijk, is misschien een 
eerste stap naar bevrijding. 

H. De Bleecker 

kortelings zal worden ingericht. 
Deze dienst is niet bedoeld als 
« hoge raad », zei mevr. De 
Backer, maar wel om bepaalde 
toestanden en problemen over 
o.m. gelijk loon voor gelijk werk, 
sociaal recht, onderwijs, ter ken
nis te brengen en door te spelen 
aan de betrokken departementen. 
Dit uiteraard met de bedoeling, 
mogelijk scheefgetrokken toe
standen te verhelpen. 
Al bij alles konden heel wat vrou
wen een gevoel van onbehagen 
niet onderdrukken. Het was alle
maal te plechtig, te stijf, te aka-
demisch in vergelijking met de 
gezellige Vrouwendagen. 
Hoopt « de officiële zijde » mis
schien de vrouw dermate in de 
watte te leggen, dat ze erbij in 
slaap valt ? 

Eveneens het feit, dat bij de 
deelnemende organisaties de 
frankomonen veruit de meerder
heid hebben, is niet bijzonder 
geruststellend. Maar van franko-

EVA BETAALT 
In het Gentse laat de ekonomische recessie zich reeds sterk 
voelen. 
Ondanks de uitbouw van Sidmar en enkele andere grote 
bedrijven, blijkt de werkverschaffing niet blijvend of zelfs 
maar stabiel verzekerd. 
Wat bewijst dat enkele grote ondernemingen inplanten, de 
ekonomische situatie van een streek niet kan redden. 
Je kan niet wonen in een huis dat alleen uit een betonge-
raamte bestaat. 
Uit de dorre cijferreeks die het RVA omtrent het aantal 
werklozen bijhoudt, kunnen we een aantal trends in de werk-
evolutie van onze medemensen vaststellen. 
Terwijl in « normale » tijden er meer werkloze mannen dan 
vrouwen zijn, krijg je nu meer vrouwen dan mannen zonder 
werk. 
Er zijn vier maal meer werkloze jonge lui jonger dan twintig 
dan een jaar geleden. 
Het aantal werklozen, ouder dan vijftig, ligt zeer hoog, maar 
er kwamen, in vergeliiking met de andere leeftijdsgroepen, 
niet zoveel seniors-zonder-werk bij. 
De vrouwelijke bedienden zijn het slachtoffer van de situatie: 
hun aantal verdubbelde. De konfektie-ateliers en de textiel-
sektor lijken erg getroffen : ook hier soms meer dan het 
dubbele aantal mensen zonder job. 
Kleuteronderwijzeressen en kinderverzorgsters vinden geen 
bezoldigde taak, leraressen krijgen geen berekking. Vooral 
de technische regentessen zitten m de knoei. 
Of nu het onderwijs fout is of de « maatschappij » • feit is 
dat een aantal jonge vrouwen een irreële opleiding genoten, 
een diploma hebben verworven waarmee ze vandaag niets 
kunnen aanvangen. 
Het groot aantal werkloze tikjuffrouwen, verkoopsters en 
boekhoudsters bewijst dat, hoewel de bedrijven nog niet 
sluiten, zij toch het als « overbodig » beschouwd personeel 
afdanken. 
« Overbodig » personeel : dat het meestal vrouwen zijn, 
stemt tot nadenken. 
Nu beschouwen de ondernemingen vrouwenarbeid blijkbaar 
als een lukse. 
Bij de mannelijke werklozen vind je vele of onervaren (jonge), 
of minder-renderende en dure (oudere) werkkrachten. De 
« besten » blijven nog in 't bedrijf behouden. 
Bij de vrouwelijke stempelende werknemers krijgen ook de 
bekwaamsten geen kans op een plaatsje. 
Terloops bemerken we — naast vele mannelijke kollega's — 
heel wat vrouwelijke universitair-afgestudeerden aan het 
stempelbureau : sociale assistenten, licenciaten in rechten 
en psychologie bij de vleet. 
Eva moet in deze krisistijd haar al te traditionele opleiding 
of haar ongeschooldzijn met werkloosheid betalen. 
1975 wordt inderdaad het jaar van de « Vrouw » : van de 
werkloze ! 

Huguette De Bleecker. 

fone zijde wordt aan de Vlaamse 
vrouwen verweten, dat zij hier
aan zelf schuld hebben. Wie 
heeft er nu gelijk ? De waarheid 
zal wel ergens in het midden lig
gen. Anderzijds wijst het groot 
aantal deelnemende Franstalige 
vrouwenorganisaties meer op ver
snippering, terwijl er opvallend 
meer frontvorming is langs 
Vlaamse zijde. Als wij lezen dat 
een vereniging lijk de « associa

tion nationale, des anciennes du 
sacré cceur » ook al meedoet, 
houden wij ons hart toch even 
vast. 
Hoe dan ook, wij zullen de ge
beurtenissen tijdens het jaar van 
de vrouw nauwkeurig volgen om 
op het einde van 1975 grondig de 
balans te kunnen opmaken. EUROPEES EN... 

BELGISCH 

Op 24 april wordt een Europees 
kolloquiem voorbereid met als 
tema « de ekonomische onafhan
kelijkheid van de vrouw ». Het Is 
wel de ironie van het noodlot dat 
juist de ekonomische onafhanke
lijkheid van de vrouw in het licht 
gesteld wordt op een ogenblik 
dat de werkloosheid in stijgende 
lijn gaat. Hoe zal « men » dit 
waar kunnen maken zolang de 
vrouw als arbeidsreserve mis
bruikt wordt ? Een arbeidsreserve 
die door de mannenmaatschappij 
lichthartig huistoe gezonden 
wordt, zogauw het slechter gaat. 

OMBUDSDIENST 

Na afloop van de zitting werd 
aan de pers meegedeeld dat een 
« ombudsdienst » voor de pro- ~ — — , , . • i. j j 
blemen en wensen van de vrouw Van Elslande aan een verfrissing toe nadat hij als man het laar van de vrouw had geopend... 

H. Uytterhoeven 
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SOCWI^L L€l/€M 

STRUKTUUR 
VAN HET ZIEKENFONDSWEZEN IN BELGIË 

De verzekering tegen ziekte en invaliditeit is In ons land gestruktu-

reerd volgens een piramidesisteem : 

1. de laagste trap is de primaire kas, officieel ziekenfonds, soms ook 

ziekenkas of mutualiteit genoemd ; 

2. de tweede trap is het verbond, dat verscheidene primaire kassen 

groepeert ; 

3. verscheidene verbonden samen vormen een landsbond, er zijn er 

zes : Kristelijke Landsbond, Neutrale landsbond. Socialistische Lands

bond, Liberale Landsbond, Landsbond der beroepsmilitairen en de 

Hulpkas ; 

4. de top van de piramide wordt gevormd door het RIZIV (Rijksinstituut 

voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) dat zijn opdracht vervult naast 

de andere organisaties van de RMZ CRjiksmaatschappelijke zekerheid): 

de pensioenkassen, de kinderbijslagkassen, de werkloosheidskassen, 

de verlofkassen en kassen voor beroepsziekten. 

Alle Vlaamse ziekenfondsen zijn 
aangesloten bij de Neutrale Lands, 
bond via hun respektieve verbon
den. Bij hun oprichting konden zij 
immers niet terecht bij andere 
landsbonden, niet bij de Hulpkas, 
vi/elke rechtstreeks van de staat 
afhangt, niet de Beroepsmutuali
teiten die beheerd worden door 
het groot-kapitaal van de verschil
lende bedrijfstakken en ook niet 
bij de Kristelijke, Socialistische 
en Liberale landsbonden, wegens 
hun politieke gebondenheid. 
Bijvoorbeeld, het Vlaams Zieken
fonds West-Flandria (primaire 
kas) is aangesloten bij het ver
bond De Onderlinge Steun te 
Brugge. Dit verbond bestaat 
sinds vele tientallen jaren en 
groepeerde oorspronkelijk een 
reeks ziekenfondsen in het begin 
van deze eeuw opgericht door de 
Daensistische beweging. Ander 
voorbeeld, het ziekenfonds Flan-
Jria-Gent is aangesloten bij het 
Verbond van Neutrale Mutualitei
ten te Gent. Dit is het eerste en 
enige verbond van het Vlaamse 
landsgedeelte dat zijn personeel 
voor 11 juli een bijkomende ver
lofdag toekende. 

Die verbonden zijn aangesloten 
bij de Neutrale Landsbond, de 
derde grootste landsbond met 
meer dan een miljoen leden. Zo
als zijn naam het zegt is deze 
landsbond aan geen enkele poli
tieke overtuiging verbonden, lede
re godsdienstige, filosofische of 
politieke overtuiging wordt ge
ëerbiedigd. De Neutrale Lands
bond beperkt zich uitsluitend tot 
de eigenlijke opdracht van een 
ziekenfonds : de aangeslotenen 
verzekeren tegen de risiko's 
van ziekte en invaliditeit. 
Nu is het zo dat in het verleden 
de Neutrale Landsbond zijn leden 
vooral rekruteerde in het Brus
selse en in Wallonië. Gezien de 
struktuur van de Landsbond re
sulteerde dit uiteraard tot een 
grotere vertegenwoordiging van 
Franstaligen in de bestuursorga
nen. De huidige groei van de 
Vlaamse ziekenfondsen kan ge
leidelijk en evenredig onze in
spraak in deze organen verhogen. 

DE WETTELIJKE VERZEKERING 

Sinds 1945 waren alleen de loon-
trekkenden onderworpen aan de 
verplichte verzekering. Van 1964 
tot 1969 werd deze verplichting 
geleidelijk uitgebreid tot andere 
kategorieën : zelfstandigen, open
bare diensten, minder-validen, 
studenten, enz. zodat momenteel 

MEDEWERKERS 

GEVRAAGD 

in verscheidene gemeen
ten van onze arr. hebben 
wij nog geen plaatselijke 
medewerker. Voelt U er 
iets voor daadwerkelijk uw 
steentje bij te dragen tot 
de uitbouw van een Vlaams 
Ziekenfonds in uw ge
meente ? 

IMeldt u telefonisch of 
schriftelijk op het cen
traal sekretariaat van het 
Vlaams Ziekenfonds in uw 
streek. Zie lijst publiciteit 
VVZ (Vereniging Vlaamse 
Ziekenfondsen). 

iedereen kan genieten van de 
verplichte verzekering. 
Iedereen staat een gedeelte van 
zijn inkomen af voor de ziekte
verzekering ; dit gedeelte wordt 
van het loon afgehouden vooral
eer dit wordt uitbetaald (RMZ-
afhouding aan de bron) en de 
werkgever legt er nog een ge
deelte bij ; de zelfstandigen stor
ten een gedeelte van hun inko
men in een sociale kas, enz. Als 
bewijs daarvan krijgen zij allen 
een bijdragebon. 
Deze bijdragebon wordt ingele
verd bij het ziekenfonds. Hij ver
zekert de loontrekkenden voor de 
grote en de kleine risiko's (dok
ters-, apotekers-, kliniekkosten, 
enz.). De bijdragebon van de zelf
standigen verzekert hen alleen 
voor de grote risiko's : de zware 
kliniek- en operatiekosten. Beiden 
zijn eveneens verzekerd tegen in
validiteit : in geval van werkon
bekwaamheid wegens ziekte ont
vangen zij van hun ziekenfonds 
een uitkering voor het gederfde 
inkomen. 
De aard en de hoeveelheid van 
de terugbetalingen zijn wettelijk 
vastgelegd en zijn dezelfde in al
le ziekenfondsen. De Vlaamse zie-
kenfondsen betalen géén frank 
minder dan alle andere zieken
fondsen. 
Alhoewel de landsbonden in prin
cipe financiële verantwoordelijk
heid dragen is het In werkelijk
heid zo dat de staat er voor zorgt 
dat er geen tekorten ontstaan. 
Wordt er meer uitbetaald dan er 
binnenkomt dan wordt gezorgd 
voor aanpassingen (optrekken van 
de loongrenzen, verhogen van het 
remgeld, staatstussenkomst, wij
ziging van de verdeelsleutels, 
enz.). 
In de huidige struktuur is het on
denkbaar dat een ziekenfonds 
failliet gaat zoals een private ver
zekeringsmaatschappij. 

DE VRIJE VERZEKERING 

1. iDe zelfstandigen die in de ver
plichte verzekering alleen voor 
de grote risiko's verzekerd zijn, 
kunnen, mits een maandelijkse 
bijdrage, ook verzekerd worden 
voor de kleine risiko's. 
2. De loontrekkenden en zelfstan
digen kunnen eveneens een bij
komende verzekering afsluiten te
gen invaliditeit : zo kunnen zij 
bij werkonbekwaamheid de be
perkte uitkering van de wettelij
ke verzekering aanvullen met bij
komende vergoedingen. 
De bijdrageg hiervoor worden be
paald door de wederzijdse soli
dariteit : zijn er weinig zieken dan 
gaan de bijdragen omlaag, worden 
er meer aangeslotenen ziek en 
moet er meer uitbetaald worden 
dan moeten ook de inkomsten 
verhoogd worden. 

DE AANVULLENDE VERZEKERING 

Van bij hun ontstaan hebben de 
ziekenfondsen zich beijverd hun 
aangeslotenen, bijkomende voor
delen te laten genieten. 
Zo komen de Vlaamse Zieken
fondsen tussen in de onkosten 
bij geboorte (geboortepremie), bij 
huwelijk (huwelijkspremie) en bij 
overlijden (overlijdensvergoe-
ding). 
Onze Vlaamse Ziekenfondsen 
dragen ook bij in de onkosten 
î oor ambulancevervoer, zieken-
huisverpleging, bejaarden-, ge
zinshelpsters, enz. In samenwer
king met de Neutrale Landsbond 
kunnen de kinderen van onze le
den met vakantie gaan aan zee, 
in de Ardennen en in het buiten
land. 
De Neutrale Landsbond beschikt 
over een home « Hoge Duin » te 

Oostduinkerke, een home « Neu-
tralia » te Oostende, een home 
« Dennenheuvel » te Bomal (prov. 
Luxemburg) en heeft verder een 
overeenkomst met diverse homes 
in Zwitserland. 
Daarvoor betalen de aangeslote
nen een maandelijkse bijdrage 
die van streek tot streek en van 
ziekenfonds tot ziekenfonds kan 
verschillen van bv 50 tot 90 fr. 

VERANDEREN VAN 
ZIEKENFONDS 

Oe wet waarborgt de vrije keuze 
van het ziekenfonds en dus ook 
de vrijheid om van ziekenfonds 
te veranderen. 
Bij overgang behoudt men al zijn 
rechten zonder nieuwe wachttijd. 
Om administratieve redenen gaat 
de verandering slechts in bij het 
begin van het kwartaal : 1 januari, 
1 april, 1 juli of 1 oktober. 
De administratieve formaliteiten 
voor verandering kunnen echter 
op elk ogenblik gebeuren, maar 
hebben maar uitwerking op de 
eerste van het volgend kwartaal. 

BESLUIT 

Het Ziekenfonds is in hoofdzaak 
een administratief, sociaal uitbe-
tallngsbureau. Hiervoor ontvangt 
het ziekenfonds van de Staat, 
een werkingsvergoeding. Door 
aan te sluiten bij een Vlaams Zie
kenfonds, komt uw ledenbijdrage 
(aanvullende verzekering) en de 
werkingsvergoeding ten goede 
aan een Vlaamse sociale organi
satie. Wie niet aangesloten is 
bij een Vlaams ziekenfonds steunt 
organisaties die de Vlaamse voor
uitgang bestrijden. 

OPROEP 

Blijft niet langer aangesloten bij 
een ziekenfonds dat uw overtui
ging niet eerbiedigt. Konsekwen-
te Vlamingen, worden lid van een 
Vlaams Ziekenfonds van hun 
streek I De Vlaamse Ziekenfond
sen zijn er voor u ! 
Namens de Vereniging Vlaamse 

Ziekenfondsen, 
F. DEVOS. 

Voorzitter VVZ. 

V ERENICING 
V LAAMSE 
Z iEKENFONDSEN 

U als Vlaming... sluit zeker aan bl] het 

VLAAMS ZIEKENFONDS van uw STREEK 
Provincie Antwerpen : 
RUPELSTREEK - KLEIN-BRABANT : ONDERLING ZIEKENF RUPELSTREEK en KLEIN-BRABANT 

Kraanweg 2 1 , 2680 Bornem Tel . (03)89 16 19 
Provincie Brabant : 
ARR. LEUVEN - gewest TIENEN : CENTRALE MUTUAL ITE IT V A N BRABANT EN L IMBURG 

Leuvenselaan 43 , 3300 Tel . (016)834 35 
Provincie Ooit-Vlaanderen : 
ARR. AALST : ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Hopmark t 36, 9300 Aa ls t Tel . (053)745.53 
ARR. GENT en DENDERMONDE : ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

Margote 105, 9 2 9 8 Wichelen Tel . ( 0 5 2 ) 4 2 . 3 4 . 0 3 
ARR. EEKLO en KANAALZONE : ZIEKENFONDS FLANDRIA-MEETJESLAND 

Gravin Johannalaan 8, 9900 EekIo Tel . (09)77.23.51 
ARR. OUDENAARDE -j ZIEKENFONDS VLAAMSE ARDENNEN 

For ts t raat 34, 9700 Ondenaarde Tel . (055)331.15 
ARR. ST.-NIKLAAS : VLAAMSE MUTUAL ITE IT W A A S L A N D 

Vrasenestraat 14, 2750 Beveren-Waas Tel . (03)75.66.66 
Provincie West-Vloonderen : 
ARR. KORTRIJK-IEPER : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

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

Veldstraat 170 8 4 5 0 Nieuwpoor t Te l . ( 0 5 8 ) 2 3 7 . 1 5 
ARR. ROESELARE-TIELT en BRUGGE : ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

West laan 145, 8800 Roeselare Tel . (051)202.08 
V.V.Z-sekretariaat : Veldstraat 170 - 8500 Kortrijk - Tel. (056)22.56.98 
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NOG 2 . 3 6 1 NIEUWE 
ABONNEES NODIG! 

Dinsdag 23 januari hield de par- ment in waarbij aangestipt wordt vond ruime mstemmmg en werd 
lementaire vergadering van de dat de regeringen — bij finan- koedgekeurd Het zal dus in de 
Raad van Europa een debat over ciéle hulp aan de pers — niet aanbeveling staan die overge-
perskoncentraties. VU - senator diskriminerend mogen te werk maakt wordt aan de Raad van 
Hektor De Bruyne diende bij gaan tegenover weekbladen van Ministers. 
deze gelegenheid een amende- de oppositie. Dit amendement 

Het boek « Twintig jaar Volksunie » door mr. 
Frans Van der Eist, is zopas verschenen. Belang
stellenden kunnen het bestellen door storting 
van 4 0 0 fr. op prk 000 -0147697-63 van de 
Volksunie v.z.w. , Voldersstraat, 7 1 , 1000 Brus
sel. Vermeld op de strook : boek 20 jaar V U . 

1. Mia Ceens, Kapellen-op-den-Bo$ 

2. Karel Rigo, Gent 

3. Eugeen Franco, Oostende 

4. Joris Depré, Tervuren 

5. Roger Van den Bilcke, leper 

6. Lieve Jaspers, Hombeek 

7. Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.) 

8. Jozef Labaere, Kortrijk 

9. Nicole Van der Donckt, Bertem 

10. Joke De Gaster, Ledeberg 

11. Georgette Martens-De Kegel, Ninove 

12. Frans Van Dessel, Nijlen 

13. Herman De Kegel, Pollare 

14. Jaak Gabriels, Bree 

15. Jan Caudron, Aalst 

16. Ferre De Beuckeiaer, Kontich 

17. Miei Van Langendonck, St.-Kat.-waver 

18. W im Jorissen, Mecheien 
Damien Van Haverbeke, Oostkamp 

20. Jan Roux, Genk 
Carlos Van Coillie, St-Kwintens-Lennik 

1438 

1382 

1291 

532 

420 

396 

363 

358 

342 

337 

323 

312 

300 

276 

262 

257 

252 

228 
228 

210 
210 
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ANTWERPEN 
SAMEN AAN DE SLAG I 
Tijdens de arr. raad Antwerpen van 17 l.l. werd de dringende noodzaal( 
toegeliclit, de ordewoorden en opdrachten in iijn gebraclit, om een 
beicwame en doeitreffende « Wij «-abonnementenwerving op afd. en 
arr. vialc te voeren. Alle arr. leden en afd. besturen zegden liun volle 
en aktieve medewerking toe. Deze « algemene mobilisatie » en inzet 
Is een noodzaak, ten einde onze « eigen VU-pers » te redden. Het 
ontzeggen aan ons weekblad van staats-(pers)steun beantwoorden wij 
best in een massale en algemeen gevoerde abonnementen-werfaktie, 
die alleen nog onze broodnodige bestaansmogelijkheid kan vrijwaren. 
Waarde vrienden, lezeressen en lezers, u allen willen en dienen wij 
bij deze « Wij «-redding te betrekken, en vragen u, samen met onze 
kaderleden en propagandisten, een verpletterende « Wij «-abonnemen-
tenwervingsaktie te bewerkstelligen. Uw medewerking — waar we stel. 
lig op rekenen — bestaat er in ons zonder uitstel naam + adres te 
laten kennen van een kandidaat « Wij »-lezer, uit uw werk-, vrienden-
of familiekring, te richten aan het VU-arr. sekr. : Pastoor Deensstr. 19, 
2510 Mortsel, tel. 55.39.09). Een telefoontje of een klein briefje vol
staan. Onze welgemeende dank voor uw daadwerkelijke medewerking 
weze reeds de uwe ! 
PS : Abonnementsprijs van 1 februari tot 31 december 75 : 425 fr. 

Arr. sekr. : Wim CLAESSENS 

ANTWERPEN (Arr.) 
HERSTELWENSEN 

Zowel het arr. bestuur, de arr. 
raad, als het VVM-bestuur en le
den, wensen hun verdienstelijke 
mandatarissen Ludo Van Huffelen 
(Edegem) en Peer Van Nuffelen 
(Borsbeek) een spoedig en alge
heel herstel. 
PARTIJKONGRES . HASSELT 

Wij rekenen op een talrijke 
aanwezigheid onzer mandataris
sen en kaderleden, heden zater
dag en morgen zondag op ons 
Hasselts partijkongres. 
VVM (Arr.) 

De VVM in samenwerking met 
't Dosfelinstituut brengt de kursus 
• Voorbereidingen op de gemeen
teraadsverkiezingen ». 

Op maandag 3 februari 1975 in 
Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te 
Deurne ; op 24 februari in Tijl, 
Bredabaan 298. te Merksem. 

Initiatieven of suggesties, ge
lieve u te laten kennen aan VVM-
voorz. Hugo Andries, Turnhoutse
baan 116, 2200 Borgerhout, tel. 
36.59.67. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Telkens op maandag van 16 tot 
19 u. ; is er een volksvert. en 
een prov .raadslid aanwezig op 
bet sekr. Wetstr. 12, om u te 
helpen bij uw problemen. Het 
sekr. zelf is dagelijks toeganke
lijk van 9 tot 16 u. 30 en 's maan
dags tot 19 u. 

Voor KOO-aangelegenheden, 
kunen de leden en simpatisanten 
van Atwerpen Stad een afspraak 
maken met een onzer afgevaar- _ 
digden, bij hen thuis. Dr De Boel, 
Duboisstr. 47, Antw., tel. 33.97.90 
of Frans De Laet, Kruishofstr. 16, 
Antw., tel. 38.66.92. 

Ook onze gemeenteraadsleden 
en het prov. raadslid staan ter 
uwer beschikking : voor afspraak 
gelieve het sekr. te telefoneren : 
36.84.65. 

LEDENVERGADERING 
Voor de leden en simpatisanten 

van Paardenmarkt, Klapdorp en 
omgeving grijpt er een voorlich
tingsvergadering plaats op vrij
dag 28 februari in het lok. Bier
stal, Klapdorp 6. Een volksvert. 
zal er over de aktuele politiek 
spreken. Oze afgev. Mycke zal 
de vergadering voorzitten. 
GALABAL 

Voor de zevende keer richt de 
VI. Aktie- en Kultuurgemeenschap 
haar galabal in op zaterdag 22 
februari in de Handelsbeurs. U 
kan kaarten verkrijgen op ons se
kr., Wetstr. 12, tel. 36.84.65. Lanqs 
deze weg danken we tevens alle 
reklaamvoerende firma's in het 
programmaboekje ,de steuners 
en de tombolaprijzenschenkers. 

INFLATIE-STANDPUNT VU 
Het uitgebreide VU-standpunt 

zal eerstdaags in brochurevorm 
verkrijgbaar zijn. De mensen die 
er ons al naar gevraagd hebben 
verzoeken we nog enkele week
jes geduld. 

BOECHOUT-VREMDE 
AVVS 

Afgevaardigde-verantwoordelijke 
voor AVVS (Agemeen Verbond 
Vlaamse Sindikaten) : Peeters A., 

Kapelleveldstr. 51, 2530 Boechout, 
tel. 55.36.44 (na 18 u.). 

Te huur gevraagd : perceel grond 
met of zonder gebouwen, omstre
ken Leuven of Mechelen, langs 
drukke verbindingsweg, inl. « Ka-
ravancentrum », Borsbeek, Frans 
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.15. 

BORGERHOUT 
NAKLANK 

Het jaarlijks bal van onze afde
ling werd werkelijk een topper I 
In een vernieuwde Pax-zaal 
mochten wij een overweldigende 
belangstelling noteren w.o. sen. 
Hektor De Bruyne, prov. raadslid 
Mia Monseur en arr. bestuurslid 
Fonne Crick. Onze aldaar aan
wezige mandatarissen schepen 
Verbeelen, prov. en gemeente
raadslid Andries en de gemeen
teraadsleden Dirks en Stappaerts 
verzorgden de lotjesverkoop voor 
veelvuldige en waardevolle prij
zen : wij danken de schenkers 
en kopers voor hun milde steun. 
Omwille van de gezelligheid en 
de animositeit zag onze feest-
kommissie o.l.v. Martha De Co-
ninck en Fernand Joris zich ver
plicht het orkest tot tweemaal 
toe te vragen het sluitingsuur te 
verdagen. Dit is o.m. zonder fout 
het bewijs dat onze afdeling 
bruist van vitaliteit. Men neme 
nu reeds nota dat op zaterdag 19 
april a.s. in dezelfde zaal Pax, 
Sterlingerstr. te 21 u. een wijn-
bodega doorgaat. Ook dit belooft 
een reuze-sukses te worden. 

LEDENVERGADERING 
De e.s. ledenvergadering gaat 

door op vrijdag 7 februari te 20 
u. 30 in de zaal « Nieuwe Car
net » te 20 u. 30. Als spreker is 
uitgenodigd Nelly Maes. De be
stuursleden -t- mandatarissen die 
Nelly Maes hoorden spreken op 
de VVM-vergadering in de loop 
van april '74 weten maar al te 
best dat Nelly Maes iets te ver
tellen heeft ! Het wordt een in
teressante avond I 
TENTOONSTELLING 

Van 8 tot en met 16 februari 
heeft in de gemeentelijke feest
zaal van Borgerhout, Turnhoutse
baan 92, een tentoonstelling 
plaats van de werken van kera-
mist Joris Buseyne en van kunst
schilder Hugo Heyens. 

Joris Buseyne werd geboren te 
Berchem op 31-8-1931. Hij stu
deerde aan de Kon. Akademie 
voor Schone Kunsten van Ant
werpen, tapijtontwerp onder lei
ding van prof. Colfs en keramiek 
onder leiding van prof. Mazy. 

De andere exposant, kunstschil
der Hugo Heyens werd geboren 
te Mortsel op 22-1-1942, studeer
de aan de Kon. Akademie voor 
Schone Kunsten van Antwerpen 
en daarna te Brussel aan het Ho
ger St Lukas Instituut, momumen-
tale schilderkunst en grafiek. 
Thans is hij leraar plastische kun
sten aan het St llukas Instituut 
en tevens direkteur-leraar aan het 
gemeentelijk tekenatelier te Ho
ve. Monumentale schilderwerken 
werden door hem reeds uitge
voerd in binnen- en buitenland. 
Hij bekwam in 1966 en 1967 het 
ere-diploma van de stad Faenza 

(Italië) voor keramiek. Ook ver
wierf hij In 1970 een staatsbeurs 
voor algemeen plastisch werk. 

In de reeks boeiende exposities 
welk dit seizoen ingericht worden 
in de Gemeentelijke feestzaal, 
wordt deze tentoonstelling voor 
velen een revelatie. 

Deze tentoonstelling is vrij toe
gankelijk alle dagen van 14 tot 
18 u. (medegedeeld). 

BORNEM 
LOKAAL 

We zijn in volle voorbereiding 
voor 't openen van een lokaal dat 
zou dienen voor vergaderingen, 
dienstbetoon, kulturele en poli
tieke aktiviteiten, ook gewoon 
om het fnenselijk kontakt terug in 
ere te herstellen. De kosten hier
voor zijn groot en onze kas is 
klein. Wie kan ons helpen ? Stor
tingen hartelijk welkom op rek. 
nr 417-7027251-59 van « Volks-
unie-Bornem ». Vermeldt duide
lijk naam en adres, dan nodigen 
we u uit op de opening. 

EKEREN 
ABONNEMENTEN 

Wij vragen u, geachte Ekerse 
« Wij »-lezer(es), een kleine hulp 
in onze aan gang zijnde aktie 
« Wij-Abonnementenslag ». Geef 
uw blad, na het gelezen te heb
ben, door aan een gebuur, vriend 
of familielid. Spreek hen even 
aan om zelf een abonnement te 
nemen, of laat ons er de naam 
en het adres van kennen. Bel dit 
best ten spoedigste door aan ons 
sekr., Geestenspoor 72, tel. nr 
41.04.41. 

HOVE 
DANK + HERNIEUWD VERZOEK 

Wij danken alle «Wij»-lezers, 
die ons adressen van kandidaat 
VU-leden hebben doorgegeven. 
Het is werkelijk een sukses ge
worden ! Onze afdeling kreeg een 
speciale vermelding van het arr. 
Nu zijn we aan de abonnementen
slag begonnen, dus... nogmaals 
adressen a.u.b. Heb je een vriend, 
kennis of gebuur die in aanmer
king komt, verwittig ofwel : Mr 
Hoogstoel, Mortselsestwg 48 ; 
mevr. Verhulst-Latomme, J.F. Gel-
lynckl. 114 ; W. Nollet, Wouwstr. 
82. We doen heel diskreet het 
nodige en danken je voor de 
medewerking. 

HEIST-OP-DEN-BERG 
Heel speciaal willen wij ook 

een oproep doen tot alle jonge
ren van onze afdeling om mee 
te werken aan de VUJO. Op 9 fe
bruari e.k. zullen wij ook opnieuw 
deelnemen aan de TAK-betoging 
te Schaarbeek. 

Wim Jorissen houdt voortaan 
ook zitdag te Heist : iedere 2de 
maandag van de maand, van 20 
tot 21 u., bij Amelie, Lostr. 87. 

Alle inlichtingen bij de gewes
telijke gevolmachtigde : Danny 
De Cuyper, Itegemsestwg 15 te 
Hallaar (tel. 015/24.40.58). 

KONTiCH 
AFDELINGSWERKING 

Centraal in onze werking voor 
de maand februari staat het kar-
navalbal op zaterdag 22 februari. 
Toegangskaarten zijn nu al te 
verkrijgen bij de bestuursleden 
en in lok. Alcazar. Prijzen voor 
onze grote tombola (dit jaar op
nieuw een 14-daagse vakantie In 
Spanje ) moeten echter door eik
een worden binnengebracht (bij 
Jef Janssens, Kerkeland 18, Kon-
tich Kazerne). Denkt eraan : de 
inkomsten van het bal schragen 
een ganse jaarwerking. 

TRIENEKE STEVENS, 100 JAAR 
Op zondag 9 februari wordt 

Trieneke Stevens 100 jaar, een 
gebeurtenis welke zich in onze 
gemeente nooit voordien voor
deed. Het belooft een grootse 
viering te worden waar VU-Kon-
tich zich heel graag bij aansluit. 
Daarom verzoeken wij onze leden 
en simpatisanten te vlaggen met 
de Leeuw om aldus het feestelijk 
karakter van deze uitzonderlijke 
gebeurtenis te or>derlijnen. 

MLCHDCR 
FEBRUARI 
1. 

5. 
6. 

6. 
6. 

7. 

8. 

8. 

10. 
13. 
14. 

14. 
14. 

15. 

15. 

15. 

20. 

21. 

21. 

21. 
22. 

22. 

22. 

22. 
23. 

24. 

26. 

28. 

28. 

29. 

Aartselaar : Afdelingsbal in de Gemeentelijke Feest
zaal, G. Gezellestr., te 20 u. Orkest « The Scarps ». 
Kaarten aan 60 fr. bij de bestuursleden. 
Deurne : VVM + Dosfelinstituut in lok. Trefpunt, te 
20 u. 30. Kursus (3) : Gemeenteraadsverkiezingen. 
Mechelen : Arr. bestuur. 
St-Kat.-Waver : VUVA-SKW nodigt u uit op een film
avond : • Een bewogen liefde » (The raging moon) om 
20 u. in de Parochiezaal, Elzestr. Toegang 50 fr. Moge
lijkheid tot nabespreking. 
Geel : Arr. bestuur bij volksvert. J. Belmans. 
St.-Katelijne-Waver : Parochiezaal, Elzestraat W V A 
Filmavond {The raging moon) om 20 uur. 
Borgerhout : Ledenvergadering in zaal « Nieuwe Car-
not », te 20 u. 30. Gastspreker : volksvert. Nelly Maes. 
Kontich : Gespreksavond « Wie was Borms ? », m.m.v. 
Dries Bogaert. Lok. Alcazar, te 20 u. 30. Org. : Groene 
Kapel en dr Bormsdokumentatiecentrum. 
Merksem : Algemene ledenvergadering. VI. Huis Tijl. 
20 u. 30. Gastspreker : sen. Wim Jo/issen. 
Mol : Kontaktvergadering VUJO in zaal « De Koestal » 
bij Gust Peeters te Mol-Sluis van 15 tot 17 u. 
Turnhout : Afdelingsbal in zaal Matthijs, Boomgaard-

^ plein (Atheneum). 
^ Boechout : Meerderjarigheids-bal. Feestzaal Gildenhuis, 

St-Bavoplein, te 20 u. 30. Orkest : Combo Hollywood. 
Schoten : VU-bal in de Riddershoeve, 20 u. 30. Orkest 
The Atkins. Inkom 70 fr. 
Bornem : Ledenfeest en viering oudere generatie. Zaal 
Aldazar, Puurse steenweg 25, om 19u30. Inschrijving.: 
tel. (031)84.24.87. 
Turnhout : Afdelingsbestuur in de Warande. 
Noorderwijk : Arr. raad in de Schuur, Zandkuil. 
Deurne : Arr. raad te 20 u. 30 in lok. « Trefpunt », Turn
houtsebaan 28, Deurne. 
Nijlen : Zangavond Willem De Meyer. Lok. Kempenland 
Turnhout : Gespreksavond met volksvert. Nelly Maes 
in de Waranda om 20 u. : « Heeft de Vlaamse jeugd nog 
zin voor de politiek ? ». 
Kasterlee : 4de Vlaamse dansavond in zaal « De Druif » 
met The Castellos. 
St-Kat.-Waver : 11e Katelijne-dansfeest. Groot VU-bal 
met de grote formatie van Stan Philips (10 uitvoerders). 
Parochiezaal, Elzestr Toegangsprijs : 60 fr. (Voorver
koop : 50 fr.). Reuze tombola. 
Wilrijk : Afdelingsbal in zaal Gasthof, Heistr. 14, te 
20 u. 30. Orkest The Raindrops. Inkom 50 fr. 
Hove : Dia-avond door Luk Geenen : « Een jaar in Indo
nesië ». Om 20 u. in Parochiecentrum St-Jozef. 
Turnhout : 1ste kursus Dosfelinstituut « Gemeente
raadsverkiezingen ». Inleidster : volksvert. N. Maes. 
Warande, om 20 u. 
Kontich : . Ontdek de wereld », te 20 u. 15 in StJ-ozefs-
instituut. « Dag Kreta » door N. Hulpiau en E. Rawoens. 
Org. : Vlaamse Kring. 
Duffel : Arr. raad Mechelen. Zaal Gildenhuis. 
Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu » in de Handels
beurs (Meir). Toegangskaarten aan 250 fr. op VU-stads-
sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen. 
Niel : Gezellig samenzijn « 15 jaar VU-Niel ». Feestzaal 
Familia (Dorpstr.), 19 u. Receptie -I- feestmaal -t- dans
avond. Inschrijven aan 200 fr. 
Kontich : VU-karnavalbal, Magdalenazaal te 20 u. 30. 
Orkest Pensylvania 6/5000. Inkom 70 fr. 
Ramsel : Afdelingsbal. 
Hoboken : Werftocht wijk Kleine Heide. Verzamelen te 
10 u. in VI. Nat. Centrum, Steynstr. 85. 
Merksem : VVM + Dosfelinstituut in lok. Tijl (Breda
baan 298) te 20 u. Kursus (4) : gemeenteraadsverkie
zingen. 
Rijkevorsel : Bestuur kant. Hoogstraten in Parochiecen
trum om 20 u. 30. 
Antwerpen : Ledenvergadering (wijk Paardenmarkt-Klap-
dorp). Lok. Bierstal (Klapdorp) te 20 u. 30. Bespreking 
politieke toestand. 
Turnhout : 2de kursus Dosfelinstituut « Gemeenteraads
verkiezingen ». Inleider : Joos Somers. Warande, 20 u. 
Nijlen : Paasfeest kinderen VU. 

TAK-BETOGING SCHAARBEEK 
Ook wij doen mee met TAK en 

zijn erbij op zondag 9 februari. 
Takkers en niet-Takkers nemen 
tijdig kontakt met Erik en Greet, 
tel. 57.46.93. 

LIER-DUFFEL (Gewest) 
BETOGING SCHAARBEEK 

Wie mee wil naar de betoging 
zich opgeven bij Frans Lachi, 
te Schaarbeek op 9 februari, kan 
Kromme Ham 14, Lier ; Jan Kuij-
pers, Kesselsestwg 52, Lier ; Cis 
Nauwelaerts, Nieuwstr. 5, Duffel, 
tel. 015/31.33.17. 

MORTSEL 
WENSEN 

Afdeling en bestuur wensen 
mevr. Croes-Horemans een spoe
dig en algeheel herstel na het 
heelkundig ingrijpen. 
VUJO-NIEUWS 

Het derde en laatste deel van 
onze informatie-avonden « De 
Vlaamse Beweging » (voorge
bracht door gemeenteraadslid J. 
Vandewalle) gaat door op dinsdag 
4 febr. te 20 u. 30 in het Centrum, 
St-Lode, Osijlei 43. VUJO-leden, 

wij rekenen op uw aanwezigheid. 
Belangstellende leden zijn even
eens welkom. 

ABONNEMENTENSLAG 
Wie van onze lezers wil een 

handje uitsteken bij de plaatse
lijke aktie « Abonnementenslag 
'75 ». Hebt u een gebuur, vriend 
of familielid die zich wenst te 
abonneren op ons weekblad 
« Wij » ; verwittig hiervan ofwel 
afd. sekr. Em. Croes, Steenakker 
90 (tel. 49.12.20) of het VU-arr. 
sekr. Wim Claessens, Pastoor 
Deensstr. 19 (tel. 55.39.09). Wij 
doen dan wel het nodige. 

LIER 

MARCEL VAN ROY 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 
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MERKSEM 
ONTDEK OE WERELD 

De Vlaamse Kring Groeninghe 
is mede-inrichter van de cyklus 
1975 van « Ontdek de Wereld ». 
De spreekbeurten opgeluisterd 
met dias en fi lm, gaan door op 
de 2e maandag van de maand in 
Teater 2060, St-Bartolomeusstr. 
79, telkens te 20 u. De toegangs
prijs werd vastgesteld op 60 fr. 
per avond. Voor een abonnement 
voor de drie avonden betaalt u 
150 fr. Leden van de inrichtende 
verenigingen betalen slechts 40 
fr. per avond of 100 fr. voor een 
abonnement. Geïnteresseerden 
In een abonnement kunnen zich 
wenden tot Karel Van Bockel, St-
Lutgardisstr. 56, tel. 45.57.77. De 
plaatsen zijn echter beperkt, haast 
u dus om er bij te zijn. Program
ma : 10-2 India ; 10-3 F^oemenië, 
14-4 Japans tweeluik. 
PROPAGANDA 

Personen die bereid zijn mee 
te helpen aan de propaganda op 
plaatselijk vlak, worden verzocht 
zich kenbaar te maken aan het 
sekr., tel. 46.02.79 of aan Omer 
Stevens, tel. 45.25.17. 
DIENSTBETOON 

Tijdens de maand februari zal 
kontakt mogelijk zijn in Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298 op 
woensdag 5, dinsdag 11, woens
dag 19 en donderdag 27 februari, 
telkens vanaf 20 u. 30. 

Buiten deze data kan telefo
nisch afspraak gemaakt worden 
met onze mandatarissen op de 
volgende nummers Toon De-
wachter, schepen, 45.65.59 of 

45.24.38 ; Leo Michielsen, KOO-
voorz., 45.55.90 ; Luk Droogmans, 
gemeenteraadslid, 45.51.81 ; Jan 
Poels, gemeenteraadslid, 45.51.71; 
Omers Stevens, KOO-raadslid, 
45 25.17 ; sekr. is te bereiken on
der nr 46.02.79. 
WERKING 

In de plaatselijke aktiviteits-
werking notere eik voor zich de 
volgende data : algemene leden
vergadering op 7 febr. te 20 u. 
30 ; ledenvergadering « Vrouwen 
van Vandaag » op 11 febr. te 20 
u. 30 ; kernvergadering op 19 
febr. te 20 u. 30 ; VUJO-ledenver-
gaderlng op 27 febr. te 20 u. 30 ; 
telkens in Vlaams Huis Tijl, Bre
dabaan 298. Tevens maken wij 
reeds afspraak voor zaterdag 1 
maart in zaal « De Garve », Van 
Praetlei 137 voor ons VU-afde-
lingsbal, met het orkest Pennsyl-
vana 6-5000 en de Groene KapeJ. 
ZUSTERAFDELING 

Evenals vorige jaren steunen 
wij onze zusterafdeling Berg-
Kampenhout door onze deelna
me aan het jaarlijks bal, dat dit 
jaar zal doorgaan op zaterdag 22 
februari a s. De verplaatsing ge
schiedt weer per autocar en we 
vertrekken te 19 u. 30 stipt. 

MOL 
PROPAGANDA 

De traditionele partijen hebben 
voor de zoveelste maal vlucht
misdrijf gepleegd in de Vlaamse 
aangelegenheden Zij weigeren de 
splitsing van het kiesarr. Brussel-
Halle-Vilvoorde te bespreken. 
Voor onze propagandisten is er 

dus werk op de plank. Voor de 
diverse akties dringend kontakt 
opnemen met Denis Kog, Zandstr. 
61, IVIol, 014/31.20.72 of Paul Van 
Grieken, Varenstr. 20, Mol, 014/ 
31.36.30. 
RED DE NETEVALLE-BETOGING 

Het komitee « Red de Nete-
vallei », richt op 1 maart een be
toging in te Herentals. Wij doen 
mee. Praktische regeling zal later 
meegedeeld worden. 
VUJO-KERN 

Eerste kontaktvergadering zal 
plaatshebben op 8 februari van 
15 tot 17 u., in de zaai « De Koe
stal » bij Gust Peeters, Sluisstr. 
178 te Mol-Sluis. Alle jongeren 
worden hierop vriendelijk uitge
nodigd. Bestuur en kaderleden 
die adressen van belangstellen
de jongeren kennen worden drin
gend verzocht die door te geven 
aan Paul Van Grieken, Varenstr. 
20, 2400 Mol-Wezel, tel. 014/ 
31.36.30. 

NIJLEN 
BETOGING SCHAARBEEK 

Wij nemen deel aan de betoging 
te Schaarbeek op 9 februari. Wie 
mee wil geve zich op bij IVIarcel 
Dielens, Kon. Astridlaan 1B, tel. 
81.70.07 of bij Joris Van Dessel, 
Zandvekenveiden, tel. 81,85.91. 
ZANGAVOND 

In dit Hullebroeckjaar zingen wij 
nog eens dat Nijlen davert onder 
leiding van niemand minder dan 
Willem De Meyer in ons lokaal 
Kempenland op 14 februari te 20 
u. 

FANFARE KEMPENLAND 
Wij nemen deel aan de karna-

valviering te Rupelmonde samen 
met de plaatselijke afdeling op 9 
februari. Wie wil kan mee. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdag vanaf 20 u. staan 
onze vrienden Frans De Meule-
meester en Guido Michiels ter 
beschikking van mensen met pro
blemen allerhande, in het sekr., 
Antwerpsestr. 186. Ook sen. De 
Bruyne kan eens per maand daar 
geraadpleegd worden. 

Kan je niet wachten tot vrij
dag, wend je tot Luc Deheusch, 
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag 
zal helpen. 

NOORDERWIJK 
Sen. W. Jorissen komt op 17 fe

bruari om 19 u. 30. Adres : De 
Ghellinckl. 14, Noorderwijk. 

Sen. C. Van Eisen op 27 februari 
om 20 u .30 in café Week-end, 
Olenseweg 272, Oosterwijk en 
om 21 u. in frituur Ingrid, Olense
weg 41 te Voortkapei. 

RANST 
AVVS 

Kontaktman van het Algemeen 
Verbond van Vlaamse Sindikaten: 
De Beul Daniël, Profeetstr. 15, 
Ranst, tel. 85.54.88. Help ons het 
monopolie van de kleursindika-
ten te breken en sluit aan bij het 

TAK-BETOGING 
Op 9 februari neemt Ranst deel 

aan de TAK-betoging te Brussel-

Schaarbeek. Wie meegaat geeft 
zijn naam op aan het sekr.. Val
kenlaan 24. tel. 85.58.18. 

SCHOTEN 
WEES ERBIJ ! 

Ook zult u allen erbij wezen op 
zaterdag 8 februari e.k. te 20 u. 
30 in de - Riddershoeve » om 
deel te nemen aan ons top-gezel-
lig VU-afd.-dansfeest, met het or
kest The Atkins. Bestel uw toe-
gangskaarten bij dhr Marain, tel. 
58.81.25, dhr Van Mol, tel. 58.52.42 
of bij mevr. Boey, tel. 46.15.54. 

ST-JOB-IN-'T-GOOR 
DIENSTBETOON 

Alle inwoners van St-Job kun--
nen steeds om raad bij onze man
datarissen : Frans Goris, Hoge-
baan 18 ; dr Hugo Hens, Brugstr. 
152, tel. 63.07,89 ; Miei Pierlé 
(KOOI, Campinaweg 4, tel. 
63.14.94. 

TURNHOUT CArr.) 
LEDENBLAD 

Het eerste nummer van het le
denblad •< Kontakt » is aan de af
delingen bezorgd. Het bevat in
formatie over het werk van onze 
parlementsleden, de aktiviteiten-
kalender van februari en maart, 
nieuws over het geval « Van Me-
chelen », enz. 

WILRIJK 
TAK-BETOGING SCHAARBEEK 

Ook Wilrijk zal aanwezig zijn 
op 9 februari te Schaarbeek. Af
spraak en inlichtingen verplaat
sing via onze afdelingsbestuurs
leden. 

BRABANT 
BRABANT 
DOSFELAKTIVITEITEN 

1.0 februari voorbereiding 
gemeenteraadsverkiezingen '76 te 
Leuven. 
10-13-17-20 maart : voorbereiding 
gemeenteraadsverkiezingen '76 te 
Vilvoorde, zaal Stedelijke Audito
rium, Bergstr., te 20 u. 

15 maart : Brussel en 19 ge
meenten in het Kultureel Cen
trum van Strombeek-Bever. 

28 maart : gewestplannen te 
Zoutleeuw (dit onder voorbehoud). 

Voor nadere inlichtingen kunt 
u terecht bij de verantwoordelijke 
voor Brabant : Hollaender B., 
Brusselsestwg 51A, 1850 Grimber
gen, tel. 02/269.27.68. 

ASSE (Fed.) 
FEDERATIERAAD 

De federatieraad komt samen 
op woensdag 12 februari om 20 
u. in het gemeentehuis te Dil-

beek. De verkozenen en het poli
tiek komitee komen om 19 u. 
bijeen ten huize van Maurits Pa-
nis, Moeremanslaan 86, Dilbeek. 

ANDERLECHT 
KULTURELE KRING 

« Wat doen wij als Vlamingen 
voor onze toekomst in Brussel?» 
met sen. Lode Claes, op donder
dag 6 februari te 20 u. in het 
Trefcentrum, Dapperheidsplein 7, 
Anderlecht. Toegang : 40 fr. (le
den en CJP : 30 fr.). 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
VUJO NAAR SCHAARBEEK 

Zondag 9 februari om 11 u., Ar-
duinkaai Brussel (KVS) : TAK-be
toging naar Schaarbeek. VUJO 
doet mee. Meer inl. bij VUJO-
verantw. Wim Lauwaert, tel. 02/ 
377.19.38 of TAK-verantw. Brabant, 
Ward Geens, tel . 02/358.46.35. 

LEUVEN (Arr.) 

VUJO-WERKING NOODZAKELIJK 

VUJO-arr. Leuven legt een bus In om de betoging van TAK te steunen 
op zondag 9 februari e.k. Ook de VU-leden kunnen mee optrekken en 
van de busdienst gebruik maken. Vanaf vandaag kontakteren w/lj jong 
en oud, Iedereen gaat mee ! De bus komt vast niet ver van uw ge
meente voorbij I Plaats, prijs, uur : bel vlug naar uw arr. verantw. Polly 
Raskin (werkuren : 02/513.51.64) met de opgave van het aantal mede
betogers. 
Op zondag 2 maart zal het nationaal VUJO-kongres doorgaan te St-
Niklaas. Elk arr. gaat met vast één bus, Leuven blijft niet onbetuigd ! 
Dra zullen alle jongeren het laatste nummer van « WlJ-Jongeren Natio
naal » in de bus ontvangen. De door vele afdelingen opgegeven adres
sen zijn een ware noodzaak voor het doorsturen van Informatie en de 
koördinatie van de aktle. Wie stuurde zijn jongerenadressen nog niet 
in ? Doen ! 
Op vrijdag 14 februari zal een kant. VUJO-vergadering in Zoutleeuw 
(zaal Toekomst, 20 u.) doorgaan. Over het oprichten en de noodzaak 
van VUJO spreken Mare Ceis-Decorte en Polly Raskin. Voor alle jon
geren van het kant. en alle VU-bestuursleden een datum om zeker niet 
te vergeten. 
Op de arr. raad van 24 januari kon je kennismaken met het eerste 
VUJO-dossier over « Legerhervorming », dat een duidelijke schets van 
heel deze problematiek weergeeft. Je kan het vlot verkopende dossier 
nog steeds bestellen bij de verantwoordelijken (50 luttele franksken). 
Ook de VUJO-polo (150 fr.) is nog steeds verkrijgbaar. 
Het pas verschenen arr. VUJO-werkdossiertje (dat naar alle afdelingen 
zal worden verzonden) kan je gratis bij bestellen. Het dosslertje bevat 
praktische richtlijnen voor VUJO-werkIng in de gemeente op velerlei 
vlakken. 
Wij zijn steeds graag bereid op kant. of afd. vergaderingen aanwezig 
te zijn, teneide de VUJO-werking te stimuleren. 
Kontaktadres : Polly Raskin, Statlonsstr. 16, 3220 Aarschot (tel. 016/ 
56.61.00, tussen 18 u. 15 en 18 u. 45). 

DIEST (Kant.) 
INSPRAAKAVOND FUSIES 
Deze bijeenkomst, waarop heel 
de bevolking van het kanton zal 
uitgenodigd worden, werd ver
schoven naar vrijdag 14 februari 
om 20 u. in Berkenhof te Molen-
stede. 

HALLE (Fed.) 
RAAD DER AFDELINGEN 

U wordt vriendelijk uitgenodigd 
aanwezig te zijn op de Raad der 
Afdelingen die plaats heeft op 
dinsdag 4 februari e.k. om 20 u. 
in het lok. « Gildenhuis », Kerk-
str. 23, Dworp. 

De kandidaturen voor het poli
tiek komitee dienen ten laatste 
op 4-2-75 schriftelijk gesteld te 
worden bij de federatie gevol
machtigde Romain Bogaerts, Ben-
kenlaan 68, 1512 Dworp. 

HEVERLEE 
« WIJ IN HEVERLEE » 

Zopas verscheen het eerste 
nummer van de 6de jaargang van 
ons streekblad •• Wij in Hever-
lee •>. Gestart met een gestenci-
leerde uitgave, daarna in klein-
offset, en nu het eerste gedrukte 
nummer. Dit is wel het beste be
wijs van de vooruitgang van de 
VU in Heverlee I 

JETTE 
DIENSTBETOON 

Aggl. en gemeenteraadslid Jan 
De Berlangeer is elke zaterdag 
van 10 tot 12 u. te bereiken in 
het dienstbetoonkantoor, Jetse-
stwg 548. 

LEUVEN (Arr.) 
NAAR SCHAARBEEK 

VUJO-Leuven legt een bus in. 
in voor deelneming aan de TAK-
betoging te Schaarbeek op 9 fe
bruari. Inschr. en inl. te l . 02/ 
513.51.64, vragen naar Polly Ras
kin. 

SCHAARBEEK 
OPROEP 

Het VU-bestuur roept alle VU-
afdelinge uit Vlaanderen op om 
daadwerkelijk mee te doen aan 
de TAK-betoging van zondag 9 
februari. Wij hebben uw steun 
hard nodig ! 

WEMMEL (en omstreken) 
Ziekenfonds Brabantia : elke 

dinsdag van 17 u. 30 tot. 19 u. 30 
op bovenstaand adres. 

KflLini 
FEBRUARI 

1. 

1. 
3. 
4. 

7. 
8. 
8. 

8. 
8. 

12. 

14. 
14. 
15. 

17. 
21. 
22. 

22. 

22. 
22. 

28. 

Attenrode : Kant. bal Glabbeek in zaal « 't Hageland » 
met optreden van The Bright Stars. 20 u. 30. 
Keerbergen : Kant. bal in zaal Berk en Brem. 
Leuven : Arr. bestuur. 
Dilbeek : Kontaktavond 1975 voor alle leden en abon
nees om 20 u. in de Parochiezaal van de Roelandsveld-
str. 40. 
Haasrode-Elanden : Gespreksavond : Gewestplannen. 
Veltem : Kursus « Gemeenteraadsverkiezingen ». 
Heverlee : Lustrumbal in zaal Den Dooleeg te Egenho-
ven met « The Brothers Five ». 
Beersel-Drogenbos-Linkebeek : 4de Afdelingsbal om 20 
Roosdaal-Borchtlombeek : Pens- en kotelettenkermis in 
café « Bij Monsken », Dorp, Pamel (ook op 9 en 10 fe
bruari). 
Haacht : Gespreksavond « Gewestplannen ». 
u. 30 in « Feestzaal », Hoogstr. te Beerzel met zangeres 
Marleen en de PJF Wallis groep. Volksvert. V. Anciaux 
zal er de afdelingsvlag overhandigen. 
Molenstede : Fusie-avond. 
Zoutleeuw : Kant. werkgroep. 
Huizingen : Afdelingsbal «Meneerkes-bal » met « Pop-
Stereo Sound » om 20 u. in zaal Union, Torleylaan. 
Leuven : Arr. bestuur. 
Interkantonale raden vergaderen . 
Tremelo-Baal : Afdelingsbal in de parochiezaal Pater Da-
miaan in Ninde-Tremeïo. 
St-Kat.-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspiegel, 
Kerkstr. 24. Begin 18 u. Eveneens op 23 (begin 12 u.) en 
24 (begin 18 u.). 
Leuven : Kursus « Gemeenteraadsverkiezingen ». 
Meise : 3de Afdelingsbal in de Sporthal om 21 u. met 
het orkest « Sound One ». 
Oud-Heverlee : Leden- en simpatisantenfeest in de Paro. 
chiezaal van Oud-Heverlee voor de afd. Oud-Heverlee, 
Vaalbeek, Korbeek-Dijle. 

SOCIALE CENTRA FED. ASSE 
ASSE : Prieelstraat 2 -1700 Asse (02/452.93.57). 
(voor de gemeenten : Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mazen-
zele, Merchtem, Molfem, Opwijk, St. Martens-Bodegem, St. 
Ulriks-Kapelle, Ternat) 
Dinsdag 4-2-75 : dr. Jef Valkeniers, van 19 tot 20 uur. 
Dinsdag 18-2-75 : dr. Vik Anciaux, van 19 tot 20 uur. 
In samenwerking met fed. schepen Juul Van Dooren. 

LIEDEKERKE : Opperstr. 168 - 1770 Liedekerke (053/66.57.83) 
(voor de gemeenten Borcht-Lombeek, Essene, Hekelgem, Lie
dekerke, Roosdaal, St. Kat.-Lombeek, Teralfene). 
Dinsdag 11-2-75: Bob Maes, van 19 tot 20 uur. 
Dinsdag 25-2-75 : dr. Jef Valkeniers, van 19 tot 20 uur. 
In samenwerking met prov. raadslid Staf Kiesekoms die er 
elke dinsdag en vrijdag is van 19 tot 20 uur. 

WEMMEL : Stwg naar Merchtem 28 - 1710 Wemmei 
(02/479.39.81) 
(voor de gemeenten : Brussegem, Groot-Bijgaarden, Hamme, 
Meise, Relegem, Wemmei, Zellik). 
Dinsdag 4 februari : Paul Peeters, van 18 tot 19 uur. 
Dinsdag 18 februari : Bob Maes, van 18 tot 19 uur. 
In samenwerking met fed. schepen Walter Van Mieghem, die 
er elke dinsd. van 17u30 tot 20u is, en elke zat. van 15 tot 17u. 
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JAAR VAN DE VROUW 
Toen VU-kamerlid Nelly Maes bijna haar interpellatie over de 
eisen van de recente vrouwendag te Gent, gericht tot ver
scheidene ministers, geëindigd had, vroeg kamervoorzitter 
Dequae, dat ze de haar toegemeten spreektijd a.u.b. niet zou 
overschrijden « daar ik U in dit jaar van de vrouw ongraag 
het woord zou willen ontnemen •. Er werd geglimlacht, het 
was een hoffelijker onderbreking dan deze van BSP-kamerlid 
Geldolf, die grappig wou doen doch zich slechts aanstelde 
als een petieterig partijmannetje. 
Inleidend vroeg Nelly Maes zich af, wat er van de mooie 
wroorden bij de aanvang van het vrouwenjaar in de praktijk 
zal terecht komen. Zal 1975 soms niet het jaar van de werk
loze vrouw worden ? De interpellante hoopte alvast dat 1975 
een groeiend bewustzijn bij de vrouw zou bewerken, dat de 
emancipatie van de vrouw zou ingeschakeld worden in een 
algemeen proces van maatschappij-ontvoogding. 
Mevrouw Maas stapte dan over naar de konkrete punten : 
ondervertegenwoordiging van de vrouw in het sekundair en 
hoger onderwijs ; de noodzaak de schoolboeken te herzien 
in het licht van de veranderde en veranderende positie van 
de vrouw ; de werkloosheid van de vrouwelijke leerkrachten 
op alle niveaus ; aspekten van huwelijksgoederenrecht (wan
neer herziening ?). Er is het vraagstuk van de echtscheiding. 
Waarom het overspel bestraffen ? Waarom de bepaling van 
tien jaar ? Hoe denkt men de alimentatiekwestie op een 
rechtvaardiger manier te benaderen ? Is voorzichtigheid in
zake adoptie niet geboden ? De erkenningsbevoegdheid van 
de man dient beperkt te worden. Ook Is de wetgeving iz 
ongehuwde moeders vaak vernederend en diskriminerend. 
Inzake ongewenste zwangerschap moet de maatschappij 
meer ruimte bieden aan het kind. Wij moeten nog veel meer 
aan seksuele voorlichting doen, ook reeds om abortus te 
vermijden. In dit verband vond de interpellante het boekje 
van de minister van Volksgezondheid niet geslaagd. 

VOORRANG 
Het beginsel « gelijk loon voor gelijk werk » wordt nog 
steeds niet overal nageleefd, hoewel het aantal aktieve 
vrouwen stijgt (nu reeds 33 % van de aktieve bevolking). 
Maar de loongelijkheid blijft konstant. 
Het zijn nochtans de aktieve vrouwen die het meest getrof
fen worden door de recessie, terwijl ze bovendien het tal
rijkst zijn in de drie laagste kategorieën. In bepaalde kate-
gorieën is er zelfs een achteruitgang I 
Daarom moet het wetgevend werk, dat de vrouwelijke situa
tie verbetert, voorrang krijgen. Ten slotte : heeft het gezin 
veel funkties verloren, het heeft anderdeels aan betekenis 
gewonnen als veilige thuishaven. Deze menselijke fynktie 
moet meer gewaardeerd worden. 
Onze partijgenote werd — onverwacht — bijgesprongen door 
mevrouwen De Meester-Demeyer en Petry. Mevr. De Backer, 
minister Nederlandse Kuituur antwoordde namens haar kol
lega's van Justitie en Arbeid, minister Decroo antwoordde 
zelf. We kunnen uit deze antwoorden afleiden dat de rege
ring toch reeds enkele initiatieven heeft genomen of er in 
uitzicht stelt. Dank zij de waakzaamheid van de vrouwelijke 
parlementsleden over wier eendracht gewezen minister mevr. 
Pétry zich verheugde, blijkbaar tot ongenoegen van enkele 
van haar mannelijke partijgenoten. 

MERTENS NIETS, BAUDRIN ALLES ! 
We komen nog even terug op de interpellatie Valkeniers over 
de schorsing van ir. André Mertens door minister Defraigne. 
Na de interpellatie sprong nl. kamerlid Ghysbrecht zijn kolle
ge Valkeniers bij wat de niet-uiibetaling van wedde aan de 
geschorste ambtenaar betreft. Er werd op zeker ogenblik be
weerd, dat de h. Mertens een halve wedde trok (tegenover 
een Baudrin die zijn volle wedde krijgt). Daarna heette het 
dat de h. Mertens helemaal niets trok, wat verscheidene ka
merleden onaanvaardbaar vonden. Minister Defraigne zat 
daardoor in nauwe schoenen en beloofde dit spoedig te la
ten onderzoeken. Op vraag van de h. Ghysbrecht, welke ver
klaringen nu precies aan ir. Mertens verweten werden, ant
woordde de minister dat de schorsing niet berust op de in
houd van de verklaring doch uitsluitend op het feit, dat de 
h. Mertens gesproken had zonder daarvoor de toelating te 
hebben gevraagd. De minister was verplicht, te beloven de 
h. Mertens zelf te horen. Het was duidelijk dat de h. Valke
niers de minister in het nauw gedreven had en hem verplicht 
had, zowel de kwestie van de wedde te onderzoeken als de 
verbintenis aan te gaan, de h. Mertens gelegenheid te geven, 
zich rechtstreeks tegenover de minister te verdedigen. Diens 
al te autoritair optreden werd in de Kamer duidelijk afge
keurd. 

IN DE KAMEn 

KOMT ER JA DAN NEEN EEN 

DUWVAARTKANAAL OELEGEM-ZANDVLIET ? 

VU-kamerlid Andre De Beul (Ant
werpen) is ten zeerste begaan 
met de bescherming van het 
leefmilieu zonder daarom bepaal
de ekonomische belangen uit het 
oog te verliezen. In de betrekke
lijke korte tijd dat hij lid is van 
de Kamer van Volksvertegen
woordigers heeft hij reeds her
haaldelijk opmerkelijke tussen
komsten gehouden, die niet alleen 
technisch goed gedokumenteerd 
zijn maar ook een innerlijke be
wogenheid weerspiegelen, een 
werkelijke bezorgdheid om het
geen in ons land met het leef
milieu aan het gebeuren is. 

Woensdag 22 januari interpelleer-
de hij opnieuw over de kwestie 
van het duwvaartkanaai Oelegem-
Zandvliet. De interpellatie was 
gericht tot staatssekretaris Poma 
(Leefmilieu), die trouwens zelf 
nog over dit onderwerp heeft 
geïnterpelleerd toen hij nog een 

«simpele » senator was. 

De eventuele aanleg van derge
lijk kanaal heeft verstrekkende 
gevolgen op planologisch, ekolo-
gisch en verkeer-ekonomisch vlak. 
Planologisch zal dit kanaal een 
fisische barrière vormen tussen 
het oosten en het westen van 
het kanaal voor de funkties wo
nen, werken, verplaatsing, ont
spanning enz. De Schelde vormt 
voor deze funkties een fisische 
scheiding tussen de twee oevers, 
Ekologisch betekent een duw
vaartkanaai het opgeven van de 
Voorkempen als groengordel 
voor de Antwerpse agglomeratie. 
Niet alleen verdwijnen er 861 Ha 
groen maar zal bijkomende scha
de ontstaan door gronduitdroging 
en het opspuiten van gronden. In 
mei van vorig jaar beweerde mi
nister Califice nog dat de grond
waterdaling slechts tot op 300 m 
van het kanaal merkbaar zou zijn. 
Deskundigen schatten deze da
ling tot op verscheidene kilome
ters ! 

Waar zal men de 35 miljoen m3 
baggerspecie halen ? Valt er niet 
te vrezen dat een deel ervan zal 
opgespoten worden op de 100 ha. 
van het Schietveld te Brasschaat? 
Het verkeersekonomisch aspekt : 
van meetaf dacht men voor de 
verbinding Albertkanaal-Antwer-
pen aan een duwvaartkanaai, hoe
wel zelfs zonder duwvaartkanaai 
het Albertkanaal tussen Wijne-
gem en haven toch moet verbreed 
worden. 

WEINIG BELANGSTELLING 

HARDE KONKURRENTIE 

Uit peilingen is intussen geble
ken dat er van industriële zijde 
maar weinig belangstelling is 
voor een duwvaartkanaai. Specia
listen verwachtten slechts 5 mil
joen ton via duwvaart of twee 
konvooien per dag I 
Voor 1973 waren de verwachtin
gen nog minder. Er is bovendien 
de konkurrentie van de spoorwe
gen : door tariefverlaging kel
derde de NMBS zelfs het hellend 
vlak van Ronquières ! Volgens 
Arbed zou het vervoer van vloei
stof kust-Luxemburg best via een 
pijpleiding gebeuren. Kortom, er 
IS geen uitgesproken behoefte 
aan duwvaart voor 9000 ton (in 
konvooi). Er zijn nog andere be
zwaren : het Albertkanaal is te 
nauw, 50 tot 100 m. en er is elke 
2,5 km een bocht of een sluis. 
Op smalle kanalen kunnen duw-
vaartkonvooien elkaar niet krui
sen terwijl ze evenveel water 
verplaatsen als een zeeschip, wat 
voor de binnenvaart gevaarlijk Is. 
De konvooien geraken nooit ver
der dan de Luikse voorhaven. de 
samenloop van Maas en Albert
kanaal is een bijkomende hinder
nis, verbreding ervan is onmoge
lijk door een zeer belangrijke 
spoorlijn. 

De interpellant vroeg zich trou
wens af of de omleiding van de 
trafiek voor Antwerpen wel voor
delig is. Ingevolge de recessie in 
Wallonië vermindert het verkeer 
tussen Antwerpen en Luik, terwijl 
de uitvoer naar Duitsland en Ne
derland stijgt en niet via Antwer
pen moet gebeuren. Het verkeer 
via de sluis te Ternaaien steeg 
van 8,7 miljoen ton in 1963 naar 
14 miljoen in 1973, of met 61 pro
cent, terwijl het aan de Straats-
burgbrug te Antwerpen slechts 
met 10 % steeg. De verbreding 
van de sluis van Ternaaien was 
nadelig voor Antwerpen (Neder
land trok dan voor 1975 een kre
diet van 150 miljoen fr. uit voor 
hen, die aandringen op een super
kanaal Wallonië-Schelde-Rijn). 

NEGATIEF BESLUIT 

Oit alles betekent geen afwijzing 
van een betere verbinding Albert
kanaal - noordelijk havengebied 
Antwerpen. Na de mogelijkheden 
ter zake opgesomd te hebben. 

besloot kamerlid De Beul zijn in
terpellatie als volgt : « Een ka
naal Oeiegem-Zandvliet is een 
aanslag op het leefmilieu, het 
argument van de duwvaartkon-
vooien valt weg, een verbindings
kanaal buiten de haven is onver
antwoord, het duwvaartkanaai is 
een bedreiging van de groene 
long van Antwerpen, de nau
tische problemen van de Ant
werpse haven kunnen op een 
betere wij?e worden opgelost ». 
Tot slot stelde de Interpellant 
enkele preciese vragen : heeft 
de in 1973 opgerichte werkgroep 
van Rafelghem al een rapport 
ingediend ; is de werkgroep 
« duwvaartkanaai » reeds tot be
sluiten gekomen iz het kort tracé 
Albert-kanaal - Schelde - Rijn-ver-
binding ; wanneer zal de door de 
staatssekretaris beloofde ronde-
tafel doorgaan ; is de regering 
op de hootge van het negatief 
advies van SESO en van de pro
fessoren Van Broeckhoven, Virin-
que en Nonneman ; welk is de 
houding van de staatssekretaris 
"na twee jaar studie in regerings
kringen. 

ONZEKERE REGERING 

Uit het antwoord van staatssekre
taris Poma bleek o.m. dat de re
gering grondig de kortelings be
schikbare SESO-besluiten zal on
derzoeken van het Albertkanaal. 
De sluis te Monsin zal het eind
punt van de duwvaart zijn, daar 
de Maas voor duwvaart onge
schikt is. De aanpassingswerken 
tussen Monsin en Wijnegem zul
len in 1978 voltooid zijn. Er is 
nog geen keuze gedaan wat de 
sektie Wijnegem-haven betreft. 
Er zal een kosten-baten-analyse in 
elk verband gemaakt worden, met 
inbegrip van alle aspekten, deze 
van het leefmilieu inbegrepen. 
De heer Poma beantwoordde de 
vijf vragen positief, uitgezonderd 
deze betreffende de Van Rafel-
ghem-werkgroep, die werd ont
bonden. 
Deze antwoorden kwamen er op 
neer, dat de regering de studies 
en besluiten afwacht en belooft 
spoed te zetten achter bepaalde 
beslissingen. 
Er ontspon zich nadien een leven
dig debat tussen de interpellant 
en de kamerleden Geldolf, Van 
Elewijck, Tijl Declercq en Blan-
ckaert. 

MANHATTAN 
CENTER FALJIET ? 
Minister van Financiën De Clercq 
antwoordde zeer uitvoerig op een 
vraag van VU-kamerlid Luk Van 
Steenkiste over de financiële as
pekten van het zogenaamde Man
hattan-center, waarvan de finan
ciering werd verzekerd door de 
gemeente St Jans Molenbeek. 
Deze vraag nav het virtuele fail
lissement van het MC. 

Uit het antwoord maken we op 
dat de gemeente eigenares is en 
blijft, dat het verstrekte krediet 
staatswaarborg heeft (met een 
maximum van zekerheden), dat 
de gemeente een erfpachtkon-
trakt toestond aan promotor Levy 
en dat deze thans naar middelen 
zoekt om zekere plichten na te 
komen, o.m. door het verkopen 
van goederen in Portugal. Vol

gens de minister is er geen vuil
tje aan de lucht. We zullen zien 
of deze rooskleurige kijk gewet
tigd is, te meer daar deze week 
het parket van Brussel betwijfel
de of de h. Levy de nodige fond
sen zou bijeenkrijgen om een 
konkordaat te bekomen en een 
faillissement te vermijden... 

BEROERING IN 
LIMBURGSE 
UNIVERSITAIRE 
INSTELLING 

VU-kamerlid Raskin vestigde de 
aandacht van minister Decroo op 
de beroering in het Limburgs 
Universitair Centrum te Diepen
beek nav het veto van de rege-
ringskommissaris tegen een be

sluit van de raad van beheer, 
waarbij het personeelsstatuut 
werd goedgekeurd. 

De minister antwoordde dat hij 
inderdaad de beslissing van de 
rijkskommissaris had bekrachtigd, 
omdat in het gewraakte statuut 
bepalingen voorkomen die strij
dig zijn met gelijkaardige bepa
lingen van het administratief en 
geldelijk statuut van het perso
neel van universitaire instellin
gen van de staat. Er is wel be
grip op te brengen voor de aan
gevochten bepalingen omdat het 
om een jonge instelling gaat, 
maar het was niet mogelijk ze als 
geldende regel in het statuut op 
te nemen. De minister beloofde 
echter van de wettelijke moge
lijkheden gebruik te zullen ma
ken om bepaalde toestanden te 
regulariseren, wat ten slotte ook 
de bedoeling was van de vraag 
van ons kamerlid. 
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# Namens de Volksunie kwamen 
de senatoren Bob Maes, Jorissen 
en Van In tussenbeide in het de
bat over de begroting van pen
sioenen 1975, begroting die onze 
fraktle zoals steeds goedkeurde, 
wat niet gebeurde zonder kri
tische ontleding. 
Zo was het niet zonder ironie dat 
senator Maes wees op de tel
kens weerkerende aankondiging 
door de opeenvolgende regerin
gen dat ze de strijd tegen de be
lastingsontduiking zullen aanbin
den. De meeste regeringen stel
len tevens een betere belastings
inning m uitzicht. In de praktijk 
komt daarvan echter niet veel in 
huis, omdat de overheid een uit
breiding der kontrolediensten te 
duur acht en zich dus tot steek-
proefkontrole moet beperken. De 
grootste fraude wordt gepleegd 
door personen of bedrijven met 
de zgn. onaantastbare boekhou-
dmg, waarbij privé-uitgaven als 
bedrijfsuitgaven worden geboekt. 
Vervolgens ontsnappen ook de 
m e e s t opbrengende operaties 
(deze ni. in het buitenland) aan 
elke kontrole. Wat ten slotte de 
verwachting betreft, dat ni. de 
BTW-listings de fiskus op het 
spoor zouden brengen van ele
menten voor nieuwe fiskale aan
slagen, is deze ijdel gebleken, 
omdat men deze lijsten met hele 
pakken op de belastingskantoren 
maanden lang liet liggen 
Senator IVlaes kwam terecht tot 
de konklusie dat de gewone bur
ger machteloos staat tegenover 
de fiskus 

# In het zelfde debat klaagde 
senator Jorissen de verminde
ring aan van het aantal hoofd-
kontroleurs (van 5 tot 2), noch
tans de enigen die kunnen belet
ten dat ministers uitgaven doen, 
strijdig met de begroting, met 
reglementen en besluiten. Ze 
worden bovendien nog gehinderd 
door allerlei administratief werk. 
Daarom vroeg de h. Jorissen het 
herstel van dit kontrole-orgaan, 
waarvan de ambtenaren boven
dien statutair onafhankelijk van 
de uitvoerende macht moeten ge
maakt worden. 

# VU-senator Van In handelde 
meer over de pensioenen zelf, 
waarvan hij de grote verschillen 
iz basistoekenning, ondanks het 
welvaartvastmaken, hekelde De 
VU Is voor de uitkering van de 
geldelijke voordelen, verbonden 
aan het statuut van nationale er
kentelijkheid en tegen de nadeli
ge gevolgen die bepaalde gerech
tigden ondervinden van een on
volledige loopbaan. Senator Van 
In bracht ook kritiek uit op de 
taaiverhoudingen in de adminis
tratie voor pensioenen, wat hem 
de belofte van een onderzoek 
door staatssekretaris Geens op
leverde. 
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# VU-senator Vanbaegendoren 
verdedigde met brio zijn wets
voorstel, dat tot doel heeft ter
mijnen vast te stellen waarin ad
viezen, gevraagd door de uitvoe
rende macht, moeten uitgebracht 
worden, dit ten einde tijdverlies 
te voorkomen. Daar het voorstel 
door de kommissie was verwor
pen en daar de h. Vanbaegendo
ren desniettemin amendementen 
had ingediend, ontspon zich een 
gedachtenwisseling over de al 
dan niet ontvankelijkheid voor 
een plenair debat Uiteindelijk 
won het standpunt, toch open
bare bespreking, het pleit, nadat 
senator Jorissen had onderlijnd, 
dat men nooit op voorhand kao 
weten hoe een plenaire of afde
lingsvergadering zal stemmen. 

# Senator Vanhagendoren had 
ook een wetsvoorstel ingediend 
tot publikatie in het staatsblad, 
van een lijst van uitvoeringsbe
sluiten, die één jaar na de goed
keuring van de wet nog niet wer
den getroffen. Nu lanterfanten 
inderdaad al te veel ministers 
met het treffen van uitvoerings
besluiten. (Vorige week citeer
den we een geval van . 12 jaar 
vertraging I). De kommissie had 
het voorstel verworpen omdat er 
o.a. geen sankties voorzien zijn, 
waarop de h. Vanbaegendoren re-
plikeerde, niet in te zien hoe men 
een minister op de vingers zou 
kunnen tikken tenware dit pro
bleem kan geregeld worden in 
het kader van het op het getouw 
staande wetsontwerp iz herzie
ning van de ministeriële verant
woordelijkheid. De wetgever kan 
echter ook een termijn van uit
voering in de wet doen inschrij
ven 

# Via een mondelinge vraag kon 
senator Vanbaegendoren de aan
dacht van de senaat vestigen op 
een konkreet voorbeeld van het 
uitblijven van besluiten ter uit
voering van een wet • in afwach
ting van de publikatie van de 
k b. tot uitvoering van de wet 
van 27 juli 1971 (financiering en 
kontrole van de universitaire in-
stelfingen] — men wacht dus 
bijna vier jaar op deze uitvoe
ringsbesluiten . — worden aan 
de vrije instellingen voorschotten 
gegeven. De vragensteller wou 
in een konkreet geval weten of 
een bijkomend krediet aan een 
franstalige instelling geen begro
tingsoverschrijding inhoudt. Mi
nister Humblet (Nat. Opvoeding 
Frans) kon zich uit de slag trek
ken met een ingewikkeld betoog 
over aanvullende voorschotten, 
rentetoelagen en werkingsbeheer. 
Hij refereerde naar de normen, 
die bij koninklijk besluit zullen 
aangelegd worden. Eigenaardige 
procedure, deze referentie naar 
normen die niemand kent. . 

# Senator Guido Van In stelde 
bij de bespreking van het wets
ontwerp over de organisatie van 
het bedrijfsleven vast, dat de 
reeds voor de gewone man on
leesbare tekst nu nog eens wordt 
verzwaard. Ten gronde zei de se
nator dat de a.s. sindikale verkie
zingen geen populariteitstest voor 
de vakbonden zijn doch de meest 
geschikten voor de ondernemings
raden moeten aanduiden, zonder 
daarbij lid te zijn van de drie 
gepriviligeerde vakbonden, die 
thans een onaanvaardbaar mono-
polium uitoefenen. De VU-se-
naatsfraktie diende overigens 
verscheidene amendementen in, 
o.m. een tot verbetering van de 
vertegenwoordiging van de vrou
wen in de ondernemingsraden. 

# In een korte verklaring moti
veerde VU-senator De Facq de 
negatieve stemming van zijn 
fraktie iz de begroting '75 Buiten
landse Zaken. Handel en Ontwik
kelingssamenwerking, nl de blij
vende tekortkomingen in het be
leid iz ontwikkelingshulp. 

9 VU-senator Coppieters verant
woordde de tegenstem van zijn 
fraktie iz het wetsontwerp tot 
regeling van de inaanmerkmgne-
ming van bepaalde diensten voor 
het toekennen en berekenen van 
pensioenen ten laste van de 
staatskas : uit een amendement 
van de regering blijkt immers 
dat ze de repressie voortzet, ver
mits oud-leden van de vrijwillige 
arbeidsdienst uitgesloten wor
den I 

Dezelfde senator protesteerde te
gen de regeling der werkzaamhe
den, zoals die sinds enkele tijd 
de senaatsaktiviteiten versnip
pert. Het gevolg van deze « uit
vinding » is dat een interpellatie 
van plaatselijk belang in plenaire 
vergadering doorgaat en een in
terpellatie van algemeen belang 
naar de afdeling verhuist. 

9 Senator Coppieters interpel-
leerde de ministers van Nat. Op
voeding, Tewerkstelling en Waal
se Aangelegenheden alsmede de 
staatssekretaris Openbaar Ambt 
over de stijgende werkloosheid 
van jonge akademici. Als maatre
gelen stelde hij voor : uitbreiding 
van het recht op werklozensteun 
na 75 dagen inschrijving als 
werkzoekende tot de afgestudeer
den boven de 25 jaar ; ernstiger 
aanpak van de beroepsarbeid van 
de vrouw ; integratie in de open
bare en privé-sektor van sociale 
en kulturele werkers, pedagogen 
e.a. ; tewerkstelling in diensten, 
vrijetijdsbesteding enz. ; bestrij
ding van kumulaties in het on
derwijs ; oprichting van een in
terministerieel komitee voor on
derzoek. 

GEEN KULTURELE AUTONOMIE 

GEEN SUBNATIONALITEIT ! 
De wetsvoorstellen van de Volks
unie tot verruiming van de be
voegdheid van de Kultuurraden en 
dit tot instelling van een Waalse, 
Vlaamse en Duitse subnationali
teit, van afzonderlijke inschrijving 
in de bevolkingsregisters alsme
de tot het bepalen van de voor
waarden en de procedure tot het 
veranderen van subnationaliteit, 
werden — eveneens op « zwarte 
donderdag 23 jaunari 75 »— door 
de meerderheid in de senaat ver
worpen, echter telkens versterkt 
door de BSP, voor zover deze 
fraktie aanwezig was. (Opvallend 
was de vlucht van de Vlaamse 
socialisten). 

We hebben daarmee nogmaals 
een duidelijk bewijs, dat de drie 

kleurpartijen, alle nieuwe imago's 
fraktie- en vleugelvorming of 
zelfs van « eigen, zelfstandige 
Vlaamse partij » ten spijt, in we
zen dezelfden zijn gebleven en 
zich (aktief of passief) blijven 
verzetten tegen ook maar de ge
ringste evolutie naar een reëel 
federalisme. Ongeacht of ze in 
de regering of in de oppositie 
zijn, CVP, BSP en PVV blijven drie 
handen op de trikolore buik. 
VU-senator Jorissen bepleitte de 
verruiming van de bevoegdheid 
van de KR tot stedebouw, ruim
telijke ordening, grondbeleid en 
huisvesting. Hij zag geen juridi
sche bezwaren en achtte een 
dubbele meerderheid mogelijk 
vermits de franstaligen hetzelfde 

krijgen. Zijn kollega Vanbaegen
doren ging dan nader in op de 
specifieke aspekten van de even
tueel nieuwe bevoegdheden. 
VU-senatoren Vandezande en 
Van In waren de woordvoerders 
in het debat over het tweede 
wetsvoorstel, dat ze met de ge
kende argumenten verdedigden. 
Minister Michel kwam met de 
gebruikelijke foefjes voor de dag 
(onhaalbaar, niet in de regerings
verklaring en tutti quanti). 
Met deze stemmingen namen 
CVP en PVV de vlucht over de 
hele lijn. Dat zal de schijnheili-
gaards straks niet beletten te 
gaan kletsen over een nieuw ge
sprek van gemeenschap tot ge
meenschap... 

CVP KELDERT AFSCHAFFING 
FACILITEITEN 
De CVP maakt dezer dagen herhaaldelijk een barslechte 
beurt. Niet alleen heeft ze samen met haar spitsbroeders 
van de PVV het wetsvoorstel Jorissen i.z. splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gekelderd, niet 
alleen maakte premier Tindemans (die door zijn afwezigheid 
tijdens het debat over het voorstel Jorissen vluchtmisdrijf 
pleegde) misbruik v.d. tv om de afwijzing v.h. voorstel Joris
sen — als 'n slechte advokaat — te verdedigen, ze heeft op
nieuw verraad gepleegd tijdens de bespreking van het wets
voorstel Jorissen over de afschaffing van beruchte taalfacili-
teiten in de zes Brusselse randgemeenten. 
Even herinneren • bij de wet van 2 augustus 1963 werden de 
gmeenten Drogenbos, Linkebeek, St. Genesius Rode, Wem
mei, Kraainem en Wezembeek Oppem bedacht met een stel
sel van taalfaciliteiten ten gunste van hun franstalige min
derheden. Dit was het gevolg van de kapitulatie van de CVP 
op 11 juli (sic) 1963. Eerst wou men acht gemeenten uit 
Vlaanderen en drie uit Waals-Brabant bij Brussel voegen 
De franssprekenden weigerden echter kategonek Uiteinde
lijk — na het ontslag van de regering Lefèvre (CVP)-Spaak 
(BSP) dat door het unitaristische staatshoofd werd geweigerd 

De 19 Brusselse gemeenten en de zes (gestreepte) randge
meenten. 

(het ontslag was een doorstoken kaart) — werd het facili
teitenstelsel aan de zes gemeenten voornoemd opgedrongen. 
VU-senator Vandezande herinnerde tijdens het debat over 
het voorstel Jorissen met ongepast aan de (CVP)-versie « dat 
men met de dood in het hart dit offer had gebracht, doch 
n.a.v. de grondwetsherziening het aangedane onheil zou her
steld worden » . 
Nu VU-senator Jorissen dit «onheil» wou herstellen, verwierp 
de meerderheid zijn voorstel. 
De senaatsfraktieleider van de VU had nochtans sterke argu
menten om deze faciliteiten af te schaffen Wim Jorissen 
wees er vooreerst op dat de vaststelling « de afschaffing 
staat niet in de regeringsverklaring » geen ter zake geldend 
argument is vermits het parlement toch vrij is, te bespreken 
wat het wil « anders zijn wij met meer dan een registreer-
apparaat ». Voorts druisen de faciliteiten tegen alle logika 
in : waarom in die zes alleen en in andere Vlaamse gemeen
ten met enkele franssprekenden niet ? Overigens weigeren 
de Walen in hun gemeenten ook maar de geringste tegemoet
koming aan nederlandssprekenden, die moeten zich maar 
aanpassen. Waarom moeten de franssprekenden zich in 
Vlaamse gemeenten niet aanpassen ? Derhalve moet aan 
deze anomalie een einde gemaakt worden, de franstaligen 
hebben ruim de tijd gehad om zich aan te passen en zo ze 
dat wensen kunnen ze gaan wonen in het franstalig gebied. 
Daar het hier gaat om een taalwetwijziging is een eenvoudige 
meerderheid voldoende. « Wij hopen dat alle Vlamingen en 
alle konsekwente Walen ons deze meerderheid zullen geven». 
Deze meerderheid werd senator Jorissen maar ook gans 
Vlaanderen door o.a. de CVP en de PVV geweigerd. Dat dit 
zou gebeuren bleek al uit de keuze van de verslaggever : 
de ex-koloniale unitaristische PSC-er (die ook in 1963 ver
slaggever was en zijn verslag mondeling in zeven haasten 
uitbracht I) Saint-Remy. Hij kreeg het trouwens aan de stok 
met FDF-senator Lagasse, omdat Saint-Remy « met de hui
dige toestand tevreden is en wij niet » (het FDF eist min
stens 20 Vlaamse gemeenten op om bij het tweetalige 
gewest Brussel te voegen i). Na een lange woordenwisseling 
tussen deze « gematigde » imperialist en zijn extremistische 
gewestgenoot zette VU-senator Vandezande nog eens nuchter 
en zakelijk de puntjes op de i's, hierbij onderbroken door een 
klowneske Vanackere (CVP — waar halen die kapitulards nog 
de lef ">) en VU-senator Van In vruchteloos naar het eigen
lijke standpunt van de CVP had gevraagd, werd het wets
voorstel verworpen. Dit was de eerste CVP-PVV-kapitulatie 
voor hun franstalige meesters, de gele en blauwe knechten 
zouden in dezelfde zitting een tweede keer de knie buigen 
voor hun meesters. 

23 januari 1975 werd een zwarte dag voor Vlaanderen. Maar 
de Vlamingen moeten thans weten wie degenen zijn, die 
telkens weer de Vlaamse solidariteit omwille van lage mo
tieven verbreken. 
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Zaterdag ging te Liedekerke het 
tweede geslaagde feest voor de 
derde leeftijd door. Prov. raadslid 
Kiesekoms verwelkomde de aan

wezigen (een 100-tal) waarna fijn 
gegeten en gedronken werd. De 
folkloregroep « De familie Klep-
kes » zorgde voor de gepaste 

stennming. Al bij al een fijne na
middag om nog lang over na te 
kaarten. Onze foto toont een ge
deelte van de aanwezigen. 

LIMBURG 
BREE 
BESTUURSVERGADERING 

Op maandag 20 januari verga
derde ons bestuur ten huize van 
J. Dreezen, voorzitter ad interim. 
Bijna alle bestuursleden waren 
komen opdagen. Er werd een 
drukke agenda afgehandeld, i.v m. 
financiële toestand, leden- en 
abonnementenwerving, kolporta-
ge, deelname aan het kongres, 
de volksvergadering, het bal, de 
dienstbetoon, enz. . 

KOLPORTAGE 
Op zaterdag 15 maart wordt er 

met het extra-nummer van «Wij» 
gekolporteerd. Er werden 500 
nummers besteld, die aan de man 
moeten gebracht worden. 

Er wordt tegelijkertijd gestart 
op drie plaatsen : om half twee 
vertrekt een ploeg vanuit de 
Cambrinus in Bree; eveneens een 
ploeg ten huize van Jan Latinnen 
in Bocholt en op hetzelfde ogen
blik vertrekken twee ploegen in 
Meeuwen, één ten huize van Jean 
Stinckens (voor Ellikom) en één 
in Café Verdonck (Schrijvers, 
dorp Meeuwen). 

Er werden reeds een 18-tal 
deelnemers gevonden om eraan 
deel te nemen ; indien er nog 
liefhebbers zijn, kunnen ze zich 
In verbinding stellen met kanton
naal voorzitter Jaak Geussens, 
Thijsstraat 5, 3690 Bree (tel. : 
461776) of met provincieraadslid 
Jaak Gabriels, Siemenstraat 28, 
3690 Bree (tel. 462290). 
KONGRES 

Er werd vastgesteld dat mins

tens 25 leden de zondag van het 
kongres aanwezig zullen zijn ter
wijl 's zaterdags ook al een 15-tal 
mensen de kongresaktiviteiten 
zullen bijwonen. 

Wie nog gaarne daaraan deel
neemt kan zich in verbinding stel
len met één van de bestuursle
den die allen aanwezig zullen 
zijn. 
VOLKSVERGADERING 

Besloten werd om de volksver
gadering met senator De Bruyne 
te verdagen naar eind april om 
tegelijkertijd met de uitnodiging 
van het bal en het dienstbetoon 
een pamflet uit te geven. 

De juiste datum wordt hopelijk 
25 april. Plaats : Cambrinus. 
MOBILISATIE 

Zoals elk jaar zullen we ook dit 
jaar weer onze steuners en dona-
toren een bezoekje brengen. Mo
gen we hen vragen ons extra te 
bedenken, aangezien wegens de 
papierduurte de uitgaven van een 
pamflet (en daar komen nog de 
zware postkosten bij) zeer duur 
uitvalt. Op voorhand bedankt. 
LEDENHERNIEUWING 

Onze afdeling heeft heel wat 
werk gemaakt van de ledenher
nieuwing ; elk bestuurslid diende 
o nieuwe leden te maken. Ge
meenteraadslid Jaak Dreezen van 
Tongerlo-Opitter heeft de absolu
te leiding genomen en maakte 
reeds dertig nieuwe leden. 

Proficiat Jaak en aan alle be-
stuuursleden : doe zo voort. Op 
twee jaar ti jd kunnen we ons le
denaantal (dat zo al goed was, 
wellicht verdubbelen). 

ABONNEMENTENWERVING 
Provinciera(adslid Jaak Gabriels 

volgde Jaak Dreezen na met het 
werven van nieuwe abonnemen
ten en heeft er momenteel reeds 
26. Hopelijk worden er dat ook 
30. Meer dan ooit is het immers 
nodig dat de Vlaams-nationale 
pers op bredere schaal verspreid 
wordt. 

DILSEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur vergaderde op zon
dag 19 januari in lok. bij J. Awou-
ters in aanwezigheid van arr. sekr. 
Indekeu. Na het behandelen van 
enkele plaatselijke problemen 
werd vooral aandacht besteed aan 
het a.s. partijkongres. Besloten 
werd aan al onze leden een rond
schrijven te zenden om hen aan 
te zetten dit kongres bij te wo
nen. Tevens werd besloten op 
zondag 9 februari te Elen te kol-
porteren met het speciale «Wij»-
nummer. 

EIGENBILZEN 
LEDENFEEST 

Het jaarlijks ledenfeest had 
plaats op zaterdag 18 januari in 
de gemeentelijke feestzaal. Aan 
dit feest werd deelgenomen door 
niet minder dan 92 personen. Het 
programma zag er uit als volgt . 
inleiding door afd. voorz. J. Ap-
permans, eetmaal, toespraak door 
sen. J.R. Vandekerckhove, huldi
ging van drie echtparen bij ge
legenheid van hun huwelijksjubile
um, optreden van kleinkunstenaar. 

FEBRUARI 
1. 

25. 

Hoeselt : Afdelingsbal in dancing « Limbo » te St-Hui-
brechts-Hern om 20 u. met als eregasten : Piet De 
Pauw (TAK), sen. J.R. Vandekerckhove, volksvert. E. 
Raskin en prov. raadslid dr. L. Ouohateau. 
Tessenderio : Zevende afdelingsbal in de kelder van het 
Gemeentehuis. 

MAART 
8. Diepenbeek Afdelingsbal in zaal Carlton. 

Halen : Jaarlijks ledenfeest in zaal Marvana. 

GENK 
AFDELINGSNIEUWS 

Tijdens onze jongste bestuurs
vergadering werd nog een op
roep gedaan om vandaag en mor-
te zijn op het Kongres te Hasselt, 
gen zo talrijk mogelijk aanwezig 
Onze afd. voorz. Jan Maesen werd 
aangeduid om de amendementen 
van arr. Hasselt op het Kongres 
te verdedigen. 

De werkgroep voor de volgende 
gemeenraadsverkiezingen komt op 
10 februari samen bij An Gysen, 
terwijl de volgende bestuursver
gadering voorzien is voor 17 fe
bruari. Verder werd de vertegen
woordiging in de gemeentelijke 
je'ugdraad besproken en zal nog 
vóór de statutaire verkiezingen 
een algemene ledenvergadering 
gehouden worden. 

GRUITRODE 
OP PEIL ! 

Momenteel worden er door Jan 
Latinne, Jaak Geussens en Jaak 
Gabriels enkele kontakten gelegd 
om het afdelingsleven opnieuw 
op peil te krijgen. Aan alle geïn
teresseerden vragen we zich in 
verbinding te stellen met één van 
deze personen. Gruitrode moet 
voor de lente opnieuw vlot 
draaien I 

HASSELT 
KONGRES 

Een laatste oproep tot al onze 
kaderleden : wees aanwezig op 
het nationaal VU^kongres vandaag 
zaterdag en morgen zondag I 
Het is een enige gelegenheid om 
zonder verre verplaatsing kennis 
te maken met de geheel bijzon
dere sfeer van een vrij en open 
kongres. 

HEUSDEN 
ARR. RAAD 

Tijdens de arr. raad van donder
dag 23 januari hebben opnieuw 
een aantal afdelingen de leden
vernieuwing voor 1975 afgerekend. 
Ter vervanging van Jos Hermans 
werd Rudi Gijsbrechts gekozen 
in het arr. bestuur. Hij zal de 
zware funktie van arr. sekr. gaan 
vervullen. Nadat de laatste schik
kingen voor het kongres bespro
ken waren, gaf sen. Vandekerck
hove nog een overzicht van de 
politieke toestand, waarbij vooral 
de tussenkomst van Wim Joris-
sen diezelfde dag in de Senaat 
over de splitsing van het kiesarr. 
Brussel de aandacht genoot. Ten
slotte werden ook nog de streef
cijfers voor de abonnementen
slag voor iedere afdeling aange
nomen. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 
BESTUURSVERGADERING 

Afgelopen dinsdag, 28 januari, 
had in café Eden een bestuurs
vergadering plaats. Hierop werd 
ondermeer besproken : bespre
king Vrij-Uit nr 7, abonnementen
slag, kolportages, gemeenteraads
verkiezingen, autorally, kant. raad 
van 11 februari, deelname kon
gres, bestuursverkiezingen. 

KOERSEL 
LEDENVERNIEUWING 

De bestuursleden van onze af
deling hebben in korte tijd de 
ledenvernieuwing tot een goed 
emde gebracht en tegelijkertijd 
nog méér dan 20 nieuwe leden 
aangeworven, zodat thans onze 
afdeling méér dan 100 leden telt. 

OPGLABBEEK 
LEDENVERNIEUWING 

Op de jongste arr. raad kon on
ze afgevaardigde Leo Schilder-
mans de afrekening brengen van 
de ledenvernieuwing samen met 
een vijftal nieuwe leden. 

TESSENDERLO 
AFDELINGSBAL 

Zoalst steeds was er opnieuw 
de goede stemming vorige zater
dag op ons zevende afdelingsbal. 
Berend Boudewijn en de inflatie 
zaten er wellicht voor iets tussen 
dat de zaal alleen maar vol was 
en niet te klein zoals vorig jaar, 
maar alle aanwezigen, waarbij we 
sen. Vandekerckhove en verschil
lende prov. raadsleden opmerk
ten, hebben opnieuw genoten van 
de gans bijzondere sfeer in de 
Looise gemeentelijke kelder. 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
8 FEBRUARI 

Op die dag houdt E. Raskin soc. 
dienstbetoon van 9 u .30 tot 10 u. 
te Overpelt bij R. Geusens, Dorp-
str. 45 ; van 10 u. 30 tot 11 u. 
te Lommei bij De Roo-Neven, 
Bendstr. 92 ; van 11 u. 30 tot 12 
u. in café Eden, Houthalensestwg 
30 te Helchteren. 

Op 10 februari bij hem thuis 
van 19 u. 30 tot 21 u. 

VROENHOVEN 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Hen
drik Neven, VU-militant van het 
eerste uur en meerdere keren 
kandidaat op de prov. raadslijst 
voor het kant. Tongeren. Wij bie
den aan zijn familie onze oprech
te deelneming aan. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 

ONTVANGST 

Om de kaderleden en mede
werkers te bedanken voor wai 
achter de rug is en tevens als 
inzet van wat voor ons ligt, had 
het arr. bestuur deze mensen op 
een feestelijke ontvangst uitge
nodigd. Voorz. Bert De Cremer 
mocht vorige week vrijdag 24 ja
nuari dan ook een talrijk opgeko
men publiek verwelkomen. Hij gaf 
een overzicht van de plaats van 
het arr. tussen de andere Vlaamse 
arr. inzake leden en abonnementen 
en hij maakte van de gelegenheid 
gebruik om iedereen aan te zet
ten de nodige aandacht te beste
den aan het maken van leden en 
abonnementen. Hij plaatste de 

strijd van de Volksunie in het 
breder kader van de algemene 
politiek. Voor zijn toespraak oog-
ste hij een welverdiend applaus, 
evenals als na hem dr Van Leem-
putten, die de wegens ziekte ver
ontschuldigde mr Van der Eist 
verving. Dr Van Leemputten he
kelde de vaandelvlucht van CVP 
en PVV en riep op tot een ver
nieuwde strijdbaarheid voor de 
komende jaren. Staf Scheerlinck 
dankte, namens het arr. bestuur, 
de sprekers en de aanwezigen. 
We mogen dit verslagje niet af
sluiten zonder ook nog even te 
wijzen op de verzorgde bediening 
door het gelegenheidspersoneel. 
De bovenzaal van « Het Gulden 
Vlies » kreeg door dat alles een 
werkelijk feestelijke aanblik I 

AALST 
DIENSTBETOON 
P.J. HENDRICKX 

3de zat. : 10 uur : Café Van 
de Velde, dorp, Oordegem ; 11 
uur : Café Desire Troch, dorp, 
Wanzele ; 11 u. 30 : Café Lamot, 
dorp, Impe. 

2de maandag : lokaal Reinaert, 
Kasteeldreef, Lede, vanaf 20 uur; 
iedere vrijdag van 10 tot 11 uur : 
Gulden Vlies, Aalst, thuis steeds 
tel. 70.07.30. 

OUDENAARDE 
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN 

Zitdag : wekelijks, op woens
dag, 19 tot 20 u. ; op zaterdag, 
9 tot 11 u. Fortstr. 34, tel. 055/ 
31.31.15. 

VUJO-NATIONAAL 
1. Zondag 2 maart : 2e VUJO-kongres in hotel Serwir, St-Ni-

klaas. 

2. VUJO-dossier nr 1 over de legerhervorming is te bestel
len (50 fr.). 

3. Oranje T-shirts met VUJO-embleem (150 fr.). 
4. VUJO-vade mecum is klaar (100 fr.). 

Al deze zaken zijn te bestellen op het VUJO-sekr., Voldersstr. 
70, Brussel, te betalen op bankrek. 001-0196241-86 van VUJO-
Nat. p.a. Rita Haudenhuyse, Tuinwijk Jan Verhaegen 5, 9220 
Merelbeke. 

AALTER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : wekelijks op donder
dag, 11 tot 12 u.. Ter Walle 12, 
tel. 091/74.25.00. 

KLUISBERGEN 
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN 

Zitdag : 3de maandag, 19 u. 30 
tot 20 u. 30, bij Jaklien Van den 
Bossche, Kieverstr. 13. 
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AALTER 

DIENSTBETOON 
Uitzonderlijk vindt de zitdag 

van volksvert. Fr. Baert hier plaats 
op zaterdag 15 februari om 11 u. 
30 in Casino, Marktstr. 

ASPER 

OVERLIJDEN 
Op zaterdag 25 januari II. werd 

onder massale deelname ten gra
ve gedragen mevr. Irma Van Den 
Broeke, weduwe van Karel De 
Rycke, eerste VI. nat. burgemees
ter van het land, die als balling 
zijn laatste rustplaats in 't groene 
Ierland vond. De vergevingsge
zinde goedheid van de overledene 
blijft voor ons allen een voor
beeld en een steun om te vol
harden. 

DENDERMONDE (Arr.) 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
De grootst mogelijke inspan

ning dient geleverd om de VU 
nog sterker te maken. Het jubile
umnummer « Wij » is verkrijgbaar 
op het sekr. bij mevr. Van Den 
Steen te Appels aan 2,50 fr. 

DOSFELINSTITUÜT 
\ty de Schuur te St-Glllis werd 

er gesproken over de toestand 
en de werkloosheid in het arr. 
Dendermonde met de h. Ronsse, 
sekr. Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen. Een zeer bekwaam en 
boeiend spreker die echter met 
een zeer kleine belangstelling 
werd bekroond. 

VU-KONGRES 
Lutgard De Beule uit ons ge

west zal een referaat houden over 
ekonomische demokratie. Profici
at Lutgard. 

ERTVELDE 

ABONNEMENTEN 
Alle abonnementen hernieuw

den voor 1975. Onze afdeling be-
• zit veel te weinig lezers van 

« Wij ». Met een kleine inspan
ning van alle bestuursleden kan 
ons abonnementenaantal verdub
belen. Waarop wachten wij ? 

GAVERE 

BETOGING SCHAARBEEK 
9 FEBRUARI 

Geen woorden, maar daden, wij 
doen mee. Wij sluiten aan, om 
9 u. 45 aan St-Pietersstation. Alle 
leden worden aangeschreven. 

GENT (Arr.) 

DIENSTBETOON FR. BAERT 
Vandaag 1 febr. om 10 u. te 

Deinze, café Rossbraü, Markt en 
om 11 u. te Gent. Kon. Atsridl. 
123 (thuis). 

Morgen 2 febr. om 11 u. te 
Oostakker, café 't Smisken. 

Maadag 3 febr. om 20 u. bij Ka-
rel Rigo, Peerstr. 129, Gent (Brug
se Poort) en om 21 u. te Vurste, 
bij Roger Van Gyseghem, Wanne-
gatstr. 1. 

3de zondag van de maand om 
11 u. te Landegem, bij Guido 
Schaeck, Vosselarestr. 

GENT-EEKLO (arr.) 

NAAR HASSELT - VU-KONGRES 
Het arr. bestuur legt een bus 

in om op 2 februari naar Hasselt 
te rijden. Inschr. op de lijst in 
VI. Huis Roeland, Korte Kruisstr. 
2, Gent, betalen aldaar. Ook tel . 
met Huguette De Bleecker (tus
sen 18 en 19 u.) : 25.64.87. Je be
taalt 150 fr. bij inschrijving. Wie 
niet onmiddellijk de centen stort, 
is niet ingeschreven. De bus zal 
om 8 u. vertrekken en om 18 u. 
uit Hasselt huiswaarts keren. De 
bus zal aan St-Pietersstation te 
Gent (post) klaar staan. 

Wie de twee kongresdagen wil 
bijwonen en in Hasselt wil over
nachten, kan dit ook aanvragen. 
Ter plaatse is alles hiervoor ge
regeld. Bel naar bovenstaand tele
foonadres voor nadere inlichtin
gen. 

GENT 

WIJK MUIDE 
Zondagnamiddag 19 januari 

hield het komitee een geslaagde 

nieuwjaarsreceptie. In de ruime 
feestzaal van de « Washington » 
aan de Voormuide, hadden ruim 
130 mensen hun gading gevonden 
in de lekkere boterhammen met 
hoofdvlees en gehakt. De heer 
Hebbelynck toonde een zeer in
teressante reeks diabeelden over 
het Gent van 100 jaar geleden. 
Ondertussen verwelkomde Guy 
Schouls, voorz. van het komitee, 
de aanwezigen, wenste volksvert. 
Fr. Baert de aanwezigen alle heil 
voor 1975. Huguette De Bleecker 
wenste haar buurtgenoten ook het 
allerbeste. Ook prov. raadslid 
Kris Versyck was aanwezig. Alle 
lof voor Simones prachtige tom
bola, voor Marcels organisatieta
lent, voor Betty's inzet, en voor 
de belangloze medewerking van 
allen, zo talrijk dat we ze echt 
niet kunnen opnoemen. 

NAAR SCHAARBEEK 
VU-Gent gaat op zondag 9 fe

bruari met de bus naar de TAK-
betoging te Schaarbeek. Vertrek 
om 10 u. aan het VI. Huis Roe
land, Korte Kruisstr. 2, Gent. 
Inschr. door betaling van 100 fr. 
in het VI. Huis Roeland. 

DIENSTBETOON 
Zitdagen prov. raadslid Kris 

Versyck : Ziekenfonds Flandria, 
Keizer Karelstr. 80, Gent, elke 
maandag van 16 tot 17 u. ; Roe
land, Korte Kruisstr. 3, Gent, 
dinsdag en vrijdag van 19 tot 20 
u. ; Friture Anna, Fonteynestr. 
22, Gent, maandag van 17 tot 19 
u. ; Thierbrauhof Drongen (oprit 
autostrade), 1ste donderdag van 
19 tot 20 ü. ; Monopal, Elisabethl. 
61, Gent, 1ste donderdag van 20 
to t 21 u. ; ten huize, Jakob Van 
Arteveldeplein 13, Gent, na af
spraak. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BRUGSE POORT 

Zitdag : wekelijks op maandag, 
17 tot 19 u., Fonteyneplein 22, 
tel. 091/26.57.26. 

GENTBRUGGE 

GEMEENTERAAD 
Voor de talrijke aanwezigen bij 

elke raadszitting is het zonder 
meer duidelijk dat de aktieve VU-
fraktie beter geïnformeerd is in
zake het gemeentebeleid dan de 
CVP-BSP-meerderheid zelf. Als 
wanhoopsreaktie hebben de 
roomsrode potentaten een dienst
nota uitgevaardigd waarbij o.m. 
aan het gemeentepersoneel ver
bod wordt opgelegd aan de ge
meenteraadsleden (lees : VU) 
nog informatie te verstrekken. 
Steunertd op een gemeentewet 
die de totale informatie van de 
gemeenteraadsleden waarborgt, 
zullen onze raadsleden Verpaele, 
De Moor en mw Jacobs het daar 
niet bij laten. De poppetjes zul
len dan ook aan het dansen gaan 
bij de e.k. raadszitting van woens
dag 12 februari a.s. te 19 u. m 
het gemeentehuis. Het bestuur 
vraagt met aandrang dat zoveel 
mogelijk simpatisanten aanwezig 
zouden zijn op deze emotievolle 
avond. 

VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 
Op initiatief van ons vrouwelijk 

gemeenteraadslid H. Jacobs-Bode-
rez, had een welgelukte koffieta
fel plaats voor de plaatselijke 
bond van Vlaamse gepensioneer
den in de knusse bar van het Lu
napark. Voortaan worden deze ge
zellige bijeenkomsten om de 
maand gehouden, elke 4de don
derdagnamiddag met een geurige 
koffietafel of wafelbak en een 
i^errassingstombola. Bereidwillige 
autovoerders brengen de verst-
wonenden veilig thuis. Nadere in
lichtingen bij mevr. Jacobs-Bode-
rez, Weidestr. 51, Gentbrugge. 

KOO-BEJAARDENZORG 
De KOO van Getbrugge werft 

4 bejaardenhelpsters aan met min 
21 jaar. Inl. dringend vragen aan 
KOÓ-lid Raoul Vercauteren, Brus-
selsestwg. 

LENTEFEEST 
Reeds meer dan 250 kaarten 

werden aan de man (vrouw I) ge
bracht voor het eerste lentefeest 
van VU-Gentbrugge in de gemeen
telijke feestzaal, Kerkstr. 23, dat 
gehouden wordt op zaterdag ö 
maart. Het Hammondorkest van 

Bert Berten zorgt voor een den
derende sfeer. 

JONGERENGEMEENSCHAP 
ESMOREIT 

Voor een grote opkomst had 
een geanimeerde diskussieavond 
plaats over het probleem der su
permarkten in België. Naast een 
gerant van GB en een woord
voerder van de verbruikers, ver
dedigde gemeenteraadslid Jan De 
Moor het standpunt van de KMO. 

VUJO NAAR SCHAARBEEK 
Op 9 februari gaat het TAK 

weer betogen tegen Vlamingen
hater Nols. De VUJO van Gent
brugge doet mee. De TAK-bussen 
vertrekken aan het St-Pieterssta
tion om 9 u. 45 stipt. Wij vragen 
de mensen van Gentbrugge groep 
te vormen aan het Heldenplein 
(terminus bus 9) om 9 u. Op 
voorhand inschrijven bij : Marijke 
Van de Velde, Groeningestr. 7, 
Gentbrugge. Tel. 30.23.68. 

MARIAKERKE 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag : wekelijks op donder

dag, 13 u. 30 tot 15 u. 30, Advok. 
De Bruynestr. 5, te l . 091/26.38.59. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

TAK-BETOGING 
Natuurlijk doen we mee aan 

de TAK-betoging te Schaarbeek, 
op zondag 9 februari. Wie mee
rijdt met ons, schrijft in bij Koen 
Van Meenen, Nederbroekstr. 1, 
te Heusden, tel. 30.73.88. De 
plaatsen zijn beperkt. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Gemeenteraadslid K. Van Mee

nen, ledere maandag van 19 tot 
20 uur in de Nederbroekstraat 1, 
te Heusden. Tel. 30.73.88. Of na 
afspraak. 

Gemeenteraadslid Michel Cop-
pens : na afspraak bij hem thuis, 
Dendermondse stwg 43, te Des-
telbergen. Tel. 28.22.42. 

LANDEGEM-HANSBEKE-
MERENDREE 

KOLPORTAGE 
De kolportage met « Wij » (20 

jaar Volksunie) is zeer geslaagd 
te noemen. De bestelde 100 num
mers werden vlot aan de man 
(of de vrouw) gebracht. 

PANNEKOEKENFEEST 
Onze Nevelse vrienden richten 

op vrijdag 7 februari een feest in 
waarop « Wij van de Noord-Neve-
le » vriendelijk worden uitgeno
digd (bedoeld als eerste kontakt 
i.v.m. de fusie ?). 

OOSTERZELE (Kant.) 

TAK-BETOGING SCHAARBEEK 
« CVP-ers, Farizeeërs » was 

onze Halle-slogan. Wij willen be
wijzen dat alle Vlamingen géén 
mossels zijn. Daarom nemen we 
deel aan de TAK-betoging op 9 
februari, voor de kleine Vlaamse 
man. Iedereen kan mee. 

OVERMERE 

ZEER GOED NIEUWS 
Enkele wakkere mensen waar

onder Bonsmans H., Deneef M. 
en Van Nuffel A stichtten een 
kern die reeds 69 leden boekte in 
zeer korte t i jd. 

WETTEREN 

TAKBETOGING 
We gaan mee naar Schaar

beek op zondag 9 februari. Inschr. 
in het VI. Huis « De Klokke », 
Kon. Astridl. (tel. 69.28.81). We 
vertrekken te 9 u. 30 aan het VI. 
Huis (en niet te lOu. zoals vorige 
week aangekondigd). 

DIENSTBETOON 
De heer Antoon Janssens, lid 

van de KOO, houdt elke eerste 
maandag van 19 tot 20 u., zitdag 
bij hem thuis, Hamstr. 51, en na 
tel. afspraak (69.25.43). 

KOLPORTAGE KALKEN 
Een ploeg van de afd. Wette-

ren ging op zondag 26 januari 
kolporteren in Kalken met de ex
tra editie van « Wij ». 106 num
mers werden in 2 uur verkocht. 
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Gavere : Lustrumbal 5 jaar VU, in de Racing op de 
Markt. Marva en The Twilights, om 20u.30. Presentator : 
Piet De Pauw. 

Denderleeuw : 11e daverend nachtbal. 21 u. 30. Feest
zaal H. Kruiskollege, Nieuwstr. Kaarten 80 fr., bij het 
VU-bestuur. Geen reservatie. 

Maldegem : Ledenvergadering. 

Lochrlsti : Bestuursledenvergadering. 

Ertvelde : Vergadering van VU-Meetjesland om 20 u. In 
het Vlaams Huis te Ertvelde. 

; Afdelingsbal. 

Kolportage. Samenkomst in De Klokke, om 

Eernegem 

Wetteren : 
14 u. 

Waarschoot : Ledenvergadering + feestje. 

Wetteren : TAK-betoging in Schaarbeek. Bus vertrekt 
aan « De Klokke » om 10 u. 

Evergem : Bestuursledenvergadering. 

Wetteren : « 50 jaar harde Vlaamse Uilenspiegelkamp » 
om 20 u. in Gemeentelijke Feestzaal. Flor Grammens. 

Middelkerke-Wllskerke : Afdelingsbal. 

Gent : Gezellig samenzijn « Wij-Vrouwen » in Vlaams 
Huis « Roeland », om 16 u. 

Eekio : Mis voor prof. Daels, Paterskerk, 11 u. 

Wetteren : Kolportage. Samenkomst in . De Klokke » 
om 9 u. 

Ertvelde : 

Wetteren 
om 14 u. 

Bestuursvergadering in Vlaams Huis. 

: Kolportage. Samenkomst in « De Klokke 

Merelbeke : Groot Weergalmbal. Zaal Groenendal (Kwe-
nenbos). Inkom : 50 fr. 

MAART 

15. 

Gavere : Lustrumbal 5 jaar VU, in de Racing op de 
Markt. Marva en The Twilights, om 20 u. 30. 

Denderhoutem : 14e Nachtbal in zaal Casino, Dorp, 21 u., 
orkest Paul Roelandt. 

ZWIJGERS EN STILLEN 

IN LEDEBERGS 

GEMEENTERAAD 

Dinsdag 17 december hield onze gemeenteraad zitting. Er was enige 
publieke belangstelling. 

Het is een ietwat komisch schouwspel de leden van de meerderheid 
één na één de zaal te zien binnenkomen en, netjes na mekaar, het op
positierijtje de hand zien te drukken. 

Wie denkt tijdens de zitting iets belangrijks in verband met gemeente
beleid te vernemen heeft het mis voor. De burgemeester spreekt stil 
en onduidelijk zodat het publiek nauwelijks hoort waarover het gaat. 
De punten worden met zo een achteloosheid behandeld dat de goege
meente duidelijk aanvoelt dat van echt overleg, van echte politiek, 
geen sprake is. Een paar uitzonderingen niet te na gesproken volgen 
onze gemeenteraadsleden het voorbeeld van één van hun « illustere » 
voorgangers die op Ledeberg de naam kreeg van « Willem de Zwijger » 
omdat men hem nooit heeft gehoord tijdens de zittingen. 

Dinsdag ging het over het Bijzonder plan van aanleg. Op de gronden 
langs de Brusselsesteenweg tot aan de Rietgracht, de Van Hoorebeke-
straat en de Hoveniersstraat zouden appartementsgebouwen opgetrok
ken worden. VU-raadslid, Mevrouw De Caster, betreurde dat er in het 
projekt geen speelpleinen zijn voorzien. Waar moeten onze kinderen 
spelen, vroeg ze ? Antwoord van de burgemeester : ja... ja... 

Ons raadslid meende ook dat de gemeente geen rekening houdt met 
de richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken. Antwoord : 
« Maar het heeft nu lang geduurd ». De BSP-oppositie stemde daarmee 
in. Wie zal nu echter al die onteigeningen betalen... ALS het plan wordt 
goedgekeurd ? 

In de gauwte werden nog een paar leningen « besproken ». Een ge
paste tussenkomst van het VU-raadslid was de vraag : « Wie verte
genwoordigde op 24 november te Halle het schepenkollege van Lede
berg ? ». Volgens de burgemeester was er niemand vrij. 

Wel erg dat er voor dergelijke belangrijke Vlaamse manifestatie nie
mand van de heren zich kan vrijmaken. We zullen het onthouden I 

Op 11 en 15 november hing de leeuwenvlag niet aan het gemeente
huis : vergetelheid van de bediende, zegde de burgemeester. 

Toen Mevrouw De Gaster, VU, vroeg hoe het komt dat op 6 december 
haardblokken door gemeentewerklieden naar het huis van een schepen 
werden gevoerd kwam er wat animo. Schepen Goethals antwoordde 
dat hij die blokken voor een buur in zijn huis laat drogen ; de buur be
taalt het vervoer. Die blokken zijn niets waard, dixit dezelfde schepen, 
niemand wil ze ; alleen de buurman van de schepen. Je kunt er niets 
mee aanvangen met de houtblokken, daarom krijgt het gemeeteperso-
neel die. Ook verklaart hij nog later dat het voor de behoeftigen zou 
zijn. De schepen schijnt niet te weten dat wat hij doet in strijd is met 
de gemeentewet; maar misschien neemt men het niet zo nauw in Le
deberg. 

Het is betreurenswaardig dat Ledeberg dat, omwille van de vele pro
blemen, een dynamisch bestuur meer dan nodig heeft, opgescheept zit 
met mensen die blijkbaar verstarren iq immobilisme. Alleen de VU 
voert in Ledeberg een stevige oppositie. 

1 FEBRUARI 1975 WIJ IS 



WIJ in D€ IOLK9UHK 

WEST-VLAANDEREN 

KflieriDCR 
FEBRUARI 

7. 
7. 

8. 
8. 
9. 

14. 

15. 
15. 
15. 

15. 

23. 

23. 

leper : Arr. raad, zaal 't Zweerd. 
Zarren-Werken : Spreekbeurt door J. Vandemeulebrouc-
ke in zaal Riva. 
Eernegem : Afdelingsbal In Riva Venus. 
Westende : Mosselsouper voor de leden. 
Koekelare : Kolportage vanuit Hertog van Arenberg om 
9 uur. 
Izegem : Ontmoetingsavond met als sprekers : Mr. F 
Van der Eist en dhr J. Vandemeulebroucke. 
Kortrijk : Vlaams karnavalfeest in « 1302 ». 
Middelkerke : Afdelingsbal in Casino-Kursaal. 
Varsenare : « Bal van de Koerier » om 20 u. 30 in zaal 
Alberta met het orkest The Rangers, voor de 4de maal. 
Tiegem : Jaarlijks souper om 20 u. in restaurant « Te 
Lande », Kapellestr. Gastspreker : sen. W. Persijn, bur
gemeester van Wlngene. Inschr. bij W. Vanmaercke, 
Kapellestr. 55 (056/68.90.96). Prijs : 180 fr. 
Poperinge : Landbouwvergadering. Spreker : sen. Per
sijn. 't Belfort, Markt, om 10 u. 30. 
Koekelare : Jaarmis voor Et. Lootens om 10 u. 
Koekelare : Koffiefeest in « Zuudhove » om 14 u. 30. 

OOSTENDE - VEURNE -
DIKSMUIDE arr. 
KONGRES HASSELT 

De bus vertrekt zondag om 
7 u. 30 op het Kanadaplein, Oost
ende. 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyer-
laan 78, tel. 050/41.22.39 of tot H. 
Van Rijssel, KOO-lid, K. Boudewijn-
laan 22, tel. 050/41.12.01. 

Oud-volksvert. P. Leys zal zit-
dag houden op dinsdag 4 februari 
van 20 tot 21 u. in het spijshuis 
Béarnaise, de Smet de Nayerlaan 
86. Iedereen is welkom. 

HARELBEKE 
WERKING 
30 tot 19 u. Op 8 februari in de
zelfde « Zwaan » souper en 
avondfeest om 20 u. Alle leden 
uit de Kortrijkse afd. zijn van har
te welkom. Inschr. tot 6 februari 
bij R. Stock, Vlaanderen!. 46, Ha-
relbeke, tel. 71.01.61 ; P. Ver-
scheure, Bosdreef 17, Stasegem, 
tel. 27.14.89. 

IZEGEM 
WELKOM 

Het voltallige VU-bestuur wenst 
alle nieuwe leden en abonees van 
harte welkom in de afdeling, en 
dankt u tevens voor het vertrou
wen dat u stelt in de lokale afde
ling en de VU in het algemeen. 

PAPIERSLAG 
De papierslag is nu al enkele 

maanden aan de gang, en daar
om betuigen we nogmaals onze 
dank aan alle mensen die hier 
aan mede helpen en ook aan die
genen die hun oud papier blijven 
sparen voor ons. Het VU-'bestuur 

vraagt u dan ook het verder voor 
ons te sparen, want wij komen 
zeker terug, ü moogt ons om de 
6 of 8 weken verwachten en dat 
telkens op de zaterdag. 

WESTFLANDRIA 
Vertegenwoordiger : mevr. L. 

Decoopman-Vaassche. Bureel 
Gentsestr. 18, 8700 Izegem, tel. 
051/30.33.37. Alle werkdagen 
open van 14 tot 17 u. 

KACHTEM 
ZIEKENFONDS 

Sluit aan bij het Vlaams zieken
fonds Westflandria. Afgev. : Buy-
se Jacques, Eikstr. 13, 8701 Kach-
tem, tel. 051/30.18.24. Uitbetaling: 
iedere donderdag van 16 tot 18 u. 

KORTRIJK (Arr.) 
DIENSTBETOON 

Te Menen in « De Beiaard », 
Kortrijkstr., van 18 tot 19 u. door 
prov. raadslid H. Vandenbuicke, 
woensdag 5 februari. 

Volksvert. Luk Van Steenkiste 
houdt volgende zitdagen : te Bis-
segem in « Leopold », Stations-
str. 3, op vrijdag 7 februari ; te 
Ingooigem in « Zaal Streuvels », 
St-Antoniusstr., van 16 tot 17 u. ; 
te Waregem in « Weekend », Hol-
str. 23, van 17 u. 15 tot 18 u. 15 ; 
Te Gullegem in « Stadium », We-
velgemstr., van 18 u. 30 tot 19 
u. 30 ; te Kortrijk in « 1302 », B. 
Reynaertstr. 9, van 17 u. 30 tot 
19 u. ; te Wevelgem, Vredestr. 
10, van 20 tot 21 u. 

DE WAPENHANDEL 
Dinsdag 4 februari om 20 u. 

komt volksvert. Jaak Vandemeu
lebroucke in de grote aula van 
de KULAK [Kortrijk) spreken 
over « Bel'gische wapenhandel 
en ontwikkelingssamenwerking ». 

Dit in antwoord op een uiteen
zetting van de h. R. Van Elslande 
op 16 december 1974 in de grote 
aula van de Kortrijkse universi
teit. Alle belangstellenden wor
den langs deze weg vriendelijk 
uitgenodigd. Org. fakulteits-
kring KULAK. 

LAUWE 
VLAAMSE SOLDATENDIENST 
«IK DIEN. EN «INFOCENTRUM» 

Jaarvergadering heden zaterdag 
1 februari om 14 u. in Prov. Sekr., 
Rekkemstr. 19, Lauwe. Verslag 
werking 1974. Bespreking werking 
voor 1975. Bespreking hoge post-
tarieven. Ons 14-daags blad « Als 
wi j marcheren ». De verantwoor
delijken voor ieder arr. Dienstbe
toon door volksvert. en sen. Wer-
kir^g voor 1974, verslag door prov. 
sekr. Lieve Craeynest, wel en 
wee in 1974. Bespreking bestaan 
5 jaar VU-soldatenwerking. leder 
verantwoordelijke werd persoon
lijk verwittigd. 

ST-KRUIS (Brugge) 
1975 GOED GESTART 

Geslaagde vergadering op 15 ja
nuari II. De ledenhernieuwing is 
reeds volledig afgewerkt. Een 
pluim voor onze penningm. J. 
Van Moortel. Het eerste nummer 
van ons leden kontakt-blad « Vrij 
en Vrank » is verschenen. Le-
denfeest met mosselfestijn wordt 
voorzien voor 8 maart. Het bal 
werd uitgesteld tot in het najaar 
omdat de uitgestippelde datum te 
dicht valt op het arr. bal. De niet-
hernieuwde abonnees zullen be
zocht worden in de maand janua
ri. De ledenslag begint in februa
ri : streefnorm : 50 nieuwe leden. 
Volgende vergadering : 12 februa
ri. Alle leden welkom. 

WAKKEN-MARKEGEM. 
DENTERGEM-OESELGEM 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Het aantal aansluitingen bij het 
ziekenfonds was in het voorbije 
jaar zeer talrijk. Ook voor dit jaar 
ligt nog een belangrijke groei in 
het verschiet. Daarom nogmaals 
een oproep tot alle bewuste Vla
mingen : sluit aan bij het Vlaams 
ziekenfonds West-Flandria. Zitting 
en alle inl. elke donderdag van 
18 tot 20 u. in café « d'Uilepan-
ne », Markegemstr., Wakken. 

VICHTEOTEGEM-INGOOIGEM-
TIEGEM-ANZEGEM 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Nieuwe aktie « Leden werven 
leden ». Vlamingen sluiten spon
taan aan bij het Vlaams zieken
fonds. 

Vanaf heden uitbetalingen elke 
2de en 4de vrijdag : van 17 u. 45 
tot 18 u. 30 bij Waelkens Ernest, 
Harelbeeksestr. 35( 8560 Vichte ; 
van 18 u. 40 tot 19 u. bij Pomme-
laere Noé, St-Antoniusstr. 20, 
8561 ingooigem ; van 19 u. 15 tot 
20 u. bij Waelkens Eric, Kaan-
dries, 4, Tiegem. 

Ziekenfonds-afgevaardigde : Luc 
Bohé, Alfred de Tayel. 18, Vichte. 

DOSFELINSTITUUT 

MEDEGEDEELD 
KURSUS « SPREKEN IN HET 
OPENBAAR . VERGADERTECHNIE
KEN » 
De kursussen starten te : 
Aalst : woensdag 19 feb., verga
derzaal Apostelken (bij kerk te 
Mijlbeek) ; _ 
Antwerpen : maandag 17 of dins
dag 18 of donderdag 20 feb., VTB, 
St-Jakobsmarkt 45 ; 
Brugge donderdag 20 feb., Kon-
certgebouw, St-Jakobstr. ; 
Brussel : dinsdag 18 feb., Vlaam
se Ekonomische Hogeschool, Ko-
ningstr. 284 ; 
Dendermonde : maandag 17 feb., 
oud gemeentehuis van Appels, 
Zand ; 
Gent : dinsdag 18 of woensdag 

19 feb., VTB, Kalandenberg, in
gang langs de Paddenhoek ; 
Hasselt : woensdag 19 feb., VTB, 
Demerstr. 60 ; 
Kortrijk : donderdag 20 feb.. Pro
vinciaal Technisch Instituut, St-
Jansl. 12 ; 
Leuven : dinsdag 18 feb.. Huis 
voor Vlaamse Leergangen, Boek-
handelstr. 9 ; 
Mechelen : dinsdag 18 feb., VTB, 
Onze Lieve Vrouwstr. 34 ; 
Mol : dinsdag 18 feb., vergader
zaal Gemeentelijke Brandweer, 
Schansstr. 40 ; 
Roeselare : maandag 17 feb., ver
gaderzaal H. Hartkllniek, Meense-
stwg 88 ; 
St-Niklaas : donderdag 29 feb.. 

vergaderzaal De Spiegel, Statie-
str. 1 ; 
Turnhout : maandag 17 feb., Kul-
tuurcentrum, Warandestr. 
Inl. en inschr. telkens ter plaatse 
vanaf 19 u. 30. Aanvang les : 
20 u. 

WIE WAS DR BORMS ? 

Voorlichtingsavond van het 
BDAC (Borms Dokumentatie- en 
Aktiecentrum) in het Vlaams Huis 
Alcazar te Kontlch op vrijdag 7 
februari te 20 u. Spreker : Dries 
Bogaert. Wie deze spreker kent, 
wil hem beslist nogmaals horen. 
Voor de anderen is dit een enige 
gelegenheid I 

KOLLOQUIUM : DE VERNEDERLANDSING 

VAN HET BEDRIJFSLEVEN 

PROGRAMMA 

Zaterdag 15 februrai 1975 

10 uur : Inhoud en draagwijdte van het dekreet 

— toepassingsveld van het dekreet door mr. Frans Baert, 
volksvertegenwoordiger. 
— vragen 

11 uur : Koffiepauze 

11.15 u. : Kritische analyse van het dekreet 
door mr. Mare De Koek, voorzitter van de Belgische Liga 
voor de Rechten van de Mens. 
— tegenargumenten door R. Vandezande, senator. 
— vragen 

13 uur : Middagmaal 

14.30 u. : Verbetering en uitbreiding van de toepassing van 
het dekreet (Diskussiegroepen). 
— mogelijke aanvulling, toepassing, besluiten door senator 
R. Vandezande. 

15.30 u. : Koffiepauze 

15.45 u. : Paneel : Hoe kunnen vakbonden en bedrijfsleven 
bijdragen tot de toepassing ? 
met vertegenwoordigers van ACV, Kartel en VEV. 

17 uur : Einde. 

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 » 

Het programma bevat drie delen : 

1. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede Vlaams-
Nationale gemeentepolitiek, de fusieproblematiek ; 
2. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (prak
tische voorbereiding van het programma) ; 
3. De propagandavoering ; 
4. De lijstvorming met haar menselijke problemen. 

Waar ? 

— ANTWERPEN : 3-24 februari 1975 (20 u. - 22 u. 30). 
Plaatsen : 
3 februari : Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deurne. 
24 februari : Tijl, Bredabaan 298, Merksem (i.p.v. 17 febr.). 
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Loete, St-Laureisstraat 89, 
2000 Antwerpen (37.61.08). 

— BRUGGE : 3-10-17-24 februari 1975 (20 u. - 22u30). 
Plaats : Zaal Breydelhof, J. Suveestraat 2, 8000 Brugge. 
Inschrijvingen : prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemsteen-
weg 57, 8340 Sijsele (050/33.75.17). 

— ST-NIKLAAS : 4-11-18-25 februari 1975 (20 u. - 22u30). 
Plaats : Zaal « De Spiegel », Stationsstraat, St-Niklaas (gevr.) 
Inschrijvingen : prov. verantw. H. Leyseele, Zwijnaardesteen
weg 689, 9000 Gent (091/22.76.64). 

— LEUVEN : 8-22- februari 1975 (9u30 - 17u30). 
Plaats : Gemeentelijke Jongensschool, Overstraat, Veltem-
Beisem. 
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Hollaender, Steenweg op 
Brussel 51 A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68). 
Voor de maaltijden 2 x 50 fr. storten op rekening nummer 
430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 

— TURNHOUT : 21-28 februari en 7-14 maart 1975 (20 u -
22u30). 
Plaatsen : 21-28 februari : Kultureel Centrum, Turnhout. 
7-14 maart : Zaal Oude Post, Marl<t, Mol. 

— VILVOORDE : 10-13-17-20 maart 1975 (20 u. - 22 u. 30) . 

— GENT : 7-14-21-28 april 1975 (20 u - 22u30). 
Plaats : Zaal Tijl, St-Amandsberg 

— AALST : gepland voor april. 

2. VORMINGSWEEKEND 

— DRONGEN : 15-16 februari 1975 
3e trainingsweekends voor basiswerkers. 
Plaats : Volkshogeschool De Sirkel, Dorpsplein 13, Drongen. 

3. KURSUS : 

« GOED BESTUREN » 

Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samen
werking, kommunikaties, efficiënt werken, werken in groeps
verband... 
— DENDERMONDE : 3-10 maart 1975 (20 u - 22u30) 
Plaats : wordt nog medegedeeld 

Nadere gegevens en programmafolders over bovengenoemde 
en andere Dl-vormingsaktiviteiten : Politiek Vormingsinsti
tuut Lodewijk Dosfel, Tribunestraat 14, 1000 Brussel - Tel. : 
(02)219.12.02 - J. Beke, kursusleider. 
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SCHRIJVERS ZIJN GEEN MARTELAARS 

willy lauwens 
Met Verrek Martelaar is Willy 
Lauwens aan zijn vierde boek toe 
sinds hij in 1968 debuteerde met 
Het vuur van de trots. Dit vierde 
boek is in alle opzichten merk
waardiger dan de vorige. Alleen 
in het kiezen van titels lijkt Lau
wens er niet op vooruit te gaan. 
« Verrek martelaar » is op zich
zelf reeds een ongelukkige t i tel. 
Daarervboven dekt hij niet eens 
de inhoud van het boek of sluit 
hij bij niets uit het boek aan. 
Maar een goed boek is « Verrek 
Martelaar » alleszins. Het is het 
relaas van iemand die beschei
den op de rand van het leven 
gaat staan en vanuit die plaats 
de mensen en de dingen obser
veert. Vooral de mensen : de 
lustelozen, de strevers, de groot
moedigen, de ijdeltuiten, de ge-
obsedeerden, de f i ls è papa's. 
Lauwens toont in deze publikatie 
dat hij een eigen stijl heeft ver
worven, een schrijf-kadans die 
bevrijd is van de amechtigheid 
die zijn vroegere werken enigs
zins hypotekeerde. De stijl van 
Lauwens ligt mij persoonlijk niet. 
hij vermoeit me zelfs. Maar der
gelijk persoonlijk oordeel verhin
dert me niet waardering te heb
ben voor de pen van Lauwens. 
Integendeel. Want wat men in 
voorgaande pubiikaties nog kon 
in vraag stellen, is nu duidelijk 
geworden : Lauwens hééft een 
eigen sti j l . Daarenboven toont 
. Verrek Martelaar » inhoudelijk 
de beste Lauwens. Want tussen
in de makabere spot en de wran
ge verslagen van het mensen-
bedrijf ondenkt men thans voort
durend een milde glimlach en 
een hart vol begrip voor de fou
ten van de mensen. 
Om het schrijverschap van Willy 
Lauwens te duiden heeft men 
geen superlatieven nodig. Hij is 
een talent als stilist, maar inhou
delijk stijgt hij niet uit boven de 
goede middelmaat. In zijn werk 
treft men noch lirische noch epi
sche hoogtepunten aan, terwijl 
hij ons niet helpt diep door te 
dringen in het zieleleven van de 
personnages die zijn verhalen be
volken. En al is Lauwens soms 
scherp in zijn maatschappijkritiek, 
het elan van de echte romancier
aanklager bezit hij niet. 
Toch is dit belangrijk : in de per
soon van Lauwens is de Neder
landse literatuur verrijkt met een 
bekwaam schrijver van korte ver
halen, pamfletten en schetsen. 
En dat is tenslotte heel veel voor 
onze literatuur ! 

Wij schreven reeds eerder dat 
« Verrek Martelaar » een slechte 
titel is — over de slechte om
slagtekening is ook wat te zeg
gen : als je het boek opmerkt in 
een uitstalraam, zou je waarempel 
denken dat het handelt over de 
heroïsche en tegelijk ellendige 
[Verrek Martelaar i j strijd van 
een Ronde van Frankrijkrenner — 
die slechts in zekere mate be
trekking kan hebben op het eer
ste van de zes verhalen die in het 
boek samengebracht zijn. Tussen 
de overige verhalen en de titel 
bestaat er helemaal geen ver
band. Ook valt het op dat Willy 
Lauwens zelf het eerste verhaal 
niet als titelverhaal beschouwt. 
Heeft een titel dan zoveel belang' 
Eigenlijk wel : samen met de om
slagtekening vormt de titel de 
eerste kennismaking met de le
zer. Die lezer moet ofwel ont
roerd ofwel geïntrigeerd worden 
door de t i tel, die daarenboven 

zoveel mogelijk aan de Inhoud 
van het boek moet beantwoor
den. Vaste regels voor titels be
staan niet, maar we dachten dat 
de hiervoor opgesomde eigen
schappen moeten aanwezig zijn. 

BIHERE KLEUR DIE MIJ TOOIT 

Wrange zelfspot en bittere op
merkingen over de « Umwelt » 
van de schrijver zijn de leidende 
motieven in het eerste van de 
zes verhalen. Willy Lauwens' werk 
herinnert hier enigszins aan dat 
van Paul Brondeel, die in « Ik 
blanke kaffer » het medelijden 
met zichzelf (als koloniaal tijdens 
de moeilijkste jaren van Kongo-
Zaïre) ridikuliseert. Willy L'au-
wens rekent in een beeldrijke en 
vlotte taal af met zijn desillusies 
als jong schrijver. Die desillusies 
zijn tweeërlei : het miskend wor
den en de wansmakelijkheid van 
het literaire wereldje waarin hij 
tegen wil en dank terechtkwam. 
Het weergeven van dergelijke er
varingen vereist wel enige gees
telijke moed, want de aangeklaag
de klannetjes delen in ons taal
gebied de lakens uit. (De kleinste 
lakens wel te verstaan, want de 
grote zijn in handen van een 
groepje schuimers die reeds twin
tig jaar lang huilen dat zij gemino-
riseerd worden I). Daarnaast 
schetst de auteur de andere ach
tergronden van zijn schrijvers
loopbaan : een harmonische lief
de tussen hem en zijn vrouw en 
een ( simpatiek verwoorde) be
langstelling voor de wielersport 
uit de tijd toen haast elke Ronde 
van Vlaanderen in buiig weer ver
reden werd, in Wetteren aankwam 
en kon rekenen op de deelneming 
van ijzeren Briek Schotte. Het 
komt alles via een vlotte en beeld
rijke taal gemakkelijk bij de lezer 
over. 

Toch overtuigt « Bittere kleur die 
mij tooit » mij minder dan het 
overige in het boek. Omdat de 
zelfspot te nadrukkelijk is en om
dat de aan de schandpaal opge

stelde tegenspelers en medespe
lers té gemakkelijk indentificieer-
baar zijn — Pater Brouns en Jan 
Berghmans springen er zo uit —. 
Daarenboven schuilt in de be
schrijving het gevaar dat de lezer 
gaat denken dat de Vlaamse lite
ratuur één jungle is, vermits hier 
met geen woord gerept wordt 
over de « normalen » onder onze 
schrijvers, die gelukkig 't grootst 
in aantal zijn en de beste litera
tuur vertegenwoordigen. Betreu-
renswaard is in dit verhaal ook 
het te pas en te onpas gebruiken 
van zogenaamde stoute woorden 
die meestal doodgewone plathe-
den zijn. En hier denk ik dan weer 
terug aan Paul Brondeel, die in 
« Ik blanke kaffer » dezelfde fout 
maakte en hierdoor zijn boek de
gradeerde. En ik denk terug aan 
zovelen in onze literatuur die ge
meend hebben een mode van grof. 
held en platheid_ te moeten kulti-
veren. Zelfs iemand als Louis-
Paul Boon, die op onnavolgbare 
wijze de armemensenerotiek heeft 
uitgebeeld, ontsnapt daar sinds 
zijn « Mieke M^aaike » ook al niet 
meer aan. Wat vandaag erg hard 
aankomt bij wie in de Boon van 
de periode 1942-1971 terecht een 
groot auteur erkenden. 

LIED UIT DE STEENBAKKERIJEN 

Een echte « menselijke » Willy 
Lauwens ontmoeten wij in « Lied 
uit de steenbakkerijen », het twee
de verhaal in het boek. 
Een intrige bevat dit verhaal eigen
lijk niet — Lauwens lijkt trouwens 
niet tot de « vinders » in onze li
teratuur te behoren —. Maar de 
inhoud getuigt van een diepe be
wogenheid, van een hart dat vol 
medelijden en begrip is voor wie 
in het leven alle mogelijke ellende 
intuïtief naar zich trekken en het 
slachtoffer worden van drankmis
bruik, hebzucht en misverstanden 
onder allerlei vormen. 
Liza, de dochter van een schip
per en Geile, een steenbakker, 
openen onmiddellijk r>a hun huwe

lijk een kruidenierszaak. De zaak 
floreert. Maar Celle, die vaak 
werkloos» is, gaat aan de drank, 
steelt geld uit de lade van de 
winkel, brutaliseert zijn vrouw, 
richt tenslotte de hele zaak ten 
gronde. Connie is het enige kind 
in het gezin waarvoor Liza zich 
nu afslooft. Met zware thuisarbeid 
tracht Liza voor het noodzakelij
ke inkomen te zorgen. Intussen 
blijft Celle zich bezuipen. Connie 
wordt volwassen en groeit op in 
de ellende die nog erger wordt 
door de bemoeienissen van de 
moeder van Celle. Daarom neemt 
Liza tegen Celle's moeder een 
houding van afkeer aan. Dat laat
ste is dan weer een element van 
nieuwe misverstanden. Op een 
avond doet Liza aan Luc, de ver
loofde van Connie, het verhaal 
van dertig jaar miserie. Ik heb 
jongens uit de kleine burgerij 
kunnen krijgen. Toch koos ik de
ze ellendeling uit ; een vervloekte 
zuiplap. Intussen slaapt Celle zijn 
roes uit. Moeder en dochter 
schreien en Luc gaat buiten de 
woning een sigaret roken. Om zijn 
onmacht tegenover dit familie
drama te vergeten. 

In « Berlijns grijs » hokken enkele 
tientallen mannen samen in een 
kamp voor verplicht tewerkgestel
de arbeiders. Onder hen zijn er 
die afkomstig zijn uit verschillen
de Europese landen. Ook Vlamin
gen. Die spannen In letterlijk al
les de kroon : in brutaliteit en in 
arbeidszin, in zwelgpartijen en in 
solidairteit, in koopmansstreken 
en In hilariteit verwekkende na
ïviteit. 

De taal van Lauwens is hier zoals 
het leven in het kamp : opwin
dend, brutaal, realistisch, soms 
raak ridikuliserend en dan weer 
vol weemoed om het oorlogsleed, 
dat zovele onschuldigen treft, bur. 
gers en soldaten. 
« Berlijns grijs » en het hiernabe-
sproken « Namiddagje bij paps » 
zijn het beste van wat wij tot hier
toe van Willy Lauwens lazen. Als 
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« Verrek Martelaar » een tiental 
van dergelijke verhalen had sa
mengebracht, mochten wij spre
ken over een meesterlijk boek i 

NAMIDDAGJE BIJ PAPS 

In « Namiddagje bij paps » onde."--
vragen drie kinderen hun vader 
omtrent de omzwervingen en de 
gewelddaden van een familielid 
dat stierf op het schavot van 
Duinkerken. Het korte verhaal is 
opgebouwd in dialoogvorm. Willy 
Lauwens is hier op zijn soberst 
en bewijst dat het korte verhaal 
— het korte verhaal van hier — 
een van zijn sterkste zijden is. 

VERDRUKKERS VAN DE JEUGD 

De verdrukkers zijn hier eigenlijk 
verdruksters : een paar bazige 
nonnen die er niet in slagen hun 
gezag te laten aanvaarden doo' 
4 leerling-verpleegsters. Vanwe
ge de vier meisjes is het een 
stoute, maar onschuldige geschie
denis van verstoppertje spelen, 
laten verdwijnen van een hang
slot op een raam, in een duivels-
kringetje elkaar de schuld geven 
voor het kattekwaad, de goedhar
tige werkman van het klooster 
ompraten enz. 

Voor ons part had Willy Lauwens 
dit verhaal rustig in de lade van 
zijn schrijftafel kunnen houden. 
Vooral omdat hij in dit verhaal 
de fouten maakt die heelwat van 
zijn vroeger werk heeft ontsierd : 
vooringenomenheid tegenover re
ligieuzen, veralgemeningen en 
aan de mode van de tijd aange
paste stoute gezegden Ik ben 
dol op chic ondergoed. Van boven 
pront, van onderen stront ; ik 
zou er dood van vallen. Welk meis
je met gezond verstand wordt er 
nu nog non ? Mij niet gezien. Ik 
trouw nog liever met een gorilla. 
Hoeft dit nog verder kommentaar? 
Een heel knap stuk proza is Oran
je maan. Het Is het tragische re
laas van een zuster en een broer 
die allebei door fobiën gekweld 
worden en elkaar ertegen willen 
beschermen. De geestelijk over
spannen jonge vrouw verwaar
loost haar gezin en haar hierom 
erg bekommerde broer gaat al
léén door het leven, waardoor 
zijn angsten meer kans krijgen 
en voortdurend in lengte en veel
heid toenemen. De jonge man 
herinnert soms aan het bekende 
Van het Reve-personage Van Eg-
ters : hij drijft op een zich steeds 
verbredend bewustzijn en vlucht 
vaak in een zeker cynisme En 
toch is hij ook weer anders, vol 
vertedering en attentie voor Eri
ca, de ziekenzuster die een rol 
heeft gespeeld in het leven van 
zijn zuster. Eigenlijk heeft hij Eri
ca innig lief. Als zij sterft, is het 
alsof de nacht over hem is ne
dergedaald. Ik wist dat ik haar 
nooit weer zou zien, dat ik haar 
doodsbrief drie, vier, vijf keer. 
altijd weer zou openvouwen ; dat 
zij met het kruis ten hemel zou 
varen, dat ik haar nooit meer 
weer zou zien. Dat zij een heilige 
vrouw was en !k haar nooit, nooit 
meer weer zou zien. 

FRANS-JOS VERDOODT 

Willy Lauwens : « Verrek Marte
laar », Nijgh en Van Ditmar, 's 
Gravenhage-Rotterdam 1973, 184 
biz. 
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ACHNATON 

Wie er niet Is geweest, kan nog 
tot 16 maart een bezoek brengen 
aan de tentoonstelling « Onder 
de Zon van Amarna », door de 
beide ministeries van Kuituur en 
in het kader van het Belgisch-
Egyptisch kultureel akkoord geor
ganiseerd in de Koninklijke Mu
sea voor Kunst en Geschiedenis, 
Jubelpark 10 (Ingang Kennedy-
laan) te Brussel. 
Ruim tachtig beeldhouwwerken 
en objekten, waarvan de meeste 
voor de eerste keer het museum 
te Kairo hebben verlaten, herin
neren aan één van de boeiend
ste tijdvakken uit de faraontische 
geschiedenis : de 18de dynastie 
(1580-1314 voor Kristus), waarin 
zich de grootste godsdiensther
vorming uit de antieke 'were ld 
heeft afgespeeld. Tevens Is deze 
dynastie een van de geheimzin
nigste gebleven, omdat heelwat 
raadsels nooit bevredigend zijn 
opgelost. 
Een van de sleutelfiguren uit 
deze dynastie is ongetwijfeld de 
ketterkoning Amenhotep IV, die 
zijn naam veranderde in Achna-
ton, hiermede hulde brengend 
aan de enigszins nieuwe en eni
ge « god » die hij erkende. 
Er zijn redenen om te aanvaar
den, dat zijn religieuse en ook 
maatschappelijke revolutie niet 
voetstoots gebeurde, maar reeds 
werd voorbereid tijdens het be
wind van zijn vader, Amenhotep 
III. In wezen kwam het hierop 
neer, dat de god van Thebe, 
Amon, iets dubbelzinnigs had. 
Enerzijds was hij onzichtbaar, an
derzijds nam hij gestalte aan in 
vele beelden, zowel als farao en 
« gezinshoofd ». Amon was in de 
eerste plaats de god van de 
priesters met een bijna onbe
perkt gezag en zeker niet van het 
volk, hoe godsdienstig het ook 
was. 

De religieuse hervorming van 
Achnaton bestond er nu in de 
vele verschijningsvormen van de 
godheid In één vorm samen te 
ballen en de zonnebol Aton als de 
hoogste en nagenoeg enige god
heid te verheffen. Hierdoor ver
wierf de nieuwe godsdienst een 
tastbare en beter te begrijpen 
verschijning. De kosmische sa
menhang van de godheid met het 
leven van alledag bleek ook voor 
het volk een toegankelijk begrip. 

De officiële Brusselse Schouw
burg in de Lakensestraat speelt 
een niet geringe rol in de Neder
landstalige aanwezigheidspolitiek 
te Brussel. Ontmoetingsplaats bij 
uitstek voor de sociaal en kultu
reel veelal geïsoleerde Brusse
laars, geniet de KVS een uitmun-
dende reputatie, ook bij Fransta-
ligen, die zowat tien procent uit
maken van het publiek. 
Het verwijt, dat men soms vanuit 
Gent of Antwerpen hoort t.a.v. 
Brussel, dat het gebodene afge
stemd zou zijn op het kommer-
ciële, is o.i. niet gerechtvaardigd: 
de programmatie is evenwichtig 
en zowel het bezoekersgetal als 
het aantal abonnenten kennen 
een steed sstijgende kurve de 
laatste jaren, wat natuurlijk niet 
de enige maatstaf moge zijn 
maar wat toch een verheugende 
vaststelling is voor wie zich be
kommert om de situatie van de 

NOG VELE GEHEIMEN 

Met grote doortastendheid werd 
de omwenteling doorgevoerd. 
Achnaton (dienstbaar aan Aton) 
negeert de priesterkaste. Hij 
doet een beroep op ambtenaren 
en schrijvers, die hem de leer 
der Wijzen uit Hermopolis onder
richten. Hij keert de rug naar 
Thebe, de stad van Amon, en ves
tigt de zetel van zijn koninkrijk 
in het huidige Tell-EI-Amarna, 
waar hij een gloednieuwe stad 
bouwt, die hij Akhet-iten noemt, 
de « horizon van de zonnebol ». 
Of zijn vader nog leeft is een 
strijdvraag. Waar zijn mooie echt
genote Nefertiti vandaan komt, is 
nog niet met zekerheid geweten, 
evenmin als wat haar lot is ge
weest na de dood van de ketter
koning, wiens ondergang met 
vele geheimen gepaard gaat. 
Zeker is echter, dat Achnatons 
omwenteling zich in alles en nog 
wat liet gevoelen. De oude, 
geïdealiseerde kunst werd ver

vangen door een « expressionis
tisch » realisme, dat zich uitte in 
de zonnehymnen van Achnaton 
zelf, in de beeldhouwkunst, die 
sterk werd vermenselijkt, en in 
de muurschilderingen van de pa
leizen, die de wereldse schoon
heid uitstalden. 
Onheilsberichten over het wa
pengekletter wimpelde Achnaton 
af met vredesboodschappen aan 
de wingewesten, die hij in een 
grote broederschap wilde vereni
gen. Hij negeerde de priesters, 
die het volk tot oproer aanspoor
den, maar vaardigde nieuwe wet
ten uit, die het volk bevoordeel
den en de priesters wat meer 
macht ontnamen. Hij liet overal 
de naam van Amon wegbeitelen 
en de lagere godheden vernielen, 
terwijl hij kunstenaars en geleer
den in zijn Hof bijeenbracht. 
De « anderen » wonnen echter 
het pleit. Wel bleef de Amarna-
stijl nog nawerken tot het be
wind van Toetanchamon, maar 
weldra zou er van de mooie 
hoofdstad en Achnatons omwen-

Susfe van een « osiriaanse » kolos van Achnaton. 

teling nog weinig overblijven, 
want de latere farao's zouden 
niet nalaten op hun beurt alle 
sporen van Aton en de Amarna-
ketterij uit te wissen, weg te 
beitelen en te vernielen. Met de 
« afvallige » generaal en latere 
farao Horemheb eindigde dan 
ook de 18de dynastie. 
Van het weinige dat is overge
bleven vindt men verscheidene 
meesterwerken terug in boven
genoemde tentoonstelling. Een 
montage van kleurendia's doet de 
sfeer herleven, waarin Achnatons 
omwenteling heeft plaatsgegre
pen, en een geïllustreerde kata-
logus blijft ook na de tentoon
stelling een kostbaar bezit. 
Maar zonder katalogus kan het 
ook. Om het uur worden van 10 
tot 18 u., uitgezonderd maanda
gen, rondleidingen in het Neder
lands gegeven (400 fr. per groep 
volwassenen en 250 fr. per 
schoolgroep, telkens max. 25 per
sonen), maar ingevolge de over
rompelende belangstelling is het 
aan te raden zich te wenden tot 
het sekretariaat, telefoon : 
02/733.95.42, tussen 9 u. 30 en 
17 u. 

En wie alleen gaat kan eventueel 
de wandelvoordrachten bijwonen, 
elke zaterdag en zondag, om 10 
en 15 u. (20 fr.). 

H.U. 

WALTER DE BUCK : 

« HET NIEUWE PARADIJS » 

De Buck is gekend als de Gent
se volkszanger, die liedjes van 
hemzelf en van Karel Waeri zingt. 
Op zijn nieuwste elpee zingt hij 
echter slechts één liedje van 
Waeri : het sociaal-kritische «De 
vier gertouwen». Het refrein er-

HUGO CLAUS : BLAUW-BLAUW 

Nederlandstaligen in de hoofd
stad. 
Van 5 februari af loopt Hugo 
Claus' laatste werk « Blauw-
Blauw » in een regie van Kris 
Betz met In de rolverdeling Yvon
ne Lex, Nand Buyl, Senne Rouf-
faer en Alex Cassiers. De gewe^ 
zen KVS-dramaturg, Rob Gee-
raerds, geeft volgende beschou
wingen ten beste naar aanleiding 
van deze Vlaamse kreatie : 
Claus is plots met een echt blij
spel voor de dag gekomen, dat 
de opzet heeft van een boule-
vardstuk maar in de uitwerking 
van het gegeven heel wat meer 
is geworden. Wat die opzet be
treft : het stuk speelt in Tunezië 
tussen het echtpaar Yvonne (Lex) 
en Senne (Rouffaer), dat er de 
vakantie doorbrengt en « toeval
lig » als buur de vroegere min
naar, Nand (Buyl), van Yvonne 
krijgt, die In gezelschap is van 

een misterieuse homofiele jonge
man, Alex (Cassiers) genaamd. 
Ofschoon Nand zich vanwege de 
in het leven ondervonden teleur
stellingen nogal aan Alex gebon
den voelt, probeert hij toch 
Yvonne weer naar zich toe te 
halen, wat hem nog lukt ook, on
danks de protesten van de goe
dige Senne. De elementen voor 
de klucht zijn dus rijkelijk aan
wezig. 
Maar Claus ging die kant niet op; 
integendeel : hij bouwt een spel 
met diepgang, waarin wijsheid, 
melancholie en humor van de 
goede soort een voorname rol 
spelen. De manier waarop de per
sonages elkaar benaderen, ligt 
niet alleen op het seksuele vlak, 
al heeft Claus natuurlijk als 
steeds zijn triviale uitschieters 
in de tekst — maar ook op een 
wijsgerig, een zoeken naar zich
zelf, een pogen om in het reine 

te komen met verstoorde illu
sies, een streven om de diepere 
verlangens, welke er nog altijd 
zijn, gestalte te geven. Hierbij 
vervult Alex, die zich bij het Tu-
nezische leven aanpaste en een 
onwerkelijke sfeer met zich mee
draagt, de funktie van een soort 
« deus ex machina » ; hij zet de 
anderen naar zijn hand en maakt 
hen tegelijk bewust van wat er 
in hen omgaat. 
Van Hugo Claus, tot spijt van wie 
dit benijdt, onze belangrijkste to
neelauteur, loopt momenteel in 
het Theatre National de Bel-
gique « Vendredi », dat door de 
Franstalige pers zeer goed ont
haald geworden is en dat beslist 
het meemaken waard is in de 
Franse versie. 
Al bij al gaat het prima in Brus
sel met zowel het Nederlandse 
teater als de Nederlandstalige 
dramaturgie. RAY DE BOUVRE 

van zingt De Buck dan nog an
ders, m.i. beter dan volgens de 
oorspronkelijke tekst van Waeri 
(zoals die ook op het inlegblad 
staat afgedrukt). De rest van de 
plaat wordt gevuld door vijf lied
jes van De Buck zelf en door vijf 
instrumentele nummertjes. Dit 
laatste is nieuw, althans voor 
het platenrepertoire van De Buck. 
En het valt best mee, vooral daar 
deze nummertjes gebracht wor
den door de volkse « Fanfare van 
de Lochte Genteneers » die t i j
dens de Gentse Feesten op het 
St-Jakobsplein te zien en te ho
ren zijn. Zij fungeren op deze el
pee ook als begeleiders van De 
Buck, dit naast een aantal andere 
vakkundige muzikanten. De sound 
achter De Buck is in elk geval 
kwaliteitswerk. 
Het is m.i. niet zo toevallig dat 
Walter De Buck hier slechts één 
liedje van de negentiende eeuwse 
straatzanger Waeri zingt. Want 
ook in zijn eigen liedjes is het 
vlijmscherpe verdwenen, heeft 
de agressieve aanklacht nog meer 
dan op zijn vorige elpee plaats 
gemaakt voor machteloze spot en 
wat dromerige beschouwingen 
over toestanden waar men als 
enkeling — ook als liedjeszanger 
— zo weinig aan kan veranderen. 
De zelftwijfel is groter dan ooit. 
Men kan deze evolutie van De 
Buck in de richting van zelftwijfel 
en vooral zelfrelativering betreu
ren, omdat hierdoor meteen het 
bijtend-agressieve in zijn liedjes 
aangevreten en afgezwakt wordt 
door een overheersend gevoel 
van onmacht. Maar Walter De 
Buck behoudt tenminste datgene 
wat helaas al te veel zangers in 
de doolhof van de kommerciële 
muziekindustrie dra verliezen : 
hun eerlijkheid. Daarom blijft mijn 
sympatic uitgaan naar deze zich
zelf niet verloochenende volks
zanger en beluister ik met genoe
gen zijn nieuwste elpee. 

ALFRED EN KRISTIEN 

DEN OUDEN 

Ik heb altijd reeds een zwak ge
had voor het sympatieke paar Al
fred en Kristien den Ouden, maar 
was destijds niet erg te spreken 
over hun tweede elpee, vooral 
niet over Kristiens vokale in
breng. Daarom verraste deze, hun 
derde elpee, me des te meer. Zo
wel technisch als muzikaal heb
ben ze zich nu waar gemaakt en 
Kristiens stem klinkt dit keer uit
stekend (luister bvb. eens naar 
wat ze van « Den Molder « te
recht brengt). 
Vooral het uitgangspunt is toe te 
juichen : traditionele volksmuziek 
brengen uit dat stukje « landsge
deelte waar geen plaats meer 
was voor Vlaamse kuituur ». Ze 
werd hiertoe aangezet door de 
vereniging « De Hekkeschreeu-
wers », die als doel heeft de be
langstelling voor de Vlaamse kui
tuur en vooral het oude Vlaamse 
lied terug op te wekken. 
Zoals op zijn vorige elpees paste 
Alfred den Ouden ook nu de 
volksliedjes en -wijsjes aan, aan 
de eigen en hedendaagse smaak. 
Het nieuwe jasje werd echter 
zorgvuldig én muzikaal vakkundig 
gepast, zodat je met plezier het 
resultaat van dit alles beluistert. 
Het is wel typerend dat Alfred 
in Vlaanderen geen muzikanten 
vond die deze muziek voldoende 
konden aanvoelen. Hij vond ze 
wel in het buitenland : bij de 
Franse groep « La Bamboche » en 
de Engelse groep « Liscaroll ». 
Alfred en Kristien zorgen op deze 
elpee voor voldoende afwisseling, 
want naast pittige instrumentale 
nummertjes staan een trieste bal
lade, een mooi minnelied, vrolijke 
feestliedjes, drinkliedjes en zelfs 
een kinderliedje. 

In zijn geheel een plaat waarmee 
de Vlaamse zaak in Frans-Vlaan-
deren beslist gediend is en waar
mee Alfred en Kristien den 
Ouden een reuzestap vooruit zet
ten. 

Hilde Dekeyser 
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JUGGERNAUT 

We schreven het reeds n.a.v. de 
fi lm « Save the tiger » : in een 
krisistijd als deze is de bioskoop 
een plaats waar het publiek wenst 
te ontsnappen uit de kommervol
le realiteit, waar het ontspanning 
zoekt. 
Kontestatiefilms zijn momenteel 
kommercieel gezien dan ook uit 
den boze. Maar komedies en sus
pense-films zijn in. En wat dit 
laatste betreft worden ons van
uit Hollywood heel wat rampen
films voor het komende seizoen 
beloofd. Het filmpubliek is altijd 
reeds verzot geweest op verha
len over rampen, waarnaar zijzelf 
gevaarloos en veil ig vanuit hun 
bioskoopzetel konden toekijken. 
En de laatste twee jaren bleek 
dit genre weer duidelijk opgang 
te maken. De Hollywoodprodu-
cers stelden nl. vast dat « Air
port » 65 miljoen dollar opbracht, 
« The Poseidon Adventure » 57 
miljoen en zelfs het meer be
scheiden « Skyjacked » 10 mil
joen. Derhalve mogen we ons de 
komende maanden o.a. verwach
ten aan « Airport 75 », « Earth
quake » (over een aardbeving die 
Los Angeles verwoest), « The 
Towering inferno » (over een 
brandende wolkenkrabber) en 
« Hindenburg » (over de brand 
van de Zeppelin). 
• Juggernaut > luidt a.h.w. deze 
reeks rampenfilms in. Tot een 
echte ramp komt het in deze 
fi lm niet, maar de dreiging ervan 
blijft wel de ganse fi lm door in 
de lucht hangen en kan uiteinde
lijk net op het nippertje verme
den worden. « Juggernaut » han
delt nl. over een gloednieuwe, 
enorme passagiersboot, de Bri
tannic, die zijn eerste tocht over 
de oceaan maakt. Een onbekende, 
handelend onder de schuilnaam 
Juggernaut, heeft echter een aan
tal bommen aan boord gebracht. 
Deze zijn zo vernuftig in mekaar 
gestoken dat alleen hij kan uit
leggen hoe ze onschadelijk moe
ten gemaakt worden. Eis is na
tuurlijk dat er een vergoeding 
voor wordt betaald... Scotland 
Yard wil aanvankelijk op deze eis 
ingaan, maar wordt belemmerd 
door een pas gestemde Engelse 
wet die dit verbiedt. De passa
giers verschepen kan ook niet, 
want de oceaan is erg woelig. 
De enige die misschien redding 
kan brengen is de ontmijner Fal
lon. Met een aantal andere ont-
mijners wordt hij op het schip 
gedropt en ze beginnen aan hun 
zenuwslopende en zoals zal blij
ken niet ongevaarlijke opdracht. 
Toch gebeurt uiteindelijk wat je 
als kijker al lang aanvoelt : Fal
lon knipt net op ti jd het juiste 
snoer door en de passagiers wor
den gered. 

Kineast van deze grootse sus
pense-film is Richard Lester. Ja

wel, dezelfde man die o.a. « A 
Hard Day's Night •, • Help I . , 
« The Knack... and how to get 
it », « Petulia », « The three 
musketeers » en « The revenge 
of Milady » maakte. Deze laatste 
fi lm werd trouwens pas enkele 
weken geleden in ons land uit
gebracht. Lester is steeds op zijn 
best geweest ais humoristische 
en intimistische kineast. In « Jug-
-gernaut » gaat hij op een heel 
andere toer ; en het gaat hem 
blijkbaar niet zo best af. Hij 
weet er wel de spanning in te 
krijgen én te houden, ondanks het 
feit dat men als kijker vlug door
heeft dat de grote ramp in deze 
fi lm niet plaatsvindt. Maar onder
weg vallen er toch enkele lijken 
en dat drijft de spanning telkens 
weer wat op... Lester heeft ech
ter al zijn aandacht toegespitst 
op de dekors en de technische 
kant van het ontmijnen. Hij doet 
wel pogingen om ook zijn perso
nages tot leven te brengen, maar 
het blijven schematische figuren 
die slechts zeiden weten te ont
roeren. Uitzondering dient wel 
gemaakt voor Fallon, in een goe
de vertolking van Richard Harris, 
met naast hem zijn vrlend-ont-
mijner David Hemmings. Er ko
men verder nog wel een aantal 
beroemde namen op de cast voor, 
zoals Shirley Knight en Omar 
Sharif, maar hun akteerprestaties 
zijn amper het vermelden waard. 
« Juggernaut » bezit wel de no
dige sensatie, spektakel en sus
pense om het bij het grote pu
bliek toch te maken. Hopelijk 
spreken de volgende superpro-
dukties in de rampenreeks meer 
tot de verbeelding. 

Hllde Dekeyser 

rOUTE UNE VIE 

Claude Lelouch Is een kineast die 
reeds talrijke kassuksessen op 
zijn aktief heeft. Zijn laatste films 
weken meer en meer af van het 
estetisme en het sentimentele 
uit zijn beginperiode (« Een man 
en een vrouw », « Vivre pour 
vivre »). De opnamen gebeurden 
ook meer en meer improviserend, 
waarbij Lelouch dankbaar gebruik 
maakte van licht en dus beter 
hanteerbaar materiaal. En Lelouch 
leek inderdaad op zijn best wan
neer hij op de luchtige, kolde
rieke toer ging (« Smic, smac, 
smoc », « L'aventure c'est l'aven-
ture »). 
« Toute une vie » zou nu de « gro
te » f i lm van Lelouch moeten 
worden. Want het is een super-
produktie met een budget van 
300 miljoen Belgische franken, 
50.000 figuranten, 18 weken draai-
ti jd en een reis rond de wereld. 

Claude Lelouch geeft richtlijnen tijdens het draaien van « Toute une vie 

Lelouch nam met deze fi lm risi-
ko's voor zijn eigen produktie-
maatschappij, • les Films 13 >. 
De inhoud van « Toute une vie » 
weergeven is niet zo gemakkelijk. 
Samengevat is het de geschiede
nis van de 20ste eeuw doorheen 
het levensverhaal van een man 
en een vrouw. Het is niet de offi
ciële geschiedenis van onze 
eeuw die we voorgeschoteld krij
gen, maar wel 'de geschiedenis 
zoals deze bestaat in de herin
nering van Lelouch zelf. De ki
neast noemt « Toute une vie » 
zelf een fi lm over al zijn ontmoe
tingen sedert 36 jaar. Hij speelt 
met zijn geheugen en het geheel 
is een samenraapsel van wat hij 
zelf beleefde, zag of hoorde, van 
wat hij denkt, wat indruk op hem 
maakte, en waarover hij door an
deren hoorde vertellen. Kortom, 
er zitten in deze f i lm tal van 
autobiografische elementen, het 
is een totale fi lm over het leven 
van Lelouch zelf. 
Op het eerste zicht lijkt de f i lm 
nochtans vooral op een liefdes
verhaal waarvoor men, zoals in 
de fi lm gezegd wordt, eigenlijk 
steeds generaties moet terug
gaan. We krijgen dan ook gedu
rende de eerste helft van de 
prent twee families in beeld. De 
eerste en de tweede wereldoor
log trekken in zwartwit-beelden 
voorbij. Beide generaties raken 
mekaar bij de ontmoeting van 
Edith Stern en David Goldman. 
Van daar af begint een andere 
fase in de geschiedenis en film
de Lelouch in kleur. Wat we als 
kijkers verder meemaken is ener
zijds de geschiedenis van Sarah, 
dochtertje van Edith en David, die 

opgroeit tot een verwend en on
tevreden rijkeluiskind, en ander
zijds de geschiedenis van Si
mon Duroc, een jonge kruimel
dief die in de gevangenis zijn 
roeping voor de fi lm ontdekt. 
Simon is duidelijk het alter-ego 
van kineast Lelouch, de autobio
grafische elementen zijn duide
lijk. Ook voor Lelouch was het 
begin als filmer zeer moeilijk ; 
ook hij kende financiële tegen
vallers en moest, om uit de 
schulden te geraken, reklame-
filmpjes draaien. 
Met « toute une vie » mikt Le
louch weer duidelijk op het grote 
publiek. 
Het is moderne bioskoopfilmerij 
voor de grote massa. Dat bete
kent bij Lelouch o.a. dat je in 
zijn fi lm allerlei elementen kunt 
aantreffen die « in » zijn, zoals 
hier : semitisme en anti-semi-
tisme, drugs, pornografie, pollu
tie, biseksualiteit, de mei 68-re-
volte, enz. Dit alles is doorspekt 
met humoristische, ondeugende 
knipoogjes naar het publiek~'toe. 
Het is allemaal nog vrij geniet
baar gedurende de eerste helft 
van de fi lm. De generaties èn 
een deel van de 20ste eeuw 
schuiven aan je voorbij in het 
vlot ritme dat we van Lelouch 
gewoon zijn. Best amusant. Het 
ritme mindert echter vaart wan
neer Sarah en vooral Simon ten 
tonele verschijnen. Want hier be
gint het autobiografisch gebazel 
van Lelouch. 
Lelouch f i lmt de opgang van Le
louch. Lelouch cirkelt rond zich
zelf. Misschien interessant voor 
een stelletje Lelouch-gezinde ci
nefielen, maar allerminst voor het 

grote publiek. Het ruikt te veel 
naar zelfgenoegzaamheid en pre
tentie. En Lelouch verliest er de 
humor bij uit het oog. Hij wordt 
vervelend en langdradig. 
Naar aanleiding van deze fi lm 
slingerde men Lelouch ook het 
woord opportunisme naar het 
hoofd. « Toute une vie » zit in
derdaad vol kontradiktorische uit
spraken die nu eens het linkse 
kamp en dan weer het rechtse 
kamp zullen welgevallig zijn. Le
louch vermengt deze uitspraken 
echter zodanig met autobiogra
fische elementen dat je meestal 
zijn stem achter deze uitspraken 
meent te horen. Waardoor deze 
tegengestelde uitspraken niet iro
niserend tegen mekaar opbotsen, 
maar wel als twee meningen 
naast mekaar worden gesteld. 
Het geheel geeft de indruk van : 
voor elk wat wils. Ook wat dit 
betreft zou het effekt anders ge
weest zijn, indien Lelouch zijn au
tobiografische ambities achter
wege had gelaten. 
« Toute une vie » is in elk geval 
niet de grote fi lm van Lelouch. 
Daarvoor is het geheel te warre-
lig, een oppervlakkige mengel
moes van verschillende onder
werpen waaruit wel een twintig
tal films konden gedistilleerd 
worden. Wanneer de prent des
ondanks toch geen financiële 
flop wordt dan heeft Lelouch dit 
niet alleen te danken aan zijn ei
gen vakmanschap en kommer-
ciële feeling, maar zeker ook aan 
de vertolking van André Dusso-
lier (Simon) en vooral van Mar-
the Keiler in een drievoudige rol. 

Hilde Dekeyser. 

Ontmijner Fallon (Richard Harris) neemt het op tegen de onbekende » Juggernaut 

Zaterdag 1 februari - BRT (nam.) 
EGLANTINE (1972) 
Eerste fi lm van akteur Jean-Claude Brialy, die zich sindsdien verder 
als regisseur manifesteerde. Het is een romantische terugkeer naar 
zijn kinderjaren doorheen het verhaal van een kleine, overgevoelige 
jongen en zijn verhouding tot een vriendinnetje en vooral tot zijn groot
moeder. Geen hoogvlieger, maar wel een tedere, ontwapenende fi lm 
waar zowel oud als jong van kunnen genieten. 

Maandag 3 februari - BRT 
VANOP HET TERRAS (From the Terrace) (1960) 
Deze milieustudie van Mark Robson verhaalt hoe menselijke spannin
gen tot tragiek leiden. Talentvolle mise-en-scène, maar te langdradig en 
niet-overtuigende verfilming. Goede vertolking van Paul Newman en 
Joanna Woodward. 

Donderdag 6 februari - RTB 
LA SEPTIEME AUBE (The seventh dawn - De zevende dageraad) (1964) 
Film van Lewis Gilbert, die zich afspeelt na de tweede wereldoorlog 
op de Maleise Archipel in een kontekst van guerillastrijd, terrorisme 
en contra-terrorisme. Hoewel de kineast een zekere objektiviteit aan 
de dag legt, halen de konventionele elementen al te vlug de bovenhand. 
Met o.a. William Holden en Susannah York. 
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4 SPOKCIUIIK 
WIELERBRON 
• Vlaanderen blijft wielerbron zonder weerga », roept de « Gazet van 
Antwerpen » triomfantelijk ook. En de verklaring daarvoor vindt de 
krant in drie karaktereigenschappen die de Vlamingen in sterkere mate 
zouden bezitten dan de andere volkeren, namelijk landelijke eenvoud 
(die genoegen neemt met een velo ?), individualisme (dat zich wil 
doen gelden via krachtpatserijen ?) en verenigingsdrang (bij voorkeur 
in populaire klubs als wieier- en supporterskiubs ?). 
Het is één opvatting, die wellicht ook gedeeltelijk juist Is. 
Naar onze bescheiden mening — de materie is niet toegankelijk voor 
amateurs, en tot dusver weinig of niet behandeld door de wetenschaps
lui — is de voornaamste faktor vergeten : de ekonomische. 
Wij geloven nog steeds dat de wielersport oorspronkelijk dé sport was 
van het fabrieksproletariaat. En waar was het proletariaat proletari
scher, na de uitvinding van de voor koers in aanmerking komende velo, 
dan in het in België stiefmoederlijk behandelde Vlaanderen ? 
En waar heeft het langer bestaan dan in een landsgedeelte « met een 
taal die ongeschikt was voor wetenschap », tot voor korte tijd zonder 
eigen hoger onderwijs, gedeeltelijk nu nog enkel geschikt bevonden 
om « werkvolk » te leverren, maar geen kaders ? 
Kortom, waar zijn de sporen van het proletariaat nog zo recent, en 
waar is de traditie van « koereur worden om aan de fabriek te ont
snappen » nog zo jong als in ons bloedeigen Vlaanderen, nog niet 
zo lang geleden het « arm Vlaanderen » ? 
De •< Gazet van Antwerpen » wijst er trouwens onrechtstreeks op, waar 
ze zegt dat de kwaliteit van onze koereurs vermindert, naarmate onze 
levensstandaard stijgt. 
Wij zijn er niet trots op dat wij nog steeds de « wielerbron zonder 
weerga » zijn. En als wij van Frans Grootjans waren, wij zouden niet 
zo luid roepen dat wij een volk van koereurs blijven. Bij enig nadenken 
zou kunnen blijken dat zijn partij in het verleden te weinig deed voor 
betere kansen voor de Vlaamse werkmens. En in de plaats van de ko
ning, en de bisschoppen, en de eerste minister en zo, zouden wij ons 
toch eens afvragen of al te sterk bewonderen van de koereur niet een 
beetje ruikt naar een zeker heimwee naar de grond waarin de koereur 
gegroeid is : geestelijke (en andere) armoede. 

PRIMA IDEE 

Bravo voor Jos Chabert voor zijn 
Initiatief om te proberen werk
uren, vakanties en arbeidsplaat
sen te spreiden. Zoals hij het 
zegt is het : het Is een kwestie 
van vrijheid over eigen tijd en 
dus eigen leven te beschikken, 
en aldus van kwaliteitsverbete
ring van het leven. Persoonlijk 
hopen wij dat hl] — en degenen 
die hem helpen — slaagt. In dat 
geval zal er natuurlijk een be
langrijk gevolg aan vastzitten voor 
de vrije tijd en de vrijetijdsbe
steding, en aldus ook voor de 
sport. Om er maar één facet van 
te noemen : gezien de vrije tijd 
meer verdeeld Is, zal de bezet
ting van de sportinstallaties ook 
beter verdeeld worden. En zal 
het niet meer nodig zijn onnodig 
veel geld uit te geven om in 
ledere wijk sportkompleksen op 
te richten. Ook op dat gebied zal 
een betere planning noodzakelijk 
worden. 

HET MOEST DAN MAAR 

Roger de Vlaeminck is dus we
reldkampioen cyclo-cross gewor
den, en niet zijn broer Erik, zoals 
de beide broers het, naar hun 
zeggen, op voorhand hadden ge
pland. Roger zou In de aanval 
gaan, Erik zou hem nadien vol
gen, en vermits de jongste de 
oudste zou opwachten, zou het 
voor deze een kinderspel worden 
om voor de achtste keer wereld
kampioen te worden. Het eerste 
deel van het plan lukte wonder
wel, het tweede mislukte totaal, 
en dus zat er voor Roger niets 
anders op dan maar, lusteloos 
bijna, met veel voorsprong naar 
de eindmeet te peddelen en zelf 
wereldkampioen te worden. We-
waaronder dan nog een aantal 
reldkamploen van twintig 'man, 
figuranten die alleen publiciteits-
halve aanwezig waren. Maar zo 
Is het al lang. 

Na de aankomst van het wereld
kampioenschap veldrijden voor 
liefhebbers vertelde de overwin
naar (voor de vierde keer overi
gens) Bert Vermeire dat hij wel 
geen beroepsrenner wil worden, 
maar dat dit zeker niet is omdat 
hij als liefhebber meer verdient 
dan de meeste beroepsrenners, 
zoals wel eens beweerd wordt. 
En Bert beweerde zonder blikken 
of blozen dat hij in een heel sei

zoen maar twintigduizend frank 
verdiende. Wat dan meteen bete
kent dat hij er leder jaar een 
heel pak moet bijpassen. Als Bert 
het zegt, zal het (misschien) wel 
waar zijn, maar dan vragen wij 
ons af of het wei zin heeft zo 
zijn nestel te blijven afdraaien. 
Of valt dat nog wel mee, met die 
nestel ? 

REKLAME 

In een of andere TV-uitzending 
zagen wij beelden van een bas
ketbalmatch voor profs. Voor zo
ver wij uit dat fragmentje kon
den oordelen inderdaad een spek-
takulair vertoon. Ook al omdat de 
go-go-girls met de mooie billen 
niet vergeten waren. En dat er 
degelijk moet gespeeld zijn, kan 
misschien blijken uit het feit dat 
onze « keizer •> Willy Steveniers 
gewoon niet meekon, en dan ook 
maar even op het veld verscheen. 
Maar om nu direkt te gaan 
loeien van bewondering, zoals de 
TV-knaap van piket het deed, 
daarmee zouden wij toch nog wat 
wachten. En terloops : was de 
man niet bezig met reklame te 
maken voor een konsumptie-ar-
tikel, duur verkocht onder het 
etiket : sport ? 

HET GESPREK 

Wij hebben maandag met veel 
plezier een gesprek beluisterd 
tussen twee Intelligente mensen: 
Rik de Saedeleer en Urbain 
Braems. Op het einde van het 
gesprek wou Rik blijkbaar Iets 
vernemen over eventuele kwed-
delen in het Anderlechthuishou-
den, misschien wel de grote oor
zaak van het eerder slap preste
ren van de geuze-ploeg (zo hoort 
men tenminste nogal eens). Ur
bain Is echter ook niet van giste
ren, en de Rik had goed drie vier 
keren zijn vraag te herhalen, 
« den Braems » zeilde er drie 
vier keren handig en zwetend om
heen. Kortom een geestig ge
sprek over koetjes en kalfjes, 
waarin de- ene het over koetjes 
had, en de andere over kalfjes. 
Maar voor de geachte sportlief
hebbers allicht goed genoeg. 

HIJ BLIJFT 

Wij lezen dat Fernand Mingels, 
die de laatste jaren herhaalde
lijk zei dat hij zou aftreden als 
voorzitter van de Belgische atle-
tlekfederatie, uiteindelijk beslo
ten heeft opnieuw zijn kandida
tuur te stellen. Naar onze be
scheiden mening doet hij daar 
goed aan. Hij begrijpt volkomen 
de problemen van de atletiek-
sport, en hij is man en mens ge
noeg om de mens te stellen bo
ven het papieren reglement. En 
dit zijn twee enorme kwaliteiten. 
Wat nu ook alweer niet wil zeg
gen dat wij het In alles eens zijn 
met de opvattingen van Fernand 
Mingels. Bij voorbeeld niet met 
zijn opvatting als zou de unitaire 
struktuur van de atletiekbond de 
enige volwaardige struktuur zijn. 
Volgens ons moet de kultuurau-
tonomie ook op het sportvlak 
doorgetrokken worden. 

OPINIEPERS 

De subsidiëring van de opiniepers 
is een materie die ons op deze 
bladzijde ontzegd is. Dat belet 
evenwel niet dat wij met licht 
verbaasd oog lazen dat ons lijf
blad, ' Les Sports », ook tot de 
opiniepers wordt gerekend. En 
dat ondanks het feit dat hqt 
krantje te pas en te onpas krijst' 
dat het neutraal is, boven de po
litiek staat, hoog verheven is bo
ven futiliteiten als ideologieën en 
godsdiensten en zo. Maar ander
zijds kan niet ontkend worden 
dat aan de kerkpoort van Cugnon, 
62 inwoners, nog een affiche 
hangt waarop « Les Sports » aan 
alle kerkgangers warm wordt aan
bevolen, en dat het gazetteken 
geen gelegenheid zal laten voor
bijgaan om ons, Vlamingen, tegen 
de schenen te stampen. En is 
tenslotte het prediken van de 
kultus van grrote vedetten ook 
niet het verkondigen van een 
opinie ? En wat voor opinie ? 

HAMBRAS 

In de Kortrijkse volleybalklub is 
er dikke « hambras ». De kern 
van de zaak lijkt ons te zijn dat 
zowel de sponsor als het offi
ciële bestuur een zo groot mo
gelijk stuk van de macht naar 
zich toe wil trekken, en uiter
aard hebben ze daarvoor allebei 
hun argumenten. In feite schijnt 
het dus een sportief generatle-
konflikt te zijn enerzijds de 
kommercleel-publlcitaire sportop-
vatting, anderzijds de nog deels 
amateuristische. Geen haar op 
ons hoofd denkt eraan enig stand
punt in te nemen — wij kennen 
maar zeer oppervlakkig de gege
vens zelfs — maar niemand zal 
er wel aan twijfelen dat derge
lijke konfllkten In groeiend aan
tal zullen rijzen. 

STAD AALST 
KOMMISSIE VAN OPENBARE 

ONDERSTAND 
De Kommissie van Openbare Onderstand van de stad Aalst 
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen opengesteld: 

1. één betrekking van apoteker, 

2. twee betrekkingen van maatschappelijk asslstent(e), 

3. drie betrekkingen van sociale verple(e)g(st)er met aanleg 
van werfreserve, 

4. één betrekking van gegradueerde ziekenhuisverple(e)g-
(st)er, 

5. één betrekking van werkvrouw. 

De kadidaturen moeten bij ter post aangetekende brief wor
den gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuis
straat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk 
op 20 februari 1975 ter bestemming te zijn. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij 
de Personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93, binnenpost 104, be-
stuurssekretaris H. Barrez). 

In de VS bezweek weer een bokser na kamp... 

VAN DAC... 

MAANDAG 

Wij hebben de eer verschillende 
van onze allerbeste — beter ga-
zegd : meest bestoefte — voet
baltrainers persoonlijk en al ja
ren te kennen. Wat ons altijd er
gert is dat die mannen, « in bur
ger » fijne, verstandige mensen, 
altijd zo'n stomme praat )n de ga
zetten laten schrijven. Hoort dat 
bij hun imago ? Of zijn ze bang 
zich doodgewoon als mens een 
beetje bloot te geven, omdat dit 
door hun horigen zou kunnen uit
gebuit worden als « zwakheid » ? 

DINSDAG 
Het gemeentebestuur van Fari-
gliano — als men een héél gede
tailleerde kaart van Italië heeft, 
te vinden in de buurt van Cueno 
— heeft besloten een wielerbaan 
te bouwen. Primo omdat fietsen 
op straat te gevaarlijk wordt, se-
cundo opdat de dorpsjeugd 
smaak in koersen zou krijgen. 
Kleine vraag : hoe kan die wieler 
baan ertoe bijdragen dat de jeugd 
veilig naar school zou fietsen, 
m.a.w. dat fietsen zin en beteke
nis krijgt ? 

WOENSDAG 
Wij horen dat een gemeente in 
onze buurt tientallen miljoenen 
zou besteden om een zwemkom 
te bouwen. Bravo ! Dat zal dan 
het vijfde zijn binnen een straal 
van vijf zes kilometer. Maar om
dat voor de sport niks te veel kan 
zijn drukken wij hier de hoop uit 
dat dit vijfde niet voor de helft 
van de tijd leeg en ongebruikt 
zou zijn, zoals de vier andere. An
ders zou het namelijk op enige 
verspilling gaan lijken. 

DONDERDAG 
De groep Molteni heeft zichzelf 
aan de pers voorgesteld, en zij 
heeft haar koersuitrusting gekre
gen. Onder meer veloschoenen. 
Adidas, wat dacht ge. Adidas-
schoenen herkent ge aan de drie 
witte strepen. Maar Merckx heeft 
er andere. Hij heeft veloschoenen 
met drie vergulde strepen. Omdat 
hij kapitein is van de ploeg. Dat 
stond vandaag allemaal in de 
sportkrant te lezen. En er stond 
nog een portret bij ook. Van Eddy. 
Met de vergulde sloefen. En nu 
allemaal naar de winkel. 

VRIJDAG 
Door, gepensioneerd met de 
« gouden handdruk », heeft gele
zen dat Leo den Andere, die zo'n 
goeie spaarideetjes heeft voor de 
anderen, 30 miljard wil uitgeven 
voor vliegtuigen, en drie miljard 
voor nieuwe legerkamions, en dan 
nog eens drie miljard voor wat 
voetbalstamperij. En hij. Door, 
vraagt wie dat allemaal gaat be
talen. Wat een vraag. Door I 
Waarom moest die handdruk an
ders van goud zijn ? 

ZATERDAG 
Pol Van Himst kreeg de nationale 
sporttrofee, en dus kon het niet 
anders of hij moest een woordje 
zeggen voor het teeveetje. En Pol 
zei dat hij heel blij was, want dat 
een sporttrofee en patati en pa-
tata. En hij trok daarbij een ge
zicht zoals de dame die wij on
langs een klein autootje zagen 
winnen, en die er maar niet aan 
dacht te zeggen dat ze blij was, 
ondanks het aandringen van de 
mikro-man. Die dame heeft thuis 
namelijk al vier wagens staan. 

ZONDAG 
Hewel, wij vinden het schoon 
van de TV-jongen van sport-piket 
dat hij van het zoveelste skitor-
nooi wist te zeggen dat het ge
wonnen was door de Oostenrij
ker Klammer — wat géén nieuws 
is — en dat onze landgenoot Ro
bert Blanchaer, kampioen der lage 
landen, eindigde op de 52ste 
plaats. Dat snoert meteen de 
mond van degenen die zich luid
keels afvragen of onze Hubert 
niks nuttigers te doen heeft dan 
van tornooi naar tornooi te strom
pelen. 

TOT DAC... 
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1 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Leef nu. 
14.40 Eglantine. Poëtische f i lm 
15.55 Kiespijn. Tekenfilm. 
16.00 Voll<suniversiteit. 
18.00 Calimero. 
18.05 Zampo en Anna. Jeugd

f i lm. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Harry's halve waarheid. 
20.40 Eurosong. 
21.30 Terloops. 
22.15 De magiër. Feuilleton. 
23.05 Nieuws. 
23.15 EK Kunstschaatsen. 

NED 1 

10.30 Teleac. 
15.00 Nieuws. 
15.20 Ren je rot. 
15.45 Snater. 
16.20 Tros penalty-bokaal. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.30 IMash. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Kung Fu. 
21.10 Wie-kent kwis. 
22.30 Avro's sportpanorama. 
22.50 Dick van Dyke show. 
23.15 Nieuws. 
23.25 EK Kunstschaatsen. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppl en Kokkl. 
19 20 Kunt u me de weg naar 
Hameien vertellen, meneer ? 
19.50 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Bingo. Spelprogramma. 
21 50 Brandpunt. 
22.35 De wereld in oorlog. 
Aansluitend : Nieuws. 

RTB 

11.30 Videogazette des lolsirs. 
12.00 Samedi-midi. 
12.55 Nieuws. 
13.00 TV 7. 
14.15 TV-Femmes. 
14.45 EK Kunstschaatsen. 
16.15 Landbouwmagazine. 
16.30 interwllonie. l\/1agazine 
voor buitenlandse arbeiders. 
18.00 A vos marques. 
18.55 Pierrot. 
19.00 Mister IVlagoo. 
19.30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 Jacquou le croquant. 
22.30 EK Kunstschaatsen. 
23 20 Nieuws. 

mÊm 
2 FEBRUARI 

BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Loon naar werken ? 

10 00 Eucharistieviering. 
11.00 Konfrontatie. 
14.30 Voor boer en tuinder. 
15 00 De bloementuin. Teken
fi lm voor de jeugd. 
15 15 Binnen en buiten 
17.15 Chris Hinze i l . Over mu
ziek en lichte klassieke muziek. 
18.20 Calimero. 
18.25 Het meisje van de TV. 
18.50 Een stad waarin wij le
ven. Programma over monu
mentenzorg. 
19.35 Metadata. Animatiefilm. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 Ik ben het, liefje. Blij
spel. 
22.50 Nieuws. 

1 FEBRUARI 1975 

NED 1 

11.00 Eucharistieviering. 
14.00 Teleac. 
15 30 Nieuws. 
15.32 Programma met de muis. 
15.55 Pippi Langkous. 
16.20 Werkwinkel. 
16.30 Panoramiek. Over Suri
name en de Ned. Antillen. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Vesper. 
17.30 Bericht wilde ganzen. 
18 15 Teleac. 
18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Rod Hull & Emu. Een 
nieuw vrolijk programma. 
19 20 Mensen van de zee. Een 
nieuwe avonturenreeks. 
20.10 Muziek uit de duizenden 
20.55 Verhalen van Road Dahl. 
21.30 Dorp van de toekomst. 
Reportage over een Kolumbi-
aanse lepra-kolonie. 

NED 2 

18.30 Woord voor woord. 
18 35 Paulus de boskabouter. 
18 40 De vrijbuiters. 
19.05 Studio sport. 
20.20 1 op zondag. 
21.10 Nieuws. 
21 15 The lovers. 
21.40 Panoramiek. 
22.05 Openbaar kunstbezit. De 
Vlaamse schilder Roger Ra-
veel. 
22.30 Dokumentaire John Wil
liams. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

10 00 Schooltelevisie. 
12.00 Faire le point. 
13 00 Nieuws. 
13 05 Concertissimo. 
13.40 Arts-Hebdo. 
14.15 Le Virginien. 
15 30 Visa pour le monde. 
17.10 Sportuitslagen. 
17.20 Carrefour 17. 
18.00 Follies Popprogramma. 
18 40 Chapi-Chapo. 
18 45 Sportweekeinde. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 20 Les charmes de l'été. 
21.20 La mémoire singuliere. 
Herinneringen uit 1936. 
22.00 EK Kunstschaatsen. 
22 45 Nieuws. 

3 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18 00 Calimero. 
18 05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 De familie Partridge. 
18 45 Modern management. 
19.15 Sporttribune. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Vanop het terras Ame
rikaans f i lm. 
22.30 Vergeet niet te lezen. 
23 05 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Voor een briefkaart op 
de eerste rang. Filmkwis. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Karnaval Internationaal. 
21.05 Rooilijn. 
21.30 Wonderman. Komedie. 
23.05 Een mooie toekomst. 
23.15 Uitzending Symbiose. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Arpad de zigeuner. 
19.25 De NL-hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Ons kent ons. Kwis. 
21.20 De FBI. 
22.10 Aktua TV. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
17.10 Des machines, des mai-
tres, des élèves. 
18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 TV^Femmes. 
19.00 RK-Uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20:15 A vous de choisir. 
20.35 L'Opération. Toneelstuk. 
22.05 Wetenschappelijk maga. 
zine 
23.00 Nieuws. 

e 
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BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Calimero. 
18 05 Toomai en de olifant. 
18.30 Ken uw motor. 
18 55 Luister naar de f i lm. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De organisatie. Satirisch 
feuilleton. 
21.05 Hoe sterk is het zwakke 
geslacht ? 
21 55 Ra mLila. Indische fol
klore en letterkunde. 
22 25 Nieuws. 
22 45 Een vestigingsbeleid 
voor KMO's. 

NED 1 

11 10 Schooltelevisie. 
12 15 Teleac. 
14.00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Beertje Colargol. 
19.15 Van Oekefs diskohoek. 
20 00 Nieuws 
20.20 Berichten uit de samen-
levig. 
20.35 All in the family. 
21.00 Italië's machtige politie 
en wankele demokratie. 
22.00 Looft den Heere. 
22.15 Portret van een machine
bankwerker. 
22.45 Ars musica 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Black Beauty. 
19.30 Tweekamp. Kwis. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Herkent u deze tijd ? 
21.15 NCRV-Springtrofee. 
22.05 Hier en nu. 
22.45 Tot besluit. 
22.55 Den Haag vandaag. 
23.10 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 . j'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Christine. Feuilleton. 
19.25 Antenne-soir. 
19.38 Tips voor de konsument. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Jo Gaillard. Feuilleton. 
21.05 Situation 75. 
21.50 Portrait de Jean Absil. 
Dokumentaire. 
22.50 Nieuws. 

mmm 
5 FEBRUARI 

BRT 

16 30 Jevanjong. 
17.45 Calimero. 
17 50 Wie weet, wint. 
18.50 De apenplaneet. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Nationale loterij. 
20 20 Karnavalschlagers. 
21 20 Zeg maar « Charlie ». 
Dok. over Vlamingen in de VS. 
22 20 Nieuws. 
22 40 Basketball. Racing Me-
chelen-Slavia Praag. 

NED 1 

9.15 Schooltelevisie. 
17.30 Tussen de pelikanen. Do
kumentaire. 
18 15 Teleac. 
18 45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Jouw beurt. 
19 30 Kenmerk. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Karnavalslied '75. 
21 20 Voor geld is alles te 
koop. Psychologische fi lm. 
22.15 Achter het nieuws 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19 50 Socutera. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Politieke partijen, 
putting. TV-spel. 
20 30 Een lichte vorm van uit-
21 20 Kijken naar kinderen. 
21.45 Paoramiek. 
22 00 Studio sport. 
22 25 Den Haag vandaag. 
22.40 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16 45 Feu vert. 
18.25 Histoire de lire. 
18.55 Les Pilis. 
19.00 Christine. Feuilleto"h 
19.25 Antenne-soir. 
19.40 Tips voor de konsument 
19.45 Nieuws 
20.15 Mohamed AM. Reporta
ge 

6 FEBRUARI 

BRT 

18.00 Calimero. 
18 05 De familie Robinson. 
18 30 Jonger dan je denkt. 
19.10 Verkeersveiligheid. 
19.15 West Side Journey 
19.45 Nieuws. 
20.15 The Dubliners. Show. 
20.35 Italiaanse kartoonfilm. 
20.45 Pano '75. 
21.45 Standpunten. 
22.10 Première. 
22.50 Nieuws. 

Tl/-PROGI^/^MMK9 

NED 1 

18 15 Teleac 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Van nature. Dokumen
taire. 
20.00 Nieuws. 
20 20 The Eddy-Go-Round-
Show. 
21.10 Mini-Voetbal. 
21 30 Zwarte Safari. Dokumen
taire. 
22 40 Dirigerende zangers 
22.55 Nieuws 

NED 2 

18 45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19 05 Sol en Gobelet. Klowns. 
19 30 Horen zien zwijgen. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Achter het nieuws. 
20 35 't Wilhelmina. 
21 00 De ombudsman. 
21.25 Politie duiken 
22 15 Achter het nieuws 
22.50 Den Haag vandaag. 
23 05 Nieuws. 

RTB 

14 00 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 J'ai vu. 
18 30 Savoir vivre. 
19 00 Christine. Feuilleton. 
19 25 Antenne-soir. 
19 40 Tips voor de konsument. 
19 45 Nieuws. 
20 20 Dr Folamour Satirische 
film 
21 50 De filmmolen. 
22.40 Nieuws. 

7 FEBRUARI 

BRT 

18 00 Calimero. 
18 05 Volksuniversiteit. 
18 30 Sportportret. 
Robert Blanchaer. 
18 55 Mannelijke ijdelheid. Do
kumentaire 
19 45 Nieuws. 
20.15 Hitjournaal. 
21.50 KRTC. 
22.20 Nieuws. 
22 30 Ons Europees erfgoed 
De Ottoonse keizers 

NED 1 

11 10 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19 05 De Tommy-Cooper-show. 
19 50 Simon Carmiggelt leest 
voor 
20.00 Nieuws. 
20.20 In de woelige wereld van 
Vogel Vrijdag. 
23 05 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Avro's Toppop. 
20.00 Nieuws. 
20 20 Allemaal goed gek. Kar
naval 
21 10 Kung Fu. 
22.00 Televizier-magazine. 
22.45 Sportpanorama. 
23 10 Harlem, Harlem. 
23 50 Nieuws. 

RTB 

13.00 Post-Universiteit. 
18.10 1, 2, 3. . j 'ai vu. 
18 30 Sept sur sept. 
19.00 La pensee socialiste. 
19 30 Antenne-soir 
19.45 Nieuws. 
20.15 Italië. Dokumentaire. 
21.05 Voulez-vous jouer ? 

—WIJ I I 



Mrmuo\m 
BOEKHtMDEL TUL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. (02)51.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

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 •45.72-19.30.29) 

Schoonheidsinstituut • Parfumerie 

ESTHETICA 
Dambruggestr. 55 

2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99 
Turnhoutsebaan 107 

2100 Deurne - Tel. 24.80.80 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
teL (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

LIERSE VLOERHANDEL 
Litperstraat 49 — HER 

Tel. (051)80.14.71 
Specialiteit : 

VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN 

BRANDBESCHERMINC 
in*t aangepast materiaal van —n 

bedrijf met ervaring : 
pvba ALBAC. 

Nlnoofse Steenvireg 515 
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09 

Dames en heren, in uv/ belang 
v/endt U voor uv/ 

SCHILDER. BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. (054)33.37.56 

K w e k e r i j e n - T u i n c e n t r u m 

) . V . H . 
Dendermondsesteenvi^eg 120 

9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70 
Geselekteerde planten voor 

partikuliere verkoop 
— OPEN 'S ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel. (053)662.19 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR O M DRAGEN » 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

Kunstgebitten - Herstellingen 
V A N DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02 )734 06.43 
Na 18 u 425 46.42 

l£| 
Vlamingen, 
vraag GRATIS 
advies voor uw 
hypotheek-leningen 
( I e en 2e r.) 

• n uw bouwgrondkr«dl«t«n 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
KortriMcse Steenweg 304 

9000 GENT - Tal. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslet.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 

HORST LINDEMANN 
ONDERSCHEIDEN 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

Horst LIndemann woont al sinds 
vóór de oorlog in België, waar 
hij ook ekonomie studeerde. Hij 
spreekt perfekt de drie nationale 
talen, wat zeker heeft bijgedra
gen tot zijn grote suksessen in 
de wereld van het toerisme. Zijn 
belangrijkste medewerkster daar
bij was niemand anders dan zijn 
echtgenote, een Belgische, die 
hem acht kinderen schonk, die 
allen in ons land werden geboren. 
Hij is direkteur van de Duitse 
Dienst voor Toerisme te Brussel 
en is tevens al meer dan drie 
jaar voorzitter van de Unie van 
de Buitenlandse Diensten voor 
Toerisme. Verder is hij lid van de 
Belgische Unie van Toeristische 
Schrijvers en van de Vereniging 
van Belgische Konferenciers. Al 
sinds 1951 groeit het aantal Bel
gische toeristen dat Duitsland be
zoekt van jaar tot jaar onstuimig. 
Het is duidelijk dat dit sukses in 
grote mate moet worden toege
schreven aan het simpatieke kli
maat dat uitstraalt van de Duit
se Dienst voor Toerisme en van 
de persoonliikheid van Horst Lin
demaan zelf. Talrijke originele en 
suksesvolle initiatieven staan op 
zijn naam. 

De Bondsrepubliek Duitsland 
schonk in 1971 aan Horst LInde
mann het Kruis van Verdienste. 
Nu verheft ons land hem op zijn 
beurt tot de waardigheid van Offi
cier van de Kroonorde, uit dank 
om zijn streven voor de expan
sie van de Internationale betrek
kingen. Deze onderscheiding be
vestigt overduidelijk dat Horst 
LIndemann, onder alle geadopteer
de Belgen, een van de meest op
merkelijke persoonlijkheden is. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

• 
BIjhuizen : Cogelt Osylal 73 

2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ladeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 
(medegedeeld) 

EEN JUWEEL MET STANDING 
KIES JE BEST BIJ 

VERELST & DUCKAERT 
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS 
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE 

LONGINES - PONTIA-C - VERDAL 

MEIR 2 (HOEK^WrEGSTRAAT) 
2000 ANTWERPEN - TEL.: 33 46 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
TeL (054)331.05 

P.V.B.A. 

Lange Zoutttr. 

AALST 

30, 29-33, 3«-38 
Tel. (053)240.60 

^ 

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

OOK NAAR MAAT 

IR ICO-KLEDING V E R M E E S C H 
^IMnhouwtravmt, 52 Antwwpan T*L 03.31.35.U 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent - b«d]et en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamervertia-

ringen - wastafels en waskussen« - kindarfclading. 

SPORTARTIKELEN : alleriei - turnkledi] • ruiteruitruttingan -
ping-pongtafels - badkleding en alle toabahoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikalen - turngerel. 

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

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuin-
schommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Sde TRANCHE 

HOOG LOT 

15 MILJOEN 

VIJFTIEN loten 
van 1 M I U O E N 

Trekking op 5 februari 

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

DE LOTEN WORDEN UITBETAALD ZONDER DE 

MINSTE FISCALE OF ANDERE AFHOUDINGEN 

Groepen en maatschappijen allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondag
avond in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig f i jn, goed en goed
koop. De grote specialiteiten zijn : Ajuinsoep - Hongaarse 

goelasj - Eisbein mit Sauerkraut . Kip aan het spit -
Krachtvleesschotel beter dan In Duitsland. 

LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/22.86.72 - 1500 zitpl. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 031/31.20.37 - mooiste zaal van 

de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/22.68.69 -

mooiste kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/21.87.89- mooiste van 

Brussel 
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 
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families 
waarvan de man of de vrouw de keuken kan leiden — Vast 
loon - Kost en inwoon gratis - In regel met de sociale wet -

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

ALLE MONTUREN 
WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I ) 
Telefoon (031)36.86.62 
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Onze voorouders belegden hun spaarcentjes in een eigen degelijke woning. Dat betekende welvaart en zekerheid voor hun gezin. Er is in 

feite weinig veranderd... Bouwen is de beste belegging gebleven. KUNNEN bouwt traditionele kwaliteitswoningen... grote en kleine, mo

derne en rustieke, binnen en buiten de stad, over het ganse land. Dank zij een voorstudie, gratis voor elke klant, wordt U reëel geïnfor

meerd over uw mogelijkheden... 

U woont binnenkort in een droom van een huisje... een betaalbare droom ! De kwestie is... KUNNEN I 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND : GRONDEN EN BESTAANDE WONINGEN 

villaperceel 
half open beb. 
half open beb. 
half open beb. 
vlllaperceel 
villaperceel 
eensgezinswoning 
villaperceel 
eensgezinswoning 
half open beb. 
villaperceel 
villaperceel 
half open beb. 
vlllaperceel 
villaperceel 
vlllaperceel 

GRONDEN : 

EDEGEI\1ELSD0NK 
ERPS-KWERPS 
GENK 
GENTBRUGGE 
GRIMBERGEN 
HALLE 
HEVERLEE 
HOVE 
KAPELLEN 
KONTICH 
KONTICH 
MOL 
MORTSEL 
OPOETEREN 
OVERUSE 
PEER 

17,50 m breed 
9,60 m breed 

15,00 m breed 
9,00 m breed 

16,00 m breed 
16,00 m breed 
8,50 m breed 

20,00 m breed 
8,00 m breed 

14,00 m breed 
20,00 m breed 
30,00 m breed 
9,00 m breed 

18,00 m breed 
21,00 m breed 

950.000 F 
415.000 F 
265.000 F 
515.000 F 
800.000 F 
490.000 F 
555.000 F 
850.000 F 
499.000 F 
350.000 F 
595.000 F 
525.000 F 
480.000 F 
550.000 F 
590.000 F 
325.000 F 

SINAAI 18,00 
STROMBEEK 7,00 
ZOERSEL 22,00 
ZWIJNAARDE 18 

BESTAANDE WONINGEN 

ANTWERPEN 
BERCHEM 
BURCHT 
GENK 
GENT 
HALLE 
OTTENBURG 
ST-DENIJS-WESTREM 
WILRIJK 

m breed villaperceel 
m breed eensgezinswoning 
m breed villaperceel 
m breed villaperceel 

^ 

nabij Offerandestraat 
appartement met 3 sipk. 
Meesterwoning 
halve villa 
burgershuis 
hoeve 
hoeve 
burgershuis 
Meesterwoning 

380.000 F 
525.000 F 
660.000 F 
623.795 F 

495.000 F 
1.470.000 F 
1.050.000 F 
1.500.000 F 

735.000 F 
6.250.000 F 
1.260.000 F 
1.050.000 F 
3J!50.000 F 

IN rORMATIECENTRA BELEG IN ONROERENDE KWALITEIT 

ANTWERPEN 

03/31.78.20 

GENT 

09/25.19.23 

GENK 

011/544.42 

LEUVEN 

\\€^ . i - ) " ï 

600 ARBEIDERS 

1001 MOGELtJiCHiDEN 
KUNNEN 
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DE TELEURGANG VAN ONZE KUST 
« Hogere bouwtechnici van Openbare 
Werken krijgen produktiepremies en 
toch barsten kilometerlange zeedijken 
troosteloos na enkele stormen. Moet 
iets herbouwd worden, dan kunnen 
dezelfde heren andermaal zorgen voor 
betonrekeningen ». 
(Het ereloon wordt betaald per kubie
ke meter). 
Ir. A. Martens, geschorste. 
De zandige kust van de gouden delta 
van Schelde, Maas en Rijn beweegt. 
In de loop van deze eeuw ging ze op 
sommige plaatsen geleidelijk vooruit, 
op andere plaatsen werd ze verder 
uitgeschuurd. Deze ontwikkeling staat 
in verband met de toestand van de 
dichtbij de kust gelegen geulen en pla
ten. 
Door de ingrijpende wijzigingen die 
daar de jongste decennia hebben 
plaatsgehad, is de toekomst van de 
kuststrook onzeker. Zonder zandwin
ning en zonder afsluiting van de zee
gaten en van de Zuiderzee zouden 
sommige duinen en stranden ook door 
ontzanding worden bedreigd. Nu uit 
dit verschijnsel zich echter in ster
kere mate. 
Langs het Vlaamse Noordzeestrand be
draagt de afslag jaarlijks 8 m3 per 
strekkende meter kust en dit over een 
afstand van 60 km. Sporen van dit 
natuurverschijnsel zijn zichtbaar te 
De Panne, Nieuwpoort, Westende, 
Middelkerke, Knokke en Cadzand in 
Zeeuws Vlaanderen aan de Wester-
scheidemonding. 
Te De Panne nabij de Franse grens 
wordt de kustaftakeling nog versneld 
door fel betwiste verkavelingsprojek-
ten, die in uitvoering zijn. Van de hoge 
duinen blijft weinig over. 

Tijdens stormweer is de afslag bij
zonder groot wegens het vloed-over
schot vanuit het Nauw van Kales. Bo
vendien worden de duinen afgegraven 
met het oog op de bouw van z.g. su-
perbuildings. Financieel worden deze 
kavels wel gevaloriseerd : 1 miljoen 
frank voor een strookje van 15 m. 
Van de machtige Nieuwpoortse duinen 
van vóór dertig jaar blijft alleen wat 
dood hout over tussen het schamele 
zand. De armzalige beplanting moet 
worden geëerbiedigd, volgens de 
overheid, die zelf de duinentoppen 
met bulldozers liet afgraven. 
Te Westende zijn de laatste duinen 
verdwenen. Bij vloed komt de zee tot 
tegen de dijk, zoals te Middelkerke. 
Over een tiental jaren zal het water 
bij laagtij tegen de zeewering klotsen. 
Toch worden nu nog nieuwe apparte
mentsgebouwen opgetrokken, langs 
dit voor uitbating bijna verloren strand. 
Ook te Knokke blijft er van de vroe
gere duinen niet veel meer over. Tus
sen de Lekkerbek en het Zwin is de 
kuststreek herschapen in een slordige 
werf. De bressen werden er eens te 
meer gedicht; de dijken worden ver
sterkt en de duinen vernield, met an
dere woorden bouwrijp gemaakt. 
Te Cadzand-Breskens werden de be
schadigde strandhoofden nogmaals 
hersteld. Ook hier stijgen de onder
houdskosten voor de zeeweringen en 
worden de duinen in toenemende ma
te aangevreten. 

Sedert 1894 wordt er intensief gebag
gerd in de Westersehelde. De jongste 
tien jaar werden er 50 miljoen m3 
zand uit de Schelde gehaald om de 
vruchtbare poldergronden langs de 
beide Schelde-oevers op te spuiten en 

aldus bouwrijp te maken ten voordele 
van industrie-vestiging. De baggerak-
tiviteiten zijn nog toegenomen tot 20 
miljoen m3 zand per jaar. Daardoor 
wordt de aanvoer van slib in de Wes
tersehelde bevorderd. Het materiaal is 
o.m. afkomstig van de duinen langs de 
Vlaamse kust. 
Bij tal van Vlamingen leeft een toe
nemende angst voor de voortgaande 
afslag van duinen en stranden. Des
kundigen waarschuwen voor de toe
komst : de kustontzanding wordt een 
nationaal probleem. Het komt er op 
aan om tijdig maatregelen te nemen, 
die ook op lange termijn afdoende re
sultaten waarborgen. 
De dure kustverdedigingswerken, die 
nu worden uitgevoerd, dragen enkel bij 
tot een oplossing op korte termijn. 
De natuurwet-herstellende invloeden 
moeten beter worden bestudeerd. De 
resultaten van waterloopkundige mo-
delproeven met een beweegbare bo
dem op kleine schaal, hebben betrek
king op plaatselijke gevolgen. De 
proefnemingen op grote schaal wor
den genomen zonder beweegbare bo
dem. De resultaten zijn bijgevolg van 
weinig praktisch nut. Bovendien wer
den de gevolgen van het Deltaplan 
voor de kustontzanding langs het 
Vlaamse Noordzeestrand niet eens be
studeerd. Toch lag zulk initiatief voor 
de hand, omdat met het afsluiten van 
de zeegaten, ook de dwarse stromin
gen worden afgesneden die het vloed
overschot uit het Nauw van Kales te
genwerken. De Oosterschelde (zelfs 
gedeeltelijk) afsluiten, zal gelijkaardige 
gevolgen hebben. 

Het afsnijden van de bocht van Bath, 
in de Westersehelde, is een plan 

waarvan de uitvoering al jaren nage
streefd wordt. Modelproeven in het 
waterloopkundig laboratorium te Bor
gerhout hebben aangetoond dat de 
Schelde, ten gevolge van zulke in
greep, in grote mate zal verzanden op 
relatief korte termijn. Ook een aan
zienlijk gedeelte van dit zand zou o.m. 
afkomstig zijn van de Vlaamse kust. 
Met behulp van moderne technieken 
kunnen indrukwekkende waterloop
kundige werken worden uitgevoerd in 
een minimum van ti jd. Vaak wordt on
voldoende aandacht besteed aan het 
verbroken dynamisch evenwicht in de 
natuur. Hoe zwaar dit zal doorwegen, 
zal pas later blijken. 
In 1974 werd door het Ministerie van 
Openbare Werken ruim 207 miljoen 
frank uitgegeven voor het bouwen, het 
verbeteren en het onderhouden van 
de zeeweringen. De werkzaamheden 
omvatten het beveiligen van de stran
den en de duinen, het aanleggen van 
de strandhoofden en het onderhouden 
van de zeedijken. Voor dit jaar werd 
met hetzelfde doel een bedrag van 
100 miljoen frank ingeschreven in de 
begroting. 

Het komt erop neer dat niets wordt 
gedaan om het vraagstuk fundamen
teel op te lossen. Bovendien worden 
de duinen stelselmatig afgegraven en 
vervangen door dijken, die in de regel 
veel te steil zijn gebouwd, zoals b.v. 
te Sint-ldesbald. 
ledere kritische waarnemer kan de 
indruk niet ontgaan dat de gevoerde 
politiek ter zake er meer op gericht is 
om de aannemers voor de komende 
decennia werk te waarborgen, dan wel 
om het vraagstuk definitief op te los
sen. 

400 EUROPESE KERNCENTRALES IN 1990 
De negen ministers voor Energie van 
de Europese Ekonomische Gemeen
schap vergaderden te Brussel op 17 
december jongstleden. Een gezamen
lijk energiebeleid werd uitgestippeld, 
dat de gevolgen van de oliekrisls 
tracht op te vangen. De aanbevelingen 
werden inmiddels door de betrokken 
regeringen onderzocht. Belangrijke be
slissingen zijn nakend. 
Kernsplijting werd als alternatieve 
energiebron voorgesteld en op grote 
schaal in de mogelijke beleidsbeslis
singen ingeschakeld. Het - rojekt om 
een Europees net van kerncentrales 
en kernindustrieën te ontwikkelen, 
werd goedgekeurd. Tegen 1990 zou
den niet minder dan 400 kerncentrales 
van 1.000 megawatt in bedrijf worden 
genomen in de landen van de Euro
pese gemeenschap. 
Sommige plannen, zoals o.m. voor de 
bouw van één of meer kernenergie
eilanden vóór de Vlaamse kust stroken 
met deze beleidsvisie. Electrobel heeft 
twee belangrijke projekten van die 
aard uitgewerkt, waarvan we enkele 
bijzonderheden meedelen. 

HET KLEINE EILAND 

Het z.g. kleine kernenergie-eiland zou 
een lengte hebben van 1.000 meter. 
Langs de noordoostzijde zou een elek
trische centrale worden gebouwd, 
aangedreven door twee kernreaktoren 
van elk ongeveer 1.000 megawatt. De 
westkant van het eiland zou toeris
tisch zijn opgevat, met o.m. een 
strand, 9 appartementsgebouwen, 3 
hotels, een klubhuis en een park. Bei
de zones zouden gescheiden zijn door 
parkeerplaatsen. Het eiland zou met 
het vasteland worden verbonden, door 
middel van een toegangsviadukt. 

HET GROTE EILAND 

Het z.g. grote kernenergie-eiland zou 
2.500 m lang zijn en ruim 3 km in zee 
worden gebouwd, ter hoogte van de 

"^roersbank vóór onze kust. 
Langs de noordzijde zou eveneens een 
elektrische centrale worden gebouwd, 
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aangedreven door twee kernreaktoren. 
Tussen de residentiele, toeristische en 
kommerciële zones zou een parking 
worden gebouwd voor ruim 6.000 
auto's en een vuurtoren. Langs de 
noordwestflank zouden 11 apparte
mentsgebouwen worden opgetrokken. 
Langs de zuidkant is de bouw voorzien 
van 16 hotels, een strand, een park, 
een kantine, een klubhuis, een jacht
haven, evenals tientallen winkels. 
Ook dit eiland zou met de dijk op het 
vasteland verbonden worden, via een 
toegangsbrug. (Zie de foto). 

RUIM 10 KERNREAKTOREN 
IN BELGIË 

België zou over ruim 10 kernreaktoren 
voor elektriciteitsproduktie moeten 
beschikken. Komen in aanmerking : 
Doel, Tihange, Zeebrugge, Nieuwpoort 
en, wegens het gebrek aan koelwater 
elders, één of meer nog te bouwen 
eilanden vlak vóór onze kust. 
De kostprijs voor het ontwerpen van 
een klassieke kerncentrale kost bij 
benadering 150 miljoen frank. De bouw 
van zulke centrale op het vasteland 

kost ruim 15 miljard frank en neemt 
7 jaar in beslag. Het bedrag van de 
investeringen verbonden aan het be
drijfsklaar maken van een kernenergie-
eiland is nog niet precies gekend. Wel 
wordt op 11 jaar gerekend om zulks 
te verwezenlijken. Daar in EEG-kringen 
de datum van 1987 als uiterste grens 
wordt beschouwd, is het zonder meer 
duidelijk dat belangrijke beleidsbeslis
singen over de bouw van nieuwe kern
centrales in ons land eerlang zullen 
worden genomen. 

Dirk Buyes 
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