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Op voorstel van het anti-Vlaamse FDF
en als blijk van waardering voor het
a energieke optreden » van Nols te
Schaarbeek, hebben de Brusselse burgemeesters nu beslist alle betogingen
van Vlaamsgezïnden te verbieden op
het grondgebied van de agglomeratie.

Aan de Vtamingen wordt aldus het demokratisch en grondwettelijk recht ontnomen vreedzaam voor hun rechten te
betogen in de hoofdstad van het land.
Doen zij dit toch, dan zullen politie
en rijkswacht hen ongenadig uiteenranselen zoals vorige zondag te Schaarbeek.
De (frankofone) burgemeesters willen de Brusselse bevolking beschermen tegen de gewelddadigheden van
Vlaamse « paramilitaire formaties »,
zo heet het. Om het FDF genoegen te
doen wordt het vreedzame « Taalaktiekomitee » van Piet De Pauw nu plots
opgeblazen tot een gewelddadige « paramilitaire formatie », die de franstalige Brusselse bevolking bedreigt !
Het opruiende maneuver is al te doorzichtig, maar niettemin lijken zelfs
sommige Vlamingen geneigd erin te
lopen. Omdat er vorige zondag in de
TAK-betoging een Were di-vlag te zien

was en het twintigtal VMO-ers, dat
elke Vlaamse betoging teistert, weer
voor de lenzen van de fotografen paradeerde, heeft men ineens de mond vol
over paramilitaire formaties.
l\Aogen wij er even aan herinneren dat
de « Taktivisten » van De Pauw reeds
zestien keer te Schaarbeek tegen het
anti-Vlaamse racisme van Nols kwamen protesteren — ludiek als steeds
— vóór zich het eerste incident voordeed ? Dit werd dan nog uitgelokt
door een dolle FDF-er die met zijn
auto vrijwillig
op de vreedzame
betogers inreed. Nadien is alles uit de
hand gaan lopen door het herhaalde
betogingsverbod van Nols, door het
optreden van een FDF-knokploeg en het
brutale optreden van de Schaarbeekse
politie. Vorige zondag sloeg die werkelijk sadistisch op de aftrekkende betogers in en verwondde talrijke jonge
mensen.
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Studio DANN

Het geweld komt niet van hen !
De dwaze maatregel van de Brusselse
burgemeesters
moet
onvermijdelijk
leiden tot nieuwe incidenten, tot een
soort guerilla in de straten van Brussel. De meest strijdbare Vlaamse groepen zullen zich immers niet storen aan
dit verbod : zij wensen zich niet de
wet te laten stellen door een stel
heerschappen die zelf de wet niet
naleven.
Er is maar één doelmatig middel om
een eskalatie van geweld te Brussel te
voorkomen. Tindemans moet zijn minister van Binnenlandse Zaken, de
PSC-er Michel, ertoe verplichten Nols
tot de orde te roepen. De Vlamingen
te Brussel hebben recht op de waarborgen die de wet hen toekent. Of
heeft de eerste-minister ook voor hen
geen tijd ?
Paul Martens

OPIhfé?

Buamn
MOSSELMINISTERS
Open brief aan de Eerste Minister.
« Uw toespraak van 25-1 j l . via de
BRT-telévisie naar aanleiding van
de TAK-mossel-aktie van 24-1
heeft ons toch wel negatief verrast I
Zo hebt u verklaard dat het niet
moeilijk Is jonge mensen op te
ruien om akties te voeren zoals
de dag daarvoor. U hebt duidelijk
Piet de Pauw op het oog. Welnu,
als leden van het KVHV-Antwerpen én ais echte Taktivisten hebben wij aan de aktie deelgenomen
Wij durven heus wel bekennen
dat wij zelf genoeg kijk op de
politieke situatie hebben om te
oordelen dat die aktie volkomen
gerechtvaardigd
was. Wanneer
men de splitsing van het kiesarrondissement Brussel - Halie - Vilvoorde bespreekt van gemeenschap tot gemeenschap dan zal
dit onvermijdelijk uitdraaien op
nieuwe toegevingen vanwege de
Vlamingen. Dit mag niet I Tegen
Ho\s werd evenmin iets gedaan
tot nu toe, ondanks zijn blijvende
arrogantie en onwettelijke houding. Dit laat ons terecht toe te
konkluderen dat onze Vlaamse
ministers mossels zijn I
De stok achter de deur : de regering mag niet vallen vanwege
de ekonomische situatie is een
d.>-ogreden. De Waalse regeringsleden kennen even goed de benarde ekonomische situatie en
moeten dus hun verantwoordelijkheid maar opnemen. Het is niet
omdat de ekonomische situatie in
België slecht is, dat het Vlaamse
volk moet verzaken aan zijn rechtvaardigheidseisen !
De aktie van TAK is dan ook niet
te zien als het werk van een opruier, doch de kulminatie van een
ontevredenheid van het Vlaamse
volk I
namens het KVHV-Antwerpen

BRIEF
Mijnheer de eerste-minister Leo
Tindemans uw verklaring in radio en TV naar aanleiding van het
voorstel tot splitsing van het
kiesarrondissement Brussel Jigt
in de lijn van de traditionele Belgische politiek, ook ditmaal was
er enkel een verschil van woorden.
Van in mijn studententijd, dat is
65 jaar geleden, hoor ik in verband met de gelijkberechtiging en
de ontvoogding van ons volk :
« Ce n'est pas Ie moment ».
H.K., Mortsel

MOTIE
Het Gewestelijk iJzerbedevaartkomitee Diest ,in zijn kanton promolor van de deelneming aan de Nationale Vlaams-Brabantbetoging te
Halle, in vergadering bijeen op
1-2-1975 :
stelt vast dat de huichelarij van
jommige parlementsleden onverminderd voortgaat;
laakt daarom die parlementariërs,
die op 24 november 1974 te Halle
duidelijk vooraanstapten achter
een Vlaams eisenpakket en nu
om zuiver partijpolitieke motieven o.m. de poging tot splitsing
van het kiesarrondissement Brussel kelderen ;
herinnert in dat verband de Vlamingen eraan dat de verkiezingsslogans « Brussel 19 » en » Apart
kiesarrondissement Halle-Vilvoorde » ook door een partij van de
huidige meerderheid doelbewust
werden gebruikt ;
bezweert het Overlegcentrum van
Vlaamse Verenigingen die parlementsleden aan de kaak te stellen die voortberusten in een
knechtenrol die elke Vlaming met
weerzin vervult;
is ervan overtuigd dat alleeji de
schrik voor het eventueel verlies
van zetels en het geldelijk gewin

WIJ t

\K HEB
GROHDWETTELÜK
HBT RECHT

OM TB BETOQFrtI

wettelijk
Nederlandstalige
gemeentes, als Diibeek.
Inmiddels kreeg ik een brief van
minister Chabert, waarin hij me
belooft de aangeklaagde feiten te
zullen onderzoeken. Korte tijd
daarna ontving ik een eentalig
oproepingsbewijs
van
dezelfde
automobielinspektie. Ondertussen
heb ik er mijn wagen aangeboden
en werd er als Nederlandstalige
zeer voorkomend behandeld, zij
het in een volledig tweetalig kader.
Van dhr. Vergels, burgemeester
van Diibeek, ontving ik 'n zeer positief antwoord : «...Dit neemt
niet weg dat het mij tot de meest
elementaire wellevendheid schijnt
te behoren dat deze inspektiegarages nederlandstalige uitnodigingen sturen naar inwoners van
Diibeek. Zij moeten er immers
van uitgaan dat een inwoner van
Diibeek een Vlaming is en In elk
geval een inwoner van een nederlandstalige gemeente. Jammer
genoeg moeten wij nog steeds
vaststellen dat allerlei officiële,
officieuze of private organismen
onze taal niet eerbiedigen, voornamelijk van Brussel uit. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een
stencil gemaakt waarbij eenvoudigweg alle franstalige korrespondentie die op het gemeentehuis
l:oekomt aan de afzender wordt
teruggezonden... ».
Ik herhaal hierbij dus mijn oproep
aan alle iriwoners van de gemeenten rond Brussel, alle franstalige
of tweetalige korrespondentie, in
overleg met hun gemeentebesturen te negeren, hoe officieel deze
korrespondentie er ook moge uitzien.
Naar ik vernam zou ook de bijzondere tweetalige situatie van
de automobiel-inspektie in Halle
nogal irriterend werken op de inwoners van de streek...
Jan Vanhaelen
(alg. ondervoorzitterr VVL)

daaraan verbonden voor sommige
vorige
briefwisseling
gegeven
parlementsleden het begin van
hebt, ben ik zo vrij dit alles aan
enige Vlaamse wijsheid zijn kan ;
de pers ter publikatie mede te deroept daarom alle Vlamingen op
len.
voortaan alle eng-partijpolitieke
Ik meen tevens dat de eerste weloverwegingen opzij te schuiven
levendheidsvoorschriften door de
en nog alleen voor betrouwbare
Belgisch-Amerikaanse Vereniging
Vlamingen te stemmen ;
hier met de voeten worden gevraagt alle soortgelijke verenigintreden en verzoek U dan ook
gen moties te stemmen en aan de
vriendelijk mij nog slechts te wilpers te richten zomede aan het
len uitnodigen indien U de samenOverlegcentrum om aldus een
stelling van deze staat wil respeknietloslatende harde aktie op
teren.
gang te brengen die onze politieWilly Kuijpers
kers verlossen moet van onze
Kamerlid
« valse problemen » en ons finaal
bevrijden van onbetrouwbare _BOlitiekers.
.^^««•'-•"'''^"^ --'=•^,--.1.
IJzerbedevaartkomitee j TWEETALIGE AUTO-INSPEKTIE
gewest Diest /

OPEN BRIEF

In een vorige lezersbrief, vestigde
ik de aandacht op de onwettelijkheid van tweetalige oproepingen
i/an
een
automobiel-inspektiedienst aan inwoners van grond-

REQUIEM I.P.V. HALLELUJA !
Afschrift van brief aan de heer
Hoofdredakteur van de « Gazet
van Antwerpen ».
<• Hiermede zou ik ten zeerste
willen reageren tegen de toon
die U aanslaat, gedurende de
laatste twee dagen, om goed t e
praten dat CVP noch PVV de
moed hebben om mee te stemmen met een voor de Vlamingen normale en zeer dringende
eis : inzake de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel - Halle - Vilvoorde.
Het enige wat u tracht te doen is
de houding van de CVP goed te
praten. Vertel dan a.u.b. aan al
uw lezers dat u uitsluitend het
CVP-standpunt
vertegenwoordigt
en handel a.u.b. niet onder het
mom van Vlaamse bekommernis.
U trekt bovendien de bedoeling
van de VU in twijfel omdat ze dit

Aan de heer Pierre Stasse, Belgisch-Amerikaanse
Vereniging,
Brederodestraat 13, 1000 Brussel.
Geachte heer Stasse,
Vriendelijk dank voor uw uitnodiging van 14 februari 1975.
Het spijt me hier niet te kunnen
op ingaan gezien de adressering
van
de
Belgisch-Amerikaanse
Vereniging enkel in het Frans gesteld is.
Ik meen te veronderstellen dat
U dit nu reeds wellicht weet.
Reeds op 14 juni 1974 had ik de
eer de toenmalige voorzitter van
de Belgisch-Amerikaanse Vereniging hiervan op de hoogte te
brengen met een dubbel aan de
heer Ambassadeur. Op 8 november 1974 heb ik hetzelfde ten
uwen aanzien gedaan voor de vergadering van 4 december 1974.
Op deze laatste briefwisseling
kreeg ik geen antwoord.
Ik heb tevens moeten opmerken
dat de poststempel van de Amerikaanse Ambassade enkel een
franstalige vermelding draagt.
Dit alles past niet meer in deze
tijd. Ik meen nogmaals te mogen
beklemtonen dat de Belgisch-koloniale toestanden uit de 19de en
20ste eeuw achterhaald zijn.
Gezien u geen antwoord op mijn

zocKengcs
Wie is bereid landbouwer te helpen en tevens een goede investering te doen. Zeer goede landbouwgronden te koop in WestVlaanderen. Matige prijs. Goede
pachtprijs verzekerd. Reden is behoud van gebruik bij bestaande
gebouwen in eigendom. Voor inl.
z.w. tot sen. Willy Persijn, Ratelinge 11, Wingene. Tel. : 051/
65.50.90.
R 25

Jozef Van Weide, Eppegemsestwg
32, Elewijt, typograaf, 29 j . , en 13
j . ervaring, zoekt werk in drukkerij. Tel. 015/61.37.27.
R 23

21-jarige gediplomeerde A3 mechanika, A3 elektro-mechanika en
A2 nijverheidselektronika, in orde
met militieverplichtingen, zoekt
passend werk. Schrijv. of tel.
sen. Jorissen, Louisastr. 31, 2800
Mechelen. Tel. (015)51.35.96.
R 24

Alg. ontwikkeld man, 55 j . , zoekt
wegens bijzondere omstandigheden eender welk werk, omgeving Kortrijk.
Vrouwelijke bureelbediende, 21 j . ,
diploma A2, reeds enkele jaren
praktijk. Daktylo. Zoekt geschikte
werkkring omgeving Kortrijk.
Kontakt opnemen : Vandevijvere
Walter, tel. 056/21.40.01.
R 22
Jong meisje, klinisch laborante A l
zoekt werk. Inl. bij Huguette De
Bleecker, prov. raadslid, Tolhuisl.
15, Gent, tel. 25.64.87.
R 25
Zoek tweedehandse juke-box, in
goede staat. Tel. 02/512:51.60, Elsie De Raedt.
R 26
35-jarige dame, door faillissement
van zaak op naam van haar man
financieel erg getroffen, zoekt
werk in de streek van Essene,
Brussel, Asse of Aalst, als verkoopster, huishoudster, schoonmaakster, enz.
Inl. doorgeven aan : De Kegel
Georgette, volksvert., Leopoldlaan
86, 9400 Ninove, tel. (054)33.43.47
R28

initiatief heeft genomen ; naar ik
meen bent u ook verslaggever
van het beknopt verslag en kent
u het parlement zeer goed. Wel
dan verbaast het mij dat u a.h.w.
aan een oppositiepartij bijna het
recht ontzegt een zeer gematigde
Vlaamse eis erdoor te willen
drukken. Het is toch logisch dat
een oppositiepartij tegenover onvolkomenheden of nalatigheden
van de meerderheid, aanvullende
en verbeterde initiatieven neemt.
Al die karpersprongen zijn blijkbaar enkel en alleen bedoeld om
de in het nauw gedreven CVP te
verdedigen. In uw uitgaven van
donderdag 23 januari legde u de
schuld van het in het openbaar
behandelen van dit wetsvoorstel
al in handen van senaatsvoorzitter Harmei.
Na Halle klonk het in uw krant
Halleluja... Z i n " nu maar gerust
op de tonen van een Vlaams requiem voor al die lamlendigheid
en lamme goedzak-mentaliteit die
de Vlaamse joernalisten de laatste dagen heeft gesierd.
De processie van Echternach (gesteund door de « Vlaamse ? »
joernalisten) van de traditionele
Vlaamse politici heeft lang genoeg geduurd.
Jaak Gabriels
Provincieraadslid VU

STRAF
Eerste bedenkingen over de hatelijke verloochening door een hoop
Vlaamse wetgevers :
CVP : met wat u bij dit nieuwe
zoveelste Vlaams verraad verloochend hebt, hebt gij uzelf tot
derderangspartij laten reduceren.
PVV : wat u eveneens nu komt
l:e verloochenen en reeds hebt
verloren bij het volk, zal de BSP
aan een bijna volstrekte meerderheid helpen. Het « knarsen » van
uw tanden zal dan, hoe geweldig
ook, zonder effekt blijven. U
moogt nu nog alle dagen trachten te komen uitleggen voor radio
en TV waarom u die laatste toegeving zogenaamd hebt moeten
doen en gedaan hebt, het Vlaamse volk zal u dit, net als eerder
reeds gebeurde tussen 1935 en
1940, dit hoogverraad nooit meer
kunnen vergeven.
P.V.C, St. Pieters-Woluwe

VERGISSING
H.P., Zottegem « Wij », 1 februari
1975) meent dat de VU geen
werk heeft gemaakt van de vrije
keuze tweede taal lager onderwijs.
De geachte briefschrijver vergist
zich. Zie Compendium Voorstel
nr 30, biz. 41.
M. van Haegendoren
senator.
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DE AANKOOP VAN GEVECHTSVLIEGTUIGEN'^

RASKIN VRAAGT EEN
GRONDIG DEBAT
(v.c.) Vorige dinsdag was het in de Kamer de dag van de VU-interpellaties. Drie kamerleden kwamen op de tribune • Raskin, Vandemeulebroucke en Olaerts (zie biz. 7).
Evrard Raskin protesteerde bij het begin van zijn interpellatie (officieel
over <• de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen ten bedrage van 30
miljard »] tegen de afwezigheid van eerste minister Tindemans, tot wie
de interpellatie gericht was Tindemans, die regelmatig zijn eerbied verkondigt VQor de parlementaire instellingen en die ook beweert « alles
te zullen doen, dat kan bijdragen tot de herwaardering van het parlement » is feitelijk de kampioen van het absenteïsme in Kamer en Senaat en ondermijnt aldus het gezag van de instelling, die hem zogezegd
zo nauw aan het hart ligt...
In feite interpelleerde de heer Raskin niet zozeer over de grond van de
zaak dan wel over de wens van steeds meer parlementsleden en steeds
meer medeburgers, om een ruim parlementair debat te houden vooraleer over deze fel betwiste aankoop besloten wordt Het beste middel
daartoe is een regeringsverklaring in het parlement, gevolgd door een
ruim en grondig debat. Men mag niet omgekeerd te werk gaan • eerst
in de schoot van de meerderheid en van de regering een besluit vormen en achteraf op een parlementair debat ingaan, dat als zodanig ijdel
zou Zijn. De interpellant verwees naar recente precedenten iz regeringsverklaringen : een betreffende de Europese top te Parijs en een
andere over de ekonomische toestand.
De interpellant werd bijgesprongen door andere oppositieleden waarna
minister Vandenboeynants namens de nog steeds afwezige premier
antwoordde. De minister verviel in herhalingen en poogde ook de zaak
als een technische kwestie voor te stellen, waarin hij niet slaagde,
want Raskin bewees argumenten bij de hand dat deze voorgenomen
aankoop in de eerste plaats een politieke zaak is, die in het parlement
vooraf moet besproken worden, volgens alle regels van de parlementaire demokratie Op Raskins vraag, of de regering al dan niet een
meerderheid achter zich heeft, om deze aankoop goed te keuren bleef
Vandenboeynants het antwoord schuldig.

VANDEMEULEBROUCKE PAKTE
DECROO HARD AAN
In dezelfde kamerzitting interpelleerde VU-kamerlid Jaak Vandemeuiebroucke de — nog steeds afwezige — eerste minister over de fratsen
van minister Decroo, die met zijn hervormingsmanie en verklaringen,
gekruid met een filosofie van eigen maaksel, de ouders en de onderwijswereld opschrikt en nu zeker op de stang heeft gejaagd, na zijn
overijlde beslissingen inzake VSO en VLO We kunnen de dinamische,
flink gedokumenteerde en vlot voorgedragen interpellatie van het jonge
kamerlid, een filippika tegen de eigenwijze Decroo, niet beter samenvatten dan met deze van de interpellant zelf, toen hij replikeerde op de
(zwakke en verwarde) verdediging van de minister Hier gaat ze •
Schaarbeek donderdag : 13-2-75.
Net vóór onze fotograaf door een
wurggreep van 'n woeste Schaarbeekse agent « onschadelijk »
werd gemaakt, kon hij deze beelden nog schieten van de aktie
van de VU-voIksvertegenwoordigers In het gemeentehuis van
Nols. Het ging er daar enkele
ogenblikken zeer woelig aan toe.
Terwijl de VU-mannen aldus een

notoire Brusselse Vlamingenvreter in zijn eigen « burcht » op
zijn nummer zetten, vonden de
CVP-lolbroeken in de Kamer er
niets beters op dan in een verklaring te protesteren tegen de
VU-afwezigheid tijdens belangrijke besprekingen. En dan moet je
weten dat er in het parlement
geregeld niet geldig kan gestemd
worden omdat er niet genoeg le-

den van de regeringsmeerderheid
aanwezig zijn !
CVP-volksvertegenwoordiger
De
Kerpel, ook gemeenteraadslid te
Schaarbeek, die vorige weken nergens te bespeuren was is van al
dat rumoer in de buurt plots wakker geschrokken. Hij heeft nu aan
Tindemans laten weten dat de
Volksunie en TAK... eigenlijk gelijk hebben !

BUITENLANDS KOMMENTAAR
In verscheidene provincies van Argentinië is het leger zondag j l . in aktie
gekomen. Président Maria Estela Peron
motiveerde het Inzetten van troepen
tegen de guerillero's door te verwijzen naar een « subversie die zich nu
ook over landelijke gebieden uitstrekt »... Voortaan zal de federale
politie worden bijgestaan door stoottroepen uit de kazernes, voornamelijk
in de bergen van Tuckman waar een
vijfhonderdtal aanhangers van de vierde internationale (die zich tot het
guevarisme bekennen) zich hebben
verschanst. Maar ook in de provincies
Salta en Chaco kwamen gelijkaardige
militaire akties op gang. Naar verluidt
zou een duizendtal guerillero's daar
schuilen in hutten en ondergrondse
verblijfplaatsen van Argentinië's meest
verpauperde bevolkingsdeel.
Tot dusver had het leger zich beperkt
tot reakties op guerilla-daden tegen
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militaire instellingen. Wel was het in
aug. j l . hardhandig opgetreden te Catamarca waar zestien leden van de ERP
(revolutionair volksleger) standrechtelijk
werden
neergeschoten.
Maar
meestal bleef het leger op de achtergrond en knapte de politie het leeuwedeel van de repressiekarwei op.
Sinds zondag j l . is het geweld dus
geëskaleerd naar rechtstreekse deelneming van het leger, waarbij de Argentijnen voorzeker meer geboeid zijn
door de betekenis en draagwijdte van
de militaire interventie dan door sporadische gevechten, die zich dan nog
in geografisch en sociaal geïsoleerde
gebieden afspelen.
Hierbij rijst nu de vraag of het leger
zich rechtstreeks met de macht gaat
bemoeien, waaruit het zich na Peron's
terugkeer uit ballingschap had losgewerkt. Die ontwikkeling lijkt niet erg
waarschijnlijk als men weet dat een

« Ik vat samen, dat U het VLO ondermijnt en het VSO afremt, op grond
van ondoorda'^bte verklaringen. Overal heerst nu onzekerheid. De vrije
onderwijskeut jan de ouders komt in het gedrang. U moet eerst uw
rapport voorleggen en dan hervormingen voorstellen. Er moet rust komen in de onderwijswereld. U moet in stilte werken, veeleer dan verwarring te stichten door ondoordachte verklaringen ».
Of minister Decroo deze goedbedoelde raadgevingen zal opvolgen is
een andere vraag. Volhardt hij in de boosheid, dan zal de vlaams-nationale oppositie met hem stellig opnieuw het halfrond in de Wetstraat
moeten afdweilen, zoals de Jaak zopas heeft gedemonstreerd.

meerderheid Argentijnen zich om en
bij 1970 resoluut tegen das « Militar »
had opgesteld. Het leger is zeker niet
gebrand op een herhaling van feiten,
die zijn imago meer schade dan voordeel bijbrengen. De militaire interventie schijnt dan ook te vertrekken van
het besef dat de strijd tegen de georganiseerde subversie lang niet meer
zo impopulair is als vijf jaar geleden
en dat brede lagen van de bevolking
stilaan oververzadigd zijn van revolutionair geweld. Hetgeen ook weer
niet wil zeggen dat de aktie van het
Argentijnse leger een sinekuurtje zonder enige politieke betekenis zou zijn.
In een land dat sinds nagenoeg twintig jaar nooit volledig tot rust is gekomen en waar het aantal aanslagen,
willekeurige terechtstellingen en ontvoeringen zich na het overlijden van
Peron (1 juli 1974) onheilspellend ging
opstapelen, heeft alles zijn uitgesproken of verholen betekenis en is het
herstel van de interne vrede een zaak
van geduld en... zin voor bestaande
verhoudingen. Wie gelooft vandaag

nog dat de gewelddadige akties in
Argentinië louter een gevolg zijn van
ondergrondse konfrontaties tussen ultra-rechtse en extreemlinkse peronisten ? In tegenstelling met de officiële
versie gaat het veel meer om pogingen van het burgerlijk bestuur om
gesteund door het leger de linkervleugel van het « marxistisch » en
sindikalistisch peronisme uit te schakelen. Hiertegen kan men aanvoeren
dat het in wezen anti-peronistisch leger geen boodschap heeft aan het regiem van mevrouw Peron en van haar
« sterke man » Lopez Rega. . Maar
misschien hoopt het leger na het neerslaan van de linksrevolutionaire « Peronistas » ook het licht op groen te
krijgen voor een gelijkaardige aktie
tegen de ultrarechtse terroristen van
het fameuse AAA (Argentijnse Antikommunistische Alliantie) die Argentinië in heï buitenland meer diskrediteren dan goed is voor een land, dat
heel wat demokratische twijfels blijft
oproepen.
Ad. Van Duyn.

WIJ 3

KOMM^fiT/l/1R

Je kent wel het « doorslaande » gezegde dat mannen gebruiken wanneer ze het over de vrouwenarbeid hebben :
— • Ze blijft toch om de haverklap thuis ».
Dit argument wordt nu uitgespeeld om een aantal vrouwen
af te danken : ze is ekonomisch-niet-renderend, ze is te dikwijls afwezig.
Dat ze vlugger, handiger en sekuurder werkt, telt niet.
Het « afwezig-zijn » heet (baarbaars) « absenteïsme », we
kennen het begrip in verband met het parlement, waar —
terloops gezegd — het overgrote deel « werkenden » (?)
mannen zijn.
Toch blijft «absenteïsme»
meestal het etiket dat als
het ware op de buitenshuis-w e r k e n d e vrouw
wordt gekleefd, als label
voor een minderwaardig
produkt.
Hoe komt het dat Miesmet-de-werkjas
vlugger
thuisblijft ?
Het gedeeltelijk antwoord
ligt voor de hand : de
kinderen.
Zomaar lukraak beweren : « Als ze kinderen heeft, moet ze
maar niet uit-werken », dat is weinig doordacht.
Een aantal werkneemsters is ongehuwd, heeft kinderen,
moet werken om in het levensonderhoud van de kroost te
zorgen.

AFWEZIG

Voor zover nog een Vlaamsgezinde vertrouwen had in de regering Tindemans, zal hij nu wel van zijn argeloosheid genezen zijn.
Wij weten thans dat we op deze regering niet moeten rekenen om gelijk
welke Vlaamse eis vóór de volgende verkiezingen te verwezenlijken.
Het onvoorwaardelijk verdagen van ons wetsvoorstel tot splitsing van
het kiesarrondissement Brussel-Halie-Vilvoorde in de Senaat en de
motivering ervan dat het in een geheel van wederzijdse eisen van Vlamingen en Franstaligen moet worden besproken heeft klaarheid gebracht.
CVP-voorzitter Wilfried Martens heeft dit in een rede te Mortsel bevestigd. Geen gebruik van de Vlaamse meerderheid. Alleen wederzijds
geven en nemen.
Dus andermaal toegevingen. Het zal voor de Vlaamsgezinden aangekomen zijn als een brutale slag in volle gezicht.
De CVP wil zelfs niet meer dat de Vlaamse meerderheid wordt gebruikt
om gelijk welke rechtvaardige Vlaamse eis er door te halen !
Nadat zij de Vlaamse meerderheid gedeeltelijk uitgeschakeld heeft bij
de grondwetsherziening gaat ze thans verder. Zij ontmant totaal de
Vlaamse meerderheid. Ze maakt die onvruchtbaar.
Zij heeft zich krachteloos en willoos geschikt naar de eisen van de
Franstalige regeringspartijen, inzonderheid naar de PSC.
Tindemans wil zonder risiko's eerste-minister blijven, de andere Vlaamse excellenties verkiezen hetzelfde.
De Vlaamse beweging moet er niet op rekenen dat zij ook maar even
hun portefeuille er op wagen. De heren wensen zekerheid. En rust
voor zichzelf.

Ongehuwde moeders, weduwen, gescheiden en verlaten
vrouwen verkeren in deze situatie.
Een studie van 1971 vertelt ons dat 3,7 % van de niet-gehuwde, buitenshuiswerkende Eva's voor kinderen moest zorgen.
Bij de gehuwde vrouwen met buitenshuisberoep heb je er
dertig procent met nog niet schoolgaande kleintjes. Misschien bezoeken ze wel de kleuterklas, en vangt grootmoeder
ze op als de school dicht is. Maar nu en dan valt het kind
ziek, dat brengt voor de vrouw soms zo'n onoverkomelijke
problemen mee, dat ze dan het werk voor een paar dagen
in de steek laat en de peuter-met-mazelen oppast.
De moeder blijft niet zomaar, bij het eerste ziekteteken
thuis, want op school word je steeds meer gekonfronteerd
met half-zieke kinderen (aanzettende griep en zo), die toch
komen omdat niemand voor ze kan instaan.
« Moet de moeder nu echt uit werken ? » : dat is de sceptische vraag van een aantal zelfvoldane heren.
De reeds genoemde studie vertelt ons meer over het waarom
van het buitenshuis-werken.
Een grote groep wil geld verdienen om bijvoorbeeld de studies van familieleden (broers of zusters, of kinderen .) te
betalen, maar de meerderheid heeft de centen nodig voor de
« aankoop van dure goederen ».
Dat « dure » ding is meestal een huis of bouwgrond.
De meeste arbeidsters en bedienden werken om « vooruit
te komen » en het loon van de man blijft onvoldoende om dit
verlangen naar financiële zekerheid en geborgenheid te
bevredigen.
Want het streven naar materieel bezit is voor de vrouw het
verwerven van een spaarboek-in-stenen, het werkelijk hebben van een appeltje tegen de dorst.
Je voelt zo de zekerheid dat de « goede tijden niet blijven
duren », het trauma van recessie en gebrek uit vooroorlogse
tijd is blijven natrillen in de huidige aktieve generaties.
In die visie zien de vrouwen het werken als een noodzaak,
veertig procent ervaren de arbeid dus als een « must » en
achtentwintig procent vinden het beroep alleen « financieel »
interessant. Vele vrouwen zullen het werk slechts als een
middel bekijken, beroepshalve weinig verantwoordelijkheid
opbrengen, dat maakt voor hen het thuisblijven misschien
gemakkelijker • de taken thuis zijn belangrijker dan die buiten.
Komt daarbij dat de echtgenoot zich weinig om het huishouden bekommert.
Twintig procent echtgenoten van werkende vrouwen voeren
niets uit in de huishouding.
Vele buitenshuiswerkende Eva's lijden onder een voortdurende spanning, het kompenseren met veel teevee-kijken,
winkelen en het nemen van kalmeermiddelen baat soms niet,
en zl] worden ziek
~
Zo wordt de werkneemster, ook psychisch, steeds afweziger.
De mogelijkheid om het gestelde probleem op te lossen,
belichten we in een volgend artikel.
Huguette De Bleecker.

VROUWENWERKGROEP VU
Op zaterdag 1 maart komen we opnieuw samen. We vergaderen te Gent in café Reinaert, Maria-Hendrikaplein, rechtover het Sint-Pietersstation. Onze samenkomsten beginnen
stipt om 15u., en om 18u. hebben we alles besproken. Dit jaar
behandelen we het tema « Gelijkheid voor de vrouw in politiek, gezin en arbeid ». West-Vlaanderen zal een « dag » uitwerken, Oost-Vlaanderen komt waarschijnlijk tweemaal samen, Brabant volgt. In het najaar houden we een algemene
VU-Vrouwendag. We zouden je aanwezigheid en medewerking
erg op prijs stellen. Neem kontakt op met : Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent. - Tel. (091)25.64.87.

WIJ 4

HET BLIJVEN
WALENKNECHTEN

Wij hebben nooit in deze heren
geloofd. Omdat wij in hun nabijheid leven, weten we hoe ziekelijk verhangen zo velen onder hen
zijn aan een ministerzetel.
Ongeveer alles hebben ze er voor
veil.
Zij verkiezen de oppervlakkige
roes, de klatergouden verering,
boven karakter en trouw aan wezenlijke beginselen.
Zij noemen dat realisme om hun
arrivisme en karakterloosheid te
verhullen. Het zijn sukkels die in
hen geloven. Eeuwig bedrogenen.
De PSC wil niet, luidt het nu.
Wilde de PSC dan wel vóór de
verkiezingen ?

Alsof het dan ook geen vrije kwestie zou zijn.
En men daarbij de kernvraag niet
moet stellen : waarom stond zo
een wezenlijk punt van het CVPverkiezingsprogramma niet in de
regeringsverklaring ?
Ofwel had ze voor zo een wezenlijk punt van haar programma kun.
nen vechten ten tijde van het opstellen van de regeringsverklaring. En dat r-ebeurde niet.
Ofwel wist ze voor de verkiezing
dat de PSC, die ongeveer alles
kado krijgt van de CVP, het niet
wilde en dan bedroog de CVP
haar aanhang reeds vóór de verkiezingen.

Vanden Boeynants en de PSC willen te Brussel het FDF de baas blijven
door zijn programma over te nemen. En aangezien VdB en de PSC
bepalen wat de CVP mag en niet mag...

En toch stelde de CVP te Brussel
de splitsing van het kiesarrondissement als punt nummer één
voorop. Zij wist toen dat ze de
Vlaamse kiezers bedroog.
Ze bedroog ze doelbewust. Wist
de CVP dan niet dat de PSC tegen
de splitsing van het kiesarrondissement was toen Wilfried Martens zijn parlementsleden deed
opmarsjeren te Halle in november ? Jawel !
Maar bij de CVP-ers wordt cynisch gelachen met de argeloze
flaminganten die zij altijd opnieuw menen te kunnen bedriegen. En zij bedrogen ze doelbewust. Hun spel is walgelijk, zonder meer.
Het is niet alleen walgelijk, maar
zonder meer tragisch en politiek
verbijsterend.
Beweren zij daarbij niet dat de
splitsing van het kiesarrondissement niet in de regeringsverklaring stond ?

Kan men regeren zonder de CVP?
Heeft de CVP niet hetzelfde spelletje gespeeld met de amnestie ?
Vlak vóór de verkiezingen wetsvoorstellen indienen in Kamer
en Senaat, een kieskampagne
voeren met amnestie op haar programma en geen enkele poging
doen om amnestiemaatregelen in
de regeringsverklaring op te nemen.
Wat een ellendig huicheltoneel
hebben de heren Tindemans en
Martens opgevoerd ?
En doen ze niet alles om hun huichelarij te verhullen "> Waande de
heer Tindemans zich geen De
Gaulle toen hij in tipisch autoritaire stijl misbruik maakte van
radio en TV om een valse voorstelling te geven van het afvoeren van het voorstel tot splitsing
van het kiesarrondissement Brussel ?
Werd er door de CVP geen drukking uitgeoefend op de direkteurs

van de regeringsgezinde pers om
zelfs een persmededeling van het
inrichtend komitee van de betoging te Halle weg te moffelen of
te verzwijgen ? Is er geen geregelde druk op reporters van radio en TV om alle ongunstige
dingen voor de regering te verzwijgen ? Niet alleen de parlementaire demokratie hollen de regeringspartijen uit, ook de informatiemedia ondergaan loodzwaar
hun druk.
Bij die heren gaat geleidelijk het
demokratisch refleks teloor. Alleen hun machtswil geldt en de
demokratie moet er voor wijken.
Op elk gebied laat de CVP de Vlamingen in de steek. Sociaal niet
minder dan kultureel of zuiver
politiek. Ook sociaal durven ze de
franstaligen geen stro in de weg
leggen, en zijn de Vlaamse werklozen in de eerste plaats het
slachtoffer van hun Vlaamse ruggegraatloosheid.
Heeft men het nu al niet jarenlang beleefd dat Wallonië geweigerd heeft inzake de verdeling
van de kredieten voor streekekonomie het dubbel aantal Vlaamse
arbeiders in aanmerking te nemen, evenmin als het feit dat
Vlaanderen drie vierde van de
pendelarbeid telt en acht op tien
van de nieuwe jonge werkkrachten ?
Steeds hebben CVP, PVV en BSP
zich neergelegd bij de Waalse wil.
Alleen de werkloosheid mocht de
jongste jaren als maatstaf tellen
voor de kredietverdeling. En wat
beleven wij nu ? Nu Vlaanderen
twee derde tot drie vierde van de
werklozen telt ? Dat ook de werkloosheid niet meer mag tellen als
maatstaf ! Vlaanderen krijgt 53%
van de kredieten, Wallonië 47%.
Als er ooit Vlaamse lamzakken in
de regering hebben gezeteld, dan
wel nu.
De Vlaamse werklozen, voor dewelke volgens de heer Tindemans
de splitsing van het kiesarrondissement Brussel niet mocht plaats
vinden, mogen stikken.
Ook voor hen mag er geen regeringskrisis komen. Alleen de krisis, waarvoor het gemis aan doortastende politiek van de heer Tindemans ten dele verantwoordelijk
is. CVP en PVV durven niet alleen niet Vlaamsgezind zijn. Ze
durven zelfs niet Vlaams zijn en
de Vlaamse werklozen niet geven
wat hun toekomt en waar ze volkomen recht op hebben : kredieten verdeeld volgens het aantal
en de noden van Vlaanderen en
Wallonië.
Ondertussen halen de Walen
meer dan 50% van de kredieten
van wegenbouw naar zich met
niet minder dan 30% van de bevolking, en moeten de Franstalige
Brusselaars te Schaarbeek en el'
ders de taalwet niet eens toepassen.
De regering laat liever de rijkswacht los op Vlaamse betogers.
Dat durft ze want dat mag van
de Waalse en Brusselse bazen
En vooral zijn CVP en PVV bezig
het land onder te verdelen in 3
gewesten om de Vlaamse meerderheid totaal uit te schakelen en
Brussel volledig te verfransen.
Vlaamse CVP ? Vlaamse PVV ?
Het zijn politiek ruggegraatlozen,
alleen bekommerd om hun knus
en klatergouden bestaan.
De Vlaamse gemeenschap ? Dank
zij pers en andere media hopen
ze die verder te hypnotiseren zodat Vlaanderen onderworpen, bedrogen en bestolen zou blijven.
Dat is hun Vlaamsgezindheid, hun
verantwoordelijkheidszin en hun
demokratie I

WIM JORISSEN
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LEVE VLAANDEREN !
Met deze kreet eindigde oceaanvaarder Fons Oerlemans een
open brief aan zijn streekgenoten, versclienen in het streekblad « De Echo » (verspreid in
noordelijk Antwerpen). In deze
brief stelde Fons Oerlemans de
lasterkampagne tegen hem in
een Brussels blad aan de kaak
en besluit als volgt : « In wezen
is deze georganiseerde aanval
niet tegen mij gericht, maar —
en dat is pas erg — tegen dat
ene, unieke Vlaanderen, dat ik

liefheb ».

POUR LES FLAMANDS
la mëme chose. Wie dacht dat
deze « gevleugelde zin » allang
tot het verleden behoorde heeft
het mis voor. Vorige woensdagavond werd het vertrekuur en
het nummer van het perron in
het Zuid Station tot driemaal
toe via de luidsprekers alleen
in het Frans medegedeeld, nota
bene voor een trein die « naar
de Vlaanders » zou rijden. Dit
verwekte zichtbaar ontstemming
bij de vele Vlaamse reizigers,
reeds nerveus door de vertraging die « hun » trein had opgelopen. Het gemompel werd
luid protest toen de speaker
voor een tweede serie mededelingen nogmaals enkel het Frans
gebruikte. Pas de derde keer
kon er een stuk « Vloms » af,
geradbraakt en onverstaanbaar.
Waarom kan een trein, die naar
het Vlaamse land rijdt niet eenvoudig in het Nederlands aangekondigd worden ? Des temeer
daar men van de zgn. tweetalig-

heid in het Brusselse een karikatuur maakt. Vraag het maar
eens
aan de
tienduizenden
Vlaamse pendelaars !

KENTERING ?
Dë vooringenomenheid van de
Nederlandse
pers
tegenover
Vlaanderen, Vlaamse Beweging,
enz. is overbekend.
In het d e c e m b e r n u m m e r
van « Linksaf » (orgaan van de
jongeren van de Partij van de
Arbeid — soc.) klonk echter
een nieuw geluid
het blad
brengt een degelijke sintese van
de politieke toestand in Vlaanderen en pleit voor federaliserig en voor gelijkheid van de
Vlaming te Brussel.
Het artikel besluit : « We mogen ons niet laten afschrikken
door verhaaltjes over fascisten.
De macht van deze extreemrechtse troepen (bij elkaar nog
geen honderd man) bestaat alleen in de hoofden van enkele
Hollanders. Zo er al fascisme
dreigt, komt dat van de staat
en de
verstokte
autoritaire
strukturen ».

WAARSCHUWING
In een motie waarschuwt het
Verbond van Vlaamse Akademici de politiek-verantwoordelijken
ervoor « dat elke vertraging (in
de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) het vertrouwen in hun beleid vermindert en de overtuiging versterkt dat het parlement

voor zijn taak niet is opgewassen ». De weigering in hoofde
van Senaat en regering het
wetsvoorstel Jorissen in ovefweging te nemen is volgens het
W A « een formele afwijzing
van de demokratische volkswil
zoals deze gebleken is uit de
betoging te Halle ».

TAALLOZE WALDHEIM
(KJ) VN-sekretaris Kurt Waldheim is in België op bezoek geweest. Deze Oostenrijkse beroepsdiplomaat heeft de faam
handig maar nogal kleurloos te
zijn. Wij hebben de indruk opgedaan dat hij in elk geval taailoos is. Zijn gewoonte getrouw
heeft hij zijn officiële toespraken in de Engelse taal gehouden. Het Engels is zijn taal niet;
dat is niet alleen bekend, men
kan het ook horen. Het Duits,
dat zijn moedertaal is, heeft hij
in België niet laten horen. Ook
hij schijnt dus tot de grote
groep (of Duitstaligen, zo men
wil) te behoren, die beschaamd
zijn over hun identiteit.
Een algemeen sekretaris van de
Verenigde Naties kan niet alle
talen van die naties kennen,
zelfs niet alle werktalen. Dat hij
in zijn funktie Engels spreekt,
(Duits is geen werktaal in dé
VN) te New York is normaal.
In België echter had hij gerust
Duits kunnen spreken. Is dat
niet onze derde officiële landstaal ? Misschien wist Waldheim
het niet. Misschien vond hij het
beter, van deze wetenschap
geen blijk te geven. Handig,
maar noaal kleurloos.

Zoals in de zinsontleding het onderwerp en het vervoegd
werkwoord- en vormverbonden zijn, zo is in de ontleding van
onze streekgewoonten Hemelbredegem verbonden met een
historische stad die altijd zwanger is geweest van talent,
maar sinds Dirk Martens eigenlijk maar om één zaak bekendheid 'verwierf ; het Karnaval. Maar het dient gezegd
de
hardnekkigheid waarmee men zich daar in die kouwelijke
winterse bezigheid vastbijt, is bewonderenswaardig. Aan die
volharding is het ook te danken dat de versteende Dirk Martens jaar voor jaar een betere (dit wil zeggen : een properder Karnaval-show) aan zijn voeten zag flaneren. De tijd van
de « zotten-optocht « met ellendige kinderwagens, verfomfaaide beha's en korsetten-met-balijnen
als bovenste kledingsstuk is dus blijkbaar voorgoed voorbij. De frustraties
hebben er een andere uitlaatklep gevonden : in de bioskoopzalen waar men 8 of 9 weken lang triviale
filmmiddelmatigheid als Emmanuelle draalt, terwijl een verstandige en behoorlijke — en dus te >• moeilijke » — prent er slechts één
week op doortocht is of er helemaal niet langs komt
De vijf eeuwen oude Dirk Martens heeft het dus kunnen
overleven. Hij kan zich thans gelukkig achten dat zijn stad
stap voor stap terugkeert naar de humane en spirituele tijd,
waarin hijzelf mocht leven en werken.
Zo zal het wel overal verkeren met het Vlaamse karnaval.
De eufoiie van het losgooien van taboes heeft nooit geleid
tot het model van een Zuidamerikaanse
vergeldingskorrida
achter een karnavalmasker. En anderzijds evolueert ons
karnaval van vaak geïmproviseerde
optochten
eindeloos
langzaam naar de glim-' en de grimlach, naar de satire en
naar het impersonatio, de dramatisch geladen karikaturale
uitbeelding van mens en maatschappij, een techniek waarmee -Nice en Keulen en Düsseldorf en ejikele andere steden
reeds een kwarteeuw goed vertrouwd zijn De Franse en de
Duitse kritici hebben steeds beweerd dat in de Zuidelijke
Nederlanden alles honderd jaar later gebeurt — volgens de
dichter Heinrich Heine een uitzonderlijke goede zaak m.b.t
het laatste oordeel —, maar ditmaal zullen zij zigh vergissen
het wordt slechts een halve eeuw !
In de Noordelijke Nederlanden is men blijkbaar ineens de
verkeerde toer op met het karnaval. Men keert daar Calvijn
wat té uitdrukkelijk de rug toe Want terwijl wij hier erin
slagen bepaalde platte liederen en gezangen binnen onze
stamkafees te houden, is ginds de televisie ingeschakeld om
die dingen voor 's lands aanschijn uit te stellen. U weet wel,
de suksesrijke zangeres en buikdanseres die blij is dat zij
« worstjes op haar borstjes heeft ». Nou ja, ieder diertje
heeft zijn karnaval-pleziertje. En wat ons betreft • vooruit
dan maar met de maskarade omheen het standbeeld van Dirk
Martens Daar zit tenminste nog toekomst in, een niet onbelangrijke vaststelling als men
weeit^4S*j^^.^^^ff^^^y^p
onvermijdelijk is als de politiek ' .=.;i-,*v4ïüff8.isJlud.l3rt nsv
FRANS-JOS VERDOODT.
N.B. : In Hërzogen-Arnach selekteèrdê' 'mëh (fe'''']Sé?|téfc?Je
deelnemers aan een folklore-optocht als volgt : links
Flamen, rechts Belgier und Wallonen. Ook daar is dus
vooruitgang geboekt.

EEN BEDREIGING VOOR HET
NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS TE BRUSSEL
De voorzitter van de Nederlandse
Kultuurkommissie, Hugo Weckx,
heeft een brief gestuurd naar de
minister van Nationale Opvoeding, Herman De Croo. Weckx is
namelijk bezorgd over de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Over die toekomst wordt op het
ogenblik druk gepraat in de vergaderingen van de schoolpaktkommissie. En uit de persverslagen
over die vergaderingen blijkt dat
men er aan denkt het fameuze
Koninklijk Besluit van 5 mei 1971
af te schaffen.
Even rekapituleren. Op 1 september 1971 werd de « liberté du
père de familie » weer ingevoerd,
waardoor de ouders vrij zijn hun
kinderen naar een Nederlandstalige of naar een Franstalige school
te sturen te Brussel.
Deze definitieve maatregel speelt
natuurlijk in het voordeel van de
Franstaligen. Als tegenprestatie
eisten de Vlamingen dan ook een
aantal tegemoetkomingen die wettelijk vastgelegd werden in het
KB van 5 mei 1971.
Dat waren :
— geen minimum van schoolbevolking tot en met het schooljaar
1973-1974, noch gedurende de
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eerste drie jaren na de oprichting
van de instellingen ;
— verlaagde
splitsingsnormr|n
voor het lager onderwijs ;
— de aanstelling van een schoolhoofd zonder klas vanaf 100 leerlingen en/of kleuters.
Bovendien waren er op 19 juni
1971 in het Belgisch Staatsblad
nog twee andere besluiten verschenen, waardoor de Vlaamse
scholen in Brussel recht hadden
op :
— kosteloos leerlingenvervoer ;
— eenvoudige talenpraktika voor
de lagere scholen met tenminste
zes klassen.
Nu, drie en een half jaar later,
stelt de Nederlandse Kultuurkommissie vast dat sommige beloften — het gratis leerlingenvervoer en de talenpraktika — nog
in het geheel niet uitgevoerd werden en erger nog, dat de andere
verworvenheden dreigen te worden afgeschaft.
« Een
dergelijke
drakonische
maatregel » schrijft
voorzitter
Weckx aan minister De Croo,
« zou de overlevingskansen van
het Nederlandstalig onderwijs en
derhalve van de Nederlandstalige
gemeenschap in de 19 Brusselse
gemeenten sterk in het gedrang

brengen (...) Vooral wanneer wij
daarenboven
rekening
houden
met het dalend geboortecijfer, de
steeds groter wordende aantrekkingskracht van een zich uitbreidend net van sekundair en daarbij
aansluitend lager onderwijs in de
federaties rond Brussel, is het
een dwingende noodzaak het KB
van 5 mei 1971 te bestendigen na
1 september 1976 ».
Op die dag zullen namelijk de besluiten opnieuw onderzocht worden. Behalve een bestendiging
van de maatregelen en het vervullen van nog niet ingewilligde
beloften, vraagt de NKK een verruiming van het KB.
Zo zouden bijvoorbeeld de verlaagde
schoolbevolkingsnormen
moeten uitgebreid worden tot het
kleuteronderwijs, terwijl die nu
enkel voor het lager onderwijs
gelden. Dat brengt natuurlijk veel
hogere werkingskosten mee, terwijl de Nederlandstalige scholen
in Brussel, omdat ze minder leerlingen hebben, zo al minder subsidies krijgen.
Met die lagere som moeten ze
echter eenzelfde infrastruktuur en
materiële uitrusting mogelijk maken. En dat is onbegonnen werk !

Het boek « Twintig jaar Volksunie » door mr.
Frans Van der Eist, is onlangs verschenen. Belangstellenden kunnen het bestellen door storting
van 400 fr. op prk 000-0147697-63 van de
Volksunie v.z.v/., Voldersstraat, 7 1 , 1000 Brussel. Vermeld op de strook : boek 20 jaar VU.
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STAPSGEWIJS
OF GLOBAAL
(jeeveedee) Na de Staatsloterij, de Nationale Voetbaipronostiek en het suksesnummer van de Lotto (lionderd miljoen
gulden inleg binnen enkele maanden tijds !) krijgt Nederland
er een nieuwe tombola bij : voortaan zullen alle aspirantstudenten moeten loten om een plaatsje te krijgen op universiteit of hogeschool. Bij alle bezwaren die er tegen de
« blinde » beslissing van het lot kunnen worden ingebracht,
vindt de regering dat het toch de eerlijkste methode is, een
methode die op kleine schaal trouwens al enkele jaren in
voege was. De studentenstop, nog maar kort geleden een
(nood-)maatregel waartegen fel werd geprotesteerd, is door
de ontzaglijke toeloop van afgestudeerde middelbare scholieren en de nu eenmaal beperkte ruimte bij de universitaire
studierichtingen, een zaak geworden waarmee iedereen zich
— tegen wil en dank — verenigt. Er geldt al een machtigingswet die studentenstops mogelijk maakt, en deze wet gaat de
regering verlengen tot augustus 1978, nog meer dan drie
jaar dus.

DE NATIONALE LOTERIJ
VAN
HET HOGER ONDERWIJS
De man achter het lootsysteem die al veel het mikpunt is
geweest van kontesterende leergierige jongeren is staatssekretaris Klein, lid van de Partij van de Arbeid. Hij vindt
loting niet plezierig, maar aan de hand van de cijfers die
onderzoekers en statistici hem hebben voorgelegd, is het
voor hem onmogelijk om optimistisch te zijn. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs levert vanuit de mammoetscholen die nu ook al in kleinere steden te vinden zijn, zoveel
universitaire liefhebbers af dat het plaats-aanbod overrompeld wordt door de vraag. En er is nu eenmaal niet voldoende
geld om de kapaciteit van de hogere onderwijs-inrichtingen
te vergroten.
Omdat diezelfde kapaciteit intussen toch niet gering is, zit
er aan die belangstelling voor universitaire studie ook nog
een andere kant. De arbeidsmarkt begint oververzadigd te
raken met akademici, wat het gevaar meebrengt dat hele
groepen studenten na hun kollegejaren « in den dop » terechtkomen. Nu al is het zeker dat over vijf jaar een kleine
tweeduizend afgestudeerden in de biologie geen werkkring
zullen kunnen vinden, in het onderwijs niet, evenmin in het
bedrijfsleven en zelfs niet in de wetenschap. Aan dokters,
tandartsen, veeartsen en apothekers dreigt eveneens een
overschot. En dan zwijgen we nog over taal- en geschiedenisleraren, voor wie er nu nog een redelijk emplooi is maar
die straks wellicht in hele rijen zullen moeten aanschuiven
bij het werklozenleger.
Het is duidelijk dat er bij de organisatie van het Nederlandse
hoger onderwijs nogal wat uit de hand is gelopen. De miljarden die er de laatste twintig jaar zijn ingepompt, waren
ongetwijfeld verantwoord om enerzijds een zekere achterstand in te halen en anderzijds de sterk wassende toeloop
op te vangen. Maar de geldkraan kan niet onbeperkt open
blijven staan. De regering heeft er deze week dan ook op
gewezen dat de ontwikkeling van de uitgaven voor de universiteiten en hogescholen niet langer gelijke tred zal kunnen houden met de toeneming van het aantal studenten. Men
wil de gemiddelde kosten per student ook omlaag drukken.
Niet door de kwaliteit van het onderwijs aan te tasten, maar
door meer in groepsverband te werken. (Het is overigens de
vraag of de kwaliteit dan tóch niet in het gedrang raakt !}.
Intussen is niet iedereen+iet met staatssekretaris Klein eens
dat de Universitaire Loterij nu werkelijk het billijkste middel
is om de onvermijdelijke studentenstop tot haar recht te
doen komen. Het voornaamste bezwaar schuilt wel in de
omstandigheid dat leerlingen van het middelbaar onderwijs
zelf het pakket vakken mogen samenstellen waarin ze op
het eind van de schooltijd eksamen willen doen. Natuurlijk
kiezen de meeste leerlingen de vakken waarvan ze denken
dat ze er in hun later leven het meest aan zullen hebben.
Normaal gesproken wordt voor deze vakken het hardst gestudeerd, maar dan blijkt achteraf dat diezelfde scholieren
nog eens door de molen van een tombola moeten als ze zich
verder in diezelfde vakken willen bekwamen. En halen ze dan
geen « prijs » bij de universiteit waarop ze feitelijk aangewezen zijn, en willen ze dan een « lot » nemen voor een
andere hogeschool, dan hebben ze wellicht weinig aan de
vakken waarin ze zich juist bekwaamd hebben !
Het lootsysteem gaat overigens niet uitsluiten dat de eindeeksamen-punten van de middelbare school helemaal buiten
beschouwing blijven. Daarover zijn nog geen regels bepaald,
maar het zou best kunnen dat de kandidaten met de hoogste
cijfers voorrang krijgen bij het lotje-trekken. Klein wijst er
echter op dat men niet alleen naar de punten, maar ook naar
de leeftijden zou moeten kijken. Gebleken is namelijk dat
middelbare scholieren die op 17- of 18-jarige leeftijd met een
bescheiden gemiddeld punt hun eindeksamen haalden, het
op de universiteit beter deden dan 19- of 20-jarigen die zich
met een hoger gemiddelde schoolcijfer aanmeldden.
Alles bijeen krijgt de universiteit in Nederland te maken met
ingrijpende maatregelen. Veel jongeren zullen teleurstellingen te verwerken krijgen en misschien baantjes moeten
kiezen waar ze normaal gesproken nooit aan gedacht zouden
hebben. Het is de wat bittere tragiek van het dichtbevolkte
Nederland waar de ladder naar de hogere maatschappelijke
niveaus kraakt onder het gewicht van de overtalrijke jongeren.

WIJ 6

(AVD) De jongste bemiddelingspoging van Kissinger door hemzelf als een verkenningstrip omschreven doelt vooreerst op een
toenadering tussen
Israël
en
Egypte, om dan tijdens een nieuwe reis in maart e.k. een nieuw
akkoord over de Sinai tot stand
te kunnen brengen. Pas na zijn
besprekingen in Israël, Egypte,
Saoedi-Arabië, Sirië en Jordanië
en na een onderhoud met zijn
Sovjetrussische ambtgenoot Gromyko (om en bij 17 februari) zal
de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken kunnen uitmaken
of het inderdaad zin heeft dat hij
in maart e.k. opnieuw naar het
Nabije Oosten vliegt.
Inmiddels is men zowat overal
gaan beseffen dat Kissinger niet
de almachtige magiër is die fantazierijke joernalisten van hem
hebben gemaakt maar hooguit
een zeer handig goochelaar. Hij
mag er dan in geslaagd zijn, de
Geneefse konferentie voor een
tijdlang weg te toveren maar
hiermee is ze op verre na nog
niet van het politiek toneel verdwenen. Hetgeen niet betekent
dat zijn jongste reis alleen zou
bedoeld zijn als het laatste prestigevertoon van een •• persoonlijke » diplomatie die langzaam een
natuurlijke dood tegemoet gaat.
Kissinger
heeft voorzeker de
moed nog niet opgegeven om tussen Israël en Egypte een miniakkoord tot stand te brengen.
Hierdoor zou hij te Washington
zijn ingedeukt imago kunnen opkalfateren terwijl hij de pozitie
van zijn land op de Geneefse konferentie gevoelig zou versterken.
Even vóór het vertrek van Kissinger gewaagde Rabin van Israël
al van een afzonderlijk deelakkoord met Kaïro. Volgens een
verklaring van de Israëlische premier in een interview met een
Amerikaanse TV-keten zou Israël
bereid zijn kontrole op de strategische passen in de Sinai-woestijn of over de olievelden van
Aboe Bodies te laten varen in
ruil voor een Egyptische verbintenis die de staat van oorlog voorgoed beëindigt. In ruil voor dergelijke « wettelijke » verbintenis

zou Egypte zelfs de Giddi- en Mitlapassen kunnen krijgen maar
Israël zou alvast Sjarm El Sjeik
en een deel van de Sinai behouden... Dit is heel wat meer dan
een mini-akkoord en Rabin's voorstel lijkt wel voorgevloeid uit het
besef dat de Isrraëltsche diplomatie er niet in geslaagd is een wig
te drijven tussen Egypte en Sirië
(zie het zopas tot stand gekomen
Arabische eenheidsbevel). Vandaar de verstrakking van het
Israëlische standpunt. Die Israëlische premier zal immers wel
weten dat Sadat die « voorwaarden » nooit aanvaardt. Misschien
slaagt Kissinger er evenwel in de
resp. standpunten te versoepelen maar zijn maneuverruimte is
alleszins zeer beperkt. Kissinger
geniet niet langer het volle vertrouwen van Israël en zijn stapsgewijze aanpak Is een schietschijf geworden voor alle groepen van links en van rechts. Zoals
de zaken nu staan zouden de Israëlische toegevingen over de Sinai een strategische en zelfs diplomatieke verzwakking voor Israël betekenen... en juist op het
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ogenblik dat een nieuw gewapend
konflikt zich dreigend komt aanmelden. Dan maar liever niet toegeven en naar Geneve gaan om
Sadat te verplichten, zijn Arabische kaarten tijdens een globale
diskussie op tafel te gooien. Wat
meteen het einde zou inluiden
over Kissingers stapsgewijze metode...

CATO JACKSON
(AVD) De 62-jarige Henry Jackson maakte eind vorige week tijdens
een TV-uitzending bekend dat hij zich kandidaat stelt om in 1976 voor
de Demokratische partij naar het Amerikaans presidentschap te dingen.
Men zal zich herinneren dat Jackson bij de Demokratische investituur
van 1972 amper 7 pet van de stemmen behaalde. Vandaag staat hij
aan de top van de Demokratische kandidaten. Die voorkeur heeft hij
niet alleen te danken aan het verstek van Edward Kennedy. Veel meer
heeft Jackson zijn kandidatuur verworven door recente en felle akties
in het Amerikaans kongres. Opgesteld in het « centrum » van zijn
partij lijkt hij de aangewezen persoon om de centrifugale en antagonistische krachten binnen de partij te verzoenen. Naar het (Engels)
voorbeeld van Winston Churchill in de jaren dertig speelt Jackson te
Washington de rol van een eigentijdse Cato. Weliswaar stelt hij niet
dat de Sovjetunie nodig moet vernietigd worden maar de achtenswaardige en " onkreukbare » senator (zo wordt hij door de NYT geheten)
laat niet een gelegenheid voorbijgaan om zijn landgenoten te waarschuwen voor het Sovjetimperialisme.
Eigenlijk heeft Jackson iets van een visionair. Drie jaar voor de oliekrisis pleitte hij al voor een autarchisch energiebeleid en de gevaren
die het leefmilieu bedreigen had hij al in tempore non suspecto onderkend. Bjj zijn jongste akties in het Kongres bleek duidelijk dat Jackson
ook eigengereid en voortvarend kan optreden. Zijn persoonlijke bemoeiingen lagen dan ook aan de grondslag van een kategorieke Russische weigering om handelsbetrekkingen te aanvaarden waarbij de
status van « meest begunstigde natie >• al te nadrukkelijk afhankelijk
werd gemaakt van betere emigratiekansen voor de Russische Joden.
Het is trouwens een publiek geheim dat Kissinger (ook al een Henry)
de « Buitenlandse » bemoeizucht van de demokratische Henry uit
Washington DG niet buitensporig op prijs stelt. Die buitenlandse voorkeuren van Henry Jackson zijn bekend : hij is tegen de <• dooi »
omdat hij hierin een Sovjetmaneuver ziet om zich sterk te maken op
de rug van Amerika's lankmoedigheid. Verder staat hij onvoorwaardelijk achter Israël, pleit voor een tot-de-tanden-gewapend Amerika en
voor het handhaven van Amerikaanse troepen in Europa. Op het vlak
van de buitenlandse politiek is hij bijgevolg een « valk » terwijl hij
binnenlands op een liberaal imago aanspraak maakt. In het Kongres
stemde hij trouwens voor de Burgerrechten en voor een progressieve
sociale wetgeving. ^ Vandaag heeft Jackson wind in de zeilen. Er is
immers wel niemand die twijfelt aan een Demokratische verkiezingsoverwinning in 1976. De Demokratische senator heeft bovendien de
simpatie van de kapitaalkrachtige Joden en van het leger. Als demokraat kan hij ook rekenen op de steun van de machtige vakbonden
en zijn verkiezingsfonds is nu al voortreffelijk « gespekt ». De man
die hem op 5 november moet verslaan is tot dusver niet komen opdagen.

PERUAANS
EXPERIMENT
(AVD) Een banale staking van de
hoofdstedelijke politie heeft vorige week te Lima voor een hete
krisis gezorgd, waarbij het nationalistisch en revolutionair regiem van de in okt. 1968 aan de
macht gekomen militairen met
pantserwagens en mitrailleervuur
moest reageren.
Sinds
generaal Juan Valesco
Alvarado zes jaar geleden het bewind van president
Belaundy
Terry « overnam » heeft het Peru
beslist niet aan drastische vernieuwingen op beleidsniveau ontbroken. Jammer voor Alvarado
kunnen zijn struktuurwijzigingen
pas op lange termijn vruchten afwerpen. De geleidelijke onteigening van buitenlandse (Amerikaanse !) ondernemingen veroorzaakte zelfs een tijdelijke opschorting van de diplomatieke en
ekonomische betrekkingen met
de VSA. Anderzijds
kwamen
« heilsmaatregelen » zoals staatskontrole op banken, het nationaliseren van diverse ekonomische
sleutelposities, het socialiseren
van de pers, onvoldoende op de
massa over. Zelfs de landhervorming heeft de boeren en arbeiders niet rijker gemaakt, terwijl
de toepassing van de fameuse
wet op de « sociale eigendom •
algauw een moeilijk hanteerbaar
instrument ging lijken. Al die
goed bedoelde struktuurhervormingen eisten enorme financiële
inspanningen vanwege de staat,
terwijl de privé-sektor weinig
geestdrift aan de dag legde voor
de geplande innovaties en zijn
investeringen alsmaar ging inkrimpen.
Vandaag worden de Peruaanse
militairen niet alleen gekonfronteerd met het groeiend verzet
van een traditioneel rechtse zakenwereld. Ook het lompenproletariaat uit de steden en de haciendas reageert biezonder gevoelig op willekeurige moeilijkheden aan de top, zoals bij de
« rellen » van 5 feb. ondubbelzinnig is gebleken : de havenots uit
de krotwijken zijn gebrand op
mooie pakken en keurige hemden !
Tot dusver stond het regiem van
Alvarado sceptisch tegenover een
demokrgtie met parlementariërs
en vrije politieke partijen. Het
verkeerde in de hele Peruaanse
opzet van de militairen is echter
dat ze de
socio-ekonomische
strukturen van boven naar beneden willen hervormen, waarbij de
inspraak van de massa uiteraard
voor vele jaren achterwege moet
blijven. Tot overmaat van narigheid moet president Alvarado
(wiens persoonlijke
populaiteit
na het amputeren van zijn rechterbeen nog gestegen is) ook in
eigen rangen rekenen met meningsverschillen tussen ultra's en
gematigden. Om dan nog te zwijgen van internationale narigheid,
vooral sinds Pinochet van Chili
en Banzer van Bolivia (doodsvijanden van Alvarado's regiem)
een samenwerking willen uitproberen die voor de Peruaanse leider en zijn streefdoelen alleen
maar nadelig kan zijn.
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TE BRUSSEL VREEDZAAM TE BETOGEN
(Van onze verslaggever)
Vorige zondag is het Taalaktiekomitee (TAK) voor de 18e keer
naar Schaarbeek getrokken om er
de racistische fransdolheid van
FDF-burgemeester Nols aan de
kaak te stellen. Nols had echter
elke vorm van betoging verboden,
en dat deden ditmaal ook de burgemeesters van de aanpalende
gemeenten St. Joost-ten-Node en
Brussel.
Het
Taalaktiekomitee
was echter vast besloten toch te
betogen op het grondgebied van
Schaarbeek, omdat het zich niet
wenst neer te leggen bij de
ongrondwettelijke
verbodsbepaImgen van een FDF-burgemeester
die zelf de wetten overtreedt.
TAK-voorzitter Piet De Pauw verzamelde een aantal afzonderlijk
opgekomen betogers in bussen
£ian de Brusselse Arduinkaai, en
reed ermee naar Vilvoorde. Dit
was het rendez-vous oord met
andere TAK-bussen, zodat uiteindelijk een kolonne gevormd werd
van 17 grote en 2 kleine autobussen, geassisteerd door een aantal personenwagens.
Via de radioverbinding van de
BOB-mannen, die de betogers bestendig in het oog hielden, volgden Nols en de rijkswachtbevelhebber de bewegingen van de
TAK-mensen. De ordestrijdkrachten (een peloton rijkswachters
te paard, twee pelotons gewapende
rijkswachtinfanteristen
met
gepantserde waterkanonnen, en
een honderdtal Schaarbeekse politieagenten in krijgstenu : gehelmd, gewapend met een lange
knuppel en voorzien van een
schild) stonden opgesteld rondom het Schaarbeekse gemeentehuis, dat werkelijk op een belegerde vesting leek.
Terwijl Piet De Pauw met zijn
bussen
vol
betogers
rondjes
reed te Vilvoorde en omgeving,
gebeurde er helemaal niets te
Schaarbeek. Er liep alleen een
groepje van een twaalftal « Bélier-leden » in uniform (FDFknokploeg) wat druk te doen in
de buurt van Nols' burcht. Omstreeks een uur kwam er meer
beweging in de gelederen van
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Hermandads dienaren Vernomen
werd dat de betogers op het
grondgebied van Evere waren afgestapt, en nu in stoet op het
grondgebied van Schaarbeek waren gekomen via de Leuvenseweg
en het Meiserplein. Toen het duidelijk werd dat de betogers zouden trachten in de buurt te komen van het Schaarbeekse gemeentehuis, rukte een rijkswachtkolonne uit met loeiende sirenes.
Ter hoogte van de Paul Deschanellaan kwam deze kolonne een
eerste maal in kontakt met de
betogers — ruim duizend voornamelijk jonge mensen, die bordjes droegen tegen het Schaarbeek van Nols dat een « getto »
voor Vlamingen is. De leiding van
de betoging trachtte zeer duidelijk het kontakt met de gewapende rijkswachters te ontgaan, want
onmiddellijk draaide de stoet
linksaf om kort daarop de terugtocht aan te vatten. Niettemin
trachtte de rijkswacht door het
inzetten van de waterkanonnen
de betoging in twee delen te snijden, wat niet lukte.
Piet De Pauw zei ons op dat
ogenblik dat zijn hoofddoel bereikt was : ondanks het ondemokratJsche verbod van de Schaarbeekse burgemeester, was er betoogd op het grondgebied van
Schaarbeek. De betoging zou nu
geleidelijk terugtrekken naar de
bussen op het grondgebied van
Evere.
En dan is het onbegrijpelijke gebeurd. Terwijl de betogers overduidelijk aan hun terugtocht begonnen waren, vreedzaam betogend (men kan het skanderen van
leuzen en het werpen van wat
voetzoekertjes toch geen echte
ordeverstoring noemen I), werden zij plots — in de Diamantlaan — ingesloten door de ordestrijdkrachten. Vooraan versperde
de Schaarbeekse politie hen de
weg, en achteraan rukte de rijkswacht op. Het was een explosief
moment. Door bemiddeling van
Piet De Pauw en enkele VU-parlementsleden liet de Schaarbeekse politie ten slotte de kop van
de stoet via de stoepen verder

gaan. Maar blijkbaar was er geen
koördinatie tussen rijkswacht en
politie, want op dat moment begon de rijkswacht achteraan te
chargeren en de ingesloten betogers kregen harde klappen Het
hoeft niemand te verwonderen
dat sommige betogers zich in die
situatie tegen de aanvallende
rijkswachters keerden : ze waren
als katten in het nauw gedreven
Van dat punt af tot voorbij het
Meiserplein is het dan een wilde
herrie geworden, met voortdurend aanvallende rijkswacht (met
waterkanonnen en te paard met
de blanke sabel I) en dol-knuppelende
Schaarbeekse
politieagenten. Het is in die herrie dat
op zeker ogenblik een zware
traangasbom is geworpen, die de
ordestrijdkrachten een moment
in wanorde deed achteruitlopen.
Men zegt dat de VMO het deed,
maar er zijn tal van getuigen die
beweren dat het een — verkeerd berekende handeling van
een Schaarbeekse politieman bet r o f Stippen wij nog aan dat het
groepje
« Béiier »-herrieschoppers van de herrie gebruik maakten om afgezonderde betogers
aan te vallen.
Even daarna hielden de aftrekkende betogers een zitstaking op
het verkeersdrukke Meiserplein.
Toen ze daar niet konden verdreven worden door de driftig spuitende waterkanonnen van de
rijkswacht, gingen de bereden
rijkswachters en de Schaarbeekse politiemannen op een ongemeen brutale wijze tot de aanval
over. Wij hebben met eigeri ogen
gezien hoe de rijkswachters hun
paarden door en over de op de
grond
liggende
manifestanten
dreven, en hoe de Schaarbeekse
agenten met hun lange \}(apenstokken als dollemannen op de
vluchtende betogers insloegen,
ook wanneer deze reeds half-bewusteloos op de grond lagen
Sommigen schenen bij voorkeur
te mikken op vrouwelijke betogers. . Het IS trouwens daar dat
de meeste gekwetsten vielen.
Na die woelige « apoteose » (!)
aan het Meiserplein zijn de beto-

gers afgezakt naar hun bussen te
Evere, zonder dat er nog verdere
incidenten plaatsgrepen
Als ooggetuigen kunnen wij in
elk geval dit bevestigen
wat
sommige bladen ook beweren,
het geweld vorige zondag te
Schaarbeek is uitgelokt door de
onverklaarbare agressiviteit van
rijkswacht en politie tegen de
reeds aftrekkende betogers Wie

het anders wil voorstellen is otwel te kwader trouw oï hij heeft
de betoging zelf niet meegemaakt.
Hadden de Brusselse burgemeesters misschien die incidenten nodig om hun ongrondwettelijk betogingsverbod tegenover flaminganten te kunnen verantwoorden ?
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Deze jonge vrouw, lid van de VUJO, werd door een sadistische Schaarbeekse politieman met een lange wapenstok herhaaldelijk op het hoofd
geslagen. Een van haar wonden diende met 5 haakjes te worden gehecht. Stippen wij daarbij aan dat zij in de rug werd aangevallen, toen
zij wegvluchtte voor een chargerende bende Schaarbeekse politiemannen op de hoek van het Meiserplein. Een van die dapperen verklaarde
nadien aan een verslaggever van « Le Soir » dat hij zich eens duchtig
gewroken had omwille van de TAK-betoging op 15 december. Dit belet
de Franstalige pers niet het zo voor te stellen alsof het de Vlaamse
betogers waren die zich agressief opstelden tegenover de politie en
de rijkswacht. En sommige Vlaamse konfraters (die de betoging zelf
niet zagen) zingen dat liedje gedeeltelijk mee...
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Om de twee jaar en verleden jaar opnieuw
werden tussen werkgevers- en werknemersorganisaties bij het jaareinde de onderliandelingen ingezet, met het oog op
het afsluiten van een nieuw centraal akkoord over de jaren 1975 en 1976.
De traditie werd in 1960 ingezet. De opvatting over samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid der organisaties van werkgevers en van werknemers,
werd alzo in een overeenkomst van 11
mei 1960 voor de eerste maal op een geinstitutionaliseerde wijze vastgelegd. Alhoewel voordien reeds wederzijdse akkoorden opgesteld werden, o.m. in 1954
de Gemeenschappelijke Verklaring over
de Produktiviteit, vertoonden deze niet de
specifieke kenmerken van de latere akkoorden, maar eerder een gemeenschappelijk trefpunt over een aktueel probleem.

BETEKENIS VAN HET
CENTRAAL AKKOORD
De centrale akkoorden sedert 1960 hebben tot doel een sociaal programmatieplan inzake loon- en arbeidsvoorwaarden
op te stellen, dat moet verwezenlijkt worden binnen de looptijd van het akkoord.
Deze akkoorden hebben een zeer algemene en toch ook specifieke draagwijdte.
Zij zijn algemeen, in tegenstelling tot de
kollektieve
arbeidsovereenkomsten
die
voor een bepaalde bedrijfstak of voor een
bepaalde werknemersgroep worden afgesloten. Het specifieke van het centraal
akkoord is nu juist dat de erin aangegane
verbintenissen alle werkgevers en alle
werknemers uit de privé-sektor binden.

r"

Dit belang is des te groter naarmate men
vaststelt dat in sommige sektoren, vooral
dan met grote of kapitaalkrachtige ondernemingen
kollektieve
arbeidsovereenkomsten kunnen afgesloten worden met
verreikende financiële en arbeidstechnische gevolgen. Maar daarentegen is dit
voor een groot aantal ondernemingen en
bedrijfstakken niet of niet zozeer het geval.
De verbintenissen die via een centraal
akkoord kunnen afgesloten worden, hebben daarom voor vele werknemers dit
voordeel dat op een vrij regelmatige wijze de loon- en arbeidsvoorwaarden op een
wijze voortgeduwd worden, hetgeen anders niet of in mindere mate zou kunnen
gebeuren. Bovendien is het zo dat in de
meeste centrale akkoorden ook verbintenissen aangegaan worden die niet
rechtstreeks of van onmiddellijk belang
zijn voor de aktieve bevolking, maar zich
eerder richten tot de gepensioneerden,
de minder-valleden en andere minder bevoorrechte groepen.
Het centraal akkoord wordt dus getekend
door een bekommernis om de minder
sterke groepen werknemers en r.iet-ak-

tieven betere levenskansen te waarborgen. De resultaten van het centraal akkoord wej-ken op lange termijn ook baanbrekend t.o.v. de sociale wetgeving. Vele
verbeteringen aan de wetgeving inzake
vakantie, feestdagen, pensioenen, enz.,
kwamen reeds tot stand dank zij het voorafgaan van bepalingen opgenomen in een
centraal akkoord.

INFLATIE EN WERKLOOSHEID,
SPELBREKERS ?
De minder gunstige konjunkturele omstandigheden hebben dit jaar zeker remmend
gewerkt op de lopende onderhandelingen. Zowel het programma, als de tijd die
nodig was om tot een akkoord te komen,
vertonen daarvan de tekenen.
Vooral langs werkgeverszijde, maar ook
langs de kant van de werknemersorganisaties werd eerder het veilige pad bewandeld. Niettegenstaande dat, lijkt de financiële weerslag van dit akkoord nog
groot te zijn. Het blijkt dus wel dat door
alle partijen een groot belang gehecht

I-B/01

SOCIAAL VADEMECUM VOOR IEDEREEN
KINDERBIJSLAG VOOR WEZEN VAN ZELFSTANDIGEN

o

Ook de kinderbijslag-regeling voor zelfstandigen
voorziet, zoals deze voor werknemers (Rubriek
l-A/14), in een verhoogde bijslag voor wezen. Wie
niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt de gewone bijslag.

Wie ontvangt de yerhooade bijslag ?
Ten voordele van 'de We^S Var^ een zelfstandige
vader of moeder wordt de zgn. « wezenbijslag »
uitbetaald wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden :
ofwel de vader, ofwel de moeder moet, op het
ogenblik van het overlijden, de hoedanigheid
hebben van zelfstandige-verzekeringsplichtige.
(Voorwaarde A).

O
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• ofwel de vader, ofwel de moeder moet, op het
ogenblik van het overlijden, in België een zelfstandige beroepsbezigheid hebben uitgeoefend
gedurende minstens de helft van de beroepsloopbaan ofwel minstens gedurende twee derden van de 15 jaar voor het overlijden wanneer
-de beroepsloopbaan 20 of meer jaren telt. (Voorwaarde B)

Noteer evenwel ook het volgende :
1. Wanneer de overlevende vader of moeder een
nieuw huwelijk aangaat of een huishouden
vormt, vervalt het recht op de wezenbijslag.
2. De wees heeft recht op de wezenbijslag wanneer hij van de overlevende vader of moeder
verlaten wordt, zelfs indien deze hertrouwd is
of een huishouden vormt.
3. Wanneer het huwelijk van de hertrouwde vader
öf moeder eindigt met een scheiding, wordt de
wezenbijslag opnieuw toegekend.

I

HET CENTRAAL AKKOORD 1975-1976
Het nieuwste centraal akkoord biedt
« voor elk wat wils ». Er werd aan de jongeren gedacht, alsook aan deze die de
pensioenleeftijd naderen; zowel aan de
mannen in de zware beroepen als aan de
vrouwen; zowel aan de werklieden als
aan de bedienden ; zowel aan deze die
redelijk als aan deze die minder schitterend betaald worden. De rubriek die sedert '60 traditiegetrouw van de partij is, nl.
de vakantie werd ook dit jaar niet vergeten.
Voor de eerstvolgende twee jaren wordt
als streefdoel een aantal belangrijke punten in het centraal akkoord opgenomen.
Zonder In detail te willen treden, willen
wij toch de meest markante punten even
aanstippen :
1. VAKANTIE : in 1975 een toeslag van
5% op het vakantiegeld van de werklieden en in 1976 voor iedereen 2 dagen van
de vierde vakantieweek dubbel betaald ;
2. MINIMUM LOON : ten laatste op
16-7-1976 een minimumloon gewaarborgd
voor alle meerderjarige werknemers.
3. VERPLAATSINGSKOSTEN
VAN
DE
WERKNEMERS : de werkgever zal 50%
van de kosten van alle openbare vervoermiddelen dragen en voor de bedienden
zal een verhoging van de thans bestaande
weddegrens voor het sociaal treinabonnement nagestreefd worden ;

Wie ontvangt de gewone bijslag ?
De gewone kinderbijslag wordt toegekend wanneer
wel voldaan is aan voorwaarde A (zie hoger), maar
niet aan voorwaarde B.
Bedrag
De
wezenbijslag
voor
kinderen
van
overleden zelfstandigen is gelijk aan deze in de
regeling voor werknemers. Sinds 1 januari 1975
bedraagt deze bijslag 3.376,5 per maand en per
kind
Noteer : De wezenbijslag wordt maandelijks betaald door het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen. De gewone bijslag wordt
slechts driemaandelijks betaald.
Cw
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werd aan de goede afloop van het akkoord, misschien thans nog meer dan in
betere tijden.
Het eerste centraal akkoord werd eveneens afgesloten in een periode gekenmerkt door een dalende T<onjunktuur. Het
is immers op dergelijke ogenblikken duidelijk dat de arbeid en de werkgelegenheid een zeer broos ding is, dat alle werknemers bedreigt, ongeacht of zij in zgn.
sterke of zwakke bedrijfssektoren tewerkgesteld zijn.

4. PENSIOEN : onderzoek naar formules
om de pensioenleeftijd te verlagen tot
64 jaar voor al wie een loopbaan van 45
jaar achter de rug heeft of wie zwaar en
ongezond werk verricht heeft.
5. VROUWEN : De internationale verbintenissen inzake gelijkheid van beloning
zullen nagestreefd worden en bij zwangerschapsrust zal het netto-loon gewaarborgd behouden blijven
Het programma van het centraal akkoord
bevat ook nog een aantal aanbevelingen,
wensen en besluiten, die naast de bovenvermelde verbintenissen, aan dit centraal
akkoord een veelbelovende inhoud geven.
Hopelijk toont het palmares van resultaten over twee jaar aan dat de hoop op
de toekomst gerechtvaardigd was.
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1.

Karel Rigo, G e n t

2.

M i a C e e n s , K a p e l l e op den Bos

1585
1494
1360
620
527
519
491
427
426

3 . Eugeen Franco, Oostende
4 . Joris D e p r é , T e r v u r e n
5.

Koen V a n M e e n e n , Heusden

6.

Roger V a n d e n b i i c k e ,

(O.-VI.)

leper

7 . Joke D e C a s t e r - B u y l , Ledeberg
De stevige Gentenaar Karel Rigo
draagt vandaag — met ere — de
« gele trui » van onze werfkampanje. Wij maken van de gelegenheid gebruik om hem, en alle andere Gentse militanten die dit
jaar biezonder goed presteren
voor de abonnementenslag, een
eresaluut te brengen. De « koppigheid » van de Gentenaars kennende zou het ons niet verwonderen dat zij alles op alles zullen

zetten om de « gele trui » te behouden tot zaterdag 1 maart. Dan
wordt de top-20-race afgesloten,
maar niet de werfkampanje. In
maart echter wordt het zwaartepunt verlegd naar gezamenlijke
akties per arrondissement.
Om de verdienste
licht te stellen van
leden die — zonder
top-20 te behoren

eens in het
de vele kaderdaarom tot de
— toch heel

behoorlijk
werk
leveren voor
« Wij » drukken wij deze week
een top-50 af. Wij maken tevens
van de gelegenheid gebruik om
iedereen te danken die reeds zijn
steentje bijdroeg, al was het door
de werving van één enkele nieuwe abonnee. Vele handen maken
het werk immers zoveel lichter !
Wij naderen het doel steeds
meer. Met uw aller hulp komen
wij er vast en zeker.

8 . Jozef Labaere, K o r t r i j k
9.

N i c o l e V a n der D o n k t , B e r t e m

1 0 . Juul M o e n s , A n t w e r p e n

'^SÊÉ

j^j

1 1 . G e o r g e t t e M a r t e n s - D e K e g e l , N i f i o v e o nsnr^OOiso
1 2 . Lieve Jaspers, H o m b e e k

396

1 3 . Frans V a n D e s s e l , N i j l e n

384

14.

323

Frans V a n den Eynde, Leuven

1 5 . Bert De C r e m e r , D e n d e r h o u t e m
1 6 . Jan C a u d r o n , A a l s t

308

17.

300

15 FEBRUARI 1975

elektorale doorbraak. Op de foto : een kolportageploeg uit het Waasland omstreeks 1960.
De tijden zijn inmiddels in vele opzichten veranderd. Er wordt vandaag in de partij lang niet meer
zoveel gekolporteerd. Andere aktiemiddelen zijn
meer op de voorgrond gekomen. Niettemin blijft de
noodzaak bestaan, dit jaar zelfs méér dan voorheen,
de werving van ons weekblad buitengewoon goed
te verzorgen. Als elkeen daartoe zijn steentje bijdraagt, zullen wij zeker slagen !

H e r m a n De K e g e l , Poliare

1 8 . Jaak Gabriels, Bree

287

1 9 . Ferre De Beuckelaer, K o n t i c h

268

2 0 . W i m jorissen, M e c h e l e n

260

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

254
252
239
234
233
228
212
192
181
171
168
144
132
132
126
120
119
113
108
108
108
108
101
99
96
96
96
96
86
84
84
84

35.
36.
37.
38.
39.

In de beginjaren van haar bestaan werd de Volksunie, haar programma en aktiviteit doodgezwegen
in de gevestigde pers. In radio en TV kwam zij evenmin aan bod. Dit ontmoedigde haar militanten echter niet, wel integendeel. Met verbeten strijdlust
gingen zij week na week de straat op om de
Vlaams-nationale boodschap uit te dragen : met de
mikrowagen en via kolportages met ons weekblad.
Zij waren niet talrijk, maar ze waren enorm aktief
en hebben er aldus sterk toe b'jgedragen de VU
bekend te maken. Zij legden de basis van de latere

320

43.
44.
45.

49.
50.

Carlos Van Coillie, Sint-Kwintens-Lennik
Miei Van Langendonck, Sint-Kat.-Waver
Oamien Van Haverbeke, Oostkamp
Jan Broux, Genk
Marcel Scheys, Lubbeek
Fons Van Holderbeke, Waarschoot
Renaat Vanheusden, Hasselt
Maurits Coppieters, Nieuwkerken-Waas
Jaak Cuppens, Neeroeteren
Jozef Vandenpias, Oudergem
Jaak Pelgrims, Tielt
Noël Lecompte, Wervik
Roger Van Ranst, St-Niklaas
Hektor Van Ryssel, Blankenberge
Marcel Sergooris, St-Ulriks-Kapelle
Edgar Bouwens, Lier
Wlfried Lagae, Izegem
Staf Luyten, Duffel
Vic De WInne, Dilbeek
Jan Ritzen, St-Amandsberg
Piet Severins, Zwijndrecht
Joos SomerSj Sf-Kat.-Waver
Jef Valkeniers, Schepdaal
Robbrecht Ryckbosch, Deinze
Paul Lelièvre, Wetteren
Andre Vandenberghe, Oostakker
Yvonne Van Put-Wuyts, Heverlee
Fons Van Raemcionck, Kruibeke
P.J. Hendryckx, Vlierzele
Theo Beenders, Zaventem
Jo Belmans, Geel
Agnes Van der Steen, Dendermonde

'
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ANTWERPEN
ANTWERPEN (Arr.)
IN MEMORIAM
Ta! van getrouwen, w.o. alg.
voorz. mr. Van der Eist, brachten
vorige zaterdag (8-2) onze diep
betreurde en trouwe vriend Juul
Dillen, VU-(ere)-schepen te Borgerhout, naar zijn laatste rustplaats. Ontelbare dankbare herinneringen blijven ons bij uit zijn
16 jaar lang VU-gemeentemandaat
(6 jaar raadslid en 10 jaar schepen), volbracht met toewijding en
bekwaamheid.
Niettegenstaande
de slepende ziekte die hem reeds
twee jaar alle werking ontzegde,
kwam ons dit afscheid nog te
plots. Het arr. bestuur, arr. raad
en VVM, betuigen hun oprecht en
diep medevoelen aan mevrouw,
kinderen en de achtbare familie.
Vaarwel Juul, wij danken en
waarderen u voor uw onmetelijke Inzet voor allen ; uw onkreukbare Vlaams-nationale overtuiging,
en uw steeds betoonde vriendschap.
DOSFELINSTITUUT + W M
VOORBEREIDING OP DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Wij vestigen er de aandacht van
de kursisten op dat de laatste
kursusavond doorgaat op maandag 24 februari, in de zaal Tijl,
Bredabaan 298, Merksem, en niet
op maandag 17 februari, zoals
eerst gepland was.
'\n het najaar (vermoedelijk september en oktober) wordt deze
kursus terug ingericht maar dan
noorderlijker in het arr. Nu reeds
doen wij een oproep tot de afdelingen opdat zij de nodige maatregelen treffen zodat enkele bestuursleden, kaderleden en kandidaat-kaderleden deze lessen zouden volgen.
Voor alle inlichtingen over de
Dosfelwerking : Bob Loete, prov.
direkteur, St-Laureinsstr. 89, 2000
Antwerpen. Tel. 031/37.61.08.
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle dagen op het sekretariaat,
Wetstr. 12, Antw.^ tel. 36.84.65,
behalve zaterdag en zondag. Wil
u een volksvert., sen. of prov.
raadslid aantreffen, kom dan 's
maandags van 16 tot 19 u.
VUJO
Geregeld aktiviteiten. Voor inl.
Van Bueren-Viaene, Kruishofstr.
44, tel. 37.15.37.
BERCHEM
VUJO
De VU-Berchem start binnenkort met een eigen VUJO-kern. Er
zijn al aktiviteiten voorzien. Alle
vu-leden van 18 tot 35 jaar kunnen meewerken aan de VUJO. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Dirk Van Gelder, Apollostr. 73 (tel. 21.19.86).
BORNEM
NIEUW LOKAAL
Wie kan en wil ons helpen ? Stortingen hartelijk welkom op rek.
nr 417-7027251-59 van « Volksunie-Bornem ». Vermeldt duidelijk naam en adres, dan nodigen
we u uit op de opening.
BORGERHOUT
IN MEMORIAM
De diepe rouw die onze zeer
geachte familie Juul Dillen-Goovaerts treft bij het overlijden van
Juul Dillen (5-2) verwekt het oprecht medevoelen van gans onze
Borgerhoutse VU-afdeling, en ver
daarbuiten. De teraardebestelling
en eucharistieviering van vorige
zaterdag bracht ons hiervan het
levend bewijs. Als pionier en
stichter van VU-afd. Borgerhout
droeg onze diep betreurde vriend
Juul zestien jaren de verantwoordelijkheid op gemeentelijk
vlak, als mandataris, waaraan wij
de schoonste en blijvende herinneringen bewaren. Uw heengaan,
beste vriend Juul, treft ons innig
diep. Wij zullen voor immer uw
medewerking en raad moeten missen. Afdeling en bestuur Borgerhout bieden de zeer geachte familie Dillen-Goovaerts hun innig
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medevoelen aan, en bewaren Voor
steeds, wat eens uw geliefde
echtgenoot en geachte vader, voor
ons allen was.
EDEGEM
WENSEN
Wij vernemen dat de gezondheidstoestand van Ludo Van Huffelen, gemeenteraadslid, gunstig
evolueert. Langs deze weg wenst
de Edegemse Vü-gemeenschap
Ludo een spoedig en volledig herstel toe. We kijken weer uit naar
zijn snedige en goed gedokumenteerde tussenkomsten in de gemeenteraad.
EKEREN
LEDEN EN ABONNEMENTEN
Wie lid wil worden of een abonnement wenst op het weekblad
« Wij », gelieve zijn/haar naam
en adres op te geven op het VUsekr., Geestenspoor 72, Ekeren,
tel. 41.04.41. Ook kan u op aanvraag gedurende enkele weken
het weekblad « Wij » kosteloos
ontvangen.
HEIST-OP-DEN-BERG
DIENSTBETOON
Wim Jorissen houdt voortaan
ook zitdag te Heist : iedere 2de
maandag van de maand, van 20
tot 20 u. 45, bij Amelie, Lostr. 87.
Alle inlichtingen bij de gewestelijke gevolmachtigde : Danny
De Guyper, Itegemsestwg 15 te
Hallaar (tel. 015/24.40.58).
Te huur gevraagd : perceel grond
met of zonder gebouwen, omstreken Leuven of Mechelen, langs
drukke verbindingsweg. Inl. « Karavancentrum », Borsbeek, Frans
Beirenslaan 278, tel. 031/21.98.15.
KONTICH
INFORMATIEVERGADERING
« Naar een winkelwandelwijk
in Kontich Centrum », het tweede
werkdokumönt van onze werkgroep leefmilieu, wordt op dinsdag 18 februari voorgesteld op
een open informatievergadering.
Na de aktie van de, Kontichse
middenstand tegen dé mogelijke
inplanting van een grootse hyper,
markt werd dit alternatief VU-plan
reeds eerder aan het publiek vrijgegeven, nl. op de braderij van
september jl., waar het een ruime belangstelling genoot. Wij stellen vast dat nadien KWB-Centrum
en zelfs de CVP er meer dan gewoon oog voor hadden. Daarom
dan deze belangrijke informatievergadering waar onze plannen
(intussen verbeterd en aangepast)
op een gans biezondere manier
zullen worden voorgesteld.
Wij rekenen op een ruime en
geïnteresseerde
belangstelling,
niet alleen van onze leden en
abonnementen, maar vooral van
onze Kontichse middenstand.

ZATERDAG
22 FEBRUARI
VU
KONTICH
NODIGT
UIT
DAVEREND
REUZEKARNAVAL
BAL
LIER
VUVA
Morgen zondag 16 febr. steekt
onze kersverse VUVA-Lier-Emblem
van wal met een verkleed kin-

derkarnavalfeest in het Hof van
Aragon. Aanvang 17u., einde 20u.
ledereen hartelijk welkom. U betaalt 50 fr. per gezin.
VLAAMSE KRING
Zaterdag 1 maart om 20 u. in
stadsschouwburg « Vredeberg »,
Lier, 3 boeiende eenakters : Huwelijksaanzoek van Anton Tsjechow door Pinokkio uit Kessel ;
De Picnic van Fernando Arrabal
door De Linde uit Veerie ; Cecile
van Jean Anouilh («...een school
voor vaders ») door Batobiak uit
Balen.
Kaarten 50 fr. bij Frans Van
Pelt, Voetbalstr. 27, tel. 80.03.94.
LIER

MARCEL

VAN ROY
FEESTZALEN

HOF VAN ARAGON
ARAGONSTRAAT 6, LIER
TEL. {031)80.15.68
MERKSEM
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.
ZUSTERAFDELING
Evenals vorige jaren steunen
wij onze zusterafdeling
BergKampenhout door onze deelname aan het jaarlijks bal, dat dit
jaar zal doorgaan op zaterdag 22
februari a.s. De verplaatsing geschiedt weer per autocar en we
vertrekken te 19 u. 30 stipt.
VLAAMS VERBOND VAN
GEPENSIONEERDEN
Weet u dat er in onze gemeente,
sedert een zestal jaren, een bond
voor gepensioneerden
bestaat,
speciaal voor U, Vlaamse vrienden van de derde leeftijd. Uw
plaats is dan ook bij ons. Wat een
ander kan bieden, kunnen wij ook.
Sluit aan of vraag eerst inlichtingen bij onze bestuursleden :
Karel Vdn Bockel, voorz., St-Lutgardisstr. 56, tel. 45.57.77 ; Rik
Geelen, sekr., A. Meulemansstr.
22, tel. 45.44.09 ; Aloïs Daemen,
penningm., Erwtebloemstr. 16, tel.
46.00.12. Wij rekenen op u en
wachten op uw aansluiting.
VUJO
Alle jongeren die zich mede willen inzetten om onze kern verder
uit te bouwen, worden vriendelijk
verzocht zich kenbaar te maken
bij of kontakt op te nemen met de
VUJO-bestuursleden.
Verder worden alle leden tot
35 jaar uitgenodigd tot de algemene VUJO-ledenvergadering op
donderdag 27-2 te 20 u. 30 in
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298.
'T EN ZAL
Weer werd ons afdelingsblad in
verschillende wijken van de gemeente verdeeld. Sedert onze vorige oproep werden ons reeds
meerdere adressen van simpatisanten overgemaakt.
Nochtans
moet het zeker niet onmogelijk
zijn ons nog meer adressen te bezorgen. Mogen we de^e kleine inspanning van onze leden verwachten ?
DIENSTBETOON
Tijdens de maand februari bestaat nog kontaktmogelijkheid op
woensdag 19 en donderdag 27
februari, telkens vanaf 20 u. 30,
in Vlaams Huis Tijl, Bredabaan
298.
OVERLIJDEN
Wij vernamen het overlijden
van dhr Adolf Van den Berghe, vader en schoonvader van onze leden dhr. en mevr. Denis-Van den
Berghe. Mandatarissen en afdelingsbestuur
betuigen
hiermee
hun deelneming in het smartelijk
verlies, aan de families Denis,
Van den Berghe en Coppens.

FEBRUARI •
15. Kasterlee : 4de Vlaamse dansavond in zaal « De Druif •
met The Castellos.
15. Merksem : Jubileumbal, VI. B.K. Tijl, « zaal Tijl » om
20 u. Inkom gratis.
15. St-Kat.-Waver : 11e Katelijne-dansfeest. Groot VÜ-bal
met de grote formatie van Stan Philips (10 uitvoerders).
Parochiezaal, Elzestr. Toegangsprijs : 60 fr. (Voorverkoop : 50 fr.). Reuze tombola.
15. Wilrijk : Afdelingsbal in zaal Gasthof, Heistr. 14, te
20 u. 30. Orkest The Raindrops. Inkom 50 fr.
16. Merksem : Verkleed karnavalbal voor de kinderen. Zaal
« Tijl », om 14 u. 30.
18. Kontich : Open informatie-vergadering (middenstand).
Alternatief VU-voorstel • Naar een winkelwandelwijk
Centrum » om 20 u. 30 in zaal Trianon, Ooststatiestraat.
20. Hove : Dia-avond door Luk Geenen : « Een jaar in Indonesië ». Om 20 u. in Parochiecentrum St-Jozef.
20. WesterIo : Kant. vergadering in frituur Ingrid, Voortkapel
21. Herenthout : Kaartprijskamp « Zetten » op initiatief
van onze vrouwen in lok. « De Nieuwe Kroon », Markt.
21. Turnhout : 1ste kursus Dosfelinstituut « Gemeenteraadsverkiezingen ». Inleider : volksvert. A. De Beul.
Warande, om 20 u.
21. Kontich : « Ontdek de wereld », te 20 u. 15 in St-Jozefsinstituut. « Dag Kreta » door N. Hulpiau en E. Rawoens.
Org. : Vlaamse Kring.
' 21. Duffel : Arr. raad Mechelen. Zaal Gildenhuis.
22. Antwerpen : Galabal « Vroeger en Nu » in de Handelsbeurs (Meir). Toegangskaarten aan 250 fr. op VU-stadssekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen.
22. Geel : Ledenfeest in « Het Voske » (Bel). Volledig eetmaal : 130 fr.
22. Niel : Gezellig samenzijn « 15 jaar VU-Niel ». Feestzaal
Familia (Dorpstr.), 19 u. Receptie + feestmaal + dansavond. Inschrijven aan 200 fr.
22. Kontich : VU-karnavalbal, Magdalenazaal te 20 u. 30.
Orkest Pensylvania 6/5000. Inkom 70 fr.
22. Ramsel : Afdelingsbal in zaal Moderna.
23. Hoboken : Werftocht wijk Kleine Heide. Verzamelen te
10 u. in Vi. Nat. Centrum, Steynstr. 85.
24. Merksem : VVM -|- Dosfelinstituut in lok. Tijl (Bredabaan 298) te 20 u. Kursus (4) : gemeenteraadsverkiezingen.
26. Rijkevorsel : Bestuur kant. Hoogstraten in Parochiecentrum om 20 u. 30.
28. Antwerpen : Ledenvergadering (wijk Paardenmarkt-Klapdorp). Lok. Biersta! (Klapdorp) te 20 u. 30. Bespreking
politieke toestand.
28. Turnhout : 2de kursus Dosfelinstituut « Gemeenteraadsverkiezingen ». Inleider : Joos Somers. Warande, 20 u.
29. Nijlen : Paasfeest kinderen VU.
MAART
's Gravenwezel : Vierde VU-bal in de Riddershoeve te
Schoten om 20 u.
Kontich : Kunstavond met medewerking van Kurt Fleming, Werner Brans, het Kontichs St-Jozefskoor en het
orkest Karl Herberger. Ingericht door VOS. Lok. Alcazar.
Inkom : 100 fr.

MORTSEL
ABONNEMENTENSLAG
Wie zich wil abonneren op
« 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.
MOL
RED DE NETEVALLEI-BETOGING
Het komitee •< Red de Netevallei », richt op 1 maart een betoging in te Herentals. Wij doen
mee. Praktische regeling zal later
meegedeeld worden.
NIEL
DIENSTBETOON
Elke vrijdag vanaf 20 u. staan
onze vrienden Frans De Meulemeester en Guido Michiels ter
beschikking van mensen met problemen allerhande, in het sekr.,
Antwerpsestr. 186. Ook sen. De
Bruyne kan eens per maand daar
geraadpleegd worden.
Kan je niet wachten tot vrijdag, wend je tot Luc Deheusch,
Aug. Vermeylenstr. 5, die graag
zal helpen.
NOORDERWIJK
DIENSTBETOON
Sen. W. Jorissen komt op 17 februari 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, Olenseweg 41 te Voortkapel.
TURNHOUT (Arr.)
KADERBLAD
Het februarinummer van het arr.
kaderblad handelt over de Dosfel-

kursus « Voorbereiding tot de gemeenteraadsverkiezingen
», de
stand van leden en abonnementen, de VUJO-werking. Ook de
wijzigingen in de afdelingsbesturen werden erin opgenomen. Het
nummer van maart zal o.a. behandelen : de Vlaams-nationale mutualiteitswerking en de organisatie van het arr. bal.
KANT. WERKING
De organisatie van het uitgestrekte
arr. wordt
verstevigd
door uitbreiding van de werking
in
o.m.
Beerse,
Rijkevorsel,
Merksplas, Lille, Vorselaar en
Poppel. De bedoeling op langere
termijn is de oprichting van nieuwe afdelingen.
VUJO
Na de kern Herentals is op 8
februari ook Mol van start gegaan. Verder zijn er interessante
vooruitzichten te Geel, Turnhout,
WesterIo en Vorst. Dan kunnen
ook de strukturen op arr. niveau
worden aangepakt (definitief arr.
VUJO-komitee en vertegenwoordiging in de arr. raad).
ST-JOB-IN-'T-GOOR
DIENSTBETOON
Alle inwoners van St-Job kunnen steeds om raad bij onze mandatarissen : Frans Goris, Hogebaan 18 ; dr Hugo Hens, Brugstr.
152, tel. 63.07.89 ; Miei Pierlé
(KOO),
Campinaweg
4,
tel.
63.14.94.
WILRIJK
HANDJE HELPEN.
Bent u deze namiddag vrij ?
Kom een handje helpen in 't Gasthof. De zaal moet versierd worden, stoelen geplaatst, enfin... u
weet wel. En vele handen maken
het werk licht.
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BRABANT
BRABANT
DOSFELAKTIVITEITEN
7 maart : informatie over de gewestplannen in zaal « Ons Huis »
(gildenhuis), Kerkstr. 22, Dworp.
16 maart : Brussel en de 19 gemeenten in het Kultureel Centrum 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 Grimbergen, tel. 02/269.27.68.
ASSE (Fed.)
FEDERATIERAAD
De federatieraad voorzien op
woensdag 12-2 wordt verschoven
naar woensdag 19-2. Zelfde uur
C20 u.), zelfde olaats (gemeentehuis Dilbeek). Verkozenen en pol.
komitee komen om 19 u. samen
bij Maurits Panis, Moeremanslaan 86, Dilbeek.
BRUSSELHALLE-VILVOORDE
(Arr.)
DRINGEND
De achterblijvende afdelingen
worden .dringend verzocht zonder
uitstel hun « financiële staat »
over het dienstjaar 1974 binnen te
sturen aan het arr. sekretariaat,
Kongresstr. 53, 1000 Brussel.
ITTERBEEK
VIERING
Heden
zaterdag
wordt
om
20 u. in de Parochiezaal (St-Anna-

Pede) ons honderdste lid gevierd.
Sen. Wim Jorissen zal tevens aan
onze afdeling het vaandel overhandigen. De avond wordt verzorgd door onze leden met o.a.
een politiek satirisch kabaret.
JETTE
DIENSTBETOON
Aggl. en gemeenteraadslid Jan
De Berlangeer is elke zaterdag
van 10 tot 12 u. te bereiken in
het dienstbetoonkantoor, Jetsestwg 548.

Morgen zondag 16 februari
wandelen wij mee met de wandelklub van Herent die een taalgrens-wandeling heeft gepland.
Vertrek om 10 u. aan het gemeentehuis van Hoegaarden. Eindpunt
is Blanden. De BRT zal zelfs ter
plaatse zijn. Voor meer inl. : Paul
Maes, Maleizenstr. te Herent.
Willy
Kuijpers
(volksvert.)
spreekt over ons Vlaams-Brabant
in zaal Familia te Tildonk op 19
februari.
Hou je klaar voor de vele karnavals- en lentebals van het arr.
(zie kalender).
EDR

LEUVEN (Arr.)

LIEDEKERKE

WAT VOOFjiBIJ IS
EN WAT NOG KOMT

PROFICIAT
Bij onze afd. sekr. Lieven Van
der Wulst-Annie Lagring werd 'n
Liesje geboren. De afdeling wenst
de ouders, groot- en overgrootouders van harte proficiat.

Maandag 3 februari vergaderde
VNSU-Leuven om de jaarwerking
op punt te stellen.
Vrijdag 7 februari sprak sen.
Vandezande voor een nokvolle
zaal (Bremberg) te Haasrode over
de gewestplannen.
Diezelfde dag organiseerde afd.
Budingen een gezellig eetavondje
in café Julia. Onder de vele aanwezigen ook onze mandatarissen
Maurits Van Haegendoren en Willy Kuijpers (er waren prachtige
tombolaprijzen).
Het afdelingsbal van Heverlee
in zaal Den Dooleeg was een
sukses, mede door een voortreffelijk orkest « The Brothers Five »
en frisse lentebloemen voor mijnheer en mevrouw.

KESSEL-LO

MOLENSTEDE

5 JAAR VU

40s,MMW-'m'

De viermg van,hst ^S^arfg-bestaan van de Volksunie te Molenstede zal afgesloten worden met
een groots dansfeest in de zaai
Berkenhof. Het orkest Crescendo
speelt ten dans. Wie weet dat
men bij het ledenfeest van november '74 meer dan 200 aanwezigen mocht begroeten, zal wel
beseffen dat het geraadzaam is
zich nu reeds toegangskaarten aan
te schaffen bij de' bestuursleden.
Dit reuzedansfeest zal doorgaan
op zaterdag 29 maart a.s. (Paaszaterdag).

PERSMEDEDELING VANWEGE HET AKTIEKOMITEE PARK MICHOTTE
Op 20 december 1974 werd door de Rijksdienst voor JVIonumenten- en
Landschapszorg aan het gemeentebestuur van Kessel-Lo een voorstel
tot rangschikking als landschap van het park Michotte betekend.
Op 24 december 1974 werd de betekening van dit voorstel door dezelfde Rijksdienst nietig verklaard. Dat feit toont aan dat het officiële beleid van bescherming van het waardevolle groen in de stedelijke woonzones, waarvoor zelfs de minister van Nederlandse Kuituur, ter uitvoering van belangrijke kongresresoluties, een ruime aktie bij de bevolking ondernomen heeft, door andere invloedrijke machtsgroepen gedwarsboomd wordt.
Het Aktiekomitee Park Michotte is ten zeerste verontrust over die
gang van zakeq in 's lands bestuur en vraagt aan alle groepen, raden
en komitees die zich aktief inzetten voor de bescherming van het waardevolle groenpatrimonium, met klem te protesteren tegen al diegenen
die de werking van bevoegde instanties als de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg en de Koninklijke Kommissie voor Monumenten en Landschappen stelselmatig verlammen.

VELTEM-BEISEM
8-2-75 : KURSUS « GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN »
Huguette De Bleecker (Gent),
Walter Augustijnen, Johan Beke
en 2 deelnemers hebben er in
Veltem-Beisem een zeer interessante dag van gemaakt. De noodzaak van gemeenteraadsverkiezingen, het samenstellen van het
programma,
fusieproblematiek...
het werd er allemaal behandeld,
met een lekker etentje tussenin
en een klein koffieprobleempje
erbij.
Op 22 februari volgt het tweede
deel van deze kursus. Genoteerd?

VUJO
Op 2 maart gaan we met de autobus naar het Kongres te Sint-Niklaas.
Inlichtingen en inschrijvingen eveneens bij Johan Sauwens.
Denk eraan : voor de toekomst van de VU is een goede jongeren-werking aller noodzakelijkst.

reiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgende week maandag is er opnieuw bestuursvergadering waarop een algemene ledenvergadering
zal
voorbereid
worden.

BERINGEN

HASSELT
ARR. NIEUWS
Het arr. bestuur vergaderde op
woensdag 12 februari in lokaal
Warson. Na het kongres kan nu
de interne organisatie aan de
beurt komen, waarbij met het oog
op de komende afdelingsverkiezingen alle afdelingen zullen geaktiveerd 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 ogenblik 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 kantonnaal voorzitter Jaak Geussens,
Thijsstraat 5, 3690 Bree ( t e l . :
461776) of met provincieraadslid
Jaak Gabriels, Siemenstraat 28,
3690 Bree (tel. 462290).
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LEDENFEEST
Bijna honderd leden van onze
bloeiende afdeling waren aanwezig op een gezellig etentje in zaal
Thierbrau op zaterdag 8 februari.
Tussen de Thierbrause krachtschotel en de Limburgse vlaaien hield
sen.
Rik Vandekerckhove een
sprankelende rede over de aktuele politiek en de strijdbaarheid
van de Volksunie.
BILZEN
BESTUURSVERGADERING
Op zaterdag 8 februari ging een
beperkte
bestuursvergadering
door ten huize van voorz. P. Raskin. Besproken werd o.m. de ledenen
abonnementenhernieuwing, de kastoestand, de voorbereiding van de volgende algemene ledenvergadering en van de
a.s. bestuursverkiezingen.
GENK
AFDELINGSNIEUWS
Maandag 10 februari vergaderde de kant. werkgroep ter voorbe-

MAART
Boutersem : Afdelingsbal.
Teralfene : 3de groot bal met orkeSs^^ipje» Gensters, om
20 u. 30. Inkom : 50 fr.
.l-il© ~tdf'.
•3aH0(
St-Kwintens-Lennik : Jaarlijks mosselfestijn in herberg'
« In de verzekering tegen de grote dorst » (kerk Eizeringen), begin 18 u. Ook op zondag 2 maart vanaf 12 u.
en op zondag 3 maart vanaf 18 u.
Tervuren : Afdelmgsbal in zaal « De Engel », Kerkstr.,
te 20 u. 30, met The Lords.
Hekelgem-Essene : Afdelingsbal in zaal Ankerhof, om
20 u. 30.
Boortmeerbeek : Afdelmgsbal.
8. Wommersem : Kant. Bal Tienen in zaal Carlo, met The
Nightingales.
13. Kessel-Lo : Gespreksavond gewestplannen.
Haantjes- en
15. Schepdaal-St-Martens-Lennik-Wambeek
biefstukkenfestijn in zaal Select, Ninoofsestwg, Schepdaal. Begin 18 u. Ook op zondag 16 maart vanaf 12 u.
19. Tildonk : Gerspreksavond « Vlaams-Brabant » in zaal
Familia, met Willy Kuijpers.
Brussel-Halle-Vilvoorde : Jaarlijks arr. VU-bal in zaal
22.
Meli op de Heizel (Brussel). Eerste dans om 20 u. 30.
Orkest : « The Snakes ».

BAR

RESTAURANT

JBe tKatieente
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18
Open vanaf 18u - gesloten op zondag
Waardin • Julia van Mieghem-Van Cappellen.

Mim\

LIMBURG

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.

FEBRUARI
15. Huizingen : Afdelingsbal «Meneerkes-bal » met « PopStereo Sound » om 20 u. in zaal Union, Torleylaan.
16. Hoegaarden : Taalgrenswandeling van Hoegaarden naar
Blanden. Verzamelen om 10 u. aan Gemeentehuis, Hoegaarden.
17. Leuven : Arr. bestuur.
21. Liedekerke : Ledenbijeenkomst met etentje. Bestuursverkiezingen met korte toespraak door nat voorz Fr.
Van der Eist. Om 20 u. in Snack Lima, Stationsstr. 38.
21. Interkantonale raden vergaderen .
22. Tremelo-Baal : Afdelingsbal in Parochiezaal.
22. Veltem : Kursus « Gemeenteraadsverkiezmgen ».
22. Halle : Mossel- en frietkermis in parochiezaal St-Rochus,
Melkerijstr. Begin 18 u. Ook op zondag 23 februari vanaf 12 u.
22. Tremelo-Baal : Afdelingsbal in de parochiezaal Pater Damiaan in Ninde-Tremelo.
22. St-Kat.-Lombeek : Haantjeskermis in zaal Uilenspiegel,
Kerkstr. 24. Begin 18 u. Eveneens op 23 (begin 12 u.) en
24 (begin 18 u.).
22. Meise : 3de Afdelingsbal in de Sporthal om 21 u. met
het orkest « Sound One ».
22. Muizen : 4de VU-bal in de zaal Eldorado, Leuvensestwg
312, met het orkest « The Gaby's ». Deuren : 20 u. Begin
20 u. 30.
28. Oud-Heverlee : Leden- en simpatisantenfeest in de Parochiezaal van Oud-Heverlee voor de afd. Oud-Heverlee,
Vaalbeek, Korbeek-Dijle.

HOUTHALEN-HELCHTEREN
BESTUURSVERGADERING
Op dinsdag 28 januari ging een
uitgebreide
bestuursvergadering
door in café Eden te Helchteren.
Hier werden o.m. besproken :
voorbereiding van de volgende
uitgave van « Vrij-Uit », de nieuwe editie zal verschijnen eind
maart of begin april. Eveneens
werd er aandacht besteed aan de
hernieuwing van de « Wij «-abonnementen, voornamelijk de niethernieuwde werden overlopen.
Kolportages
in de maand
maart is een volgende kolportage
gepland.

FEBRUARI
17. Genk : Bestuursvergadering.
24.
Bilzen : Algemene ledenvergadering in lokalen Pabilo.
25. Tessenderio : Zevende afdelingsbal in de kelder van het
Gemeentehuis.
MAART
1. Maaseik : Afdelingsbal in zaal Thierbrau te KessenichKinrooi.
Eigenbilzen : Afdelingsbal in gemeentelijke feestzaal,
om 20 u.
1. Heusden : Arr. raad.
8. Diepenbeek : Afdelingsbal In zaal Carlton.
Halen : Jaarlijks ledenfeest in zaal Marvana.
8. Halen : Afdelingsfeest in zaal Marvana.
8. Diepenbeek : Volksuniebal in zaal Carlton.

Aanstaande gemeenteraadsverkiezingen : hier zal voornamelijk
op financieel gebied een zware
inspanning dienen geleverd te
worden.
Kant. raad : deze zal doorgaan
op 11 februari in het Kultureel
Centrum Casino te Houthalen.
vérder werden er nog van gedachten gewisseld over autorally,
bestuursverkiezingen,
het
eventueel oprichten van een VUvoetbal. en VU-volleybalploeg.
KURINGEN
LEDENVERNIEUWING
Ook het bestuur van afd. Kurin-

gen kwam deze week klaar met
de ledenvernieuwing en kon afrekenen met het arr. sekretariaat.
MAASMECHELEN (Kant.)
BESTUURSVERGADERING
Elke eerste donderdag van de
maand, afwisselend in hotel Nova
te Neerharen, Rijksweg 15 en hotel Limburg te Eisden-Maasmechelen, Rijksweg 194.

10 %vr.V.U. leden
I KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

IRICO-KLEDING VERMEE8CH
1.1» «mir»«o«i< T»l. 0».atM.H
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HOE EN WAT YAN HET DOSFELINSTITUUT
POLITIEK VORMINGSINSTITUUT
Waarschijnlijk nam U reeds één of
meerdere l<eren deel aan een van de
vele aktiviteiten die door het Dosfelinstituut werden ingericht. Of misschien weet u niet goed wat het Dosfelinstituut nu eigenlijk is.
Het Lodewijk Dosfel instituut werd zowat zeven jaar geleden opgericht
mede onder Impuls van wijlen Etienne
Slosse, die eigenlijk de eerste beroepskracht was. Intussen is het Dosfelinstituut verder uitgegroeid en erkend als politiek vormingsinstituut
door het ministerie van Nederlandse
Kuituur. Als dusdanig behoort het Dosfeiinstituut — samen met enkele andere
politieke
vormingsinstituten,
volkshogescholen (Lodewijk de Raetstichting bv.) vormingscentra, e.a. —
tot de groep instellingen die kursorisch vormingswerk opzetten, dit In
onderscheid met bv. het Davidsfonds,
de KAV e.a. die werken in verenigingsverband.
Het Dosfelinstituut heeft tot doel de
kultureie en staatsburgerlijke vorming
van volwassenen, in een- Vlaams-Nationale geest. M.a.w. een praktische
politieke vorming verschaffen om het
gebrek aan politieke gevoeligheid en
rijpheid bij ons volk goed te maken,
en om ons volk zodoende te leren
meewerken aan het scheppen van een
levenskader, waarin het zich tenslotte
zal kunnen ontplooien. Aldus wenst
het Dosfelinstituut zijn aktiviteiten in
een fllosofisch-pluralistische geest op
te zetten en uit te werken. Dit geldt
zowel de keuze van de onderwerpen
als de medewerkers. >
WEfiKING VAN HET INSTITUUT
Het Dosfelinstituut werkt nauw samen
met de Studiedienst.
Het doel van de Studiedienst is de
voorbereiding en begeleiding van kongressen, de begeleiding van het parlementaire werk via diverse werkgroepen en studiegroepen, het vóór verkennen en bestuderen van zich aanbiedende problematleken, het opslaan
van de gegevens In een dokumentatiecentrum, het organiseren van'studiedagen en kolloquia, het in de mate
van het mogelijke adviezen en Informatie doorgeven aan mandatarissen
en kaderleden en nog andere aktiviteiten. Dit alles gebeurt onder de
degelijke leiding van Walter Augustijnen Daarnaast maar nauw In samenwerking is er het politiek vormingsinstituut Lodewijk Dosfel met als verantwoordelijke Johan Beke. Belde instellingen staan onder de politieke
leiding van senator Maurlts Coppleters.
Laten wij nu even het politiek vormingsinstituut van naderbij bekijken.
In de eerste plaats worden er geregeld talrijke zogenaamde « kadervormlngskursussen » georganiseerd. Deze
kursussen worden opgezet voor de
mandatarissen en voor de kaderleden
(leden die een bepaalde funktle vervullen In het kader). Uiteraard staan
zij steeds open voor andere leden en
belangstellenden Het doel van deze
vormlngskursussen is naast informatie
en kennisvermeerdering vooral politieke vorming te brengen door inzicht,
samenspraak, het verwerven van bepaalde vaardigheden, het veranderen
van houdingen, het zich eigen maken
van bepaalde aspekten door training,
e.a . Daarom zijn deze vormingsaktivitelten meestal opgezet in kursusvetband, lopen zij over een minimaal
aantal uren (aantal 8), vinden zIj soms
plaats in internaatsverband en worden
zij begeleid door een kursusleider
(agogisch werker). Soms zijn deze kursussen gericht op één bepaald doel,
bvb. het opleiden van sprekers en
animatoren Samen met de reeds vermelde studiedagen, kolloquia en nog
enkele
andere
vormingsaktlvltelten
worden deze kursussen ingericht op
nationaal vlak.

WIJ I t

REGIONALE WERKING
Het politiek vormingsinstituut Lodewijk Dosfel Is verder regionaal uitgebouwd per provincie.
Het Dosfelinstituut is dan ook in de
Vlaamse provincies erkend als provinciaal politiek vormingsinstituut. Zijn
taak Is hier vooral de provinciale- en
gemeentemandatarissen
door
schollngs- en informatleaktlviteiten behulpzaam te zijn. Dit gebeurt dan meestal
In samenwerking met de plaatselijke
arrondissementele verenigingen van
Vlaamse mandatarissen (VVM). Deze
kursussen zijn meestal van technische
aard. Verder worden er regionaal diverse Informatie- en gespreksavonden
georganiseerd over allerlei polltlekmaatschappelijke onderwerpen zowel
voor kaderleden als voor alle andere
belangstellenden. Deze vormingsaktlvltelten komen tot stand uit aangebrachte suggesties van de provinciale
Dl-advieskomitees, vragen van arrondissementsraden en -besturen, afdelingen en op verzoek van Dosfellnstituut nationaal en het partijbestuur.

WERKING VANUIT DE BASIS
Het spreekt vanzelf dat het politiek
vormingsinstituut de plicht heeft geregeld programma's aan te bieden gepland uit eigen initiatief of soms op
initiatief van het partijbestuur.
Nochtans is echte vorming vooral het
inspelen op die problemen en die vragen waarmee die zullen deelnemen
leven. Wij willen daarom inspelen op
uw verzoeken, als groep, als afdeling,
als arrondissement.
Uit vraaggesprekken zal blijken in
welke richting, op welke wijze en
waarover wij van de deelnemers een
vormingskursus willen opbouwen en
begeleiden. Te weinig bekend is het
feit dat Dosfelinstituut ter beschikking
staan van het hele kader met een
grote waaier aan mogelijkheden. Dosfelinstituut is niet alleen de inrichter
van moeilijke studiedagen en kolloquia, initiatieven die ook tot zijn taak
behoren, maar vooral een politiek vormingscentrum voor iedereen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
DOSFELINSTITUUT - Tribunestraat 14 • 100 BRUSSEL
Tel. 02/219.12.02 en 02/217.90.75.
— Verantwoordelijke stafmedewerker
teur). Tel. 02/217.90.75.
— Verantwoordelijke stafmedewerker
der). Tel. 02/219.12.02.
— Verantwoordelijke stafmedewerker
ging en Volksminderheden : Walter

Studiedienst : Walter Augustijnen (direk-

AKTIVITEITEN EN PROJEKTEN
Ook begeleidt het Dosfelinstituut vormingsinitiatieven voor groepen zoals
VU-vrouwen, VUJO, de Vlaams gepensioneerden verenigingen, de ziekenfondsen, e.a.
Bulten het eigenlijk
vormingswerk
staat het Dosfel Instituut ook in voor
de begeleiding en mede-uitvoering van
de TV-standpyntenprogramma's. Verder
verschijnen geregeld Dosfeldokumenten en andere publikatles.
Uit de vormingsprojekten die nu lopen
vermelden wij de grote vormingscursussen
« voorbereiding
gemeenteraadsverkiezingen 1976 » — een kadervormingsaktiviteit — en In de regionale werking de Informatie- en inspraakavonden over de gewestplannen en de samenvoegingen der gemeenten.
Zeer geregeld vindt U In dit blad de
nationale vormlngskursussen vermeld
in een samengevatte overzichtskalender. De regionale aktiviteiten vindt U
in de bewegingswijzer vermeld per
provincie, arrondissement en afdeling.
Wil U praktische vormingsaktlvltelten
inrichten, ook als afdelingswerking,
vraag onze begeleiding. Nog teveel afdelingen gaan op eigen houtje spreekinformatle en andere afdelingen inrichterT waarvoor zij normalerwijze de
hulp, de begeleiding en de financiële
tussenkomst van het Dosfelinstituut
kunnen krijgen.
Hebt U vragen, suggesties of wil U
een gesprek, of meer weten over onze
vormingsaktlvltelten, neem dan kontakt met ons op.

Vormingsinstituut : Johan Beke (kursusleivoor dokumentatle, sektor Vlaamse BeweLuyten.

Johan Beke,
stafmedewerker

REGIONALE WERKING (Provinciale verantwoordelijken).
— ANTWERPEN : Bob Loete, St-Laureisstraat 89 - 2000 Antwerpen.
Tel. : 031/37.61.08.
— BRABANT : Boudewijn Hollaender, Steenweg op Brussel 51A - 1850 Grimbergen.
Tel. : 02/269.27.68.
— LIMBURG : Jaak Cuppens, Zandbergerstraat 22 - 3670 Neeroeteren.
Tel. : 011/86.44.02.
— OOST-VLAANDEREN : Henk Leyseele, Zwijnaardsesteenweg 698 - 9000 Gent.
Tel. : 091/22.76.64.
— WEST-VLAANDEREN : Peter Hoornaert, Oedelemsteenweg 57 - 8340 Sijsele.
Tel. : 050/33.75.17.
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DE POESPAS DER NIEUWE INSTELLINGEN

Dc mmcii
HOE ZIET v u
BUITENLANDSE
ZAKEN ?
Bij de voortzetting in de Kamer
van het debat over de begroting
van Buitenlandse Zai<en, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerl<ing lichtten verscheidene VU-l<anierleden de visie van
de VU op dit terrein nader toe
(zie ons vorig verslag).
Frans Baert vindt de Raad van de
Europese Gemeenschap een overbodige instelling. Inzake Europese
parlementsverkiezingen
moeten
alle volken, ook de kleine aan
hun trekken komen. Daarom moet
er rekening gehouden worden
met het bestaan van verschillende nationaliteiten per land bij het
vastleggen van de kiesdistrikten.
Wat de Benelux betreft : er heerst
een stilte op dit vlak, met Benelux, eerst met vreugde begroet,
is het nu nog stiller dan met de
EEG. De spreker betreurde het
ontbreken van de politieke wil in
de drie Beneluxlanden.
Wat de ontwapening betreft, drukte de VU op haar jongste kongres
de vrees uit over de stijgende bewapening in het IVlidden Oosten.
Wij hebben naast NATO-verplichtingen ook plichten tegenover de
derde wereld. Rechtstreeks kunnen we met veel doen, maar birtnen het UNO-kader kunnen we
wel een bijdrage tot het streven
naar wereldvrede leveren
Jaak Vandemeulebroucke had het
vooral over de ontwikkelingssamenwerkmg. Hij betreurde dat
België zijn verbintenissen niet nakomt en bvb nog niet eens de beloofde 0,70% van het BNP voor
ontwikkelingssamenwerking
bereikt.

J.

# , VU-kamerhd Luk Vansteenkiste
hekelde tijdens het debat over de
aanpassing van de begroting Verkeerswezen 1974 in scherpe bewoordingen
het
geknoei
met
World Trade Center, « grootste
flop in de geschiedenis van de
bouwpromotie te Brussel ». De
aanleg van een luchthaven in de
Ardennen noemde hij totaal nutteloos.

Vandemeulebroucke

We bereiken zelfs de 0,60% niet
als men nagaat dat de uitkeringen voor de koloniale schuld, de
technische militaire hulp en de
steun aan Belgische kinderen in
het buitenland mede op de post
ontwikkelingssamenwerking
prijken.
Het kamerlid drong nog aan op
de instelling van een kommissie
van
ontwikkelingssamenwerking
en wees er op, dat naast de VU
ook de BSP, het RW en de PLP
gewonnen zijn voor de oprichting
van een volwaardig ministerie van
ontwikkelingssamenwerking.
Tot slot drong de h. Vandemeulebroucke nogmaals aan op een sanering en een herkonstrukturering van « Abos », nog steeds een
korrupte, Frans-Brusselse burcht.

# Mik Babyion drong er via een
mondelinge vraag bij minister
Michel nogmaals op aan, maatregelen te treffen tegen de taalwetovertreder Nols van Schaarbeek. Minister Michel achtte een
verwijzing naar zijn brief dd. 3
januari j l . aan de vice-goeverneur
van Brabant [waarin deze ambtenaar gevraagd wordt, de burgemeester van Schaarbeek aan te
zetten, de taalwetten nauwkeurig
toe te passen] voldoende als antwoord. Deze Waalse minister
maakte van de gelegenheid gebruik, om de betogers, die voor
de toepassing van de wet manifesteren, zelf als wetovertreders
te schandvlekken. (Sinds wanneer
is betogen onwettelijk ?). Het is
duidelijk dat de Waal Michel Nols
in bescherming neemt. Hij zal
door andere middelen moeten gedwongen worden op te treden.
Zoniet zal men uiteindelijk Tindemans voor deze medeplichtigheid
mede verantwoordelijk
moeten
stellen.

• Vü-kamerlid Raskin vroeg minister Ollivier (Middenstand) hoever het stond met de splitsing
van de dienst van de scheepvaart
en de overbrenging van de zetel
ervan van Luik naar Hasselt. De
minister zei dat de principiële beslissing tot splitsing reeds op 6
november j l . was genomen en
dat ter zake reeds een wetsontwerp aan de regering werd voorgelegd.

IN DE GEWESTRAAD
De pas opgerichte Vlaamse Gewestraad kwam vorige week anderhalve dag bijeen te Mechelen,
waar de zetel van dit nieuwe adviesorgaan gevestigd is. Ook al
is de VU het met deze karikatuur
van gewestvorming niet eens,
toch werkt haar senaatsfraktie
mee (in tegenstelling met de
BSP, die trouwens tegen elke
vorm van gewestelijke decentralisatie is).
VLAAIVIS GRONDFONDS

'

VU-senator Van Haegendoren ging
entoesiast akkoord met het voorstel van motie van de h. De Seranno omdat het « een essentieel element van onze maatschappij raakt », Het voorstel betreft
inderdaad de oprichting van een
Grondfonds voor Sociale Woningbouw voor het Vlaamse Gewest.
Met alle waardering voor het initiatief wees onze senator op het
improvisatorisch karakter van de
tekst van de h. De Seranno. De
CVP kreeg hier een lesje van de
VU, hoe een wettekst er moet
uitzien. De ongelukswet op de
voorlopige gewestvorming bepaalt
dat de gewestraad klaargemaakte
wetteksten moet voorleggen, die
dan aan het centrale parlement
moeten voorgelegd worden. Onderhavig geval kan een testgeval
voor de regering worden : een
gewone motie kan ze met alle
gemak in de schuif stoppen, een
goede wettekst kan ze echter
niet zo maar naar de scheurmand

15 FEBRUARI 1975

of de koelkast verwijzen. We zullen nu zien of het voorstel ongewijzigd naar het parlement gaat
of niet. Zoniet, dan is het eens
te meer bewezen dat de gewestraad maar een flop is.Dat was ook
de mening van VU-senator Van

NAAR DE GEWESTEN

Van

Ooteghem

GEMAKZUCHTIGE MEERDERHEID
Na de interpellatie Vandemeulebroucke over de wispelturige
politiek van minister Decroo werden zoals gewoonlijk twee
moties ingediend, één door de meerderheid en één door de
VU-fraktie Toen kamervoorzitter Dequae de namen van de indieners van de eerste motie mededeelde (Bode, Beauthier en
Verberckmoes) ontspon zich volgende dialoog :
— De h Anciaux : Waar zijn deze heren '
— De h. Voorzitter : Ze zijn niet langer gebleven. Deze procedure is echter verre van schitterend Ik zal er moeten tegen
reageren ofschoon het een sedert lange tijd gebruikte procedure is
— De h Kuijpers : De eenvoudige moties worden gewoon
van tevoren door leden van de meerderheid ondertekend Dat
is een funeste gewoonte.
— De h Voorzitter • Ik herhaal dat ik de heersende procedure betreur Er zal van alle zijden een akkoord over een nieuwe regeling moeten gevonden worden Het incident is gesloten.

vergadering het trouwens met de
indiener eens. Met instemming
van de h. Vandezande werd ten
slotte besloten, het voorstel tot
motie samen met de regeringsstudie ter zake te bespreken.
SCHIJNVERTONING,

Ootegehem, die tevens betreurde
dat de mottB het federalisme met
drie bevestigt. Het Vlaams Gewest moet ook bevoegd zijn om
de Vlamingen in Brussel grond te
bezorgen tegen sociaal verantwoorde prijzen.
Senator Van Haegendoren ging
omstandig in op de tekst (eventuele aanpassing van de wet op
de ruimtelijke ordening van 1962,
al dan niet indeksering van de
jaarlijkse dotatie (groot 1 miljard), deponering bij de postcheck
of de nationale bank, enz.). De
gevatte tussenkomst van de h.
Van Haegendoren leidde meteen
een levendige diskussie in over
grondbeleid,
grondspekulatie
e.d.m.
DECENTRALISATIE

Senator

Het heeft niet lang geduurd dat na de installatie van de gewestraden, meningverschillen nopens de respektievelijke
bevoegdheden van parlement, kultuurraden en gewestraden
rezen. Een tipisch voorbeeld hiervan werd aangehaald door
VU-kamerlid Jef Olaerts, die verleden dinsdag minister Vandekerckhove (hervorming der instellingen) interpelleerde.
Een wetsvoorstel van de h. Olaerts (toekenning van een verhuis-, huur- en installatietoelage aan weduwen en alleenstaande gepensioneerde vrouwen) werd door de kommissie
Openbare Werken voor advies naar de Vlaamse Gewestraad
verwezen. Om nadere uitleg gevraagd zweeg de regering
eerst in alle talen om dan lakoniek te antwoorden, dat in
« onderhavig geval de gewestraad moest geraadpleegd worden », standpunt dat ook door de BSP-fraktie werd bijgetreden.
De h. Olaerts wees niet zonder reden op het gevaar van
zware hindernissen in het wetgevend werk, omdat adviezen
maandenlang kunnen achterblijven. Hij betwistte trouwens
die verplichting : nergens staat in de wet te lezen dat wetsvoorstellen aan de gewestraden voor advies moeten voorgelegd worden.
Minister Vandekerckhove bevestigde de visie van de h.
Olaerts : het parlement mag een wetsvoorstel voor advies
aan de gewestraad voorleggen maar is daartoe absoluut niet
verplicht. Sommige wetsontwerpen (dus uitgaande van de
regering) moeten wel voorgelegd worden. De regering is niet
van plan, het initiatiefrecht van het parlement te belemmeren. Wel kan ze een verzending voor advies naar de gewestraad aanbevelen, de gewestraden kunnen trouwens ongevraagd advies uitbrengen, waarmee het parlement al dan niet
rekening houdt.
Het is intussen duidelijk dat het betreffende wetsvoorstel
een materie behandelt van algemene aard en niet van regionaal belang, zodat een verzending naar Mechelen geen zin
heeft. We zullen maar aannemen dat de kommissie die het
wetsvoorstel Olaerts in kwestie naar de Gewestraad verzond, op ddt ogenblik verstrooid was. of zelf nog niet goed
wegwijs was in « de hervormde instellingen ».

VU-senator
Vandezande
lichtte
zijn voorstel van motie toe, betreffende de overbrenging van
sommige in Brussel gevestigde
diensten. De overdreven centralisatie in het Brusselse zowel van
overheids-, parastatale diensten
en ook van privé-ondernemingen,
werkt zowel de inwijking als de
sociaal onverantwoorde
pendel
naar Brussel in de hand. Spreker
gaf dan een omstandige toelichting, wat een der meerderheidsleden deed uitroepen dat de heer
Vandezande een « kursus in dekoncentratie en decentralisatie »
gegeven had. In principe was de

OPGEWARMDE KOST
Tijdens het debat over de beleidsnota's van minister De Backer, staatssekretarissen D'Hoore
en Poma noemde Vandezande de
werkzaamheden van de gewestraad een schijnvertoning. Hij stelde diverse vragen (o m. nopens
de toekomst van Brussel, wordt
het een soort Europees distrikt?).
Hij vroeg aandacht voor de ruimtelijke ordening in Vlaams-Brabant, vroeg zich af of een tewerkstellingsbeleid binnen een adviserende bevoegdheid wel mogelijk
was en onderstreepte tot slot
de absolute noodzakelijkheid van
een samenhangend kolenbeleid.
Inzake werkloosheid spitsen de
problemen zich in Vlaanderen toe,
Vlaanderen moet meer hulp krijgen in het kader van een nationaal solidariteitsfonds.
Ook VU-senatoren Van Ooteghem,
De Facq, Van In en Van Haegendoren mengden zich met relativerende opmerkingen en praktische
beschouwingen herhaaldelijk in
het debat.

ALLE VLAMINGEN
VU-senator Van In diende een motie van orde in, waarbij werd gevraagd dat in alle stukken, bescheiden, besluiten, enz. niet alleen de Vlamingen uit het Gewest
Vlaanderen maar ook deze uit het
Brusselse
uitdrukkelijk
zouden
inbegrepen zijn. De meerderheid

(CVP en PVV) achtte deze motie
onontvankelijk, wat een scherpe
repliek van senator Van In uitlokte. Hij zei o m. • •• Het lot van
de Vlamingen te Brussel is niet
zo onbelangrijk als de fraktieleiders van de CVP en de PVV schijnen te vinden ». Hij hekelde ook
de meerderheid, die moties, die
m haar kraam passen, wel ontvankelijk acht. (Zie motie onderaan).
De Gewestraad komt opnieuw bijeen einde april.

MOTIE VAN ORDE
De VU-fraktie, na lezing van de
zgn. beleidsnota's zoals door leden van de regering voorgedragen, stelt principieel vast dat de
Vlamingen te Brussel worden
doodgezwegen en dat wordt uitgegaan van een drieledigheid in
dit land die niet strookt met de
kulturele en daaraan onafscheidelijk verbonden socio-ekonomische
werkelijkheid.
De fraktie wijst erop dat haar
aanwezigheid en werking in de
voorlopige en adviserende Gewestraad er steeds op gericht zal
zijn de Vlaamse Brusselaars niet
te laten afzonderen en nodigt de
Raad uit dit uitdrukkelijk te onderschrijven
onder
volgende
vorm :
1 Gewestvorming in dit land kan
tot niets anders leiden dan tot de
hervorming van de Belgische
staat op federale grondslag en op
basis van tweeledigheid.
2. Positieve deelname van beide
gemeenschappen aan het beheer
van het hoofdstedelijk gebied
Brussel.
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Bij ieder
aangekocht kledingstul< geeft
STANDING 3 maand
GARANTIE
Bij elke aankoop neemt U deel
aan de gratis wedstrijd
en kunt U
TWEE AUTO'S winnen
en andere prachtprijzen
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OOST-VLAANDEREN
GENT-EEKLO
VUJO
De VUJO's van het arr. gaan naar St-Niklaas. Je kan op de bus stappen (in volgende « Wij » meer Inlichtingen), en het is een stuk gezelliger. Inschrijvingen bij onze sekretaresse, Geertrui Lejeune, Westveldstr. 22, St-Amandsberg, tel. 28.21.38.
Wil Je iets meer vernemen omtrent het VUJO-standpunt betreffende de
legerhervorming dan kan je deze brochure bestellen bij Haudenhuyse
Rita, Tuinwijk Jan Verhaegen 5, 9220 Merelbeke.
Op 17 februari om 19 u. 30 in Vlaams Huis Roeland bespreken we de
ontwerpresoluties van het VUJO-kongres. leder VU-lid (tot 35 j.) kan
de teksten aanvragen in het VUJO-sekr., Voldersstr. 71, Brussel. Even
vragen naar Karel Van Reeth.
Om meer aan aktie te kunnen doen, kernen aan te moedigen, nieuwe
kernen op te richten en te subsidiëren (startgeld) moet je zelf — VUJO
arrondissementeel — over een sommetje geld beschikken. Het arr.
geeft op 12 april in de Tijl, Klinkkouterstr. 70, St-Amandsberg, een
dansavond. Startschot : 20 u. Iedereen welkom.

AALST
DIENSTBETOON
P.J. HENDRICKX
Scie 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.
AALTER-BELLEM-LOTENHULLE.
POEKE
DANKWOORD
Langs deze weg danken wij de
16 mensen die Hasselt niet te
ver vonden om aanwezig te zijn
op het kongres.
Ons jaarlijks familiefeest was
terug een sukses. Een verdiend
applausje voor spreker sen. Van
Ootegem en onze nieuwe voorzitter Julien Braeckeveldt. Aftredend voorzitter Willem D'Hoore
en zijn echgenote kregen vanwege het bestuur een simpatieke
hulde en een geschenk aangeboden.
PAPIERSLAG
Wie geen weg weet met oud
papier, kan gerust een seintje geven aan een bestuurslid.
DIENSTBETOON
Uitzonderlijk vindt de zitdag
van volksvert. Fr. Baart hier plaats
op zaterdag 15 februari om 14 u.
30 in Casino, Marktstr.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : wekelijks op donderdag, 11 tot 12 u., Ter Walle 12,
tel 091/74.25.00.
DEINZE
ZIEKENFONDS FLANDRIA
Zitdag : wekelijks op donderdag, van 10 tot 12 u., Drisstr. 36,
tel. 091/86.21.79.
ERTVELDE
ABONNEMENTENSLAG
Om de abonnementenslag te
stimuleren zal aan alle leden van
onze afdeling een schrijven gericht worden waarin het belang
wordt toegelicht van het voortbestaan van ons weekblad <• Wij ».
CYCLO-CROSS : EERSTE GROTE
PRIJS « VLAAMS HUIS DE
VELDBLOEM -.
Vandaag 15 februari voor aangeslotenen BWB. Kat. C start om
14 u. 30. Kat. B start om 15 u. 45.
Start en aankomst aan het Vlaams
Huis, Hoge Avrijstr. Alle VU-bestuursleden worden dringend ver.
wacht om mee te helpen aan de
organisatie van deze wedstrijd.
Samenkomst om 13 u. in Vlaams
Huis.
GENT
KOLPORTAGE
Op 23 februari, koud of niet, en
of het nu zondagmorgen is of het
zaterdagavond laat werd, trekken
we op kolportage. We zullen het
jubileumnummer aan de man en
vrouw brengen in een door de VU
zelden of nooit bewerkte Gentse
buurt : de Heirnis. We rekenen
op uw inzet, elk bestuurslid van
de centrale afdeling of van het
wijkkomitee moet meedoen. Verzamelen aan Roeland om 10 u.
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DIENSTBETOON
Zitdagen prov. raadslid Kris
Versyck : Ziekenfonds Flandria,
Keizer Karelstr. 80, Gent, elke
maandag van 16 tot 17 u. ; Roeland, Korte Krulsstr. 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 u. ; Monopol, Elisabethl.
61, Gent, 1ste donderdag van 20
tot 21 u. ; ten huize, Jakob Van
Arteveldeplein 13, Gent, na afspraak.
ZIEKENFONDS FLANDRIA
BRUGSE POORT
Zitdag : wekelijks op maandag,
17 tot 19 u., Fonteyneplein 22,
tel. 091/26.57.26.
GENTBRUGGE
KOO-BEJAARDENZORG
De KOO van Getbrugge werft
4 bejaardenhelpsters aan met min
21 jaar Inl. dringend vragen aan
KOO-lid Raoul Vercauteren, Brusselsestwg.
HEUSDEN-DESTELBERGEN
VOS-NIEUWS
Op zondag 23 februari te 15 u.
in Pius X te Destelbergen (Eenbeekeinde) heeft een Cyriel Verschaeveherdenking plaats. De organisatie berust bij VOS-Destelbergen Op het programma : h.
mis, gastspreker, voordracht uit
het werk van e.h. Verschaeve.
Tevens heeft er ook een hulde
aan onze soldaten van 14-18
plaats. Hou deze datum vrij.
EEN VERGELIJKING
Bij de verdeling van de toelagen voor 1975 krijgt de scoutsgroep « De Kangoeroes » uit
Heusden 5.000 fr., en het Sportkomiteit 70.000 fr. Ja, Eddy
Merckx moet toch ook betaald
worden. En de socio-kulturele ontplooiing en opvoeding van de
jeugd, och kom, dat is maar bijzaak. Allee Eddy, vlugger. . allee
Eddy... Dit is dan in korte woorden het peil van ons schepenkollege, of hou ze dom en arm van
geest. Ook gans de meerderheidsgroep keurde dit voorstel van het
schepenkollege goed.
KLUISBERGEN
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN
Zitdag : 3de maandag, 19 u. 30
tot 20 u. 30, bij Jaklien Van den
Bossche, Kieverstr. 13.
MEETJESLAND
VERGADERING
Vrijdag 7 februari had te Ertvelde de vergadering plaats van
VU-Meetjesland. Deze vruchtbare
vergadering waarop alle afdelingen — uitgezonderd Assenede —
van het Meetjesland aanwezig
waren leidde tot volgende konklusies :

2. Abonnementenslag : Naar
het goede voorbeeld van VUWaarschoot en VU-Eeklo zullen
alle afdelingen een stencyl sturen
naar hun leden i.v.m. ons weekblad « Wij ».
3. Bestuur VU-Meetjesland : Beslist werd tegen volgende vergadering kandidaturen in te dienen
voor het bestuur van VU-Meetjesland. Mevr. Van Gestelen Bea
(Wachtebeke) aanvaardde alvast
de funktie van penningmeester in
opvolging van Fons Van Holderbeke, die wij hier speciaal bedanken voor zijn voorbije penningmeesterschap.
4. VU-Vrouwen Meetjesland :
Reeds meerdere malen werd de
noodzaak aangevoeld tot aktieve
deelname van de vrouwen aan
het politieke leven. Door juffr.
Genbrugge Chris werd voorgesteld te starten met een VU-vrouwenwerking in het Meetjesland.
Geïnteresseerden
kunnen
kontakt opnemen met Genbrugge C ,
G. Gezellestr. 5, Eertvelde, tel.
44.64.65.
5. Datum volgende vergadering:
dinsdag 1 april om 20 u. te Evergem.

\immk
FEBRUARI
Lede : Karnaval. Opening kafee « Kings Road », Rosselstr. Voor de gelegenheid omgedoopt in « 't Goe Leven ».
Aan de tapkast VU-jongerenwerkgroep. Ook op 15 en
16 februari.
15. Middelkerke-Wilskerke : Afdelingsbal.
15. Gent : Gezellig samenzijn « Wij-Vrouwen » in Vlaams
Huis « Roeland », om 16 u.
16. EekIo : Mis voor prof. Daels, Paterskerk, 11 u.
16. Wetteren : Kolportage. Samenkomst in « De Klokke »
om 9 u.
17. Wetteren-Rozenstreek : Vergadering bij Mark Weymeersch.
Gent (Brugse Poort) : VU-vergadering.
18. Aalter : Lic. Guido Provost spreekt over « De evolutie
van de Vlaamse Beweging » in zaal Casino, Markt.
18. Ertvelde : Bestuursvergadering in Vlaams Huis.
22. Wetteren : Kolportage. Samenkomst in « De Klokke »,
Om 14 u.
22. Merelbeke : Groot Weergalmbal. Zaal Groenendal (Kwenenbos). Inkom : 50 fr.
22. St-Niklaas : « 7de Nacht van Europa » in hotel Serwir.
Ingericht door Kulturele dienst VU-St-Niklaas ten voordele van de Vlaamse sociale werken.
23. Gent (Heirnis) : Kolportage « Wij ».
28. Wetteren-Rozenstreek : VUJO : « Positieve en negatieve vrede ».
14.

MAART
1.
8.

MERELBEKE
SCHAARBEEK
Onze afdeling, onder leiding
van ons prov. raadslid was weer
goed vertegenwoordigd in de antiNols-betoging van TAK. Wij inkasseerden ook ons rechtmatig deel
van de slagen. Ons bestuurslid en
VUJO-afgevaardigde Rita Van Haudenhuyse werd echter door de
rijkswacht zo brutaal aangepakt
dat zij vrij ernstig gekwetst werd.
Langs deze weg wensen wij haar
een spoedig en algeheel herstel
toe. Nols mag erop rekenen dat
wij volgende maal nog talrijker
zullen opkomen,
i ^ ^
' ^ ^
NEVELE
DIENSTBETOON
Sen. E.\De Facq : op zondag
16 februari (morgen) van 11 tot
12 u., ten huize van Omaar Mortier, Kerrebroekstr. 34a.
NIEÜWKERKEN-WAAS
KLEINKUNSTAVOND
Deze avond wordt weer een
top-gebeurtenis in onze gemeente. Dit jaar brengt de Amedee
Verbruggenkrmg ons 't Kliekske
en Johan Verminnen op zondag
2 maart om 19 u. 30 in de Katolieke Kring.
DE 30 MILJARD !
Wij mogen niet onverschillig
blijven. Iemand moet de kringloop
der zinloze bewapening doorbreken. Dat kan een klein land zijn
dat een konsekwente morele houding wil aannemen. Daarom richt
de Amedee Verbruggenkring op
vrijdag 28 februari om 20 u. in de
zaal •• De Klok » een informatieavond in over deze problematiek.
De inleiding wordt gegeven door
Nelly Maes.
ST-NIKLAAS
FLOR GRAMMENS BIJ VVVG
Op maandag 17 februari komt
de h. Flor Grammens een spreekbeurt houden in ons lokaal « De
Spiegel », Stationsstr., onder de
titel « Een halve eeuw harde
Vlaamse Uilenspiegelkamp ». Het
Vlaams Verbond voor Gepensioneerden doet hierdoor een oproep
aan al zijn leden deze vergadering
bij te wonen. Toegang vrij en alle
simpatisanten zijn welkom.
PETEGEM-WORTEGEM
ZIEKENFONDS VL. ARDENNEN
Zitdag : café De Klok, Krauwelstr. 3, elke 1ste dinsdag, van 19
tot 20 u.

1. «Bal der Duizend» te Eekio
op zaterdag 15 maart om 20 u.
in zaal Europ. Aan alle afdelingen wordt gevraagd prijzen voor
WELLE
de tombola tijdig binnen te levePROFICIAT
ren bij de bestuursleden van VUEeklo. De opbrengst van dit VüHet afdelingsbestuur feliciteert
Meetsjeslandbal komt ten goede
hartelijk de familie Albert Praetaan de aankoop van een offset- • Praet, bij gelegenheid van hun 50machine voor onze streekpers.
jarig huwelijksjubileum.

10.
10.
11.
15.
22.

Gavere : Lustrumbal 5 jaar VU, in de Racing op de
Markt. Marva en The Twilights, om 20 u. 30. Presentator : Piet De Pauw.
Oordegem : Afdelingsfeest Dender-West om 19 u. 30 in
zaal Fiesta.
Gent-Zuid : VU-vergadering.
Muide : VU-vergadering.
Gent Centrum : VU-vergadering.
Denderhoutem : 14e Nachtbal in zaal Casino, Dorp, 21 u.,
orkest Paul Roelandt.
Welle : VU-dansfeest in zaal « Eendracht », Dorp. Orkest
« The Second Act » en zangeres Christli. Aanvang : 21

u. 30.

ALGEMEEN VERBOND VAN VLAAMSE SINDiKATEN
OOST-VLAANDEREN

;^^fffï-'i^^^ mm
ICenfraal seTreïanaat : vraamsen<aai 68, 9000 Gent. Tel. 091/23.74.79.
Plaatselijk sekretariaat : Colgemstr. 75, 9030 Wondelgem, tel. 091/
26.71.08. Inlichtingen : elke dag uitgezonderd dinsdag- en donderdagvoormiddag.
WEST-VLAANDEREN
KORTRIJK
Na maandenlang intens organisatorisch werk, start de gewestelijke
afdeling van het AVVS gewest West-Vlaanderen. Nationaal is het sindikaat reeds een drietal jaren op een nieuwe basis aan het werken,
het idee om gedecentraliseerd te werken is steeds de grote zorg en de
betrachting geweest van het huidige bestuur. Na Oost-Vlaanderen komt
nu West-VJaanderen aan de beurt. In afspraak met het Vlaams Ziekenfonds is men gestart met een regelmatig dfenstbetoon, een afgevaardigde van het AVVS is regelmatig ter beschikking bij de sekretariaten
van West-Flandria te Kortrijk en te Roeselare.
Binnenkort zal arrondissementeel gestart worden. Om dit mogelijk te
maken houden wij een eerste kontaktavond voor West-Vlaanderen op
dinsdag 28 februari om 20 u. in lok. « 1302 », Burgemeester Reynaertstr. 9 te Kortrijk. Het volledig nationaal bestuur zal aanwezig zijn. Wij
verwachten u dan ook. Met de sindikale verkiezingen voor de boeg,
hebben wij werk.
Onze aktie moet het de arbeiders duidelijk maken hoe ze door de kleursindikaten bedrogen worden, U bent lid, u zult lid worden. Met u moeten we nationaal erkend worden.

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

van gegradueerde

ziekenhuisverple(e)g-

5. één betrekking van werkvrouw.
De kadidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan de Voorzitter van de Kommissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk
op 20 februari 1975 ter bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen 2ijn Op dat adres te verkrijgen bij
de Personeelsdienst. (Tel. 053/21.23.93, binnenpost 104, bestuurssekretaris H. Barrez).

WIJ IS
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WEST-VLAANDEREN
KflL€nD€R
FEBRUARI
15. Kortrijk
Vlaams karnavalfeest In « 1302 •.
15. Middelkerke : Afdelingsbal in Casino-Kursaal.
15. Varsenare : « Bal van de Koerier » om 20 u. 30 in zaal
Alberta met het orkest The Rangers, voor de 4de maal.
15. Tiegem : Jaarlijks souper om 20 u. in restaurant « Te
Lande », Kapellestr. Gastspreker : sen. W. Persijn, burgemeester van Wingene. Inschr. bij W. Vanmaercke,
Kapellestr. 55 (056/68.90.96). Prijs : 180 fr.
21. Gistel-Snaaskerke : Hutsepotavond in « De Karre ».
23. Poperinge : Landbouwvergadering. Spreker : sen. Persijn. 't Belfort, Markt, om 10 u. 30.
23. Koekelare : Jaarmis voor Et. Lootens om 10 u.
Koekelare : Koffiefeest in « Zuudhove » om 14 u. 30.
26. Koekelare : Boerenmeeting. Spreker : sen. Persijn.
MAART
2. Diksmuide : Arr. raad.
8. Vichte-Tiegem : Afdelingsbal in zaal Stijn Streuvels, Ingooigem. Inkom : 50 fr.
12. leper : Turnlessen Vlaamse Vrouwenvereniging leper
(VVi), instituut Immaculata, aanvang 20 u. (ook op
woensdagen 19 en 26 februari).
22
Zarren-Werken : Lentebal.
27
Koekelare : Boerenmeeting, om 20 u. Spreker : sen.
Persijn.

BLANKENBERGE
DIENSTBETOON
Zich wenden tot gemeenteraadslid Jef Fryns, De Smet de Nayeri.,
tel. 050/41.22.39 of tot H. Van
Rijssel, KOO-ild, K. Boudewijnl.
25, tel. 050/41.12.01.
ETICKHOVE
ERRATA NATUURWANDELING
De wandeling gaat door op zondag 16 maart en niet zoals verkeerd werd gedrukt op 12 maart.
Per deze gelegenheid herinneren
!_\«e msgmaals de belangstellenden
! uit alle'afdelingen- dat er in de
j afdelfng' ^Vrehrte een -poging zal
ï ondernomen worden om, onder
deskundige leiding, de volledige
natuur te betrekken in ons dagelijks doen en laten. Onder de
vorm van « natuurtoerisme » zullen de leden worden ingeleid in
een ander aspekt van het dagelijks waarneembare, zodat iedereen meer de zin en het wezen
van alles wat leeft en groeit in
zijn doen en laten kan betrekken.
Er is gezorgd dat zelfs de meest
eisenden op dit gebied voldoening zullen krijgen. We verwachten dat iedereen die nu reeds
het vooruitzicht heeft zich een
deugdelijke kennis over de natuur
te verwerven, zijn adres kenbaar
zal maken aan : Kinds Oswald,
Zwevegemstr. 72, Otegem. Verzameling op 16 maart te Etickhove,
Dorpsplein, om 8 u.

onze visserijschool (64 leerlingen I), heeft een direkteur (zonder klas a.u.b.) die voor een twee.
tal jaren uit de BSP-stal opgediept werd, en... het werk niet
meer aan kan ! De BSP wil deze
sufferd helpen met, op kosten
van de Oostendse gemeenschap,
een studiemeester te benoemen,
in de persoon van de zoon van
Germonprez,
BSP-raadslid.
De
staat subsidieert deze wedde niet.
Germonprez werd benoemd met
de stemmen van het verenigd
establishment tegen die van de
VU. De CVP uiteraard met de
dood in het hart.
OOSTENDEVEURNE-DIKSMUIDE
ARR. RAAD
^Door de opneming van L. Van
de Weghe en mevr. Lootens in
het arr. bestuur komen er twee
plaatsen vrij voor koöptatie in de
arr. raad. De kandidaturen hiertoe
worden ingewacht tegen 23 februari op het arr. sekr. De arr.
raad zal de koöptatie doen op zondag 2 maart.
PARTIJRAAD
Gezien Omer Huygebaert krachtens zijn funktie in het arr. bestuur automatisch deel uitmaakt
van de partijraad moet de arr.
raad een nieuwe in zijn plaats
aanwijzen. Lid van de partijraad
kan iedereen die in 0-V-D woont
en lid is worden. Op 2 maart
zal eveneens in deze vervanging
voorzien worden.

KOKSIJDE
RUSTOORD
Onze gemeenteraadsleden kunnen goed werk verrichten... met
eindelijk aan Koksijde ook een
rustoord voor bejaarden te bezorgen. Steeds meer ouderen verkeren in de onmogelijkheid zich
zelf te helpen en kinderen kunnen ook niet altijd deze zorg verstrekken. Koksijde is aangewezen
op de rustoorden van De Panne,
Veurne en Bulskamp, waar de
plaatselijke inwoners
uiteraard
voorrang krijgen. Wanneer een
oord te Koksijde ?
MILITAIRE PROBLEMEN
Koksijde heeft heel wat te doen
met het leger, en onze volksvert.
Emiel Vansteenkiste is er helemaal geen onbekende. Doch ook
wanneer uw zoon binnenkort zijn
militaire
verplichtingen
moet
doen, hij kan u helpen over alles
wat leger, militie en de Vlaamse
soldatendienst « Ik Dien » betreft.
(Van Isegheml. 6, Oostende).
OOSTENDE
BSP-FAVORITISME
Een totaal verraste gemeenteraad kreeg een nieuwe surprise
Van rode Laridon te verwerken :
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VICHTE-TIEGEM
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Uitbetaling iedere 2de en 4de
vrijdag van de maand : van 18
tot 19 u. te Vichte bij Ernest Waelkens en van 19 u. 15 tot 20 u. 15
te Tiegem bij Erik Waelkens.
VICHTE-INGOOIGEMANZEGEM-OTEGEM
OPROEP TOT BESTUURSLEDEN
Gelieve regelmatig aanwezig te
zijn op de vergaderingen welke
doorgaan iedere 2de zondag van

DOSFELINSTITUUT

de maand tussen 10 en 12 u. bij
Vandoorn Gerard, Lendedreef 75,

KURSUS :

Vichte.

« VOORBEREIDING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1976 »

WERVIK
HARTELIJK DANK !
Aan onze afd. voorz. Maurits
Coudyzer, voor de werkelijk enige
manier waarop hij tijdens de vorige afdelingsvergadering het nuttige aan het aangename paarde.
Zijn nieuwjaarsreceptie was enig.
Ook dank aan zijn schoonzoon-artiest Guy, die voor ieder bestuurslid een treffend nieuwjaarskaartje tekende. In 1975 mogen wij zeker ook de vrouwtjes niet vergeten die zulke smakelijk aperitiefjes « brouwden » I
HET GROEIT VERDER
Onze nieuwe ledenwervingsaktie voor het Vlaamse Ziekenfonds
wordt nu reeds een sukses. Te
Wervik mochten wij reeds verschillende nieuwe leden inschrijven. Wij doen een beroep op de
mandatarissen en bestuursleden
zich zo spoedig mogelijk lid te
maken van onze eigen organisaties. Het is inderdaad absurd zich
af te sloven voor de VU en anderzijds de anderen te steunen met
onze centen.
Voor de mensen uit Beselare
kunnen wij tot ons groot genoegen melden dat reeds deze week
een ledenwerving begonnen is.
Ook in Beselare wordt een optimaal dienstbetoon gepland voor
deleden. Dat moet het bewijs vormen dat de Vlaams-nationalisten
het minstens evengoed kunnen als
de anderen.
WERV1KANEN, ONTWAAKT !
'De huidige abonnementenslag
is de eerste waarin Wervik de
" baard »^ wordt afgeschoren door
een
zusterafdeling.
Inderdaad,
onze vriend Roger Vandenbiicke
uit leper staat mede aan de top
in de klassering. Roger, hartelijke
gelukwensen en dank voor het
voorbeeld. Het zal te Wervik zeker nagevolgd worden !
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA
Heden, 15 februari, zitdag te
Geluveld-Zandvoorde, bij Verbeke
Wilfried, Zandvoordedorp 22, van
9 tot 10 u.
Voor Wervik : zaterdag 28 februari, van 18 u. 30 tot 19 u. 30,
bij Coudyzer Maurits, Magdalenastr. 75.
Afgevaardigde : Jef Claeys, Ten
Brielenlaan 108, Wervik.
SOC. DIENSTBETOON
Hervé Vandamme, St-Maartensplein 2 ; Noët Lecompte, Beselarestr. 109 en Jef Claeys, Ten Brielenlaan 108.
ZARREN-WERKEN
NATIONALISME - FEDERALISME
Flink wat vrienden, vooral uit
Zarren zelf waren vorige vrijdag
opgekomen om de nieuwe diareeks over « nationalisme » en
' federalisme » te komen bekijken én beluisteren, die Jaak Vandemeulebroucke
samengesteld
heeft en toegelicht. Het is een
zeer knappe prestatie om aldus
op 'n bevattelijke wijze de grondprincipen van onze partij bekend
te maken.

VUJO-NATIONAAL
1. Zondag 2 maart : 2e VUJO^kongres in hotel Serwir, St-Niklaas.
2. VUJO-dossier nr 1 over de legerhervorming is te bestellen (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 VUJONat. p.a. RIta Haudenhuyse, Tuinwijk Jan Verhaegen 5, 9220
Merelbeke.

Een voorbereidingskursus op de gemeenteraadsverkiezingen
en vooral direkt gericht op de praktijk. Deze kursus is zo opgezet dat naast de informatie, groepsgesprekken en praktische oefeningen de deelnemers direkt naar de praktijk brengt.
Het programma bevat vier delen :
1. Belang van de gemeente, noodzaak van een goede VlaamsNationale gemeentepolitiek, de fusieproblematiek;
2. De gemeenteraadsverkiezingen politiek voorbereiden (praktische voorbereiding van het programma) ;
3. De propagandavoering ;
4. De lijstvorming met haar menselijke problemen.
Waar gaan deze kursussen door ?
ANTWERPEN : 24 februari (20u-22u45) {4e deel).
Plaats : Tijl, Bredabaan 298, Merksem (gevraagd).
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Loete, St-Laureisstraat 89,
2000 Antwerpen (37.61.08).
BRUGGE : 17-24 februari {20u-22ü45).
Plaats : Zaal Breydelhof, J. Suveestraat 2, 8000 Brugge.
Inschrijvingen : prov. verantw. P. Hoornaert, Oedelemsteen-

weg 57, 8340 Sijsele (050/33.75.17).
ST-NIKLAAS : 18-25 februari (20u-22u30).
Plaats : Zaal « De Spiegel », Stationsstraat, St-Niklaas (gevr.)
Inschrijvingen : prov. verantw. H. Leyseele, Zwijnaardesteenweg 689, 9000 Gent (091/22.76.64).
VELTEM-BEISEM . 22 februari (9u30-17u30).
Plaats : Gemeentelijke Jongensschool, Overstraat, VeltemBeisem.
Inschrijvingen : prov. verantw. B. Hollaender, Steenweg op
Brussel 51 A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68).
Voor de maaltijd : 50 fr. te storten op rekening nummer
430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel.
TURNHOUT : 21-28 februari en 7-21 maart (20u- 22u.30)
Plaatsen : 21-28 februari : Kultureel Centrum « De Warande »,
Warandestr., Turnhout ; 7 maart : Vorst-Kempen, Kasteel
Meerlaer, Klein Vorst ; 21 maart : Geel : zaal De Toerist,
Markt 60.
Inschrijvingen : arr. sekr. Dl, F. Geyzen, Beekstr. 22, Mol.
— VILVOORDE : 10-13-17-20 maart 1975 (20 u. - 22 u. 30) .
Plaats : Zaal Stedelijk Auditorium, Bergstr., Vilvoorde.
Inschrijvingen : prov. verantw. : B. Hollaender, Stwg op Brussel 51A, 1850 Grimbergen (02/269.27.68).
— GENT : 7-14-21-28 april 1975 (20 u - 22u30).
Plaats : Zaal Tijl, St-Amandsberg
Inschrijvingen : prov. verantw. : H .Leyseele, Zwijnaardsestwg 698, 9000 Gent (091/22.76.64).
AALST : gepland voor april-mei (meer gegevens volgen).
VORMINGSWEEKEND
DRONGEN : 15-16 februari (zaterdag 14 u. - zondag 17 u.).
3e trainingsweekends voor basiswerkers.
^
Plaats : Volkshogeschool De Sirkel, Dorpsplein 13, Drongen.
Inschrijvingen : Dosfelinstituut, Tj^bunestr. 14, 1000 Brussel
(02/219.12.02).
KURSUS :
a GOED BESTUREN »
Problemen rond het goed besturen van afdelingen, samenwerking, kommunikaties, efficiënt werken, werken in groepsverband...
— DENDERMONDE : 3-10 maart 1975 (20 u - 22u30)
Plaats : Lok. Jeugd zonder dak « De Schuur »,Torrestr., StGillis-Dendermonde.
Inschrijvingen : H. Leysele (zie hierboven).
ANDERE KURSUSSEN EN VORMINGSAKTIVITEITEN
M'ECHELEN (april - 6 namiddagen).
Kursus : « Spreken in het openbaar, gespreks- en vergadertechniek », een kursus voor vrouwen en bedoeld als ruggesteun voor hun werking in het verenigingsleven (nadere gegevens volgen).
Verder organiseert het Dosfelinstituut op tal van plaatsen diverse gespreks- en informatieavonden over « de gewestplannen » en de samenvoeging van gemeenten. Meer gegevens
vindt u hierover in de bewegingswijzer der arr. en afdelingen
en verder bij de prov. verantwoordelijken.
KOLLOQUIUM :
« VERNEDERLANDSING VAN HET BEDRIJFSLEVEN »
Dit kolloquium diende in het najaar 1974 wegens onvoorziene
omstandigheden te worden uitgesteld tot dit voorjaar. Als
nieuwe datum werd vastgelegd : zaterdag 15 februari 1975.
Met dit kolloquium wil het Dosfelinstituut samen met de
deelnemers onderzoeken welke mogelijkheden het dekreet
op de vernederlandsing van het bedrijfsleven biedt. Uiteraard
zullen daarbij ook de beperkingen belicht worden, terwijl een
deel van het kolloquium wordt gewijd aan het ontzenuwen en
weerleggen van ten onrechte geuitte kritiek. Tot slot zullen
afgevaardigden en vakbonden toelichten wat zij zelf menen
te doen om de toepassing van het dekreet af te dwingen.
Plaats : Steenokkerzeel, Vormingscentrum Kasteel Van Ham,
De Maillelaan 2 (10u-17u.).
Inschrijvingen : door storting van het bedrag van 200 fr. op
rek. nr 430-0835551-81 van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel
met vermelding « kolloquium 15 februari ». In dit bedrag zijn
de kosten voorzien van middagmaal, koffiepauze en dokumentatiemap.

15 FEBRUARI 1975
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Arrbeitstexte - RECLAM, Stuttgart, nrs
9511, 9512, 9516/16a - 88, 88 en 128
bIz. - DM 1,50 - DM 1,50 - DM 3.

voor
iederoen
WIIK«»
M. Newman & B. Berkowitz : « HOE
BLIJF JE GOEDE VRIENDEN MET JEZELF ? ... 54 biz. - Ambo-Westland,
Merksem - 110 Fr.
Het antwoord op die vraag wordt gegeven door twee psychoterapeuten.
De meeste mensen denken dat geluk
iets is dat hen overkomt, waar ze niets
voor moeten doen. Leren autorijden,
Engels, scheikunde : daar getroost
men zich moeite voor, maar de omgang met zichzelf en met de anderen
te leren : dat is hen te veel gevraagd.
Hier een goede wegwijzer voor die
zelfintrospektie en zelfkennis.

Corneel Verhoeven : « PARAFILOSOFEN : WIJSBEGEERTE BUITEN DE
SCHOOL ... 94 bIz. - Ambo-Westland,
Merksem - 150 Fr.
De Nederlandse filosoof stelt hier Nederlandse — noord en zuid — parafilosofen voor : wijsgeren die buiten de
traditie of de scholen staan. Na een
inleiding over de gemeenschappelijke
kenmerken van de parafllisofen worden hier figuren behandeld als een
Vloemans, Landuyt, Schoenmaekers,
Flam, Wouter Lutkie, Belcampo, A.
Koolhaas, H. Mulisch. De twee laatste
namen getuigen ervoor dat de auteur
het begrip « filosoof » wel heel breed
heeft genomen : het literair gefilosofeer van veel literatoren staat vaak
niet veel hoger dan dat van de « dorpsfilosoof ». Het stuk over Wouter Lutkie kon ons niet voldoen. In zijn geheel genomen is dit boekje een goede
introduktie en appreciatie van mensen
die allen doen wat Nietzsche, zij het
met meer sukses en genie deed : het
systeem van de grond af systeemloos
herdenken.

Reclam, de oudste pocket-uitgeverij
ter wereld, brengt in de bekende reeks
kleine boekjes nu ook « Arbeitstexte »
voor het onderwijs. De teksten zijn
bedoeld voor de « Sekundarstufe »
maar ze lijken ons, en dat is ons trouwens reeds opgevallen vroeger met
Duitse schoolboeken en teksten voor
het middelbaar onderwijs aldaar, wel
wat té ver gegrepen. Men offert aan
het niveau van de kwaliteit, maar vergeet te dikwijls het niveau van de
jeerling. Resultaat : de boekjes zijn
zeer degelijk, interessant maar meer
voor propadistische of universitaire
doeleinden geschikt... De drie boekjes
die voor ons liggen behandelen de
« Theorie des Kriminalromans », de
« Funktionen der Sprache » en « Familie und Gesellschaft ». Voor het sekundair onderwijs zijn ze bruikbaar
als tekst voor de leraar die er het
essentiële kan uithalen en in aangepaste vorm voorbrengen... al blijken
de onderwerpen zelf al wat té gespecialiseerd voor een meer op de algemene vorming en studie gerichte humaniora.

K.H. D e s c h n é i r T ^ KlRCHE DES UNHEILS ». 128 bIz. - DM 2,80 - HeyneVerlag Munchen.

« Wenn ein Theologe fortschreitet, ist
er kein Theologe mehr... » — En als
een kristen logisch begint te denken
en daarnaar handelt, komt een nietkristen of een ergerlijk opportunist te
voorschijn. Althans dat beweert de gewezen katoliek en nu progressistisch
auteur Deschner, die reeds een drielal werken schreef om de Kerk en het
krjstendom aan te klagen. Dat de Kerk
met het fascisme zou geheuld hebben, is voor de progressisten natuurlijk wel een der zwaarste beschuldigingen : het heulen met het marxisme van sommigen is natuurlijk géén
abberatie ! Er steekt een massa feitenmateriaal in dit boekje. Feitenmateriaal, dat voor zover het kontroleerbaar is, grotendeels met de realiteit
strookt, maar dat vanuit een aprioristisch tema uitgewerkt en pamfletair
verpakt, als argument aan het doel
voorbijschiet : qui trop embrasse, mal
étreint. Het boekje moge echter een
verwittiging zijn voor alle klerikalen,
die van gisteren die met de reaktie
en die van vandaag die met Marx en
het progressisme samenspanden, en
elke misdaad van de éne en de andere
kant met kristelijke frasen — het gezagsargument gisteren, het sociale argument vandaag — hebben gekamoe-

fleerd...

TIIDSCHRIFTENKRONIEK
NEERLANDIA
(r.c.) Het orgaan van het Algemeen Nederlands Verbond publiceerde in zijn jongste nummer
(5-6 - 78ste jaargang] een zeer
merkwaardig artikel van professor dr. Hendrik Brugmans, eerste
rektor van het Europa Kollege van
Brugge en thans buitengewoon
hoogleraar
Kuituur-Geschiedenis
aan de universiteit Leuven-Kortrijk. Het is getiteld « De Nederlanden, Hoeksteen van Euuropa »
in zijn betrekkelijke beknoptheid
een magistraal
geschiedkundig
overzicht van wat professor Geyl
de Nederlandse stam noemde. De
auteur ontleedt tevens het karakter van het Nederlandse volk, dat
in « patriotiek » opzicht steeds
koel en afstandelijk reageert, al
heeft de beproeving van 1940-45
daarin wel enige verandering aangebrabht, zonder dat men evenwel van chauvinisme kan spreken
of van een sterk gevoelsmatig, ditirambisch of chauvinistisch patriotiek gevoel.
Overstappend van N.-Nederland
naar Belgiè wijst de auteur de
« une et indivisible » opvatting
van de Belgische staat af, « for-

mule » die hij « een noodlottig
misverstand » noemt doch waarbij hij zich onmiddellijk erover
verheugt <• dat dit zwaar op het
lot van het land drukkende misverstand heden ten dage gelukkig
aan het verdwijnen is ».
Alle federalisten zullen het met
de personalistische en federalistische visie van de auteur eens
zijn, ook volgens hem de formule
die het best past bij ons volkskarakter en onze tradities van
verdraagzaamheid,
afkeer
van
vals patos en heroïsme, kortom
van onze demokratische tradities
en opvattingen.
Het nummer is geïllustreerd met
een prachtige kleurenreproduktie
van een geschilderd portret van
de prins Willem de Zwijger
(uit het standaardwerk van Mercator),
een
kleurenreproduktie
van een kaart der Nederlanden
van Ortelius (1571), terwijl op de
kaft de schilden van de 17 provinciën zijn afgebeeld, zoals ze
voorkomen in « Deskritizione di
tutti i Paese Bassi » (Beschrijving van alle Lage Landen) door
L Guicciardini, uitgegeven door
Plantin in 1588.
Alle betalingen voor Vlaanderen

— abonnement 245 fr. - op pr.
40.18.70 van Kredietbank Lozana
Antwerpen, voor rekening 4087012041-73 ANV NEERLANDIA.
BRUSSELSE POST IN NIEUW
KLEEDJE
(r.c.) Het maandblad voor Vlamingen te Brussel en elders, orgaan van de VZW Vlaams Komitee voor Brussel, zette zijn 25ste
jaargang in met een nieuw kleedje : magazineformaat, kleurenomslag, glanzend papier. Een los
nummer kost 25 fr. ,een abonnement 190 fr., pr. 000-0080900-02
Kredietbank 430-0080941-34.
TIJDSCHRIFT VOOR DIPLOMATIE
(r.c.) Nummer 5 van dit tijdschrift
bevat bijdragen van B. Raskin (de
Belgische wapenhandel), E. Troch
(J.F.
Dulles), P. Van Sichem
(Zeven jaar militair bewind in
Griekenland), L. Neels (de tweede sessie van het Russell-tribunaal), R Bauer (Italië heeft behoefte aan een demokratisch alternatief) en M. Grammens (Defensie staat in funktie van buitenlandse politiek).
Abonnement (11 nrs) 650 fr. voor
België en Nederland, pr. 0000015691-74 van De Nieuwe Pers,
met vermelding tijdschrift voor
diplomatie. Losse nrs 65 fr. alleen
bij de uitgever verkrijgbaar, Zolalaan 31 - 1030 Brussel.

« Alles verkwijnt, alles verkankert ..,
Jan Emiel Daele
De achtervolgers van Jan Emiel Daele is beslist een tot en
met erotisch boek, het is een roman die tot het zinnelijkste
behoort van wat men, op het vlak van de taal, in Vlaanderen
te lezen krijgt. Jos Verdoodt vroeg me onlangs dat ik dit geschrift onder handen zou nemen, vooral op zedelijk gebied.
Als ik mij op een zedelijk standpunt zou plaatsen, zou dus
van mij verwacht worden dat ik het uitgesproken lyrische
en tot in de details beschreven en bezongen liefdesspel van
Kris en Solange zou veroordelen omdat de schrjjver zich te
ver zou gewaagd hebben op het pad van de literaire vrijmoedigheid. De immoraliteit van het boek — ik verkies nog liever het woord'harteloosheid — ligt volgens mij veeleer in
het feit dat de erotiek hier op een onrechtvaardige en onjuiste wijze gericht wordt tegen de ouders van beide partners. Ik vind het maatschappelijk oneerlijk deze mensen herhaaldelijk af te schilderen als bekrompen, zielige luitjes
die hun kinderen •• achtervolgen » of bedreigen in hun geluk.
Het is een negatief element in het boek dat in geen enkel
opzicht iets toevoegt aan de liefdesverhouding tussen Solange en Kris. De kritiek op de ouders is dikwijls zó smakeloos
dat het liefdesspel waarvan de roman het hooglied wil zijn,
erdoor verlaagd wordt. De erotiek wordt in het boek ervaren
en beschreven tegen een achtergrond van mensonwaardige
haatgevoelens.

'
s
'

,

EROTIEK IN VLAANDEREH
Ik weet wel dat Jan Emiel Daele de maatschappelijke achtergrond van ouders, school en kerk simbolisch bedoelt. Die
simboliek bereikt trouwens haar « hoogte »-punt in het tafereel waarin •< pinkieduim » zijn ouders doodmartelt en afslacht. Het fragment eindigt met de overduidelijke zin : « De
kinderen liggen doodstil te slapen, het bloedbad van alle
ouders dringt snel in de zuigende grond ». Door het zich kritiekloos afzetten tegen Vlaamse maatschappelijke en kulturele toestanden, die ik samen met Jan Emiel Daele in bepaalde
gevallen evenzeer betreur en afkeur, komen de hoofdpersonen
uit het boek in een uitzichtloos maatschappelijk isolement
terecht. De erotiek wordt dan versmald tot een bijna zuiver
literair gegeven of een vlucht en het beschrijven ervan komt
in de buurt te liggen van loutere mooischrijverij zonder enige
menselijke betekenis. Ik spreek immers alleen maar van literatuur zolang ik de, binding blijf ervaren tussen het woord
en het menselijke of sociale. Ik moet ergens voelen dat het
woord een draagkracht heeft en die draagkracht vindt het
slechts als het aansluit op de wereld waartoe het trouwens
ook gericht is.

;
!
'

Nu kan niemand ontkennen dat Jan Emiel Daele met zijn
boeken over de wantoestanden in de wielrennerij en met zijn
in reportagestijl geschreven getuigenissen over het leven in
een Gents tehuis voor bejaarde vrouwen (Lieve Oma, 1971),
bewogen wordt door een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Oat engagement is zelfs strüktureel in De achtervolgers
ingebouwd. Maar funktioneert het wel ? Boven- en onderaan .
elke bladzijde tekent de romancier in een nuchtere journalistieke taal het politieke wereldnieuws op. Dat •< verhaal », dat
van een sterke linkse kijk op de hedendaagse wereld getuigt
loopt ononderbroken door tot de laatste bladzijde waar het
zelfs niet afgesloien wordt. Het laatste stuk zin eindigt op
betekenisvolle wiji-e als volgt : « De antagonisten in het konflikt ».
Het eigenlijke verhaal van de paringen van Kris met Solange
is in een heel andere taal geschreven. Daarvoor wendt Daele
een stijl aan waarin hij de « monologue intérieur », type
Proust of Virginia Woolf, vermengt met de nouveau-romantechniek van een Claude Simon en vooral van Pierre Guyotat
met zijn erotische schriftuur uit Eden, Eden, Eden (1970).
Dit laatste boek kreeg trouwens de zegen mee van de Franse
literaire avant-garde.
Het was kennelijk de bedoeling van Jan Emiel Daele zijn boek
te laten dragen op de eksperimentele taalstroom en niet
zozeer op de traditionele inhoud. De feitelijke verhaalstof bevat niets meer dan een tiental variaties van paringen in telkens wisselende situaties. De taal is, zoals ik al liet vermoeden, zeer weelderig en barok, vol met motieven die-rr
ontleend zijn aan de wereld van de botanika. In de rijkelijke
j
beschrijving van de Gentse Sint-Baafs spreidt Daele zijn
kunst-historische kennis ten toon. Hij geeft een mooie en
betekenisvolle beschrijving van het « bouwvallige landhuis
tussen stad en platteland », waarin hij het hele hunkeren
naar een vrije, wilde natuur, doch in de onmiddellijke bereikbaarheid van de stad of de kuituur, uitdrukt. Eigenlijk kan
dat eveneens gezegd worden van de liefde zelf. Ook al bedrijven Solange en Kris de liefde als een wilde paring (om de
taal van de schrijver van Het wilde denken, Claude LéviStrauss te gebruiken), toch laten ze nooit de draad van de
moderne wereld of de stadskultuur los.
De erotiek van Jan Emiel Daele is natuurlijk helemaal niet
vreemd aan wat er op dat gebied vooral in de Amerikaanse
en Franse letteren geschreven wordt. Sinds 1950 is de
Vlaamse erotisch gerichte literatuur, van Hugo Claus en Paul
de Wispelaere tot Jef Geeraerts, aan die buitenlandse stromingen tenzeerste schatplichtig. Het ontstaan van dat soort
literatuur is toe te schrijven aan de door ons allemaal gewenste verstedelijking en industrialisering van Vlaanderen,
die een voedingsbodem vormen voor artistieke en literaire -•
strekkingen die in het buitenland nauw verbonden zijn met •
de verschijnselen van de moderne wereld. Het gemeenschapsgevoel wordt er sterk door ondermijnd. Ook wij hebben deel
aan de krisis van de beschaving — en ik bedoel dat woord ,
niet negatief — die samenhangt met de totale maatschappe- .
lijke en kulturele omwenteling of « beschavingskanker »,
zoals Dirk De Witte ze noemde, waarvan niemand het einde
kan voorzien.
Hoe je het boek en de vorige werken van Daele ook bekijkt,
ze getuigen eigenlijk allemaal van de onmogelijkheid om echt
gelukkig te zijn in deze wereld.
*•
Eugene VAN ITTERBEEK
Jan Emiel Daele : « De achtervolgers
Den Haag, 160 bIz., 195 fr.
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een ander facet van de groep laat
zien, wat de produktie waardevol
maakt (CREST 19 - Stereo).

BLONDEL
DECAMERON
Zaterdag startte onder grote belangstelling
de
veertiendaagse
toer van de Britse folkgroep Decameron door ons land. In het
programma te Lot nam Johan Verminnen het tweede deel voor zijn
rekening. Decameron was reeds
vorig jaar in ons land voor een
mini-toerneetje langs het folk-circuit en de Beursschouwburg. Deze folkgroep Is bekend om de
harmonische aanpak van zowel
de vokale als de uitgebreide instrumentale mogelijkheden, verbonden door schalkse bindteksten tot een plezierige show.
Enorm blijft hun versie van het
Coasters'
nummer
«
Charlie
Brown • die spijtig genoeg niet
op hun eerste plaat staat. Het
album verscheen in ons land en
dinsdag e.k. worden ze ontvangen aan de Rodebeeklaan. Het album « Mammoth Special » geeft
zowat weer wat de groep op de
planken brengt behalve de drums
die om het ritme op de plaat zijn
toegevoegd zoals ondermeer in
«Cheetah ». De nummers klinken erg « traditional » opgebouwd
en de lersgetinte vokale inbreng
en de viool zijn hier niet vreemd
aan. Slechts bij het laatste nummer « The empty space » wordt
het even echt verfijnd, en de orchestratie die even erbij komt
maakt het heel genietbaar, en had
ook in andere nummers sfeer
kunnen toevoegen. In de titelsong en « Rock'n roll woman »
tonen ze hun waardering voor
Stephen Stills, om dan weer melodieus in produktie van Dennis
Linde even te jnijmeren. Fijn is
de afwisselende stijl die in de
volgende nummers telkens weer

Het duo Amazing Blondel dat vorig jaar in de Gentse St-Pietersabdij een « live »-elpee opnam
en suksesvol de Muntplein-animatie te Brussel doormaakte is
terug van weggeweest. Donderdag traden ze op tijdens de opnamen van het programma Bilateraal voor de Vlaamse televisie,
in het K.C. te Strombeek-Bever.
Van de groep verschijnt de singel « Mulgravestreet » met drie
nummers uit gelijknamig album.
Of deze wat melodie-arme nummers hoge cijfers zullen halen
valt echter sterk te betwijfelen.

STEELEYE SPAN
Liefhebbers van de « contemporary » ofte hedendaagse folk-trend
zullen wellicht het nieuwe album
van Steeleye Span met open armen ontvangen. Maddy Prior en
de groep musiceren reeds een
acht jaar samen. Vertrekkend
van traditionele deuntjes maken
ze met akoestische instrumenten
als banjo, dulcimer, gitaar, ukulele, viool en fluit, sterke vokale
inbreng en gesteund door bas en
drums erg fijne
bewerkingen
waar.
Een goede keuze is ongetwijfeld
het instrumentale « Bach goes
to Limmerick ». in nummers als
« Long lankin » en « Demon lover » neemt Maddy het vokale
voor haar rekening en brengt het
kivalitatief in de lijn van Sandy
denny en haar Fairport Convention enkele jaren terug. De sporadische en sterke samenzang
van de groepsleden, die samen
alles bewerkten en schreven, wat

het groepsverband eer aandoet,
en het gebruik van de elektronische gitaar zijn positief aangewend. Juweeltjes zijn de a capella voklae « Weary cutters » en
« Galtee farmer », en plaatsen
Steeleye Span als de beste vokale groep in de hedendaagse
folk.
C« Commoners crown, Chrys.
6307573).

SANDY DENNY
Televisie-producer
Etienne Wijnant is met de voorbereiding begonnen aan Bilateraal 9, na vorige
keer Julie Felix. Hij doet deze
maal beroep op Luk Bral en de
grootste
Engelse
folkzangeres
Sandy Denny. Luk Bral is geen
onbekende meer : hij startte als
d.j. op de uitzending « beach
party » van Radio Antwerpen, tijdens de zomer en een rock en
rollprogramma voor radio Luxemburg, alsook in het produktieteam van « Binnen en Buiten ».
Hij volgde de kleinkunstakademie
en deed een eerste kabaretpoging met « Horrooo ». Momenteel werkt hij met de begeleidingsgroep « Road » veel in Nederland en ook bij ons op de
planken, en is mededinger aan
« Eurosong ». Sandy Denny is de
geprezen zangeres van Fairport
Convention die ze na enkele jaren verliet om solo te gaan. Haar
albums « Sandy » en « The north
star grasman and the ravens »
bewijzen dat ze het met behulp
van enkele vrienden aankan. Intussen huwde ze gitarist Trevor
Lucas, met wie ze in de tweede
groep « Fotheringay » optrad. Na
haar stijl wat veramerikaanst te
hebben, onder invloed van pedalsteelgitarist
« sneaky » Pete
Kleinow is ze nu terug bij Fairport Convention.

PENGUIN
In afwisseling
met
Raymond
treedt soms op dezelfde avond
het duo Penguin op dat bestaat
uit de Engelsman John Colston,
eerder in de groepen Convention,
Van and Gale en Pendulum, en de
Amerikaanse
folkzanger
Steve
Drake. Samen treden ze reeds enkele maanden op in jeugdhuizen
en café-chantants met een gek
liedjesrepertoire en een plezierige show. Ze maakten reeds als
duo een eerste plaat « I fought
the law • van Bobby Fuller, de
man die na het uitbrengen van
dit nummer even later in volle
straat te New-York werd neergeschoten. De plaat is positief onthaald en John bracht solo een
melodieus en zwierig nummertje
« If tomorrow never comes »,
dat het gezochte effekt net iets
miste daar het ritmisch te snel
werd gebracht. Van Penguin verschijnt volgende week de tweede
singel met als voorkant het tien
jaar oude « Alley-oop » van Frasier dat het in deze cover wellicht bij ons zal doen daar het
zeer dansbaar is en lekker klinkt
als meestamper. Steve Drake
denkt er sterk aan volgend seizoen solo het bestaande folkcircuit met zachter melodieus materiaal af te schuimen.
Sergius

JAN DE WILDE :
« KNIKKERTERRORIST »

Raymond van het Groenewoud aan het werk.
KOLDERROCK IS IN !
Het wordt echt moeilijk om voor
de verscheidene stijlen een passende naam te vinden. Zowel rock
en folk als de oorspronkelijke
vormen van jazz en kleinkunst
hebben vooral in de laatste jaren
belangrijke
wijzigingen
ondergaan, en elkaar sterk beïnvloed,
zodat men nu spreekt van de
folk-rockstijl van Paul Simon en
Bob Dylan of nog de jazz-rock
van John McLaughlin.
Zoals vele artiesten die aldus
niet direkt in een schuifje passen
is ook Raymond van het Groenewoud van mening dat je aan alles
geen naam moet aanmeten. Wat
hij met zijn nieuwe groep « Bien
servi » brengt is zoals hij het
uitdrukt « een opeenvolging van
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mafte of gekke nummers, van
trager liedjes en wat rock &
roll ». Voor hem wordt het dan
ook niet makkelijk deze in een
geheel samen te brengen. Pas
verscheen van hem een eerste
elpee onder zijn naam voor welke hij trouwens alle nummers
schreef. De begeleidende muzikanten zijn gitarist Jean-Marie
Aerts, Mich Verhelen en drummer Stoy Werner, die onder de
groepsnaam Bien Servi hem ook
op het podium ritmisch begeleiden.
Deze werden
aangevuld
voor de opnamen met drummer
Jean-Luc van Lommei en Bruno
Castelluci, plus bassist Johnny
Dierick. Zoals op de planken is
het een erg gevarieerd repertoire
waar elk nummer een andere muziekstijl aanpakt. De soms gekke
kolderteksten en de wijze van

voordragen tonen nogmaals aan
dat Raymond makkelijk een vorm
van modern kabaret aankan zoals
Neerlands Hoop of de hier minder gekende underground van
een Frank Zappa. Het wordt voor
hem stilaan dringend kiezen geblazen. De beste nummers zijn
ongetwijfeld het zeer mooie en
gevoelige « Bleke Lena », waar
wat strijkers het lied nog sfeervoller konden maken, het pittige
titelsong « Je moest es weten
hoe gelukkig ik was », waar de
verstaanbaarheid van de tekst
wel beter kon, en het rockerige
« Waar ik niet tegen kan ». (UP183-03IY).
Spijtig genoeg is door de firma te
weinig moeite gedaan om de
hoes waar wat disign en kfeur
te geven.

Jan De Wilde's eerste elpee werd
destijds « de beste Vlaamse elpee tot nog toe » genoemd. Het
was nieuw, origineel, sympatiek,
ontwapenend. Dit ondanks, of
wellicht juist door het al dan niet
bewuste image van de onhandige
zanger met kikkerstem. Zijn tweede elpee werd, gezien het sukses
van de eerste, te vlug op de
markt gegooid en kon dus niet
anders dan enigszins ontgoochelen. Het was met langer origineel ; de vrijblijvendheid en de
auto-biografische trekjes ergerden eerder.
« Knikkerterrorist », Jans nieuwste elpee, brengt gelukkig een
vernieuwing in de goede richting.
Jan heeft zijn beperkte omgeving
verlaten, heeft de spiegel die hij
voordien alleen zichzelf grinnikend voorhield nu ook naar de
anderen en naar de maatschappij
toegedraaid. Typerend zijn hier
vooral « Zigeuners », « Rolstoel », « De goede nor » en
« Oorlog ». In geen enkel van
deze liedjes gaat Jan De Wilde
echter op de agressief-scherpe
toer.
Ironie en sarkasme zijn zijn beveiligende wapens. Hierdoor blijft
er vaak een zekere dubbelzinnigheid ; het is helemaal niet duidelijk welk standpunt De Wilde nu
eigenlijk inneemt. Er wordt geschermd met sarkasme, maar
achter dat scherm blijft De Wilde zelf in een erg vrijblijvende,
uiteindelijk ook veilige positie.
Het heerlijk-absurde, het bizarre
dat zo eigen is aan Jan De Wilde
ontbreekt ook op deze plaat niet.
« Dode-hond-droom » en « Knikkerterrorist » zijn hiervan meesterlijke staaltjes. « Giechel » is
een waardige opvolger van « Jan
de grote griezel », terwijl « Brugge » nu eens een liefdesliedje is
dat na « Tillie » nog niet een opvolger is van « Joke ».
Niet alleen is deze elpee tematisch breder opgevat dan de vorige, draait De Wilde niet meer
louter om zijn eigen as rond. De
teksten zijn bovendien ook beter, afgewerkter geworden. Ook

muzikaal is dit m.i. de beste plaat
van Jan De Wilde tot nog toe.
Er werd minder gepoogd tot de
uitersten van zijn nasale stemtimbre te gaan en de muzikanten
(Jean Blaute, Cees de Jonghe,
Jean-Luc Van Lommei, producer
Frans leven, en Jan De Wilde
zelf) leverden puik werk af. Tot
in de kleinste details af. Zo wil
Jan De Wilde het, en gelijk heeft
hij.
Hilde Dekeyser

HANS VAN MEEGEREN
Hochut is waarschijnlijk de eerste na-oorlogse auteur geweest
om bepaalde «grote kopstukken»
via het toneel van hun voetstuk
te halen. We denken aan zijn
toneelwerken over Pius XU (Der
Stellvertreter) en Churchill (die
trouwens ook door de beroemde
akteur Burton een oorlogsmisdadiger genoemd wordt).
In het nederlandstalig gebied is
er Verhoye's « toneelwerk » over
Verschaeve, sinds de eerste opvoering steen des aanstoots. In
de geschiedkundige essays ten
slotte werden al heel wat politieke leiders uit de jongste decennia gerelativeerd.
Nu is de meester-vervalser Han
Van Meegeren aan de beurt, de
man die beweerde de auteur van
de aan Vermeer toegeschreven
« Emmaüsgangers » en van nog
ettelijke Vermeers te zijn. Hij
kwam met deze sensationele verklaring voor de dag toen hij wegens kollaboratie met de Duitsers
na de oorlog last kreeg met de
Nederlandse justitie. Om zijn bewering kracht bij te zetten schilderde hij in de gevangenis een
laatste avondmaal in de trant van
de meester van Delft.
Het tafereel deed weinig overtuigend aan, al moet men toegeven dat de omstandigheden
waarin het werd geschilderd verre van ideaal waren. Op het proces trad de Belgische deskundige, wijlen professor Cooremans,
de stelling van de beklaagde bij,
aan de hand van een grondig onderzoek. Onmiddellijk werd deze
stelling aangevochten door de
schatrijke reder Van Beuningen,
die in zijn kollektie verscheidene
Vermeer's telde, werken die door
het proces Van Meegeren het risiko liepen, eveneens als vervalsingen te worden beschouwd. Tot
op vandaag bestaat deze kontroverse nog.
Onder de titel « Het fenomeen »
schreef Marie Louis Doudart de
la Gree voor de bekende Nederlandse akteur Henk van Ulsen
een toneelportret van Han Van
Meegeren, een
psycho-analyse
van de vervalser, die onder zijn
miskenning als kunstschilderieed
en die deels uit rancune gedreven werd a.h.w. in de huid van
Johannes Vermeer te kruipen en
onder diens sinjatuur werken te
schilderen, die de algemene bewondering verwekten.
Het is solotoneel in twee bedrijven : de lokatie wordt bepaald
door gesprekken met de psychiater. De kunstwerken en enkele
autentieke handschriften worden
als achtergrondprojektie gevisualiseerd. In deze gesprekken geeft
Van Meegeren een gedramatiseerde samenvatting van zijn leven : zijn jeugd, de relatie tot
zijn autoritaire vader, zijn relatie
met vrouwen, die hem inspireerden, de miskenning door de kritiek, de Emmaüsgangers en het
proces.
Dit « fenomeen » gaat op 4 maart
a.s. in première in het Kultureel
Centrum van Oudergem, georganiseerd door het Kunst- en Kultuurverbond.
R. Corty
Plaatsbespreking (100, 125 en
150 fr.) Vorstlaan 163, tel. :
02/660.03.65 ; dagelijks van 12
tot 19 u., behalve 's zondags.
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HET GEHEIM

(Le Secret)

Robert Enrico is de kineast "van
o.m. « Tante Zita », « Boulevard
du Rhum • en « Les Caïds ».
Zijn
eerste
films,
waaronder
« Tante Zita », werden bij de kritici wel gunstig onthaald, maar
werden geen financiële suksessen.
Robert Enrico trok daar de nodige
konklusies uit. Na enkele jaren
televisiewerk ging hij met zijn
bioskoopfilms meer de kommercfèle weg op. Hij beschouwt
« Het geheim » dan ook zelf als
een kommerciële film, iets waarover hij zich hoegenaamd niet
schaamt, aangezien volgens hem
een film kommercieel kan zijn
zonder te laag-bij-de-grondse toegevingen vanwege de maker. Zeker is dat hijzelf in « Het geheim » een persoonlijke noot
heeft willen leggen. Hij werd, zo
zei hij, getroffen door de faitdivers In de kranten. Achter elk
fait-divers kan een hele geschiedenis schuilgaan.
Over gans de film hangt een sfeer
van angst ; de angst die bezit
heeft genomen van David (J.-L.
Trintignant).
Voortvluchtig
(uit
ofwel een gevangenis ofwel een
psychiatrische kliniek) komt hij
terecht bij Thomas (Philippe Noiret) en Julia (Mariene Jobert)
die zich van het stadsleven en
hun vroegere vrienden hebben
afgewend en samen genieten van
de landelijke rust in een oude
hoeve. Beiden worden aangetrokken door deze vreemde man, die
wat afwisseling brengt in de
sleur van hun te rustig bestaan.
Vooral Thomas wordt aangetrokken door het avontuur dat David
hopelijk
brengt.
Goedmoedig
schenkt hij David zijn vertrouwen
en gaat hem beschouwen als een
echte vriend die men, dus, niet
iq de steek laat. Julia is nieuwsgieriger en probeert het myste-

rie van David te doorgronden.
Nu eens wordt ze aangetrokken
en dan weer afgestoten door dit
mysterieuse dat aanvankelijk een
vage maar weldra een konkrete
dreiging inhoudt. Gans de film
steunt enerzijds op de relaties
en de spanningen tussen de drie
hoofdpersonages en anderzijds op
die bijna te abstrakte angst die
zowel van psychologische, patologische of reéle aard kan zijn.
Het moet gezegd, Robert Enrico
is een meester in het bespelen
van de ambiguïteit. Want ofwel
is David een ongevaarlijke mytomaan, ofwel is hij een gevaarlijke gek met achtervolgingswaanzin, ofwel vertelt hij de waarheid
en is hij inderdaad een slachtoffer van internationale machinaties die het daglicht niet mogen
zien. Nu eens speelt de kineast
de kijker elementen in de ene
en dan weer in de andere richting toe. De suspense houdt je
dan ook maar in de ban in de
mate dat je je eigen nieuwsgierigheid laat prikkelen. Een sterke
troef voor Robert Enrico zijn wel
de akteursprestaties. J.L. Trintignant en Mariene Jobert bezitten allebei sterke mogelijkheden
tot het vertolken van ambiguïteit,
terwijl Philippe Noiret de rustige
pool vormt. Robert Enrico zet
echter te veel artificiële elementen in en brengt de kijker al te
graag op dwaalsporen (bvb. de
scène met legeroefeningen) om
het tot het einde toe waar te
maken. En wanneer zelfs op het
einde van de film slechts een
sluier van het mysterie wordt opgelicht, dan verlaat je als kijker
toch min of meer gefrustreerd
de zaal.
Het is bovendien duidelijk, zeker
wanneer je er interviews met de
kineast op naleest, dat Robert
Enrico de nevenbedoeling had
doorheen deze film iets mee te
delen over het ondergrondse geweld in onze samenleving, over
Kafkaiaanse doolhoven waarin ieder van ons kan terechtkomen.
M.i. is hij hier wat te ambitieus
van stapel gelopen, want juist
deze aspekten in zijn film gaan
mank aan geloofwaardigheid.
Een echt grote film kun je « Het
geheim » dus moeilijk noemen.
Maar als suspense-film toch wel
vrij geslaagd, vooral door de
sterke akteursprestaties en door
het suggestief-dreigend uitspelen van het dekor.

Hilde Dekeyser

-Bi „ ' " ^ ^

Belladonna is een Japanse tekenfilm van regisseur Elichi Yamamo'to, naar het boek « La Sorcière » van de geschiedschrijver Jules Michelet. Deze laatste heeft
het over de situatie van de Euro^
pese vrouw in de Middeleeuwen.
Het verhaal behandelt de verdrukking van de pachters door de feodale heren en de diskriminatie
van de vrouw in die periode.
Belladonna is een jonge vrouw,
die niet mag huwen met haar geliefde, omdat haar bruidschat
voor de feodale heer te klein is.
Zij wordt door hem (voorgesteld
als duivel) verschillende malen
verkracht, waardoor zij door de
gemeenschap wordt uitgestoten
omdat zij een heks zou zijn, bezeten van de duivel. Belladonna
krijgt van de duivel, in ruil voor
haar
ziel,
een
buitengewone
macht, die maakt dat iedereen
haar gewillig volgt, ook in het
kwaad. Dit kwaad wordt voorgesteld onder vorm van een enorme
orgie. Haar macht blijft echter
niet duren en zij wordt voorgoed
uitgestoten door de gemeenschap
en tenslotte verbrand.
Als filmgenre gebruikt Yamamoto
de tekenfilm, waarbij hij vooral
de oude Japanse techniek aanwendt van het schilderen op rollen, die voor de bewegingsloze
kamera voorbij rollen ; dit is het
enige wat typisch Japans gebleven is in de film. De bewegingen
van de personaegs zijn stroef en
zeer primitief, de tekeningen zelf
naief en zonder veel expressie.
Nochtans zijn de Japanners ware
kunstenaars op het gebied van
tekenen, maar Yamamoto heeft
willen vergeten dat hij een Japanner is. Hij wilde in een westerse
stijl werken en daardoor heeft
hij helemaal geen eigen stijl
meer. In het middengedeelte van

de film gebruikt hij als techniek
het schilderen met olieverf, wat
redes veel meer kleur, warmte en
echtheid geeft aan het beeld. Zijn
waterverftekeningen daarentegen
zijn niet geschikt voor het onderwerp, althans niet op de manier
waarop hij het ons voorstelt. De
overgangen van het ene beeld
naar het andere zijn vrij goed,
vooral dan weer in het midden
van de film, waar hij door verandering en uitvloeiing van de kleuren van de ene tekening overloopt
in de andere.
Yamamoto zelf zegt over zijn
film : •< Op mijn eigen bescheiden manier heb ik gepoogd met

mijn Japanse achtergrond een
Europees onderwerp te bewerken ». De fout van de film ligt
m.i. vooral daar : Yamamoto is er
volledig naast wanneer hij een
Europese vrijgevochten vrouw in
de Middeleeuwen zo voorstelt.
Ligt dat waarschijnlijk niet aan
het feit dat in Japan de vrouw
meestal nog steeds even ver
staat als de Europese vrouw in de
Middeleeuwen ?

M. Michïelsen

Zaterdag 15 februari • BRT (nam.)
MELODY (1971)
Het sentimenteel ontwaken van pubers, geschetst door Waris Hussein
in een konventionele maar niettemin opgewekte, charmante en frisse
stijl, gesitueerd in een Engelse school. Met Mark Lester.
Maandag 17 februari - BRT
THE GROUP (De groep) (1966)
Zedenstudie van Sidney Lumet die een goed beeld geeft van de plaats
van de vrouw in de maatschappij. Montage geïnspireerd op vrije filmstijl. Met Candice Bergen, Joan Hackett, e.a.
Maandag 17 februuari - RTB

KES (1969)
Bijzonder mooi portret van een adolescent : de evokatie van zijn Innerlijkheid, de uitbeelding van zijn leefmilieu, en tevens een kritische kijk
op een maatschappelijk systeem. Psychologische, sociologische en etnografische elementen zitten harmonisch in elkaar verweven. Film van
Ken Loach.
Donderdag 20 februari - RTB
LA SEPTIEME AUBE (The sevent dawn) (1964)
Konventioneel oorlogsdrama van Lewis Gilbert met William Holden en
Susannah York. Weinig boeiend in beeld gezet en zonder veel aandacht
voor karaktertypering.

Ondanks « het geheim » groeit tussen David (J.L. Trintignant) en Thomas (Ph. Noiret) een hechte vriendschap.
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Vrijdag 21 februari - BRT
I NEVER SANG MY FATHER (1969)
Psychologisch drama van Gilbert Gates met Melvyn Douglas en Gene
Hackman. Er vallen geen opmerkelijke hoedanigheden te vermelden en
het geheel is in routine-stijl met een zekere vaart gemaakt.
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ALI EN EDDY
Verleden week werd op het TV-schermpje een film vertoond over Casslus Clay, alias Mohammed Ali.
Misschien hebt u de film gezien. Wij hebben er in ieder geval aandachtig naar gekeken, en wij hebben ook aandachtig naar het debat achteraf geluisterd.
Om het maar direkt met de nodige stoef te zeggen : het heeft ons niets
nieuws geleerd. Maar wel bevestigd wat wij hier in het verleden al
meer dan eens neerpenden.
Dat, sport-kommercieel gezien, Cassius Clay net als de meeste, om niet
te zeggen alle kampioenen, een business-produkt is. Zo laat in de twintigste eeuw zal er wel niemand meer aan twijfelen dat kampioenen geprefabriceerd worden. Wat overigens de aanwezigheid van bepaalde lichamelijke en geestelijke kwaliteiten niet uitsluit.
Dat, als individu. Clay onbetwistbaar een persoonlijkheid is. Het was
voor hem makkelijker en voordeliger geweest soldaat te worden, en
wat show te gaan verkopen ergens in Vietnam, ver van alle gevaar,
dan dienst te weigeren met alle gevolgen vandien.
En dat het boeiendste facet van zijn persoonlijkheid, volgens ons, de
overtuiging is waarmee hij de vlag draagt van twee stromingen die in
Amerika (en daarbuiten) van enorm belang worden : het streven van
de zwarten en van de mohammedanen naar volledige rechten, met al
wat daarvan de konsekwenties kunnen zijn. Anders gezegd, naast zijn
ekonomische waarde voor de kommerpanten — die zich van de rest
niets aantrekken — en op grond daarvan, wordt hij ingezet op een
tweede front : dat van de ideologische beïnvloeding. En hij leent zich
daartoe. O.i. bewust en met overtuiging.
hieei de tijd dat de film en het debat geduurd hebben, hebben wij ons
zitten afvragen of iets dergelijks ook in ons land bestaat. Om een kat
een kat te noemen, wordt Merckx bij voorbeeld, misschien zonder dat
hij het zelf bevroedt, gebruikt om zekere waarden die verband houden
met unitarisme aan de (gewone) man te brengen ?
Hopelijk is het antwoord « neen », want al die dingen zijn precies de
hinderpalen geweest, sedert 1830 al, die de Vlaamse ontvoogding hebben bemoeilijkt. En het nog doen.
En moest bij enig ondeTzoek toch blijken dat mannen als Merckx een
ideologisch wapen zijn dat tegen de Vlaamse man wordt aangewend,
wat denkt het Vlaamse intellekt, met zijn spreekwoordelijke afkeer
voor de sport, daartegen in te brengen ?
niet te doen. Zij kunnen hun proces winnen, en zoveel honderden
duizenden frank als schadevergoeding krijgen misschien. Wat
gaan ze dan, behalve dat geld,
gewonnen hebben ? Laten zij
sportief zijn, en « bewijzen » dat
de Puzze ongelijk heeft, in plaats
van volgens de wet, te eisen dat
hij bewijst gelijk te hebben.

PUZZE
Enige tijd geleden vertelde Wilfried Puis, gewezen vedette van
Anderlecht en van de nationale
ploeg, enkele onheuse dingen
over de grote mannen die beide
vaderlandslievende
instellingen
besturen. Zowel van Anderlechtzijde als van nationale zijde zou
nu een proces ingespannen worden. Tegen « Puzze » en tegen de
reporter die zijn uitlatingen toevertrouwde aan het verduldig^ paplpr. Wij zouden het, ïh de ptaats;
vajn die prom'irtenten, niét doen,
en wij vragen hen langs deze
weg — uiteraard proforma, want
ze lezen het toch niet — het

Met di« vóetbatkoinpetitie
in
tweede afdeling wordt het een
dikke soep. Men kent het sisteem. De eerst-geplaatste gaat
over naar eerste afdeling. De
tweede klub die mag promoveren
zal de winnaar zijn van een bijgevoegde kompetitie tussen de
klub die tweede eindigt, en de
drie klubs die na respektief de
10de,
20ste en 30ste de beste
resultaten bekwamen over de
tien voorbije wedstrijden, de zg.
seizoenkampioen dus. Dat zijn tot
dusver Boom en La Louvière.
Maar deze laatste klub staat momenteel ook eerst gerangschikt
in het algemene klassement, zodanig dat het best mogelijk is
dat alles dient opgeschoven. Wat
kan echter opschuiven : het algemeen klassement of het klassement van de seizoenkampioenschappen ? En dan kunnen het
nog eens dezelfde klubs zijn.
Kortom, een onoverzichtelijke —
hoewel er een reglement bestaat
— puzzel.

HORIZONTAAL
1. Soort wind - Lengtemaat.
2. Eerwaarde pater.
3. Tamme dromedaris - Bijnaam
van Eisenhower.
4. Buiten.
5. Hollandse stad - Lijn.
6. Voddenkoopman.
7. Persoonlijk voornaamwoord.
8. Vreemde munt - Zijdelings kijken.
9. Krijger van Ambiorix.
10. Voorwerp uit de scheepvaart.
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KWESTIE VAN HUMOR
Tijdens de wedstrijd Erweedeejem - Sporting Charleroi vloog
Bertoncello (Charleroi) van het
veld omdat hij ten teken van protest midden op het veld op de
bal ging zitten. Het protest hield
verband met een penalty die ref.
Delcourt (blijkbaar in een offday) floot, en die er inderdaad
geen was. De TV-beelden waren
toevallig onduidelijk. Uit die TVbeelden bleek volgens ons nochtans dat Delcourt er al langer
een had kunnen fluiten. Maar het
ene is het andere niet. Wat er
ook van zij, de rode kaart die
" Fred uit zijn zak sleurde, was
naar onze bescheiden mening
psichologisch gezien een rotoplossing — enig gevoel voor humor was hier beter geweest —
en de man uit Charleroi had moeten weten dat hij met nieuwerijken te maken had, doorgaans
ook al mensen zonder gevoel
voor humor.

-1
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BEVESTIGD
Zondag hield de Belgische wielrijdersbond zijn algemene vergadering. Er werd met grote belangstelling naar uitgekeken, omdat
deze vergadering de beslissing
van het bestuur moest bekrachtigen : de uitsluiting van Moyson
en van Renterghem. Wat Moyson
betreft, die werd inderdaad de
laan uitgestuurd. Voor de uitsluiting van van Renterghem werd
geen twee
derden-meerderheid
gevonden, zodat hij kan terugkeren.
Waar misschien nog met
meer belangstelling werd naar
uitgekeken, was naar de houding
die de algemene vergadering zou
kunnen
aannemen tegenover
Frans Ceulaers, de omstreden
voorzitter van het sportkomitee.
Welnu, het werd gewoon niks.
Heeft R. Jacobs het bij het rechte
eind waar hij beweert dat er politieke invloeden in het spel zijn
om Ceulaers op zijn plaats te
houden, op voorwaarde dat hij in
1977 geen hernieuwing van zijn
mandaat zou vragen ?

PUZZEL

ONS
KRUISWOORDRAADSEL

VERTIKAAL
1. Vrucht.
2. Land van belofte.
3. Gemeente waar beslist een
andere burgemeester mag komen.
4. Anagram van « TRAM » - Binnenlandse strijdkrachten.
5. Hollandse jongensnaam - -Lutgarde.
6. Anagram van « NIEL » - Wordt
gevolgd door « pro nobis ».
7. Voorzetsel - Republiek in Azië
8. Muziekinstrument - Studentenkamer.
9. Dubben, verdrietig zijn.
10.- Gezangen.

Als wij een ronde van Frankrijk
mogen tellen als 20 koersen, dan
stellen wij vast dat er in 1975
méér dan 600 koersen voor beroepsrenners zullen worden betwist in West-Europa. Als wij mogen aanvaarden dat gemiddeld
100.000 frank aan prijzen en premies wordt uitgeloofd, en dat nog
eens zoveel wordt betaald aan
startgelden, dan komen wij aan
een totaal te verdelen bedrag
van 120 miljoen. En er zijn zowat
300 beroepsrenners. Als zij het
bedrag gewoon verdelen, komen
ze ieder aan een jaarinkomen van
zowat 400.000 frank. Met nog een
snoepcent links en rechts —
cross, piste, publiciteit, dienstbetoon — pak weg een half miljoen.
Wat Óns goed betaald lijkt. Toch
komiek dat het kleine groepje
beroepsrenners, met al zijn «sindikaten», daar niet kan toe komen, en blijft zweren bij een sisteem waarmee enkele vedetten
veel te veel opstrijken, en velen
veel te weinig.
Terwijl wij de koersen voor 1975
aan het tellen waren, hebben wij
ook eens geteld hoeveel van die
600 koersen — min of meer —
er in ons vaderland worden gereden. Wij komen aan een totaal
van ongeveer 260 beroepsrennerswedstrijden. Hetzij bijna de
helft van het totaal. Nu is natuurlijk de jaarlijkse kermis niet
denkbaar zonder koers, maar als
wij bij die 260 koersen voor beroepsrenners nog eens de vele
honderden wedstrijden voor de
andere
kategorieén
bijtellen,
wordt het dan eigenlijk niet een
beetje van het goede teveel ?
Weet u hoeveel koersen voor beroepsrenners wij zo op het eerste gezicht in Duitsland tellen ?
Drie. En de Fritzen blijven ook in
leven.
Sedert verleden jaar zijn de

« open » koersen, d.w.z. wedstrijden waaraan zowel liefhebbers
als beroepsrenners mogen meedoen op de kalender verschenen.
Ook in 1975 zijn een aantal dergelijke koersen gepland. O.m. de
ronde van Polen en Parijs-Nice.
Wij zien er het nut niet van in
(maar dat is met veel dingen het
geval), en stellen vast dat men
er in ons land blijkbaar ook niet
veel voor voelt, want voor zover
wij weten zijn in ons land nog
geen belangrijke koersen «open»
verklaard. Toch zal in de toekomst, zo denken wij, de « open »
wedstrijd aan belang winnen. Het
onderscheid prof - liefhebber
wordt in alle sporttakken kleiner.
Waarom zou de wielersport aan
die regel ontsnappen ?

« De gewone mens leest geen
wetenschappelijke boeken », zei
André Demedts, niet omdat de
daarin vervatte ideeën hem boven zijn petje gaan, maar wèl
omdat hij de woorden niet kent
waarmee die ideeën worden
omschreven.
En lang voor hem zei Albert Einstein : « Waar de wetenschap
het monopolium wordt van een
kleine elite van geleerden, worden de wijsheid en de kuituur
van een volk ten gronde gericht ».
Deze beide gedachten liggen
aan de basis van de bedoeling
hier wekelijks een kort stukje
te wijden aan de astronomie en
aanverwante wetenschappen.
De sterren en de kosmos hebben in alle tijden op een of andere wijze alle mensen geboeid.
Zowel de dichter als de priester, de boer als de geleerde, de
Filosoof als het kind.
Sedert de mens van deze tijd
Il de weg Tiaar de sterren » — o
vermetele omschrijving — insloeg, kent de astronomie een
tot dusver ongekende vlucht. En
nooit tierden de woekerplanten
van de sensatie-literatuur weeldiger dan t h ^ s .
Er is nood aan gezonde informatie. Daarom onze bescheiden
bijdrage.
De stukjes worden geschreven
door de leden van de sterrekundige vereniging info-KOSMOS,
gevestigd in het Kultureel centrum te Strombeek.
Voor alle vragen en opmerkingen wende men zich rechtstreeks tot « info-KOSMOS, Kultuureel Centrum, 1820 Strombeek-Bever ».

DE AARDE OP HAAR PLAATS
GEZET

Bertoncello (8P. Charleroi) kijkt sip na zijn uitsluiting tegen RWDM.

VERHAALWEDSTRIJD
De inrichter is het literair-satirische tijdschrift « 't Kofschip - Zonder
meer ».
Reglement :
1. Toegankelijk voor iedere leerling van het middelbaar onderwijs met
een minimumleeftijd van 15 en maximumleeftijd van 20 jaar.
2. Het onderwerp (verhaal) is vrij naar keuze, en dient getypt te worden
in viervoud op kwartoformaatpapier.
3. Minimum één biz. en maximum tien biz.
4. De werken blijven eigendom van de redaktie.
5. Het getypt verhaal dient aangetekend opgestuurd te worden aan :
« 't Kofschip - Zonder Meer », Verhaalwedstrijd, t.a.v. De Backer 1.,
Baron De Vironlaan 172, 1710 Dilbeek.
6. Men is vrij wat het aantal inzendingen betreft ; wel dient men in de
linkerbovenhoek te vermelden : naam, voornaam, geboortedatum, volledig adres + eventueel telefoonnummer.
7. Uiterste inzenddatum : 28 februari '75 (postdatumstempel).
8. De jury bestaat uit : Achterland Gerrit (1710 Dilbeek), Backx Jan
(2310 Rijkevorsel), Cornwell Les (2300 Turnhout), Crivits Anne (8220
Jabbeke^.
9. De uitspraak van de jury is bindend.
10. De laureaten worden bekroond op vrijdag 28 maart '75. De uitreiking
zal doorgaan in het kultureel centrum •• Westrand », Kamerijklaan te
1710 Dilbeek.
11. De laureaten ontvangen waardevolle boekenpaketten -I- een cheque
van 1.000 fr. en een abonnement van twee jaar op het tijdschrift.
12. De bekroonde werken worden gepubliceerd in de derde jaargang
van « 't Kofschip - Zonder meer », nr 2 (maart-april nummer).
13. Het schoolhoofd waar de laureaat de lessen volgt ontvangt tevens
een premie van 1.000 fr. -f tien abonnementen op het ts.
14. ledere deelnemer dient 20 fr. te storten voor algemene onkosten.
(Op het stortingsbulletin zorgvuldig je naam, voornaam, volledig adres
vermelden ; onder de rubriek « mededelingen » de geboortedatum +
de vermelding « verhaalwedstrijd »)."re storten op PR 000-1039516-64
van Gerrit Achterland, Vironlaan 172, 1710 Dilbeek.
Voor meerdere inlichtingen kan men op dit adres terecht of telefoneer
naar het nummer (02)522.66.28 (liefst na 18 u.).
(meegedeeld)

De mens betrad de kosmos, hi)
waagde de grote sprong in het
onbekende, en hij weet nog
maar bitter weinig over zijn
eigen huis, de aarde.
In de derde eeuw vóór Kristus
stelde Ptolemeus dat de aarde
een onbeweeglijk lichaam was,
midden in het heelal, waar de
andere hemellichamen in mooie
koncentrische kringen omheen
draaien, binnen de grote sfeer
van vaste sterren.
In het jaar van zijn dood, 1543,
liet de Poolse monnik Copernicus een boek publiceren, waarin
hij een nieuwe, juistere teorie
verkondigde : de aarde draait
rond de zon, ze is een planeet
zoals de andere planeten, en de
zon is het centrum van het heelal. Van Copernicus zei S. Freud
dat hij, met C. Darwin, de enige
geleerde was, wiens werk belangrijk genoeg was om de hele
wetenschap in beroering te
brengen.
Wie ook in beroering kwam,
was de kerk, die de leer van
Copernicus
bestempelde
als
ketterij, en de lezing van het
werk verbood tot in de 19de
eeuw. Toen werd de leer ais
juist aanvaard, hoewel op dat
ogenblik al veel vollediger opvattingen gekend waren. Ondertussen hadden Galileï (bijna) en
G. Brunuo (helemaal) hun vel
geriskeerd door zich aanhangers
te tonen van Copernicus.
Waar Copernicus — onder meer
— faalde was waar hij beweerde dat de zon het centrum is
van het heelal, dat de planeten
cirkelvormige banen beschrijven om de zon, en dat de planeten nog bijkomende cirkelvormige bewegingen uitvoeren,
de zg. epicikels. Maar Copernicus had deze enorme verdienste : hij zette-de aarde op haar
plaats.
(vervolgt)
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18 25 Het meisje van de TV.
20 00 Sportweekend.
20.40 Rigoletto. Opera.
22.35 Première-magazine.
23.25 Nieuws.

15 FEBRUARI
NED 1
BRT
14.00 Leef nu.
14.30 Melody. Britse komische
film (1971).
16.10 Open school.
18 00 Calimero.
18.05 Hi, Junior. Hongaarse
Jeugdfilm.
19.35 Janko Hrasko. Tekenfilm.
19 45 Nieuws.
20.15 Harry's halve waarheid.
Komische reeks.
20 40 Eurosong.
21.30 Terloops.
23.15 De magiër. 23.05 Nieuws.

NED 1
10 30 Teleac.
15.00 Nieuws.
15.02 De rode autobus.
15.45 Spuit elf.
16 40 Tarzan in de woestijn.
18.15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18 55 Nieuws.
19.05 Zo vader, zo zoon.
19.30 Doris Day.
20 00 Nieuws.
20.20 Toi, toi, toi bij Ted.
21.50 Mensenleven.
Gesprek
met een vrouwenarts.
22.15 Farce majeure.
22.45 Ruimte. Geestelijke liederen.
23.10 Nieuws.

NED 2

wmÊ

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 Zienswijze. Hoe zien een
ongel ovige en een gelovige elkaar ?
23.05 Nieuws.

10.30 Des machines, des maïtres, des élèves.
11.30 Videogazette des loisirs.
12.00 Samedi-midi.
12.55 Nieuws.
13.00 TV 7.
14.15 TV-Femmes.
15.15 Pulsars.
16 15 Landbouwmagazine.
16.30 Interwallonie. Voor de
gastarbeiders.
18 00 A vos marques.
18 55 Pierrot.
19 00 Mister Magoo.
19 30 Antenne-soir
19.45 Nieuws.
20.15 Le jardin extraordinaire.
20.45 Jacquou le croquant.
22.25 Si l'on chantait.
23.40 Nieuws.

11.00
12.00
13 00
13.05
13 40
14.15
15.30
17.10
17 20
18 00
18 40
18 45
19 30
19.45
20.20
21.10
Over
22.10
23.10

Schooltelevisie.
Faire le point.
Nieuws.
Concertissimo.
Arts-Hebdo.
^
Le Virginien.
Visa pour le monde.
Sportuitslagen.
Carrefour 17.
Follies
Popprogramma.
Chapi-Chapo.
Sportweekeinde.
Antenne-soir.
Nieuws.
Les charmes de l'été.
La mémoire singuliere.
Ravensbrueck.
Portrait de Jean Absil.
Nieuws.

18 FEBRUARI
BRT
14.00 Schooltelevisie.
18.00 Calimero.
18 05 Toomai en de olifant.
18 30 Ken uw motor.
19 00 Tienerklanken.
19.45 Nieuws.
20.15 De organisatie. Brits satirisch feuilleton.
21.05 Geestelijke gezondheidszorg. Wetenschappelijk programma.
22.30 Nieuws.
22.50 KMO's.

NED 1
11.10 Schooltelevisie.
12.15 Teleac.
18 45 Paulus de boskabouter.
18 55 Nieuws.
19 05 Beertje Colargol.
19.15 Culemborg bijvoorbeeld.
19 45 Popeye.
20 00 Nieuws.
20.20 Berichten uit de samenleving.
20 35 Les carabiniers. FransItaliaanse oorlogsfilm (1936).
22 00 Symplistisch verbond.
22 30 Zorgvliedt. Een Nederlands landschap.
23.15 Nieuws.

17 FEBRUARI

14.00 Schooltelevisie.
18 00 Calimero.
18 05 Klein, klein kleutettje.
18 20 De familie Partridge.
18.45 Modern management.
19.15 Sporttribune.
19 45 Nieuws.
20.15 De groep. Amerikaanse
film (1966).
22 40 Nieuws.

19 FEBRUARI

18.45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19 05 Black Beauty.
19 30 Tweekamp. Kwis.
20 00 Nieuws
20 20 Kent u deze tijd ?
21 15 Muziek en mensen in
uw straatje.
22 05 Hier en nu.
22 45 Vroomheid in hout en
steen.
22 55 Den Haag vandaag.
23.10 Nieuws.

16 30 Jevanjong.
17 45 Calimero.
17 50 Wie weet, wint.
18 50 De apenplaneet.
19 45 Nieuws.
20.15 Paper moon.
20.40 Jonas, de walvisvaarder.
TV-spel van Roger Van Ransbeek.
21 50 Na de ontploffing. BBCdokumentaire over de wederaanpassing van een Brits militair die in Noord-Ierland verminkt werd bij een explosie.
22.45 Nieuws.

18.45
18 55
19 05
TB 30
20.00
20.20
20 35
21.00
21 25
22 15
22.50
23 05

NED 1

RTB

9.40 Schooltelevisie.
15.50 Song of Texas. Amerikaanse western.
1&.40 De boefjes.
17 00 Ren je rot.
17.25 Snater.
18.00 Tros penalty-bokaal.
18 15 Teleac.
18 45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.
19 05 Jouw beurt.
19 30 Kenmerk.
20.00 Nieuws.
20.20 Holland ze zeggen... Een
streekprogramma.
21.50 Voel wat je voel.
Aansluitend : Nader bekeken
en Nieuws.

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 Le septième aube. Amerikaanse oorlogsfilm (1964).
22 00 De filmmolen.
22.45 Nieuws.

BRT
9.00 Doe mee.
9 30 Loon naar werken.
10 00 Eucharistieviering vanuit
Antwerpen.
11.00 Konfrontatie.
12.00 Zeven op zondag. Kultuurmagazine.
14.30 Voor boer en tuinder.
15.00 De bloementuin. Tekenfilm voor de jeugd
15 15 Binnen en buiten.
17.15 Het karnaval der dieren.
18.20 Calimero.
18 25 Het meisje van de TV.
18.50 Dieren leven in New
York. Dokumentaire.
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NED 1

18 45
18 55
19 05
19 50
20.00
20 20
20.35
21.50
22.15
22.30
22.55
23.10

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Van gewest tot gewest.
Socutera.
Nieuws.
Politieke partijen.
Wassen en Foehnen.
Kijken naar kinderen.
Panoramiek.
Studio sport.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

RTB
14.00 Schooltelevisie.
16 45 Feu vert.
18 25 Les volants.
18 55 Les Pilis.
19 00 Christine Feuilleton.
19 25 Antenne-soir.
19.40 Tips voor de konsument.
19.45 Nieuws.
20.15 Chansons a la carte.
21 15 Le point de la medecine.
Een kinderhospitaal.
22.30 Nieuws.

20 FEBRUARI
BRT

11.10 Schooltelevisie.
18 15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18 55 Nieuws.
19.05 Zo vader, zo zoon .
19.30 Dons Day.
20 00 Nieuws.
20.20 Kojak.
21.10 Die jeugd van tegenwoordig. Dokumentaire.
21.50 Mini-voetbal-show.
22 30 Ander nieuws.
22.55 Symbiose.
22 59 Nieuws.
NED 2
18 45 Paulus de boskabouter.
18.55 Nieuws.

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 Les rues de San Francisco. Amerikaans politiefeuiileton.
21.05 Dossier over alleenstaande vrouwen en ongehuwde moeders.
Aansluitend : Nieuws.

Het
Dosfelinstituut-standpunt
van donderdag 20 februari
(21 u. 50) handelt over het zopas gehouden VU-kongres.

NED 2
Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Sol en Gobelet. Klowns.
Horen zien zwijgen.
Nieuws.
Achter het nieuws.
't Wilhelmina.
De ombudsman.
Duiken
Politie...
Achter het nieuws.
Den Haag vandaag.
Nieuws.

NED 2

RTB

16 FEBRUARI

18 45 Paulus de boskabouter.
18 55 Nieuws.
19.05 Jonge mensen op weg
naar het koncertpodium.
20.00 Nieuws.
20.20 Jong van hart. Amerikaanse komedie (1954).
22 15 Ronduit gezegd.
22 20 Kunstgrepen.
22.45 Nieuws.

RTB

NED 2

BRT

mmm
BRT

14 00 Schooltelevisie.
17.10 Des machines, des maïtres, des élèves.
18.10 1, 2, 3
j'ai vu.
18.30 TV-Femmes.
19.00 Katoliek - godsdienstige
uitzending.
19 30 Lundi-sports.
19.45 Nieuws.
20 15 A vous de choisir.
20.35 Kes.
Engelse
sociaalpschologische speelfilm {1969)
22 20 Gesprek met Herman
Closson.
Aansluitend : Nieuws.

RTB

RTB

Arpad de zigeuner.
Tippers.
Nieuws
Alles of niets.
De FBI.
Aktua TV.
Socutera.
Nieuws.

11 00 Eucharistieviering.
11.55 Gesprekken over kinderen en geloven.
14 00 Teleac.
15.30 Nieuws.
15 32 Programma met de muis.
15.55 Pippi Langkous.
16 20 WK Schaatsen.
16.55 Voetbaluitslagen.
17.00 Vesper.
17.30 Bericht wilde ganzen.
18 15 Teleac.
18 55 Paulus de boskabouter.
19.00 Nieuws.
19.05 McCloud.
Poiitiefeuiileton.
20.35 Met de muziek mee.
21 25 Leen Portret van mevr.
L. de Boer.
21.55 Neerlands hoop express.
Aansluitend : Nieuws.

NED 2
18 45 Paulus de boskabouter.
18 55 Nieuws.
19.05 Peppi en Kokki.
19.20 Kunt u me de weg naar
Hameien vertellen, meneer ?
19 50 't Zand.
20 00 Nieuws.
20.20 Funny face. Amerikaanse musical (1957).
22.10 Brandpunt.
22.55 De wereld in oorlog.
Aansluitend : Nieuws.

19.05
19.25
20 00
20 20
21.20
22.10
22.50
23.00

14.00 Schooltelevisie.
18.00 Calimero.
18 05 De familie Robinson.
18.30 Jonger dan je dentk.
19 05 Verkeersveiligheid.
19.10 Israëlitisch - godsdienstige uitzending.
19 45 Nieuws.
20.15 Bilateraal. Claude Nougaro en Magenta.
20 45 Pano '75
21.40 Bloed is geen water. Italiaanse kartoon.
21.50 Standpunten. Het Dosfeh'nstituut (VU).
22 10 Première.
22.50 Nieuws.
NED 1
14.25 Schooltelevisie.
18.15 Teleac,

21 FEBRUARI
BRT
14.00 Schooltelevisie.
ÜA'UO'iJ! ?•>'
18 00 Calimero.'
. a t a ^ BW i ;
18 05 Volksuniversiteit, mri siK
18 30 Roemenie
Groen hart
van Europa. Toeristische film.
19 10 KTRC.
19 45 Nieuws.
20 15 Met de muziek mee.
21 05 Sam.
21 55 Nieuws.
22.05 Ik heb nooit voor mijn
vader gezongen, Amerikaanse
speelfilm (1969).

NED 1
10.45 Schooltelevisie.
18 15 Teleac.
18.45 Paulus de boskabouter.
18 55 Nieuws.
19.05 Het zal je kind maar wezen.
19.35 Boter, kaas en eieren.
20 00 Nieuws.
20.20 El Dorado. Amerikaanse
western (1966).
22.25 Music-all-in.
23 20 Nieuws.

NED 2
18 45
18 55
19 05
20 00
20 20
20 45
21 10
22.00
22.40
23.00
23.40

Paulus de boskabouter.
Nieuws.
Avro's Toppop.
Nieuws.
Wie van de drie ?

Mash.
Kung Fu.
Televizier -magazine.
Avro's sportpanorama.
Opnieuw leren leven.
Nieuws.

RTB
14.00 Schooltelevisie.
18.10 1, 2, 3 . j'ai vu.
18.30 Sept sur sept.
19.00 Pensee protestante.
19 30 Antenne-soir.
19 45 Nieuws.
20.15 Transit. Van Ougadougou
tot Abidjan. Reportage.
21.15 Voulez-vous jouer ?
22.30 Dessins animés.
23 05 Nieuws.
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Groepen en maatschappijen allerhande ! I I

Brouwerij
MOORTGAT

Prima
Vlaamse koffie u i t

Speciaal voor U bedacht

Schaarbeek

BREENDONK
tel.
(031)86.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades

Koffiebranderij
SANO

•

Emiel W i t t m a n s t r . 3 6
1030 Schaarbeek

Tel.

Bijhuizen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel.
(031)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

(02)734.56.09

Bestel t e l e f o n i s c h o f
schriftelijk

AflnBeuoLcn
BOEKHANDEL 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

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Kan U op ieder ogenblik van de dag van het
jaar middag- en avondmalen aanbieden

Dambruggestr. 55
2000 Antwerpen - Tel. 33.72.99
Turnhoutsebaan 107
2100 Deurne - Tel. 24.80.80

DIRK MARTENS
Beverstraat 24-26
Tel. (054)331.05

I N T E R E S S A N T
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig fijn, goed en goedkoop. 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 11. 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 p i .
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. 011/43.2Qi1
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke . T. 059/30.20.86
Wij zoeken dringend : als medewerl<ers : Ernstige families
waarvai, 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, Korbeek-Lo
SINT-PIETERS-LEEUW. Tel. 02/376.18.72.

AALST

NINOVE

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

*
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en
kamerversiewiegen - stoelen en looprekken - schommels
kinderkleding.
ringen - wastafels qn waskussens
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en
ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei.
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^ mekanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon (031)36.86.62

LIERSE VLOERHANDEL
lisperstraat 49
—
LIER
Tel. (051)80.14.71
Specialiteit :
VAST TAPIJT — OPEN HAARDEN

BRANDBESCHERMINC
met aangepast materiaal van een
bedrijf met ervaring :

pvba ALBAC
Ninoofse Steenweg 515
1711 ITTERBEEK - Tel. 02/21.19.09
Dames en heren, in uw belang
wencit U voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak

ADOLF CLAES
EN ZOON ANDRE
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. (054)33.37.56

Kwekerijen - Tuincentrum

J.V.H.

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST BIJ

UERELST & DUCKAERT
JUWELIERS - HORLOGEMAKERS
GEDIPL. EDELSTEENKUNDIGE

ALLE MONTUREN
WALTER ROLAND

KARAVANS
Verkoop - verhuur . stalling
KARAVANCENTRA ANTWERPEN
tel. (031)21.98.15
Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK

LONGINES - PONTIAC
MEIR 2 (HOEK WIEGSTRAAT)
2000 ANTWERPEN - T E L . ; 33 46 31.

Dendermondsesteenweg 120
9208 Schellebelle - T. 091/79.31.70
Geselekteerde planten voor
partil<uliere vertcoop
— OPEN 'S ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op ' aanvraag

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazaliaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
(02)734.06.43
Na 18 u. 425 46.42
VERVOER - VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN

Jozef

Haneveldlaan 47
1850 Grimbergen
Tel. (02)268.14.02

MACONFECT - KLEDING
Verg. Nr 1185 Kat. A.

Thailand en Laos

7e dag : bezoek aan enkele tipische dorpen in het Mae Chun-gebied. Middagmaal (piknik) onderweg en terugkeer naar het hotel.
8e dag : per autocar naar Chiang Khong. Per boot over de Mekongrivier tot Ban Houeisa (Laos). Middagmaal (piknik) op de
luchthaven. Verder per vliegtuig naar Luang Prabang, hoofdstad
van Laos. Avondmaal in een tipisch dorp, en tevens lokale dansen.
9e dag : per boot op de Mekongrivier en bezoek aan een tipisch
dorp. Piknik. 's Namiddag, wandeling (4 uur) naar een Meo-dorp.
10e dag : bezoek aan de Phousitempel. Om 12 u. per vliegtuig
naar Vientiane. Middagmaal, hotel Lane-Xang. Vrije namiddag.
11e dag : bezoek aan de tempel. Om 12 u. per vliegtuig naar
Bangkok. Hotel Narai.
12e en 13e dag : vrij verblijf t e Bangkok.
14e dag : per autocar naar Pattava. Per vliegtuig naar LoeangProubang.
15e dag : vrij verblijf.
16e dag : 's avonds. Van Bangkok per vliegtuig naar Zaventem.
17e dag : aankomst te Zaventem.
Reissom per persoon.
Tweepersoonskamer : 38.980 fr.
Toeslag éénpersoonskamer : 5.195 fr.
Variante.
Personen die niet aan de rondreis wensen deel te nemen kunnen
het verblijf verdelen tussen Bangkok en Pattaya (enkel overnachting 4- ontbijt, en geen uitstappen voorzien).

Fantastische reizen I
Nederlandse relsleiding. Eersteklas hotels. Bezoeken Inbegrepen.
Prijzen buiten konkurrentie.
SCHRIJF NU IN voor één dezer buitengewone reizen.
Programma nr 1 . Rondreis Thailand en Laos
29 maart tot 14 april {17 dagen)
I e dag : vertrek per Sabena-Boeing naar Bangkok.
2e dag : landing te Bangkok, hotel Narai. Omstreeks 19 u., vertrek naar het restaurant Maneeya Lotus voor een Thal-avondmaal
met ThaWansen.
3e dag : voormiddag, bezoek aan de voornaamste tempels, 's Namiddags, boottocht.
4e dag : naar Chiengmai. Middagmaal te Nakhon Sawan. Overnachting in het hotel Rincome.
5e dag : vertrek naar het noorden, door de jungle en het gebergte. Bezoek aan de Massaewatervallen, het Nationaal Park en de
omgeving. Middagmaal te Chiengmai. 's Namiddags bezoek aan
Bor-Sarng en Sum-Kum-Peng (zijde, zilver, enz.).
6e dag : bezoek aan de Karenstam. Vervoer naar de luchthaven
en vertrek naar Chiengrai. Middagmaal en vrij verblijf. Overnachting in Chiengral-Hotel.
Alle inlichtingen 6p het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.30 (20 lijnen) of in onze kantoren
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers.
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Opperstraat 37 — LIEDEKERKE
TeL (053)662.19
MAATWERK en zeer grote keus
kleding « KLAAR OM DRAGEN .

ALLE VERLICHTING
lustrerie mare de vriese
baron ruzettelaan 56c
assebroek brugge
tel. (050)33.54.04

1 ^ 1
• •i*l
^ ^ ^
^ ^
en uw

Vlamingen,
vraag GRATIS
advies voor u w
hypotheek-leningen
( I e en 2e r.)
bouwgrondkredieten
aan de

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons
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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, moderne en rustieke, binnen en buiten de stad, over het ganse land. Dank zij een voorstudie, gratis voor elke klant, wordt U reëel geïnformeerd over uw mogelijkheden...
U woont binnenkort in een droom van een huisje... een betaalbare droom I De kwestie is... KUNNEN I

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND : GRONDEN EN BESTAANDE WONINGEN
GRONDEN :
EDEGEM-ELSDONK
ERPS-KWERPS
GENK
GENTBRUGGE
GRIMBERGEN
HALLE
HEVERLEE
HOVE
KAPELLEN
KONTICH
KONTICH
MOL
MORTSEL
OPOETEREN
OVERUSE
KEK

17^50
9,60
15,00
9,00
16,00
16,00
8,50
20,00
8,00
14,00
20,00
30,00
9,00

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

breed
breed
breed
breed
breed
breed
breed
breed
breed
breed
breed
breed
breed

18,00 m breed
S1;O0 M hraad

villaperceel
half open beb.
half open beb.
half open beb.
villaperceel
villaperceel
eensgezinswoning
villaperceel
eensgezinswoning
half open beb.
villapercee!
villaperceel
half open beb.
villaperceel
vllléperceel

• NFORMATIECINTRA
ANTWERPEN

cmr

18,00
7,00
22,00
18

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

breed
breed
breed
breed

villaperceel
eensgezinswoning
villaperceel
villaperceel

380.000
525.000
660.000
623.795

F
F
F
F

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

495.000
1.470.000
1.050.000
1.500.000
735.000
6.250.000
1.260.000
1.050.000
3,250.000

F
F
F
F
F
F
F
F
F

BiUG IN OHROiilEHDS KWALITEIT

6u0 .ASE^''~
UUVEN

m
m
m
m

BESTAANDE WONINGEN

CtNK
(011)55.44,42

f016U3.37.35
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950.000
415.000
265.000
515.000
800.000
490.000
555.000
850.000
499.000
350.000
595.000
525.000
480.000
550.000
590.000

SINAAI
STROMBEEK
ZOERSEL
ZWIJNAARDE

r

nuiiiiCii

1001 MOGELIJKHEDEN

WIJ

»

\IMkM9^ DeV^GIMG

Foto

Studio DANN

Ut dbiiAAifDuiidt puiiiit NAn WRAAK...

Foto

WIJ 14

Studio DANN
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